
 

 

 

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA 

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I OPARCIA SPOŁECZNEGO 

DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE NA TERENIE 

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

 

Warszawa 2014 



  



DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE 

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

 

SPIS TREŚCI 

STRESZCZENIE RAPORTU ................................................................................................. 5 
ABSTRACT .............................................................................................................................. 7 
SPIS WYKORZYSTANYCH SKRÓTÓW .......................................................................... 10 
1. WPROWADZENIE ............................................................................................................. 11 
2. METODOLOGIA BADANIA ........................................................................................... 13 

2.1. Identyfikacja obszaru badawczego .................................................................................... 13 
2.2. Identyfikacja pytań badawczych ....................................................................................... 13 
2.3. Opis zastosowanej metodologii ......................................................................................... 14 

3. SYSTEM POMOCY I OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB 

CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO W ŚWIETLE PRZEPROWADZINYCH BADAŃ .................... 19 

3.1. Diagnoza sposobu funkcjonowania instytucji udzielających pomocy i oparcia 

społecznego dla osób chorujących psychicznie   – na podstawie analizy desk 

research ............................................................................................................................ 19 
3.2. Diagnoza sposobu funkcjonowania instytucji udzielających pomocy i oparcia 

społecznego dla osób chorujących psychicznie - na podstawie analizy wyników 

badań CATI oraz IDI ........................................................................................................ 25 
3.3. Diagnoza najważniejszych potrzeb i problemów w zakresie realizacji pomocy i 

oparcia społecznego dla osób chorujących psychicznie, wsparcia środowiskowego 

w tym wsparcia społecznego i zawodowego z perspektywy osób chorych 

psychicznie, osób sprawujących nad nimi opiekę oraz instytucji wspierających - na 

podstawi analizy wyników badań IDI .............................................................................. 42 

4. WNIOSKI I REKOMENDACJE KOŃCOWE ............................................................... 90 
5. ANEKS ................................................................................................................................ 94 

5.1. Spis wykorzystanych źródeł danych ................................................................................. 94 
5.2. Formy wsparcia osób chorujących psychicznie ................................................................ 95 
5.3. Charakterystyka województwa mazowieckiego ............................................................... 97 
5.4. Przedstawienie najważniejszych danych statystycznych .................................................. 99 
5.5. Projekt narzędzi badawczych zawierających szczegółowe pytania badawcze ................ 111 
5.6. Spis ilustracji ................................................................................................................... 177 

  



DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE 

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

 

 



DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE 

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

5 

STRESZCZENIE RAPORTU 

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie projektu badawczego realizowane przez firmę 

EU-CONSULT Sp. z o.o. na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, pn. „Diagnoza systemu 

pomocy i oparcia społecznego dla osób chorujących psychicznie na terenie województwa mazowieckiego”, 

który współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

– Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

CELE BADANIA 

 Celem głównym badania była diagnoza funkcjonowania systemu oraz określenie potrzeb w zakresie 

pomocy i oparcia społecznego dla osób chorych psychicznie w województwie mazowieckim.  

 Cel szczegółowy nr 1: Diagnoza sposobu funkcjonowania instytucji udzielających pomocy i oparcia 

społecznego dla osób chorujących psychicznie. Cel obejmował 4 pytania badawcze. 

 Cel szczegółowy nr 2: Diagnoza najważniejszych potrzeb i problemów w zakresie realizacji pomocy 

i oparcia społecznego dla osób chorujących psychicznie, wsparcia środowiskowego w tym wsparcia 

społecznego i zawodowego z perspektywy osób chorych psychicznie, osób sprawujących nad nimi 

opiekę oraz instytucji wspierających. Cel obejmował 5 pytań badawczych. 

ZASTOSOWANA METODOLOGIA 

 W procesie badawczym wykorzystano jakościowe (analiza danych zastanych, indywidualny wywiad 

pogłębiony – 52 wywiady) oraz ilościowe (telefoniczny wywiad wspomagany komputerowo – 369 wy-

wiadów) metody badań. 

GRUPY DOCELOWE BADANIA 

 Przedstawiciele instytucji udzielających pomocy i wsparcia społecznego dla osób chorujących psy-

chicznie; 

 Personel medyczny zatrudniony w placówkach ochrony zdrowia psychicznego w województwie mazo-

wieckim, kierownicy ŚDS i WTZ, terapeuci w ŚDS i WTZ w województwie mazowieckim realizujący 

zadania dotyczące wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w układzie subregionalnym i powia-

towym; 

 Osoby chore psychicznie; 

 Osoby z otoczenia osób chorych psychicznie (przedstawiciele najbliższego otoczenia osób chorych psy-

chicznie nie muszą być spokrewnione z osobą chorą psychicznie); 

 Lekarze psychiatrzy zatrudnieni w szpitalach lub oddziałach psychiatrycznych; 

 Dyrektorzy lub kierownicy ŚDS udzielających wsparcia osobom chorym psychicznie; 

 Terapeuci z ŚDS współpracujący bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS. 

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI BADANIA 

 Formy działań podejmowane przez instytucje zaangażowane w udzielanie wsparcia dla osób chorych 

psychicznie oraz osób sprawujących nad nimi opiekę: wsparcie materialne, zapewnienie posiłku, psy-

choterapia, pomoc w zachowaniu aktywności społecznej, leczenie zaburzeń psychicznych, pomoc w za-

chowaniu aktywności zawodowej, kursy, szkolenia, warsztaty dla osób z otoczenia chorych psychicz-

nie, kluby pacjenta, rehabilitacja społeczna, zajęcia kulturalno-oświatowe, integracja społeczna, spotka-

nia towarzyskie i odwiedziny, zajęcia turystyczne (wycieczki, zabawy integracyjne, wczasy, odpoczy-

nek), praca socjalna, terapia zajęciowa, pomoc w obowiązkach codziennych, psycholog (poradnictwo 

psychologiczne), specjalistyczne usługi opiekuńcze, opieka medyczna i leczenie farmakologiczne, zaję-

cia kulturalne i sportowe, rehabilitacja, opieka pielęgniarska, kursy zawodowe, superwizja, warsztaty 

psychoedukacyjne (z zakresu objawów i przebiegu choroby, radzenia sobie ze stresem, asertywności, 

umiejętności społecznych), pobyty całodobowe, konsultacje lekarskie. 

 Najważniejsze bariery i problemy w zakresie realizacji wsparcia środowiskowego, z punktu widzenia 

instytucji wspierających, to: zbyt mały budżet przeznaczony na wsparcie osób chorych i ich opiekunów, 

negatywne podejście społeczeństwa do kwestii chorób psychicznych, niskie kwalifikacje personelu, 

ograniczona liczba pracowników instytucji wspierających, brak motywacji u osoby chorej psychicznie, 

ograniczone zasoby czasu, jakimi dysponują instytucje udzielające wsparcia, problemy w komunikacji 
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z osobami chorymi, ograniczenia wynikające z istniejących zapisów prawa, niedostosowanie rynku za-

trudnienia (brak miejsc pracy dla osób chorych), utrudniony kontakt z rodziną pacjentów, ograniczony 

dostęp do specjalistów (np. psychoterapeutów), brak współpracy pomiędzy instytucjami, lęk chorych 

przed zgłaszaniem się po pomoc. 

 Aktywność społeczna osób chorych psychicznie obejmuje: udział w spotkaniach towarzyskich, uczest-

nictwo w grupie wsparcia, udział w spotkaniach, przynależność do klubu pacjenta, uczestnictwo w kur-

sach, warsztatach, treningach, wyjścia kulturalno-oświatowe, imprezy integracyjne, pikniki, kiermasze, 

utrzymywanie relacji towarzyskich. 

 Aktywność zawodowa osób chorych psychicznie to: praca zarobkowa, praca w ramach ZAZ (warunki 

chronione), praca w ramach warsztatów zajęciowych, wolontariat. 

 Pracownicy instytucji wspierających osoby chore psychicznie zgłaszają następujące potrzeby szkole-

niowe: studia/szkolenie z psychoterapii, szkolenie na temat możliwości socjalnych, poszerzanie świa-

domości nt. współpracy ze stowarzyszeniami, ośrodkami pomocy społecznej czy urzędem pracy, szko-

lenie z zakresu pisania projektów pozwalających na pozyskanie dofinansowanie, superwizja, psychote-

rapia własna oraz radzenie sobie z zachowaniami trudnymi, konferencje, wymiana stażowania w innych 

ośrodkach, szkolenie z zakresu motywowania pacjentów oraz aktywizowania ich do powrotu na łono 

społeczeństwa czy rynku pracy, trening komunikacyjny, szkolenie z zakresu komunikowania się oraz 

współpracy z rodziną i otoczeniem osób chorych psychicznie, szkolenia biznesowe, szkolenia ze 

współpracy z samorządami, szkolenie w zakresie możliwości kierowania pacjentów po ukończeniu te-

rapii do innych instytucji pomocy, szkolenie nt. możliwości kierowania rodzin do wsparcia, terapii ro-

dzinnej. 

 Źródła wsparcia, z których korzystają osoby chore oraz ich opiekunowie, to: środowiskowe domy sa-

mopomocy, kluby pacjenta, zespół leczenia środowiskowego, mieszkania chronione, oddziały całodo-

bowe, oddziały dzienne, poradnie zdrowia psychicznego, ośrodki pomocy społecznej, organizacje poza-

rządowe, powiatowe centra pomocy rodzinie, warsztaty terapii zajęciowej, Internet. 

 Rodzaje wsparcia, z którego korzystają osoby chore oraz ich opiekunowie, to: psychoterapia grupowa 

i indywidualna, zajęcia relaksacyjne (m.in. muzyka, malowanie), pomoc w zachowaniu aktywności spo-

łecznej, wsparcie finansowe, zajęcia sportowe (np. basen), zabiegi rehabilitacyjne, konsultacje psycho-

logiczne i psychiatryczne, wsparcie psychologa/psychiatry, zapewnienie mieszkania i wyżywienia, kur-

sy, szkolenia, zajęcia integracyjne, zajęcia rozwijające umiejętności, imprezy kulturalne, grupy wsparcia 

dla chorujących psychicznie, usługi specjalistyczne, grupy wsparcia dla rodzin, terapia rodzinna. 

 Najważniejsze potrzeby w zakresie realizacji wsparcia środowiskowego, w tym wsparcia społecznego 

i zawodowego w punktu widzenia osób chorych oraz ich opiekunów to: większe zrozumienie oraz wyż-

sza świadomość ze strony otoczenia, wsparcie terapeutyczne – w przypadku osób chorych, a także moż-

liwość zdobycia narzędzi/umiejętności wspierania osób chorych (np. zdolności komunikacyjne), pomoc 

osoby trzeciej, która wspierałaby swoimi umiejętnościami i wiedzą opiekuna osoby chorej, wsparcie 

psychologiczne, motywacyjne – w przypadku opiekunów osób chorych. 

 Potrzeby podnoszenia kwalifikacji zgłaszane przez osoby sprawujące opiekę nad osobami chorymi 

obejmują: podniesienie poziomu wiedzy opiekunów na temat dolegliwości, z jakimi borykają się osoby 

chore, pozyskanie umiejętności komunikowania się z chorymi oraz wsparcie informacyjne na temat do-

stępnych źródeł oraz rodzajów pomocy. 

 Sposób postrzegania własnych relacji społecznych przez osoby chore psychicznie:  

 osoby chore psychicznie na ogół negatywnie postrzegają swoją sytuację w kontekście utrzymywania re-

lacji społecznych (niski poziom akceptacji osób chorych w społeczeństwie), 

 osoby chorujące psychicznie często czują się odrzucone, niezrozumiane przez otoczenie, skutkiem cze-

go zamykają się w sobie (niejednokrotnie sami zaczynają wycofywać się z kontaktów), 

 chorzy najczęściej utrzymują kontakty społeczne z najbliższym otoczeniem (rodzina, najbliższy znajo-

mi), 

 w przypadku niektórych osób chorych zdarzają się okresy większej lub mniejszej aktywności społecz-

nej, 

 aktywność społeczna osób chorujących uzależniona jest od rodzaju oraz stopnia zaawansowania choro-

by, 

 chorym na ogół bardzo zależy na podtrzymywaniu relacji społecznych, 

 chorzy lepiej oceniają swoje kontakty międzyludzkie, kiedy przebywają w ŚDS, ponieważ mają możli-

wość spotykania się ze specjalistami oraz innymi osobami chorymi. 

 Sposób postrzegania własnych relacji społecznych przez osoby sprawujące opiekę nad chorymi psy-

chicznie:  

 na ogół są zadowoleni z utrzymywanych przez siebie relacji społecznych, starają się podtrzymywać 

kontakty z innymi ludźmi, chociaż niejednokrotnie, z uwagi na dużą ilość obowiązków, jest to dla nich 
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trudne, 

 opieka nad osobą chorą psychicznie w pewien sposób rzutuje na relacje społeczne, które utrzymują 

opiekunowie , 

 opiekunowie czują się często wyobcowani i niezrozumiani przez swoje otoczenie, wstydzą się własnej 

sytuacji oraz swoich problemów, 

 czasami pojawia się u nich postawa wycofana (unikanie kontaktów), 

 zdarza się, że opiekunowie są izolowani przez otoczenie. 

  Najważniejsze bariery, problemy w zakresie realizacji wsparcia środowiskowego, aktywności społecz-

nej i zawodowej z perspektywy osób chorych psychicznie oraz osób sprawujących nad nimi opiekę to:  

 bariera finansowa, czyli brak wystarczającej ilości środków finansowych, które umożliwiłyby zaofero-

wanie bardziej skutecznego wsparcia dla osób chorych i ich opiekunów (np. utrudniony dostęp do służ-

by zdrowia), 

 niski poziom zaangażowania w wykonywaną pracę oraz zainteresowania wspieraniem pacjentów przez 

personel zatrudniony w instytucjach udzielających pomocy chorym, 

 brak odpowiednich kwalifikacji/profesjonalizmu personelu, 

 niski poziom wiedzy ogółu społeczeństwa nt. chorób psychicznych (stereotypowe podejście do osób 

chorych, brak zrozumienia, lęk i niechęć społeczeństwa do osób chorujących oraz ich opiekunów), 

 brak wsparcia informacyjnego i edukacyjnego dla opiekunów osób chorych (niska skuteczność systemu 

przekazywania informacji na temat możliwych źródeł oraz form pomocy dla osób chorych i ich opieku-

nów), 

 wstyd i obawa najbliższego otoczenia osoby chorej przed korzystaniem z pomocy, który powoduje brak 

motywacji do szukania źródeł wsparcia, 

 problemy zdrowotne opiekunów, które utrudniają im opiekę nad bliską osobą chorą oraz możliwość 

skorzystania z pomocy, 

 brak miejsc zatrudnienia dla osób chorych psychicznie, które są w stanie wykonywać pracę, 

 trudności natury administracyjnej, biurokratycznej oraz informacyjnej, które utrudniają współpracę po-

między instytucjami, organizacjami pomagającymi osobom chorym psychicznie. 

 niewystarczająca liczba instytucji/jednostek udzielających wsparcia środowiskowego, 

 brak wystarczającej liczby mieszkań chronionych, który uniemożliwia lub znacznie utrudnia rehabilita-

cję społeczną osób chorych psychicznie po ukończeniu hospitalizacji. 

 stan zdrowia osób chorych psychicznie, który może im utrudniać aktywność społeczną i zawodową. 

ABSTRACT 

This document is a summary of a research project carried out by the EU-CONSULT Sp. z o.o on behalf 

of Mazovia Region Centre of Social Policy, called "Diagnosis assistance system and social support for the men-

tally ill in the Mazovia Province", which was co-financed by the European Union under the European Social 

Fund – Human Capital Operational Programme. 

RESEARCH OBJECTIVES 

 The main objective of the study was to diagnose the functioning of the system and identify the needs for 

assistance and social support for people with mental illness in the Mazowieckie voivodship. 

 Specific objective no. 1: Diagnosis of the functioning of institutions providing assistance and social 

support for people with mental illnesses. Purpose of the research consisted of 4 questions. 

 Specific objective no. 2: Diagnosis of the most important needs and problems in the implementation of 

the assistance and social support for people with mental illnesses, including environmental support, so-

cial support and training from the perspective of the mentally ill, those who care for them and suppor-

ting institutions. Purpose of the research consisted of 5 questions. 

APPLIED METHODOLOGY 

 In the research process used qualitative (analysis of existing data, individual in-depth interview – 52 in-

terviews) and quantitative (computer-assisted telephone interview – 369 interviews) test methods. 

RESEARCH TARGET GROUPS 

 Representatives of assisting institutions and social support for people with mental illnesses; 
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 Medical staff working in mental health facilities in Mazowieckie voivodship, managers of WTZ and 

ŚDS, therapists of WTZ and ŚDS in Mazowieckie executing sentences on support for people with men-

tal health problems in the subregional and poviat system; 

 The mentally ill; 

 People around the mentally ill (represented by the immediate environment of the mentally ill do not 

have to be related to the mentally ill); 

 Psychiatrists working in hospitals or on psychiatric wards; 

 Directors or managers ŚDS providing support for people who are mentally ill; 

 Therapists by ŚDS cooperating directly with the mentally ill in the ŚDS. 

MAJOR SURVEY RESULTS 

 Forms of action taken by the institutions involved in the provision of support for the mentally ill and 

those who care for them: material support, providing food, occupational therapy, psychotherapy, assi-

stance in maintaining social activity, treatment of mental disorders, help to keep economic activity, co-

urses, workshops for those around the mentally ill patient clubs, social rehabilitation, cultural and edu-

cational activities, social inclusion, social gatherings and visits, tourist activities (trips, integration ac-

tivities, holidays resting), social work, help with daily duties, psychologist (counseling), specialist care, 

medical care and pharmacological treatment, sports and cultural activities, rehabilitation, nursing, voca-

tional courses, supervision, psycho-educational workshops (with a range of symptoms and course of the 

disease, coping with stress, assertiveness, social skills), 24 hours stays, medical consultations. 

 The most important barriers and problems in the implementation of environmental support, from the po-

int of view of the supporting institutions, are: too small budget for the support of patients and their ca-

rers, the negative attitude of society to the issue of mental illness, low-skilled personnel, a limited num-

ber of staff supporting institutions, lack of motivation of a person with a mental illness, limited time re-

sources available to institutions that provide support, communication problems with ill people, the limi-

tations resulting from the current law, a mismatch of the labor market (lack of jobs for the mentally ill), 

restricted contact with the family of patients, limited access to specialists (eg. psychotherapists), lack of 

cooperation between institutions, anxiety patients before reporting to the help. 

 Social activity of the mentally ill include: participation in social activities, participation in a support 

group, participation in meetings, membership to the club patient, participation in courses, workshops, 

trainings, cultural and educational output, inclusive parties, picnics, fairs, maintaining social relations-

hips. 

 Activity of people with mental illness are: paid employment, working within the framework of ZAZ 

(protected conditions of working), working in the workshop classes, volunteering. 

 Employees of institutions supporting the mentally ill report the following training needs: study / training 

in psychotherapy, training on social opportunities, broadening awareness of. cooperation with associa-

tions, social welfare centers or office work, training on writing projects allowing for obtaining finan-

cing, supervision, self-psychotherapy and dealing with difficult behaviors, conferences, exchange in-

ternships in other centers, training in motivating patients and mobilizing them to return to the bosom of 

society and the labor market, communication training, training in communication and cooperation with 

the family and the environment of the mentally ill, business training, training in cooperation with local 

governments, training power to direct patients after completion of therapy to other institutions, training 

on how to manage a family to support, family therapy. 

 Sources of support used by people who are ill and their caregivers, are: environmental self-help, patient 

clubs, environmental treatment team, protected flats, departments 24-hour, day departments, mental he-

alth clinics, social welfare centers, NGOs, poviat family support centers, occupational therapy works-

hops, Internet. 

 Types of support that use people who are ill and their caregivers are: group and individual psychothera-

py, relaxation classes (such as music, painting), assistance in maintaining the social activity financial 

support, sports activities (eg. swimming pool), rehabilitation, psychological and psychiatric consulta-

tions, support a psychologist / psychiatrist, providing housing and meals, courses, training, integration 

activities, developing skills classes, cultural events, support groups for the mentally ill, professional se-

rvices, support groups for families, family therapy. 

 The most important needs in the implementation of environmental support, including support for social 

and professional point of view of patients and their carers are: greater understanding and a greater awa-

reness of the environmental context, therapeutic support – in the case of patients, as well as the 

opportunity to gain the tools / skills to support people with (eg. communication skills), assistance of 

a third party that would promote their skills and knowledge caregiver ill person, psychological support , 
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motivational – for carers of people with mental illness. 

 Qualification needs reported by carers of people with mental illness include: raise awareness of care-

givers about the ailments faced by the people who are ill, acquiring the ability to communicate with pa-

tients and information support on available sources and types of assistance. 

 The perception of their own social relations by the mentally ill:  

 mentally ill people generally poorly perceive their situation in the context of maintaining social rela-

tionships (low level of acceptance of the mentally ill in the society), 

 the mentally ill often feel rejected, misunderstood by the environment, thereby become introverted (so-

metimes they begin to withdraw from contact), 

 mentally ill mostly maintain social contacts with the immediate environment (family, closest friends), 

 for some patients there are periods of greater or lesser social activity, 

 social activity of mentally ill people is dependent on the type and stage of the disease, 

 patients generally very care about maintaining social relations, 

 mentally ill better assess their contacts when they arrive in the SDS, because they have the opportunity 

to meet with specialists and other ill people. 

 The perception of their own social relations by people who care for the mentally ill:  

 are generally pleased with himself maintained by social relations, trying to maintain contacts with other 

people, but often, due to the large amount of responsibility, it is difficult for them, 

 care of mentally ill in some way affects the social relationships that keep carers, 

 caregivers often feel alienated and misunderstood by their environment, they are ashamed of their situa-

tion and their problems, 

 sometimes occurs in their attitude of withdrawn (avoiding contacts), 

 it happens that caregivers are isolated by their surroundings. 

 The most important barriers, problems in the implementation of environmental support, social and pro-

fessional life from the perspective of the mentally ill and those who care for them are:  

 financial barriers such as lack of sufficient funds that would enable to offer more effective support for 

patients and their caregivers (ie. limited access to health care), 

 low level of engagement to the job and interest in supporting patients by staff in the institutions provi-

ding help to the mentally ill, 

 lack of appropriate qualifications / professionalism of the staff, 

 low level of public awareness about mental illness (stereotypical approach to ill persons, lack of under-

standing, fear and reluctance of society to people suffering and their carers), 

 lack of information and educational support for carers of people with mental illness (low efficiency of 

the system to provide information on possible sources and forms of assistance to the sick people and 

their carers), 

 shame and fear of the immediate environment ill person from using the aid, lack of motivation to seek 

sources of support, 

 carers health problems that prevent them from taking care of ill close person and access to assistance, 

 lack of employment for mentally ill persons who are able to perform the work, 

 bureaucratic and administrative difficulties, 

 difficulties in cooperation between institutions, organizations, 

 a small number of institutions / individuals providing support environmental, 

 lack of protected housing, 

 the health status of patients, which may impede their social and professional activity. 
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SPIS WYKORZYSTANYCH SKRÓTÓW 

L.p. Skrót Rozwinięcie skrótu Tłumaczenie 

1 CATI Computer Assisted Telephone Interview 
Wywiad telefoniczny wspomagany 

komputerowo 

2 DR Desk research Analiza danych zastanych 

3 GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - 

4 IDI Individual in Depth Interview Indywidualny wywiad pogłębiony 

5 EFS Europejski Fundusz Społeczny - 

6 MCPS Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - 

7 MOPS Miejski ośrodek pomocy społeczne - 

8 NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia - 

9 NGO Non governmental organisation Organizacja pozarządowa 

10 ON Osoba niepełnosprawna - 

11 OPS Ośrodek pomocy społecznej - 

12 PCPR Powiatowe centrum pomocy rodzinie - 

13 PZP Poradnia zdrowia psychicznego - 

14 RPO Rzecznik Praw Obywatelskich - 

15 SWPS Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - 

16 ŚDS Środowiskowy dom samopomocy - 

17 WHO World Health Organisation Światowa Organizacja Zdrowia 

18 WTZ Warsztaty terapii zajęciowej - 

19 ZAZ Zakład aktywności zawodowej - 

20 ZLŚ Zespół leczenia środowiskowego - 

21 ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 

Źródło: Opracowanie własne EU-CONSULT Sp. z o.o. 
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1. WPROWADZENIE 

Każdemu człowiekowi, bez względu na stopień jego pełnosprawności, przysługuje pełen oraz równy 

dostęp do korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności, jak również popieranie posza-

nowania ich przyrodzonej godności
1
. Zgodnie z Kartą Praw Osób Niepełnosprawnych osoby niepełnosprawne 

(zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi) mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia 

i nie mogą podlegać dyskryminacji (Rysunek 1)
2
. 

Rysunek 1. Prawa osób niepełnosprawnych. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Karty Praw Osób Niepełnosprawnych z dnia 01.08.1997 

W Polsce, za wspieranie osób niepełnosprawnych oraz zaspokajanie ich potrzeb odpowiadają przede 

wszystkim jednostki systemu pomocy społecznej, tj. ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy 

rodzinie. Formy wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych zawarte w obowiązujących aktach prawnych, przede 

wszystkim Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, obejmują świadczenia pieniężne oraz pomoc 

pozamaterialną. Zadanie realizowane są przez władze gminne oraz powiatowe (Rysunek 2) 

Rysunek 2. Zestawienie wybranych działań gmin i powiatów na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Karty Praw Osób Niepełnosprawnych z dnia 01.08.1997 

                                                           
1 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, Nowy York, 13 grudnia 2006 
2 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych z dnia 01 sierpnia 1997 roku, M.P. Nr 50, poz. 475 
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•Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej 

•Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy 

•Opracowywanie i realizacja powiatowych programów działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

•Współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i 
realizacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

•Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności 

•Opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz 
ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa 

•Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób 
niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób 

•Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie oraz 
przekwalifikowanie 

Powiat 
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Szczególnie ważne, w zakresie systemu wspierania osób niepełnosprawnych, jest zorganizowanie solid-

nych i sprawnych struktur pomocy osobom chorującym psychicznie. Jak wynika z raportu Rzecznika Praw 

Obywatelskich, stan ochrony zdrowia psychicznego, biorąc pod uwagę perspektywę globalną, jest wciąż nieza-

dowalający
3
. Co prawda rośnie stan wiedzy na temat potrzeb osób chorujących, waga zdrowia psychicznego 

mieszkańców oraz wielkości ryzyka, jakie niesie za sobą zaniedbanie tego obszaru, jednak odpowiednia polityka 

zdrowotna, regulacje prawne czy dofinansowanie sektora odpowiedzialnego za dbałość o zdrowie psychiczne – 

jest wciąż na bardzo niskim poziomie. Z uwagi na stale rosnącą liczbę osób dotkniętych zaburzeniami psychicz-

nymi, zaburzeniami zachowania, jak również uzależnieniom od alkoholu oraz substancji psychoaktywnych (sza-

cuje się, że problemy te dotyczą ponad 450 milionów ludzi na świecie) kwestie związane z ochroną zdrowia 

psychicznego powinny być jednym z priorytetów. Znaczenie kondycji psychicznej podkreślone zostało również 

w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej, takich jak Zielona Karta
4
. Zgodnie z tą strategią, poprawa 

zdrowia psychicznego Europejczyków jest konieczna do osiągnięcia trwałego dobrobytu, solidarności oraz 

sprawiedliwości społecznej, a także do podniesienia jakości życia obywateli całej wspólnoty. Jako priorytetowe 

wskazano zarówno działania na rzecz zdrowia psychicznego ludzi, jak też zapobieganie złemu stanowi zdrowia 

psychicznego. 

Zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia psychicznego „zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem 

osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa”
5
. 

W Polsce ochrona zdrowia psychicznego opiera się w szczególności na: 

1. promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym; 

2. zapewnieniu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki 

zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i spo-

łecznym; 

3. kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza 

zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. 

Na każdym z wymienionych pól pozostaje jednak wiele do zrobienia. Problematyczne wydaje się być 

przede wszystkim promocja zdrowia psychicznego, a także poszanowanie praw i godności osób chorujących. 

Kwestia potrzeb ludzi chorych psychicznie związana jest przede wszystkim z koniecznością zmian legislacyj-

nych oraz świadomościowych
6
. 

  

                                                           
3 Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce – wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki, RPO, Warszawa, maj 2014 
4 Zielona księga – Poprawa zdrowia psychicznego ludności. Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej, Komisja Wspólnot Euro-
pejskich, Bruksela, 14.10.2005 
5 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994, z późn. zm. 
6 Ochrona zdrowia psychicznego…, op. cit., s. 45 
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2. METODOLOGIA BADANIA 

Przedmiotem zamówienia było przygotowanie i przeprowadzenie badań społecznych dla Mazowieckie-

go Centrum Polityki Społecznej. Działanie realizowane było przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 

w ramach projektu: „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, współfinansowanego przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i inte-

gracji społecznej. Priorytet I zatrudnienie i integracja społeczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki”; 

Niniejszy raport stanowi podsumowanie projektu badawczego pn. „Diagnoza systemu pomocy i oparcia 

społecznego dla osób chorujących psychicznie na terenie województwa mazowieckiego”. 

2.1. IDENTYFIKACJA OBSZARU BADAWCZEGO  

Cel główny 

Celem głównym badania była diagnoza funkcjonowania systemu oraz określenie potrzeb w zakresie 

pomocy i oparcia społecznego dla osób chorych psychicznie w województwie mazowieckim.  

Cel szczegółowy nr 1 

Diagnoza sposobu funkcjonowania instytucji udzielających pomocy i oparcia społecznego dla osób cho-

rujących psychicznie poprzez określenie: 

 Skali zjawiska (natężenia występowania chorób psychicznych w latach 2011 – 2013 w świetle danych 

statystycznych; dane z: MP i PS, Ministerstwa Zdrowia, GUS, szpitali, badania, raporty, sprawozdania, 

wybrane wyniki badań, inne dostępne, w tym z uwzględnieniem danych dotyczących długości leczenia 

i  hospitalizacji, wieku osób chorych psychicznie w podziale na osoby w wieku 0-18 lat, 19-29 lat, 

30-64 lat, osoby powyżej 65 roku życia, w podziale na kobiety i mężczyzn – w układzie subregional-

nym i  powiatowym); 

 Zasobów instytucji (wykaz placówek ochrony zdrowia psychicznego
7
 oraz instytucji udzielających po-

mocy i oparcia społecznego
8
 dla osób chorujących psychicznie wraz z wyszczególnieniem rodzaju 

świadczonych usług).  

Wynikiem analizy, która przeprowadzonej w ramach realizacji celu szczegółowego nr 1, była: 

 Analiza natężenia występowania chorób psychicznych na terenie województwa mazowieckiego odnie-

sieniu do lat 2011-2013; 

 Zestawienie ilościowe usług świadczonych przez placówki ochrony zdrowia psychicznego oraz instytu-

cje udzielające pomocy i oparcia społecznego i usług w układzie powiatowym (nazwa instytucji, dane 

teleadresowe, formy wsparcia, dostępność do usług w tym w szczególności do usług środowiskowych). 

Cel szczegółowy nr 2 

Diagnoza najważniejszych potrzeb i problemów w zakresie realizacji pomocy i oparcia społecznego dla 

osób chorujących psychicznie, wsparcia środowiskowego w tym wsparcia społecznego i zawodowego z perspek-

tywy osób chorych psychicznie, osób sprawujących nad nimi opiekę oraz instytucji wspierających. 

2.2. IDENTYFIKACJA PYTAŃ BADAWCZYCH 

Pytania badawcze do celu szczegółowego nr 1 

1. Jakie formy działań podejmują instytucje, które są zaangażowane w udzielanie wsparcia dla osób cho-

rych psychicznie oraz osób sprawujących nad nimi opiekę? 

                                                           
7 Placówki ochrony zdrowia psychicznego to: placówki dla dorosłych z zaburzeniami psychicznymi (Poradnie, Oddziały dzienne, Zespoły 
środowiskowe, Zespoły interwencji kryzysowych i pomocy doraźnej, Hostele, Oddziały opiekuńcze takie jak ZPO, ZOL, Oddziały psychia-

tryczne szpitalne, placówki dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi (Poradnie, Oddziały dzienne, Zespoły środowiskowe, Od-

działy szpitalne, Hostele, Poradnie pomocy rodzinie). 
8 Instytucje udzielające pomocy i wsparcia społecznego dla osób chorujących psychicznie to: Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe 

Centra Pomocy Rodzinie, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe domy samopomocy, Domy Pomocy Społecznej, Kluby Integracji 

Społecznej, Centra Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Powiatowe Urzędy Pracy, Spółdzielnie Socjalne 
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2. Jakie są najważniejsze bariery i problemy w zakresie realizacji wsparcia środowiskowego w tym wspar-

cia społecznego i zawodowego z perspektywy instytucji wspierających? 

3. W jaki sposób rozumiana jest aktywność społeczna i zawodowa osób chorych psychicznie?  

4. Jakie potrzeby szkoleniowe zgłaszają pracownicy instytucji wspierających chorych psychicznie w za-

kresie zdobywania wiedzy i umiejętności w obszarze udzielania wsparcia dla tych osób, oraz osób 

sprawujących nad nimi opiekę w celu zapewnienia im samodzielności w funkcjonowaniu w środowisku 

lokalnym? 

Pytania badawcze do celu szczegółowego nr 2 

1. Jakie są źródła i rodzaje wsparcia z którego korzystają osoby chore psychiczne i osoby sprawujące nad 

nimi opiekę? 

2. Jakie są najważniejsze potrzeby w zakresie realizacji wsparcia środowiskowego w tym wsparcia spo-

łecznego i zawodowego z perspektywy osób chorych psychicznie, osób sprawujących nad nimi opiekę 

i  instytucji wspierających? 

3. Jakie potrzeby podnoszenia kwalifikacji zgłaszają osoby sprawujące opiekę nad osobami chorymi psy-

chicznie w zakresie udzielanego wsparcia w tym w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej? 

4. Jak postrzegają swoją sytuację osoby chore psychicznie i osoby sprawujące nad nimi opiekę w kontek-

ście utrzymywania relacji społecznych oraz źródeł i struktury otrzymywanego wsparcia? 

5. Jakie są najważniejsze bariery, problemy w zakresie realizacji wsparcia środowiskowego, aktywności 

społecznej i zawodowej z perspektywy osób chorych psychicznie oraz osób sprawujących nad nimi 

opiekę?  

2.3. OPIS ZASTOSOWANEJ METODOLOGII 

W celu realizacji przedmiotu Zamówienia Wykonawca posłużył się danymi pierwotnymi oraz wtórny-

mi. Dane pierwotne miały charakter zarówno ilościowy, jak i jakościowy (Rysunek 3). Dzięki temu możliwe 

było przeprowadzenie analizy statystycznej oraz uzyskanie bogatej wiedzy na temat tego, z czego wynikała 

pozytywna bądź negatywne opinia respondentów dotycząca poszczególnych zjawisk. Informacje były zbierane 

przy wykorzystaniu opracowanych na potrzeby prac nad diagnozą narzędzi badawczych. 

Rysunek 3. Podsumowanie zastosowanych metod i technik badawczych. 

 
Źródło: Opracowanie własne EU-CONSULT Sp. z o.o. 

2.3.1. Opis zastosowanych technik badawczych 

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI) 

Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo to technika służąca do realizacji badań ankietowych. 

Pozwala w krótkim czasie dotrzeć do dużej liczby respondentów i uzyskać od nich niezbędne informacje. 

Jej główną przewagą nad osobistym wywiadem kwestionariuszowym jest znacznie ułatwiony kontakt z respon-

dentem, który może być nieobecny w swoim mieszkaniu w danym terminie. Ponadto, uzasadnieniem dla wybra-

nej techniki badawczej, jest również to, iż wywiad telefoniczny można przeprowadzić z respondentem bez 

względu na porę i miejsce jego pobytu. Technika ta nie absorbuje również szczególnie czasu ani respondenta ani 

ankietera. Prowadzenie wywiadów za pomocą telefonu znacznie niweluje również efekt ankieterski, który może 

negatywnie wpływać na wiarygodność uzyskiwanych informacji. 

WYWIAD TELEFONICZNY WSPOMAGANY KOMPUTEREM (CATI) 

•Metoda ilościowa 

INDYWIDUALNY WYWIAD POGŁĘBIONY (IDI) 

•Metoda jakościowa 

ANALIZA DANYCH WTÓRNYCH (DR) 

•Metoda jakościowa 
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Opis próby badania ilościowego 

Deklarowany zakres pomocy i wsparcia społecznego dla osób chorych psychicznie w największym 

stopniu dotyczy ośrodków pomocy społecznej (50,9%), ich odsetek procentowy odwzorowany jest również 

w  badanej próbie. Ośrodki Pomocy Społecznej, ze względu na swą liczebność w regionie, rozpoznawalność, 

dostępność i powszechność usług na rzecz osób psychicznie chorych, uzyskały najczęstszy wybór. Największa 

część populacji badanych spośród całej próby 369 podmiotów, to respondenci pochodzący z OPS’ów, co również 

interpretować można względnie szerokim wachlarzem usług pomocowych dla osób psychicznie chorych i ich 

rodzin, związanych zarówno ze standardową działalnością ośrodków pomocy społecznej, jak i programami sys-

temowymi Europejskiego Funduszu Społecznego, finansującymi rozmaite formy wsparcia. 

Na drugim miejscu (25,7%) ilościowo, występują instytucje, należące do kategorii tzw. inne. Należą do 

nich (zgodnie ze szczegółowym, procentowym rozkładem) organizacje typu: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Klu-

by Integracji, rozmaite lokalne i regionalne fundacje i stowarzyszenia, Inspektoraty ZUS, Akademickie Centrum 

Psychoterapii SWPS, Mazowieckie Centra Diagnostyczno-Terapeutyczne, Ośrodki Profilaktyki i Terapii, Centra 

Zdrowia Psychicznego, Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego Warszawski Dom pod Fon-

tanną, itp. 

Względnie spora liczba respondentów, udzielających wywiady, pochodziła również ze Środowiskowych 

Domów Samopomocy (10,3%) i Domów Pomocy Społecznej (6,2%), co stanowi również odwzorowanie ilości 

wymienionych instytucji w regionie mazowieckim (Wykres 1). 

Można przyjąć, że procentowy rozkład instytucji biorących udział w badaniu CATI, jest zgodny z aktu-

alnym zestawieniem instytucji pomocowych, działających na rzecz osób psychicznie chorych i ich rodzin, 

zamieszczonym w Przewodniku – opieka nad osobami zaburzonymi na Mazowszu
9
, co jest istotnym walorem 

przeprowadzonych i interpretowanych badań. 

Wykres 1. Rodzaj badanych instytucji pomocowych. 

 
Źródło: Opracowanie własne EU-CONSULT Sp. z o.o. na podstawie badania CATI, N=369. 

Poniżej, na kolejnej wykresie zamieszczono graficzny rozkład osób badanych, wybranych do udziału 

w  badaniach CATI, zgodnie z przynależnością instytucjonalną do powiatu. Ze względu na system wsparcia 

instytucjonalnego osób psychicznie chorych, najwięcej badanych instytucji pochodzi z Miasta Warszawy, 

ale i rejestr instytucji udzielających pomocy i wsparcia społecznego dla osób chorych psychicznie i ich rodzin, 

jest najbogatszy na tym terenie. Następnie, największy liczebnie udział respondentów pochodzi z powiatów: 

wołomińskiego (6,0%), mińskiego (4,9%) i płockiego (4,4%). Rozkład liczbowy respondentów dla innych po-

wiatów jest względnie proporcjonalny (Wykres 2). 

                                                           
9 Hanna Ajdukiewicz, Patrycja Ata, Anna Wiśniewska, Przewodnik – opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu, 

Warszawa 2012 
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Wykres 2. Powiat instytucji należących do próby badawczej CATI. 

 
Źródło: Opracowanie własne EU-CONSULT Sp. z o.o. na podstawie badania CATI, N=369. 

Wśród 369 instytucji pomocowych i wsparcia społecznego dla osób psychicznie chorych i ich rodzin, 

na pytanie o konkretną liczbę podopiecznych włączonych do ich systemu świadczenia usług pomocowych 

– osób dorosłych (powyżej 18 roku życia), chorujących przewlekle, zgodnie ze stanem na dzień 31.10.2014 r., 

największy odsetek instytucji zadeklarowało, że nie przekracza liczby 50 osób. Pojawiły się również sporadycz-

ne odpowiedzi, podające liczbę podopiecznych o liczbie nawet kilkaset osób, nie przekraczają one jednak 1% 

ogółu. 

Podopiecznych do 5 osób obsługuje 5,7% badanych instytucji, podopiecznych do 10 osób obsługuje 

12,4% podmiotów (i jest to największy uzyskany wynik w podawanych przedziałach), podopiecznych do 

15  osób, obejmuje wsparciem 5,7% badanych instytucji, do 20 osób – 4,6%, do 25 osób – 6,1%, do 30 osób – 

9,8%, do 35 osób – 2,0%, do 40 osób – 3,5%, do 50 osób – 4,0% instytucji w regionie mazowieckim. 
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Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) 

IDI polega na przeprowadzeniu z daną osobą ustrukturyzowanej rozmowy, która ma na celu uzyskanie 

konkretnych informacji w sposób planowy i metodyczny według określonego schematu, zwanego scenariuszem 

wywiadu. 

Standaryzacja poruszanych zagadnień, a w szczególności celu rozmowy pozwoliła na uzyskanie infor-

macji istotnych z punktu widzenia celów badania. Charakter rozmowy i duża swoboda w komunikacji ułatwiły 

zaś pogłębianie poruszanych zagadnień i wyjaśnianie zdiagnozowanych zjawisk. Indywidualne wywiady pogłę-

bione miały na celu przede wszystkim odpowiedzenie na pytanie dlaczego dane zjawisko występuje, a nie samo 

proste stwierdzenie jego występowania. Mała liczebność populacji oraz konieczność uzyskania wiedzy o kon-

kretnych zjawiskach i mechanizmach sprawiła, że wywiady pogłębione były idealną techniką służącą realizacji 

założonych celów. 

Wywiady pogłębione z osobami chorymi psychicznie przeprowadzały osoby, które posiadają doświad-

czenie w pracy z ludźmi z zaburzeniami psychicznymi. Moderatorzy posiadali wykształcenie wyższe o profilu 

psychologicznym lub ukończone studia medyczne ze specjalnością psychiatria. 

Analiza danych zastanych (DR) 

Analiza danych zastanych to metoda badań społecznych, która zakłada szczegółową analizę istniejących 

już i dostępnych danych. W jej wyniku następuje scalanie, przetwarzanie i analiza danych rozproszonych do-

tychczas wśród rozmaitych źródeł. Analiza danych zastanych zapewni zdobycie informacji, które można otrzy-

mać drogą analizy opracowań i ekspertyz. 

W związku z brakiem możliwości pozyskania aktualnych i szczegółowych danych z wiarygodnych źró-

deł instytucjonalnych, analizę DR wykonano na podstawie dostępnych opracowań (patrz: aneks, punkt 7.1), 

z  których z uwagi na specyfikę danych, nie jest możliwe wygenerowanie odpowiedzi na wszystkie zapytania 

Zamawiającego. Wszystkie krajowe instytucje, posiadające wiarygodne zestawienia statystyczne, z uwagi na ich 

specyfikę, tzw. danych niejawnych wrażliwych, odmówiły ich udostępnienia, bądź ich nie rejestrują, w podanym 

przez Zamawiającego układzie: 

1. Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia (nie posiada takich da-

nych, ani żadnych danych pokrewnych); 

2. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (prowadzi sprawozdania MZ-15 – sprawozdanie z dzia-

łalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnio-

nych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych, MZ-19 – sprawozdanie z działalności ze-

społu/oddziału leczenia środowiskowego/ domowego, MZ-30 – sprawozdanie podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej) i odmówił ich udostępnienia, 

powołując się na przepisy prawa; 

3. Statystyka NFZ (System Jednorodnych Grup Pacjentów dotyczy świadczeń udzielonych w latach 2009-

2013 na terenie całej Polski. Zestawienie obejmuje liczbę zrealizowanych produktów JGP oraz średni 

czas pobytu pacjenta ze względu na wiek, płeć, tryb przyjęcia i wypisu; rozpoznania zasadnicze ICD-10 

i procedury medyczne ICD-9 i (udział powyżej 1%) dla wszystkich grup JGP, zrealizowanych w latach 

2009-2013) nie prowadzi i nie udostępnia analiz dla grup klientów z zaburzeniami psychologicznymi 

i  psychicznymi (ogólnodostępny rejestr – weryfikacja możliwa ze strony www); 

4. Główny Urząd Statystyczny – Centrum Informacji Statystycznej, Mazowiecki Ośrodek Badań Regio-

nalnych, dysponuje jedynie danymi statystycznymi o liczbie osób leczonych w szpitalach psychiatrycz-

nych oraz zarejestrowanych w poradniach zdrowia psychicznego dostępne są tylko na poziomie woje-

wództwa i prezentowane w Roczniku Statystycznym Województwa Mazowieckiego 2013
10

 oraz 

w  Banku Danych Lokalnych
11

, bez wyodrębnienia danych zbiorowych na poszczególne województwa 

(nie jest więc możliwe prawidłowe obliczenie wyników wyłącznie dla poszczególnych powiatów woj. 

mazowieckiego), inne dane z uwagi na ograniczenia GIODO, nie są gromadzone, gdyż należą do da-

nych wrażliwych. 

2.3.2. Grupy docelowe badania 

W zrealizowanym badaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji udzielających pomocy i wsparcia 

społecznego dla osób chorujących psychicznie (w tym personel medyczny, lekarze psychiatrzy, terapeuci, dyrek-

torzy i kierownicy ŚDS, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrum pomocy ro-

                                                           
10 http://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-wojewodztwa-mazowieckiego-2013,4,1.html 

[dostęp na dzień: 24.11.2014] 
11 http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks [dostęp na dzień: 24.11.2014] 
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dzinie, itp.), jak również osoby chore psychicznie oraz osoby z ich najbliższego otoczenia (Tabela 1). 

Tabela 1. Grupy docelowe badania. 

Grupa docelowa Dobór próby 
Technika 

badawcza 

Liczba zrealizowanych 

ankiet/wywiadów 

Przedstawiciele instytucji udzielających pomocy i wsparcia społecz-

nego dla osób chorujących psychicznie12 
Całościowy13 

Telefoniczny wywiad 

pogłębiony 
369 

Personel medyczny zatrudniony w placówkach ochrony zdrowia 

psychicznego w województwie mazowieckim, kierownicy ŚDS i 

WTZ, terapeuci w ŚDS i WTZ w województwie mazowieckim 
realizujący zdania dotyczące wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w układzie subregionalnym i powiatowym 

Celowy 
Indywidualny wywiad 

pogłębiony 
10 

Osoby chore psychicznie Celowy 
Indywidualny wywiad 

pogłębiony 
10 

Osoby z otoczenia osób chorych psychicznie (przedstawiciele najbliż-

szego otoczenia osób chorych psychicznie nie muszą być spokrew-

nione z osobą chorą psychicznie) 

Celowy 
Indywidualny wywiad 
pogłębiony 

10 

Lekarze psychiatrzy zatrudnieni w szpitalach lub oddziałach psychia-

trycznych 
Celowy 

Indywidualny wywiad 

pogłębiony 
10 

Dyrektorzy lub kierownicy ŚDS udzielających wsparcia osobom 

chorym psychicznie 
Celowy 

Indywidualny wywiad 

pogłębiony 
6 

Terapeuci z ŚDS współpracujący bezpośrednio z osobami chorymi 

psychicznie w ŚDS 
Celowy 

Indywidualny wywiad 

pogłębiony 
6 

Źródło: Opracowanie własne EU-CONSULT Sp. z o.o. 

  

                                                           
12 Badaniem ilościowym zostały objęte placówki ochrony zdrowia psychicznego i instytucje udzielające pomocy i oparcia społecznego w 

województwie mazowieckim realizujące zdania dotyczące wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w podziale subregionalnym i 
powiatowym). 
13 Baza zawierała 957 rekordów – Wykonawca skontaktował się ze wszystkimi instytucjami/podmiotami figurującymi w bazie. Finalnie w 

badaniu wzięło udział 369 respondentów reprezentujących wskazane jednostki. 
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3. SYSTEM POMOCY I OPARCIA SPOŁECZNEGO 

DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE NA 

TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

W ŚWIETLE PRZEPROWADZINYCH BADAŃ 

3.1. DIAGNOZA SPOSOBU FUNKCJONOWANIA INSTYTUCJI UDZIELAJĄCYCH 

POMOCY I OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE  

 – NA PODSTAWIE ANALIZY DESK RESEARCH 

3.1.1. Analiza natężenia występowania chorób psychicznych 

na terenie województwa mazowieckiego 

Natężenie występowania chorób psychicznych w regionie określają statystyki dostępne w Głównym 

Urzędzie Statystycznym w Banku Danych Lokalnych, w układzie według klasyfikacji NTS, w dziale „Stan 

Zdrowia Ludności” w dwóch kategoriach zbiorczych: 

 zarejestrowani w poradniach dla osób z zaburzeniami psychicznymi – wskaźniki za 2005-2013, 

 zarejestrowani w poradniach dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od alkoholu 

– wskaźniki za 2005-2013. 

Analizując uzyskane wyniki poszczególnych kategorii zaburzeń psychicznych rejestrowanych dla 

woj.   mazowieckiego i Polski, można wysunąć następujące wnioski. Obserwuje się wyraźny wzrost ogółu zabu-

rzeń psychicznych w woj. mazowieckim w ostatnich latach tj. 2010-2012 (dane dla 2013 nie zostały jeszcze 

zagregowane). Szczegółowe dane zawarte zostały w Tabela 2. W roku 2010 zaburzenia psychiczne i zaburzenia 

zachowania (bez uzależnień) ogółem stanowiły 154 416 przypadków, w roku 2011 już 163 828, natomiast 

w  roku 2012 odnotowano już 185 809 osób zarejestrowanych w tej kategorii (Wykres 3). Oznacza to, zgodnie 

z  analogicznymi obserwacjami dla całego kraju, dynamiczny wzrost odnotowywanych chorób psychicznych. 

Wykres 3. Liczba osób chorych psychicznie ogółem w Polsce i woj. mazowieckim. 

 
Źródło: Opracowanie własne EU-CONSULT Sp. z o.o. na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych Lokalnych, 

Dział: Stan Zdrowia Ludności. 

W tym miejscu nie można przywołać przyczyn (nierejestrowanych niestety w niniejszej bazie) takiego 

stanu, natomiast możliwe jest określenie, które z kategorii zaburzeń psychicznych dynamicznie wzrastają, 

a  w  których obserwuje się tendencję spadkową. Począwszy od kategorii o dynamicznym wzroście w woj. ma-

zowieckim (i w Polsce), w kolejności tabelarycznego zestawienia danych, należy wyróżnić kategorię zaburzenia 

psychiczne i zaburzenia zachowania (bez uzależnień) – w którą wchodzą organiczne zaburzenia psychiczne 

włącznie z zespołami objawowymi. Odnotowany wzrost na przełomie 3 lat (2010-2012) od 20 821 przypadków 

do 25 390 sygnalizuje, że liczba z organicznymi zaburzeniami psychicznymi w najbliższych latach może stano-

wić grupę pacjentów priorytetowych. 
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Dynamiczny wzrost rejestrowanych przypadków zarówno w Polsce, jak i województwie mazowieckim 

odnotowuje się również dla kategorii zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania – schizofrenia. Dla regionu 

w przedziale 2010-2012 obserwuje się wzrost z 19 666 rejestrowanych do 24 356 pacjentów. Z uwagi na specy-

fikę tego zaburzenia wymagającego szerokiego systemu wsparcia instytucjonalnego – od szpitalnego, przez 

socjalny, po zawodowy (zakłady pracy chronionej), wzrost w tej kategorii liczby pacjentów wpływa na potrzeby 

rozwoju całej sieci wsparcia dla schizofreników i ich opiekunów. 

Podobny rozkład przyjmuje kategoria rejestrowanych pacjentów z zaburzeniami psychiczne i zaburze-

niami zachowania określona jako zaburzenia nastroju (afektywne). Tu wyraźny wzrost w analizowanych latach, 

zarówno w woj. Mazowieckim od 34 914 do 47 209 przypadków, jak i w całym kraju. Tak samo w przypadku 

kategorii zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania –  zaburzenia nerwicowe, obserwowany wzrost w skali 

kraju i regionu w ostatnich 3 analizowanych latach od 47 477 do 54 382. 

Jeśli chodzi o czwartą co do wielkości kategorię osób z zaburzeniami spowodowanymi używaniem al-

koholu (z zespołem uzależnienia) to obserwuje się względnie stałą tendencję w ostatnich latach (zarówno 

w  Polsce, jak i na Mazowszu) od 29 482 przypadków rejestrowanych w roku 2010 po 30 800 pacjentów zareje-

strowanych w roku 2012. Przy czym spadek obserwuje się w kategorii zaburzenia spowodowane używaniem 

alkoholu – ostre zatrucia i używanie szkodliwe, zarówno w kraju, jak i woj. Mazowieckim (z 2756 przypadków 

w 2010 roku do 1582 przypadków w 2012 roku). Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku kategorii zaburze-

nia spowodowane używaniem alkoholu – zespół abstynencyjny bez majaczenia, obserwowany czterokrotny 

spadek w ostatnich 3 latach z 1057 przypadków do 231 zarejestrowanych. W  tym miejscu na uwagę zasługuje 

kategoria zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem środków psychoaktywnych – inne zaburzenia, która 

mimo iż odnotowuje małą liczbę przypadków ogółem (od 27-94 przypadków w analizowanych latach), odnoto-

wuje również 3 krotny wzrost (nie powinna więc być bagatelizowana). W pozostałych kategoriach zaburzeń 

psychicznych obserwuje się względnie podobny rozkład rejestrowanych przypadków w ostatnich latach, zarów-

no w regionie, jak i w całym kraju. 

Podsumowując powyższe, powszechnie rejestruje się osoby chore psychicznie, zgodnie z obowiązującą 

klasyfikacją DSM IV
14

, ICD 10
15

, dla całego regionu mazowieckiego, zgodnie ze szczegółowym rozkładem, 

ujętym w poszczególnych tabelarycznych zestawieniach, bez rozróżnienia na poszczególne powiaty (Tabela 2). 

W tym miejscu warto również podkreślić, że Komisja Europejska, w odpowiedzi na dokumenty WHO 

„Deklaracja o ochronie zdrowia psychicznego dla Europy” oraz „Planie działań na rzecz ochrony zdrowia psy-

chicznego dla Europy”, m.in. z uwagi na ograniczone dane informacyjne w tym zakresie nakazała powstanie, 

i  już proces przygotowawczy jest w toku, bazy informacji na temat stanu zdrowia psychicznego w całej UE. 

Na  rzecz poprawy zdrowia psychicznego w Polsce, Rada Ministrów, która 28 grudnia 2010 r. na postawie Roz-

porządzenia w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24 poz. 

128) założyła realizację trzech głównych celów: po pierwsze promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie 

zaburzeniom psychicznym, po drugie zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i po-

wszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku 

rodzinnym i społecznym, i po trzecie rozwój badań naukowych i systemu informacji z zakresu zdrowia psy-

chicznego. Okres realizacji Program obejmuje lata 2011-2015, a nad wszystkim czuwa Ministerstwo Zdrowia. 

Stosowne, pełne statystyki dostępne będą w układach zagregowanych i rozłącznych od 2016 roku
16

. 

W tym samym raporcie, wykonano zestawienia (por. str. 172-188) specyfiki chorób psychicznych dla 

Polski w ogóle. Zgodnie z zapisami informacje o osobach leczonych w zakładach psychiatrycznej opieki ambu-

latoryjnej dotyczą leczenia w poradniach zdrowia psychicznego (PZP), poradniach odwykowych (alkoholowych) 

oraz poradniach profilaktyki, leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od środków psychoaktywnych. Infor-

macje te są od wielu lat opracowywane w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i publikowane co-

rocznie w roczniku statystycznym „Zakłady psychiatrycznej oraz neurologicznej opieki zdrowotnej” wydawa-

nym przez Instytut. Zagregowana forma gromadzenia danych i w tym przypadku ogranicza możliwości ich 

szczegółowej analizy. Natomiast stanowią one ważne źródło informacji o częstości zaburzeń psychicznych na 

poziomie krajowym – w Polsce. 

Zgodnie z najnowszymi statystykami zagregowanymi w 2010 r. na 1396 tys. osób z zaburzeniami psy-

chicznymi leczonych w opiece ambulatoryjnej 86% to pacjenci leczeni w poradniach zdrowia psychicznego. 

W  okresie od 1997 do 2010 r. liczba leczonych ogółem i po raz pierwszy w opiece ambulatoryjnej niemal po-

dwoiła się (w obu przypadkach wzrost o 88%), bardzo podobnie rozkłada się wynik dla woj. mazowieckiego 

i  innych województw w Polsce. Ilość przypadków diagnozowanych zaburzeń psychicznych rośnie systematycz-

                                                           
14 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – klasyfikacja zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psycholo-

gicznego. 
15 Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych – międzynarodowy system diagnozy nozologicznej International Stati-
stical Classifiaction of Diseases and Related Health Problems. 
16 „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania” pod redakcją Bogdana Wojtyniaka, Pawła Goryńskiego, Bożeny Moskalewicz, 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2012 
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nie w poszczególnych latach na przełomie 2010-2012. 

Najczęstszą grupą rozpoznań wśród leczonych w psychiatrycznej opiece ambulatoryjnej są zaburzenia 

nerwicowe, następnie zaburzenia nastroju i organiczne zaburzenia psychiczne. Chorzy leczeni z powodu zabu-

rzeń alkoholowych stanowią czwartą co do wielkości grupę leczonych ogółem. W 2010 roku liczba chorych 

ogółem z zaburzeniami psychicznymi leczonych w poradniach zdrowia psychicznego uzyskała gorszy wynik na 

rzecz kobiet o 33%, więcej było osób tej płci rejestrowanych do korzystania z usług medyczno-terapeutycznych. 

Wśród chorych z zaburzeniami psychicznymi w poradniach zdrowia psychicznego mieszkańcy miast są leczeni 

znacznie częściej niż mieszkańcy wsi – o 63%. Podobne zjawisko przewagi miasta nad wsią w częstości leczenia 

można zaobserwować w psychiatrycznej opiece ambulatoryjnej, obejmującej łącznie poradnie zdrowia psy-

chicznego, terapii uzależnienia od alkoholu i terapie leczenia uzależnienia od innych środków psychoaktywnych. 

Specyfika chorób psychicznych spowodowała, że informacje o mieszkańcach Polski leczonych z powo-

du zaburzeń psychicznych w zakładach psychiatrycznej opieki całodobowej (szpitale, zakłady opiekuńczo-

lecznicze, ośrodki leczenia uzależnień, ośrodki rehabilitacyjne dla osób uzależnionych) zbierane są w ramach 

odrębnego Ogólnopolskiego Badania Chorobowości Szpitalnej Psychiatrycznej, prowadzonego przez Instytut 

Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie prowadzona jest analiza i opracowanie danych. Tabele wynikowe są 

publikowane w roczniku statystycznym wydawanym przez Instytut. Prezentowane współczynniki dotyczą osób, 

a nie przypadków, gdyż dla celów analizy statystycznej hospitalizacje wielokrotne były łączone według przyję-

tego przez Instytut klucza identyfikacyjnego. 

Liczba leczonych ogółem i po raz pierwszy w psychiatrycznej opiece całodobowej zwiększyła się nie-

mal o połowę w latach 1997-2009 (odpowiednio o 49% i 45%). W 2009 r. łączna liczba osób z zaburzeniami 

psychicznymi leczonych w zakładach psychiatrycznej opieki całodobowej wyniosła 209 tyś. Mężczyzn leczo-

nych w szpitalach było o 90% więcej niż kobiet. Niepokojące jest, że od 5 lat obserwuje się największe różnice 

w częstości leczenia w zakładach opieki całodobowej kobiet i mężczyzn tak ogółem jak i po raz pierwszy. Róż-

nica też dotyczy hospitalizacji zaburzeń spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych, która jest 

trzykrotnie większa wśród mieszkańców miast, niż wsi.  

W zależności od województwa zamieszkania, obserwuje się znaczne różnice w częstości leczenia, za-

równo ogółem jak i po raz pierwszy. Różnica w częstości hospitalizacji pomiędzy województwami skrajnymi 

była prawie 2-krotna dla leczonych ogółem, a ponad 2-krotna dla pacjentów pierwszorazowych. W 2009 r. dla 

leczonych ogółem częstości te wynosiły od 407/100 tys. ludności w województwie mazowieckim do 781/100 

tys. w lubuskim. W 8 województwach były niższe niż średnia dla kraju. Oprócz małopolskiego, najniższe czę-

stości występują w województwie kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i podkarpackim. Najwyższe zaś, oprócz 

lubuskiego, w podlaskim, opolskim i łódzkim.  

W zbiorze pacjentów pierwszorazowych, częstości zawierały się w przedziale od 164/100 tys. w woje-

wództwie mazowieckim do 330/100 tys. w lubuskim. Zwraca uwagę fakt, że województwo lubuskie odznacza 

się najwyższym wskaźnikiem łóżek rzeczywistych na 10 tys. ludności. Wskaźnik ten wynosi 17,8/10 tys., 

a  z  kolei małopolskie ma najniższy wskaźnik łóżek w Polsce – 5,4/10 tyś. Zróżnicowanie międzywojewódzkie 

wagi problemów psychicznych spowodowanych używaniem alkoholu i wymagających leczenia w ramach opieki 

całodobowej jest znaczne. Częstość hospitalizacji ogółem w poszczególnych województwach wynosiła od 

134/100 tys. ludności w kujawsko-pomorskim do 288/100 tys. w podlaskim. Niższa od średniej w kraju była 

w  8  województwach. Oprócz kujawsko-pomorskiego, najniższa częstość występowała w mazowieckim, po-

morskim i dolnośląskim. Najwyższa zaś, oprócz podlaskiego, obserwuje się w województwie warmińsko-

mazurskim, łódzkim i lubelskim. Na tle wszystkich województw, mazowieckie przyjmuje wyniki średnie, we 

wszystkich kategoriach (Wykres 4). 

Uzupełniając przytoczone statystyki i jednocześnie podsumowując informację na temat osób chorych 

psychicznie w woj. mazowieckim, należy odnieść się również do corocznych sprawozdań prowadzonych na 

rzecz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (tabele pochodzące z tego sprawozdania za okres I-XII 2013 

znajdują się w załączeniu niniejszego raportu: Tabela 2, Tabela 3, Tabela 4). Dane te wymagają również uzupeł-

nienia o informację o dokładnej liczbie 248 osób przewlekle chorych umieszczonych w DPS-ach od I do XII 

w  2013 roku w woj. mazowieckim. Przy czym należy wspomnieć, że w przypadku oczekujących na umieszcze-

nie, w tym okresie sprawozdawczym było 226 osób.  

W Tabeli 3 i 4, które zawierają aktualne informacje statystyczne na temat osób psychicznie chorych 

w  woj. mazowieckim i pochodzą  z tego samego sprawozdania, zamieszczono dane o jednostkach organizacyj-

nych pomocy i integracji społecznej o zasięgu (w przypadku tabeli pierwszej lokalnym, a w przypadku tabeli 

kolejnej ponad gminnym) prowadzonych ze środków na integrację społeczną. W przypadku osób psychicznie 

chorych, liczba chorych korzystających z ośrodków wsparcia dla chorych psychicznie w tym okresie (I-XII 

2013) to 1230 chorych psychicznie w przypadku trafiających do podmiotów podległych gminie, a 655 osób 

chorych psychicznie, trafiających do podmiotów innych prowadzących organów. W drugiej tabeli z zestawienia 

można wyczytać natomiast, że 475 osób korzystało z usług podmiotów prowadzonych przez powiat, a 338 osób 

chorych psychicznie skorzystało z działań innych podmiotów o zasięgu ponad gminnym. 
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Wykres 4. Liczba chorych w psychiatrycznych oddziałach całodobowych według województw w roku 2009. 

 
Źródło: „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania” pod redakcją Bogdana Wojtyniaka, Pawła Goryńskiego, Bożeny Moska-
lewicz, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2012, s. 180. 

3.1.2. Zasoby instytucji udzielających wsparcia osobom chorującym psychicznie 

w województwie mazowieckim 

W Tabela 3 zamieszczono najbardziej aktualne dane na 2012 rok, zawarte w Rocznikach Statystycznych 

woj. mazowieckiego (wydane w 2013 roku), z sekcji: Ochrona zdrowia i pomoc społeczna (strona 237). 

Inne statystyki, dotyczące tego zagadnienia, nie podlegają rejestracji na poziomie regionalnym, lokalnym i kra-

jowym. Dane za 2013 jeszcze nie zostały zebrane i opublikowane.  

Z powyższych danych, możliwe jest wysunięcie pozytywnych wniosków dla możliwości korzystania ze 

specjalistycznego wsparcia medycznego i około medycznego przez osoby chore psychicznie i ich rodziny 

w  woj.   mazowieckim (łączna bowiem liczba dostępnych łóżek oczekujących na pacjentów z rozpoznaniem 

zaburzeń psychicznych, obejmująca grupy zarówno w rzucie chorobowym, jak i remisji to aż 34 479, nie licząc 

bazy lecznictwa uzdrowiskowego i dostępnych łóżek w hospicjach). Baza placówek świadczących opiekę cało-

dobową oraz doraźną, interwencyjną – niezależnie od rodzaju zaburzenia psychicznego i jego powodu (od osób 

uzależnionych zdekompensowanych, przez osoby w rzucie chorobowym trafiające na oddziały psychiatryczne, 

po osoby w remisji korzystające z uzdrowisk) jest bowiem bogata, ze względnie dużą liczbą dostępnych łóżek 

(co jest odzwierciedleniem gotowości udzielania opieki przez wymienione w tabeli instytucje) i statystyką pa-

cjentów, korzystających ze wsparcia. Jest to również spore ułatwienie dla rodzin osób chorych psychicznie, które 

mogą liczyć na opiekę instytucjonalną dla swych podopiecznych.  

Warte uzupełniania jest, że w przywoływanych rocznikach statystycznych dla woj. mazowieckiego 

w  dziale „Ochrona zdrowia i pomoc społeczna” dane o pracownikach medycznych, ambulatoryjnej i stacjonar-

nej opiece zdrowotnej podano łącznie z danymi resortu obrony narodowej i spraw wewnętrznych oraz Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

Zapisy Strategii Polityki Społecznej Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020, opracowane w sierpniu 

2014, w Dziale Ochrony Zdrowia, na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Warszawie z września 2013, 

ujmują, że spośród wszystkich specjalistycznych porad lekarskich według rodzajów poradni w woj. mazowiec-

kim, udział w strukturze usług związanych ze zdrowiem psychicznym to zaledwie 3,5%, podczas gdy np. okuli-

stycznych to 10,5%, ginekologiczno-położniczych 12,5%. To przykładowe odwołanie się do innych porad spe-

cjalistycznych, pozwala na uprawniony statystycznie wniosek o względnie niskim odsetku realizowanych usług 

na rzecz poprawy zdrowia psychicznego w stosunku do innych, realizowanych zgodnie z potrzebami mieszkań-

ców woj. mazowieckiego. Szczegółowa analiza dotycząca ochrony zdrowia ujęta jest w Programie Przeciwdzia-

łania Wybranym Problemom Zdrowotnym w Województwie Mazowieckim
17

 oraz Mazowieckim Programie 

                                                           
17 Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 172/06 z dnia 4 września 2006 roku 
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Ochrony Zdrowia Psychicznego
18

. Charakterystyka problemu długotrwałej i ciężkiej choroby opisana została 

w  Strategii w rozdziale III – Diagnoza problemów społecznych, podrozdział problemy społeczne Mazowsza, 

ale  nie jest wprost związana z przedmiotem niniejszego raportu, a jedynie jego uzupełnieniem o w ogóle choro-

by długotrwałe i ciężkie, bez wyodrębnienia długotrwałych chorób psychicznych. 

Jakkolwiek, świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej realizowane są przez przychodnie i praktyki 

lekarskie. W końcu 2012 roku w woj. mazowieckim funkcjonowało 2 497 przychodni, z czego w miastach 1953, 

na wsi 544. Jeśli chodzi o podregiony to w 2012 największa liczba zakładów opieki zdrowotnej mieściła się 

w  mieście Warszawa – 1049 podmiotów, następnie w powiecie ostrołęcko-siedleckim – 367, radomskim – 260, 

ciechanowsko- płockim – 253. 

W dokumencie Diagnoza systemu wsparcia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach 

służb pomocy i integracji społecznej na Mazowszu wyszczególnione zostały specjalistyczne usługi opiekuńcze 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które najczęściej obejmują: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbęd-

nych do samodzielnego życia; interwencje i pomoc w życiu w rodzinie; pomoc w załatwianiu spraw urzędo-

wych, wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia; pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi; usprawnianie zabu-

rzonych funkcji organizmu; pomoc mieszkaniową. Poniżej zamieszczono na podstawie przywołanego raportu 

i  danych Centralnej Aplikacji Danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na dzień 30 czerwca 2011 r. 

poszczególne informacje dotyczące specyfiki wsparcia osób psychicznie chorych w gminach woj. Mazowieckie-

go, w podziale na instytucjonalny rodzaj wsparcia.  

W 144 gminach województwa mazowieckiego są świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscach zamieszkania. Liczba rodzin, jak podają Autorzy raportu, 

objętych tą formą pomocy wynosi 1 369, zaś liczba świadczeń 167 626. Aż w 187 gminach województwa ma-

zowieckiego nie są realizowane specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Na  podstawie wywiadów IDI można wnioskować, iż główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak lub nie-

wystarczające środki finansowe, które są przeznaczane na tego typu działalność. Na poniższej wykresie zapre-

zentowano szczegółowe zestawienie dla poszczególnych powiatów woj. mazowieckiego. 

Mapa 1. Liczba ośrodków pomocy społecznej realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

w ich miejscu zamieszkania. 

 
Źródło: Diagnoza systemu wsparcia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach służb pomocy i integracji społecznej na 

Mazowszu, s. 19. 

                                                           
18 Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 270/130/12 z dnia 31 stycznia 2012 roku 
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Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) jest z kolei jednostką organizacyjną systemu pomocy spo-

łecznej. Program Środowiskowego Domu Samopomocy obejmuje: trening funkcjonowania w codziennym życiu; 

trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów; trening umiejętności spędzania wolnego 

czasu; poradnictwo psychologiczne; pomoc w załatwianiu spraw urzędowych; pomoc w dostępie do niezbęd-

nych świadczeń zdrowotnych; niezbędną opiekę medyczną i psychologiczną; terapię ruchową; gorące posiłki. 

Mapa 2. Liczba środowiskowych domów samopomocy w poszczególnych powiatach. 

 
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną województwa mazowieckiego za 2013 rok 

Na terenie województwa mazowieckiego, na dzień 31 października 2014 roku funkcjonowały 62 śro-

dowiskowe domy samopomocy o łącznej liczbie miejsc 2130  z czego: dla osób psychicznie chorych – 13 pod-

miotów z 429 miejscami oraz dla osób psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie – 23 podmioty, 

dysponujące 962 miejscami
19

. 

Dom pomocy społecznej – to instytucja świadcząca na poziomie obowiązującego standardu, osobom 

wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności usługi: bytowe, opiekuń-

cze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb. Na terenie wo-

jewództwa mazowieckiego, na dzień 1 grudnia 2014 roku funkcjonowało 106 domów pomocy społecznej 

o  łącznej liczbie miejsc 9 954, z czego dla osób chorych psychicznie 28 domów o łącznej liczbie miejsc 3595
20

. 

W liczbie tej uwzględniono domy dla osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie oraz chorych 

psychicznie i chorych somatycznie. 

                                                           
19 opracowanie własne: eu-consult sp. z o.o. na podstawie „Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy w województwie mazowieckim 

stan na dzień 31.10.2014 r.” 
20 opracowanie własne Eu-consult Sp. z o.o. na podstawie „Rejestr domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego z 01.12.2014r.” 
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Mapa 3. Liczba domów pomocy społecznej w poszczególnych powiatach w 2013 r. 

 
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną województwa mazowieckiego za 2013 rok. 

3.2. DIAGNOZA SPOSOBU FUNKCJONOWANIA INSTYTUCJI UDZIELAJĄCYCH 

POMOCY I OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE 

- NA PODSTAWIE ANALIZY WYNIKÓW BADAŃ CATI ORAZ IDI 

3.2.1. Jakie formy działań podejmują instytucje, które są zaangażowane w udzielanie 

wsparcia dla osób chorych psychicznie oraz osób sprawujących nad nimi opiekę? 

Przedstawiciele instytucji udzielających pomocy i wsparcia społecznego dla osób chorujących psy-

chicznie 

Zgodnie z uzyskanym rozkładem wyników, w największym stopniu badane instytucje ze wszystkich 

dostępnych swych usług, realizują wsparcie materialne (53,3%) na rzecz osób psychicznie chorych (co może 

również wynikać z samej potrzeby osób psychicznie chorych, dla których utrzymanie się jest priorytetem, nato-

miast sam proces leczenia, remisji, w kontekście codziennego życia i opłat z nim związanych może mieć zna-

czenie mniejsze).  

Kolejnym podawanym przez badanych działaniem jest terapia zajęciowa, oferowana w 41,0% przypad-

ków, a także psychoterapia 25,8%. Rozkład uzyskanych wyników badań jest prawidłowy dla psychospołecznej 
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specyfiki funkcjonowania osób psychicznie chorych. Względnie sporo przypadków odpowiedzi uzyskała rów-

nież kategoria „inne”, w której znalazły się takie usługi jak: praca socjalna, rehabilitacja społeczna, zajęcia kul-

turalno-oświatowe, integracja społeczna, spotkania towarzyskie i odwiedziny, zajęcia turystyczne (wycieczki, 

zabawy integracyjne, wczasy, odpoczynek) 

Pomoc w zachowaniu aktywności społecznej (17,9%) i zawodowej (9,5%) dotyczy szeroko pojętych 

aktywności sprzyjających integracji społeczno-zawodowej (włączeniu społecznemu) osób psychicznie chorych, 

które zmierzają do usprawnienia poruszania się w życiu społecznym i podjęciu i/lub utrzymaniu zatrudnienia 

(Wykres 5). 

Wykres 5. Formy wsparcia instytucjonalnego dla osób chorych psychicznie. 

 
Źródło: Opracowanie własne EU-CONSULT Sp. z o.o. na podstawie badania CATI, N=369. 

Usługą realizowaną na rzecz osób chorych psychicznie najczęściej była pomoc socjalna (53,1%), re-

spondenci bardzo często wskazywali również odpowiedzi „terapia zajęciowa” (42,0%) oraz „pomoc w codzien-

nych zajęciach” (41,7%). Nieco rzadziej wymieniano pomoc psychologa i psychoterapię (26,6%), specjalistycz-

ne usługi opiekuńcze (19,5%) oraz opiekę medyczną i leczenie farmakologiczne (16,5%). Poniżej 10% uzyskały 

zajęcia kulturalne i sportowe, (7,3%), rehabilitacja (6,0%), opieka pielęgniarska (5,2%) oraz kursy zawodowe 

(3,3%). Wśród odpowiedzi „inne” (3,5%) respondenci najczęściej wskazywali wsparcia dla rodzin osób chorych 

psychicznie oraz zatrudnianie osób chorych psychicznie w instytucji respondenta. Bardzo duży problem stanowi 

fakt, że jedynie niewielki odsetek instytucji oferuje kursy zawodowe, pozwalające na podniesienie kwalifikacji, 

a w rezultacie znalezienie pracy. Pomoc socjalna, choć niewątpliwie użyteczna dla osób chorych psychicznie, 

nie pozwala im na zwiększenie stopnia samodzielności oraz nie skłania ich do większej aktywności społecznej 

i zawodowej (Wykres 6). 

Wykres 6. Usługi realizowane na rzecz osób chorych psychicznie. 

 
Źródło: Opracowanie własne EU-CONSULT Sp. z o.o. na podstawie badania CATI, N=369 (pytanie wielokrotnego wyboru). 
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Respondenci, którzy brali udział w badaniach CATI zostali poproszeni o ocenienie w skali od 1 do 5 

skuteczności usług, jakie ich instytucje świadczą na rzecz osób chorych psychicznie. Najwyższą średnią ocen 

uzyskały opieka pielęgniarska (średnia 4,84), opieka medyczna i leczenie farmakologiczne (4,75) oraz rehabili-

tacja (4,73), zaś najniższą pomoc socjalna (4,23). Z udzielonych odpowiedzi wynika, że osobom chorym psy-

chicznie najbardziej potrzebne jest wsparcie wpływające na ich stan zdrowia, zaś najmniej pomoc finansowa 

i  materialna, która nie prowadzi do długotrwałej poprawy ich sytuacji. Należy jednak zauważyć, że wszystkie 

usługi otrzymały średnią ocen powyżej 4, co oznacza, że nie należy rezygnować z którejkolwiek z nich (Wykres 

7). 

Wykres 7. Ocena usług realizowanych na rzecz osób chorych psychicznie. 

 
Źródło: Opracowanie własne EU-CONSULT Sp. z o.o. na podstawie badania CATI, N=369. 

Personel medyczny zatrudniony w placówkach ochrony zdrowia w woj. mazowieckim, kierownicy ŚDS 

i WTZ, terapeuci w ŚDS i WZT w woj. mazowieckim, realizujący zadania dotyczące wsparcia dla osób 

chorujących psychicznie w układzie subregionalnym oraz powiatowym 

Z przeprowadzonych rozmów indywidualnych z personelem medycznym wynika, że zadaniami najczę-

ściej realizowanymi przez zatrudniające je instytucje są: superwizja, farmakoterapia, psychoterapia, warsztaty 

psychoedukacyjne nt. choroby, objawów zwiastunowych, radzenia sobie ze stresem, trening z asertywności, 

oddziaływania socjalne o charakterze zapewnienia posiłku, bezpłatne usługi, program asystent osoby niepełno-

sprawnej w ramach realizacji różnych projektów, psychoterapia indywidualna i grupowa, terapia zajęciowa, 

psychoedukacja, pobyty całodobowe, trening umiejętności społecznych, warsztaty umiejętności asertywnych, 

porady psychologiczne, spotkania z rodziną pacjenta, konsultacje lekarskie – psychiatrycznych, neurologiczne, 

pomoc lekarzy rehabilitantów. 

Za działanie najbardziej efektywne uznawano psychoterapię, która daje możliwość przyglądania się 

problemom, czyli zidentyfikowania trudności pacjenta i podejmowania pracy nad nimi, jak również warsztaty, 

dzięki którym osoby chore mają możliwość uczenia się umiejętności społecznych i przygotowania do dalszej 

pracy. Bardzo ważna jest praca grupowa, ponieważ daje ona możliwość pogłębiania relacji między uczestnikami, 

obserwowania pewnych mechanizmów funkcjonowania danej osoby. Istotna jest również praca z rodziną oraz 

najbliższym otoczeniem pacjentów. Podkreślano jednak, że skuteczność wsparcia uzależniona jest od indywidu-

alnych potrzeb pacjentów oraz ich stanu zdrowia. 

Wszystkie są bardzo ważne, ale chyba najbardziej psychoterapia, bo sam program psychoterapeutyczny jest 

przygotowany dla pacjentów chorujących i jest elastyczny, tak, żeby dopasować do indywidualnych potrzeb, 

poza tym psychoterapia motywuje do czynnego udziału w leczeniu i uczy rozumienia czynnika psychologicznego 

wpływającego na chorobę. Dopiero wtedy pacjent będzie mógł zapobiegać chorobie. 

(Źródło: IDI z personelem medycznym) 

Zdaniem respondentów do najmniej efektywnych form wsparcia należy zaliczyć wsparcie finansowe, 

które nie rozwiązuje istniejących problemów. Mało skuteczne jest także wsparcie warsztatowe, które realizowa-
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ne jest w zbyt licznych grupach. Pojawiły się również opinie, że bardzo trudna jest praca z rodzinami pacjentów, 

a także, że działania realizowane przez różne grupy specjalistów, którzy udzielają wsparcia osobom chorym 

psychicznie, wymagają poświęcenia dużej ilości czasu, co przy obecnej ilości pacjentów jest trudne do zrealizo-

wania.  

Najmniej efektywne jak na razie to spotkania z rodzinami, bo z jednej strony pacjent nie wyraża na to zgody, 

z  drugiej strony rodzina nie zawsze jest zainteresowana leczeniem członka rodziny, nie są zainteresowani spo-

tkaniem z personelem. Myślę, że dobrze by było żeby zwiększać świadomość społeczeństwa jeśli chodzi o choro-

by psychiczne żeby w końcu przestały być „zawstydzające”. (Źródło: IDI z personelem medycznym) 

* 

Myślę, że najmniej efektywne są zajęcia warsztatowe, co wynika ze zbyt licznych grup. Pomogłoby zapewnienie 

mniejszych grup, aby każdy miał czas dla siebie. (Źródło: IDI z personelem medycznym) 

* 

Współpraca pomiędzy zespołami jest najtrudniejsza. Trzeba mieć czas na częstsze spotkania kliniczne pomiędzy 

zespołami, a to powoduje trudności w takim holistycznym zaopiekowaniu się pacjentem. Poza tym są trudne 

warunki lokalowe brak odpowiedniego sprzętu. To jest przede wszystkim złe dofinansowanie za osobodzień, za 

mało wyceniane koszty przez NFZ, to powoduje braki kadrowe, a co za tym idzie problem we właściwym lecze-

niu. (…) naprawdę brakuje nam czasu na cotygodniowe spotkania kliniczne. 

(Źródło: IDI z personelem medycznym) 

Według badanych należałoby podjąć działania nakierowane na zwiększenie świadomości społecznej, 

np. poprzez kampanie mediach. Konieczne jest również poszerzenie możliwości psychoedukacji rodzin pacjen-

tów, jak również podniesienie dostępności do terapii rodzin w ramach NFZ, ponieważ otoczenie chorych rów-

nież dotknięte jest wieloma problemami, a często pomija się je podczas procesu leczenia pacjentów. Warto także 

pracować nad zwiększeniem aktywizacji zawodowej chorych poprzez organizowanie kursów, szkoleń przygoto-

wujących do pracy. Priorytetowo należy również traktować współpracę różnych instytucji oraz specjalistów, 

którzy udzielają pomocy osobom chorym psychicznie. 

Uważam, że korzystną rzeczą byłoby wprowadzenie takiej pomocy w ramach sieci wsparcia chorego, w postaci 

spotkań z rodzinami, nie miałaby być to psychoterapia, ale rozmowa na różne tematy przy wsparciu specjalistów. 

Często rodzina nie ma sytuacji, że może się spotkać i omówić różne potrzeby. I tu chodzi nie tylko o najbliższą 

rodzinę, ale także sąsiadów, dalszych krewnych, przyjaciół. (Źródło: IDI z personelem medycznym) 

* 

Moim zdaniem podstawową kwestią jest podejście interdyscyplinarne. Współpraca lekarzy różnych specjalności 

oraz personelu medycznego, takiego jak psychologowie, rehabilitanci, pielęgniarki. Wtedy byłaby możliwość 

stworzenia pewnego ciągłego procesu zdrowienia dla osób chorych. Istotne prócz tego by było, aby kontrolowa-

ła, nadzorowała to osoba mająca wiedzę właśnie interdyscyplinarną, bardzo dobrze wykształcona. 

(Źródło: IDI z personelem medycznym) 

* 

Podkreślę tu rolę psychoedukacji osoby chorej psychicznie oraz psychoedukację rodzin. Takie spotkanie powinno 

łączyć potrzeby jednej i drugiej strony; aby rodzina mogła zrozumieć, jak postępować z osobą chorą, rozpozna-

wać na przykład objawy zwiastujące nawrót choroby i odpowiednio reagować. 

(Źródło: IDI z personelem medycznym) 
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Instytucjonalne formy 

wsparcia realizowane 
przez instytucje reprezen-

towane przez ankietowa-

nych 

 wsparcie materialne 

 zapewnienie posiłku 

 terapia zajęciowa 

 psychoterapia 

 pomoc w zachowaniu aktywności społecznej 
 leczenie zaburzeń psychicznych 

 pomoc w zachowaniu aktywności zawodowej 

 kursy, szkolenia, warsztaty dla osób z otoczenia chorych psychicznie 
 kluby pacjenta 

 rehabilitacja społeczna 

 zajęcia kulturalno-oświatowe 
 integracja społeczna 

 spotkania towarzyskie i odwiedziny 

 zajęcia turystyczne (wycieczki, zabawy integracyjne, wczasy, odpoczynek) 
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WNIOSKI CZĘŚCIOWE 

Usługi realizowane przez 

instytucje reprezentowane 

przez ankietowanych na 
rzecz chorych psychicznie 

 praca socjalna 
 terapia zajęciowa 

 pomoc w obowiązkach codziennych 

 psycholog (poradnictwo psychologiczne) 
 specjalistyczne usługi opiekuńcze 

 opieka medyczna i leczenie farmakologiczne 

 zajęcia kulturalne i sportowe 
 rehabilitacja 

 opieka pielęgniarska,  

 kursy zawodowe 
 superwizja 

 warsztaty psychoedukacyjne (z zakresu objawów i przebiegu choroby, radzenia sobie ze stresem, 

asertywności, umiejętności społecznych) 
 pobyty całodobowe 

 konsultacje lekarskie 

Najskuteczniejsze formy 

pomocy 

 psychoterapia 

 warsztaty rozwijające kompetencje społeczne i zawodowe 

 praca w grupie 

Najmniej skuteczna forma 
pomocy 

 wsparcie finansowe 

Czynniki zmniejszające 

skuteczność podejmowa-
nych działań 

 zbyt liczne grupy warsztatowe 
 opór ze strony otoczenia osób chorych 

 trudności we współpracy pomiędzy specjalistami oraz instytucjami udzielającymi wsparcia oso-

bom chorym 

Sugerowane działania 

zaradcze 

 zwiększanie świadomości społecznej 

 poszerzenie możliwości psychoedukacji rodzin pacjentów 

 zintensyfikowanie działań nakierowanych na aktywizację zawodową osób chorych 
 wzrost natężenia współpracy pomiędzy instytucjami wspierającymi osoby chore 

3.2.2. Jakie są najważniejsze bariery i problemy w zakresie realizacji wsparcia 

środowiskowego w tym wsparcia społecznego i zawodowego z perspektywy instytucji 

wspierających? 

Przedstawiciele instytucji udzielających pomocy i wsparcia społecznego dla osób chorujących psy-

chicznie 

Podczas badania ankietowego przedstawicieli instytucji udzielających pomocy i wsparcia dla osób cho-

rych psychicznie, zapytano o bariery, na jakie napotykają ich jednostki podczas realizacji działań na rzecz osób 

dorosłych, przewlekle chorych (Wykres 8). Jak wynika z uzyskanych odpowiedzi, na pierwszym miejscu, ogra-

niczeniem dla pełnej oferty pomocowej wielu instytucji jest zbyt mały budżet (56,9%). Jest to problem wsparcia 

instytucjonalnego w Polsce w ogóle, środki na usługi społeczno-zawodowe i finansowe dla wielu grup zagrożo-

nych wykluczenie społecznym, jak osoby chore psychicznie są mocno ograniczone, utrudniają tym samym satys-

fakcjonującą pomoc wielu organizacji wszystkich trzech sektorów (prywatnego, publicznego, społecznego).  

Kolejną bardzo niesprzyjającą kwestią udzielania wsparcia osobom chorym psychicznie i ich rodzinom 

jest negatywna, odrzucająca reakcja społeczeństwa, które osoby chore psychicznie stygmatyzuje, tym samym 

narażając na niepowodzenie wiele różnorakich lokalnych, czy środowiskowych form wsparcia. Tą barierę dekla-

ruje 29,3% respondentów badanych instytucji. Kwestia samego negatywnego nastawienia środowiska, w którym 

funkcjonuje osoba chora psychicznie to bariera dla 22,5% instytucji woj. mazowieckiego. Owe negatywne na-

stawienie utrudnia osobie chorej i jej rodzinie udział w wielu rozmaitych formach oddziaływania, które przekła-

dają się na realną poprawę funkcjonowania psychospołecznego osób chorych, ich uspołecznienie i usamodziel-

nienie. Nieznaczącą deklarowaną przez respondentów barierą są zbyt małe kwalifikacje personelu (3,0%). 

Na uwagę i wnikliwą analizę zasługuje również kategoria „inne”, bowiem to aż 48,0% wszystkich od-

powiedzi. Wśród deklarowanych przez instytucje regionu mazowieckiego, barier, mających znaczenie dla po-

prawy opieki społecznej i usług pomocowych dla osób chorych psychicznie i ich rodzin można przytoczyć na-

stępujące odpowiedzi: zbyt mała liczba pracowników; brak motywacji u osoby chorej psychicznie; problemy 

komunikacyjny z osobą chorą psychicznie, które mogą wynikać z rodzaju zaburzeń; zbyt mało czasu możliwego 

do poświęcenia w stosunku do liczby osób podopiecznych; utrudniające przepisy prawne; brak środowiskowego 

domu pomocy na danym terenie; bariery architektoniczne; niedostosowanie rynku pracy; brak kontaktu z rodziną 

chorego; problem z dowozem klienta; nie dostrzeganie problemów w rodzinie; ograniczona dostępność psychia-

trów, psychoterapeutów; brak współdziałania ze strony służby zdrowia; zbyt mała liczba zakładów pracy chro-
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nionej; rozmaite limity w korzystaniu z usług instytucji. 

Podsumowując, zgromadzone odpowiedzi można pogrupować je na te, które podkreślają czynniki ze-

wnętrzne, obiektywne – jak przepisy prawa, ograniczenia rozporządzeń, regulaminów, zatrudnionej kadry i limi-

tów usług, czy ograniczonej liczby korzystania z możliwych form wsparcia, oraz na te należące do czynników 

wewnętrznych, jak zbyt krótki okres trwania projektu, utrudniony kontakt z rodzinami, itp. Wszystkie bariery 

opisane powyżej utrudniają pełną diagnozę osoby chorej psychicznie oraz rozpoznania indywidualnej sytuacji 

społecznej pacjenta. Stanowi to przeszkodę w dotarciu do wszystkich osób potrzebujących pomocy oraz do 

wdrożenia adekwatnych sposobów leczenia. 

Wykres 8. Bariery w realizacji działań na rzecz osób chorych psychicznie. 

 
Źródło: Opracowanie własne EU-CONSULT Sp. z o.o. na podstawie badania CATI, N=369 (pytanie wielokrotnego wyboru). 

Wśród wszystkich przyczyn występujących barier w prowadzonych działaniach na rzecz dorosłych 

osób psychicznie chorych przewlekle (Wykres 9), największy odsetek, bo aż 39,6% uzyskała niska świadomość 

społeczeństwa w zakresie chorób psychicznych. Wciąż jako społeczeństwo charakteryzujemy się obawami, 

zachowaniami lękowymi, stereotypami (np. że chorobą psychiczną można się zarazić, itp.), agresywnymi lub 

milczącymi, niechętnym do poznania i rozumienia chorób psychicznych postawami. Kolejną grupą przyczyn 

występujących barier w prawidłowym wsparciu instytucjonalnym są problemy w najbliższym otoczeniu chorego 

(20,3%) o rozmaitym zakresie – finansowe, rodzinne – dysfunkcjonalne, zawodowe, z pogranicza wykluczenia 

społecznego, itp.  

Rozwiązania legislacyjne to grupa problemów stanowiąca 15,4%, należą do nich czynniki zewnętrze, 

rozporządzenia, ograniczenia ustawowe, przepisy prawa niesprzyjające sprawnemu systemowi opieki nad oso-

bami psychicznie chorymi i ich rodzinami. Ostatnią grupę stanowią bariery związane z pozyskaniem odpowied-

niej kadry – 11,9%. Kształcenie i szkolenia specjalistyczne (psychoterapeutyczne, psychiatryczne, coachingowe, 

trenerskie, itp.) są bardzo kosztowne, stąd liczba specjalistów w tym obszarze jest również ograniczona.  

Podobnie jak poprzednio, opis podawanych przez respondentów przyczyn istniejących barier w katego-

rii „inne” stanowi 43,9% przypadków i są to głównie: brak odpowiednich środków finansowych; brak odpo-

wiednich instytucji w danej gminie; negatywne podejście chorego i rodziny; ograniczenia prawne i instytucjo-

nalne. 

Wykres 9. Deklarowane przyczyny występujących barier w prowadzonych działaniach na rzecz osób psychicznie chorych. 

 
Źródło: Opracowanie własne EU-CONSULT Sp. z o.o. na podstawie badania CATI, N=369 (pytanie wielokrotnego wyboru) 
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Jeśli chodzi o sposoby radzenia sobie z powyższymi barierami, to najczęstszymi odpowiedziami, są: 

 bezpośredni kontakt z rodziną, tłumaczenie i uzasadnienie potrzeby wsparcia i jej zasadności, 

 systemowe połączenie różnych instytucji i organizacji działających na rzecz wsparcia osób psychicznie 

chorych, uzupełniając wachlarz możliwych usług na danym terenie powiatu, 

 prowadzenie rozmaitych akcji promocyjno-informacyjnych w otoczeniu osoby psychicznie chorej, 

 superwizja pracy własnej, analiza wspólna poszczególnych przypadków klientów wspólnie z załogą da-

nej instytucji, 

 poszukiwanie rozmaitych form finansowania, dotacji usług, 

 włączanie wolontariuszy, studentów, otoczenia osób psychicznie chorych w realizację działań instytucji. 

Personel medyczny zatrudniony w placówkach ochrony zdrowia w woj. mazowieckim, kierownicy ŚDS 

i WTZ, terapeuci w ŚDS i WZT w woj. mazowieckim, realizujący zadania dotyczące wsparcia dla osób 

chorujących psychicznie w układzie subregionalnym oraz powiatowym 

Jako najważniejsze bariery i problemy w zakresie realizacji wsparcia środowiskowego, w tym wsparcia 

społecznego i zawodowego, przedstawiciele personelu medycznego wskazywali przede wszystkim na: bariery 

finansowe, lęk osób chorych przed zgłaszaniem się po pomoc, związany ze stygmatyzowaniem chorób psy-

chicznych w społeczeństwie, niechęć ludzi do instytucji, które udzielają pomocy, postrzeganie ich, jako nieefek-

tywne, zbyt mała liczba jednostek oraz specjalistów, którzy udzielają pomocy, brak miejsc pracy dla osób cho-

rych psychicznie. 

Są to bariery finansowe, potrzebny jest większy finansowanie ze strony NFZ, przez to brakuje personelu, nie 

tylko medycznego, jak lekarze czy psycholodzy, ale też doradcy zawodowi, żeby mogli współpracować z instytu-

cjami leczącymi. (Źródło: IDI z personelem medycznym) 

* 

My współpracujemy z OPS-ami i innymi instytucjami i zauważam tu trudność w dotarciu do klienta. Ludzie tro-

chę źle postrzegają instytucje, jako zagrożenie. W świadomości ludzi to powinno się zmienić. 

(Źródło: IDI z personelem medycznym) 

* 

Uważam, że największym problemem jest brak instytucji pomagających w powrocie do społeczeństwa, to znaczy 

są, ale jest ich za mało. Powinny także być miejsca pracy chronionej oraz mieszkania chronione dla osób cho-

rych. (Źródło: IDI z personelem medycznym) 

* 

Moim zdaniem najważniejszym problemem jest brak odpowiedniej ilości zatrudnionego personelu, na przykład 

za mało zatrudnionych psychologów. (Źródło: IDI z personelem medycznym) 

Aby zminimalizować wspomniane problemy czy bariery instytucje zatrudniające osoby, które wzięły 

udział w wywiadach indywidualnych realizują następujące działania: 

 współpraca pomiędzy zespołami w ramach danej instytucji,  

 samodzielna współpraca specjalistów z innymi instytucjami,  

 współpraca osób chorych w ramach spotkań (terapia grupowa),  

 świadczenie pomocy w postaci tanich obiadów, które przygotowują osoby wykluczone społecznie, m.in. 

bezdomni,  

 praca z pacjentami nad planami długoterminowymi,  

 angażowanie do pomocy stażystów, wolontariuszy, praktykantów. 

Ponadto, zdaniem badanych przedstawicieli personelu medycznego, w celu rozwiązania wymienianych 

barier należałoby przede wszystkim zwiększyć dostęp do bezpłatnych szkoleń dla pracowników w zakresie za-

wodowej aktywizacji, czy też instytucji społecznych. Konieczne są także zmiany systemowe, tj. praca z całą 

rodziną, a nie tylko chorym pacjentem. Warto również w sposób stały nawiązywać i utrzymywać kontakty 

z  instytucjami wspomagającymi powrót chorych do społeczeństwa, a także usprawnić w ramach procedur ko-

munikację pomiędzy poszczególnymi jednostkami i instytucjami. Bardzo istotną kwestią jest także przeznacze-

nie systemowo większej ilości środków na opiekę i wsparcie osób chorych psychicznie. Wskazano również na 

możliwość stworzenia programów terapeutycznych, odgórnie zaplanowanych do realizacji, na podstawie których 

dyrekcja jednostek mogłaby podejmować decyzje na temat tego, kogo należy zatrudnić. 
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WNIOSKI CZĘŚCIOWE 

Bariery w zakresie reali-
zacji wsparcia środowi-

skowego z perspektywy 

instytucji wspierających 

 zbyt mały budżet przeznaczony na wsparcie osób chorych i ich opiekunów 
 negatywne podejście społeczeństwa do kwestii chorób psychicznych 

 niskie kwalifikacje personelu 

 ograniczona liczba pracowników instytucji wspierających 
 brak motywacji u osoby chorej psychicznie 

 ograniczone zasoby czasu, jakimi dysponują instytucje udzielające wsparcia 

 problemy w komunikacji z osobami chorymi 
 ograniczenia wynikające z istniejących zapisów prawa 

 niedostosowanie rynku zatrudnienia (brak miejsc pracy dla osób chorych) 

 utrudniony kontakt z rodziną pacjentów 
 ograniczony dostęp do specjalistów (np. psychoterapeutów) 

 brak współpracy pomiędzy instytucjami 

 lęk chorych przed zgłaszaniem się po pomoc 

Przyczyny występowania 
barier 

 niska świadomość społeczeństwa 

 problemy w otoczeniu chorego 
 rozwiązania legislacyjne 

 problemy z poszerzeniem kadry instytucji wspierających chorych psychicznie 

Sposoby rozwiązywania 
barier 

 kontakt z rodziną pacjenta, tłumaczenie i uzasadnienie potrzeby wsparcia i jej zasadności 

 systemowe połączenie różnych instytucji i organizacji działających na rzecz wsparcia osób psy-
chicznie chorych, uzupełniając wachlarz możliwych usług na danym terenie powiatu 

 prowadzenie akcji promocyjno-informacyjnych w otoczeniu osoby psychicznie chorej 

 superwizja pracy własnej, analiza wspólna poszczególnych przypadków klientów wspólnie z zało-
gą danej instytucji 

 poszukiwanie rozmaitych form finansowania, dotacji usług 

 włączanie wolontariuszy, stażystów, praktykantów, studentów, otoczenia osób psychicznie cho-
rych w realizację działań instytucji 

 współpraca pomiędzy zespołami w ramach danej instytucji 

 samodzielna współpraca specjalistów z innymi instytucjami, 
 współpraca osób chorych w ramach spotkań (terapia grupowa) 

 praca z pacjentami nad planami długoterminowymi 

Sugerowane działania 

zaradcze 

 zwiększenie dostępu do bezpłatnych szkoleń dla pracowników instytucji wspierających osoby 
chore psychicznie 

 zmiany systemowe nakierowane na współpracę ze środowiskiem chorego 

 nawiązywanie i utrzymywanie współpracy pomiędzy instytucjami, podniesienie jakości komuni-
kacji między jednostkami 

 tworzenie długoterminowych programów terapeutycznych 

3.2.3. W jaki sposób rozumiana jest aktywność społeczna i zawodowa 

osób chorych psychicznie? 

Przedstawiciele instytucji udzielających pomocy i wsparcia społecznego dla osób chorujących psychicznie 

Ankietowani pod pojęciem aktywności społecznej rozumieli każde wyjście z domu – od interpersonal-

nych, towarzyskich spotkań, po uczestnictwo w sformalizowanych grupach społecznych – grupach wsparcia, 

spotkaniach, klubach, kursach zawodowych i kwalifikacyjnych, treningach rozmaitych umiejętności psychospo-

łecznych. Wskazywano również na udział w programach kulturalno-oświatowych i integracyjnych, aktywno-

ściach społecznych w lokalnym otoczeniu, korzystanie z rozmaitych form integracji społecznej, walki z margina-

lizacją, finansowanych również z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

W przypadku aktywności zawodowej ankietowani rozumieją pracę, pod różnymi postaciami, albo jako 

zarobkową, standardową aktywność wykonywania określonej pracy, w wyniku której uzyskuje się określone 

wynagrodzenie, albo jako rozmaite formy pozafinansowe aktywności zawodowej (m.in. wolontariat, udział 

w  lokalnych punktach aktywności, stowarzyszeniach, fundacjach, itp.). Pojawiły się też odpowiedzi, że aktyw-

ność zawodowa to zatrudnienie w ramach zakładów pracy chronionej i popularnych dziś elastycznych form 

zatrudnienia – pracy sezonowej, pracy w ramach agencji pracy tymczasowej, umowy o dzieło, itp. 
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Rysunek 4. Definicje aktywności społecznej i zawodowej, na podstawie wypowiedzi ankietowanych. 

 
Źródło: Opracowanie własne EU-CONSULT Sp. z o.o. na podstawie badania CATI, N=369. 

Analizując sytuację aktywności zawodowej osób psychicznie chorych, nie otrzymuje się satysfakcjonu-

jących wyników. Aż 50,9% nigdzie nie pracuje, nie wykonuje też żadnej aktywności zawodowej pozafinanso-

wej. Taką odpowiedź zadeklarowało aż 188 respondentów badanych instytucji. Posiadanie pracy, jako pojedyn-

cze przypadki zadeklarowało 28,5% – 105 respondentów (Wykres 10). Oznacza to, że zatrudnienie wśród osób 

psychicznie chorych jest wciąż jeszcze jednostkowe, stanowi ewenement, podczas gdy, z uwagi na uspołecznia-

jący i materialny walor pracy, powinno należeć do standardu w tej grupie społecznej. 

Wykres 10. Aktywność zawodowa osób chorych psychicznie pozostających pod opieką instytucji reprezentowanych przez ankieto-

wanych. 

 
Źródło: Opracowanie własne EU-CONSULT Sp. z o.o. na podstawie badania CATI, N=369. 

Zgodnie z poniższym rozkładem wśród pracujących osób chorych psychicznie (choć należy pamiętać, 

ze wskaźnik ten jest niewielki), największą aktywnością zawodową charakteryzują się osoby zatrudnione na 

komercyjnym rynku pracy w ramach tradycyjnych form zatrudnienia i elastycznych umów o pracę (69,8%). 

Do  najczęstszych form zatrudnienia należą umowy na czas określony, niepełny wymiar czasu pracy, umowy 

zlecenia i o dzieło, prace sezonowe, a także aktywność zawodowa w ramach tzw. zatrudnienia wspieranego. 

Druga grupa aktywności zawodowej (69,2%) to zatrudnienie w ramach zakładów aktywności zawodowej – pra-

ca w warunkach chronionych. Trzecia grupa pracujących, dorosłych osób psychicznie chorych podejmuje za-

trudnienie w ramach warsztatów zajęciowych (34,9%). Natomiast w 11,8% osoby chore psychiczne biorą udział 

w rozmaitych aktywnościach woluntarystycznych. Inne aktywności zawodowe stanowią 8,9% i należą do nich: 

zatrudnienie w ramach programów unijnych (systemowych i konkursowych projektach Europejskiego Funduszu 

Społecznego) oraz staże i praktyki zawodowe (płatne i nieodpłatne), przygotowanie zawodowe u pracodawcy, 

w  ramach kształcenia ustawicznego (Wykres 11). 
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Wykres 11. Charakterystyka aktywności zawodowej osób chorych psychicznie. 

 
Źródło: Opracowanie własne EU-CONSULT Sp. z o.o. na podstawie badania CATI, N=369 (pytanie wielokrotnego wyboru). 

Personel medyczny zatrudniony w placówkach ochrony zdrowia w woj. mazowieckim, kierownicy ŚDS 

i WTZ, terapeuci w ŚDS i WZT w woj. mazowieckim, realizujący zadania dotyczące wsparcia dla osób 

chorujących psychicznie w układzie subregionalnym oraz powiatowym 

Podczas wywiadów indywidualnych osoby reprezentujące personel medyczny definiowały aktywność 

społeczną osób chorych psychicznie w następujący sposób: 

Osoby biorące udział w wydarzeniach kulturalnych, rozwijanie zainteresowań, utrzymywanie kontaktów spo-

łecznych. (Źródło: IDI z personelem medycznym) 

* 

Aktywność społeczna osób chorych psychicznie to działania na czyjąś rzecz. Jest to bardzo ważne, bo te osoby 

często są odbiorcami tylko. Działania na rzecz innych poprawiają ich samoocenę, a w konsekwencji stan zdro-

wia. (Źródło: IDI z personelem medycznym) 

* 

Zalicza się do niej podejmowanie pracy, utrzymywanie relacji towarzyskich. 

(Źródło: IDI z personelem medycznym) 

* 

Osoby chore psychiczne dbają o sieć wsparcia społecznego, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych, angażują 

się w społeczność, uczęszczania do klubów pacjenta, pomagają w tym środowiskowe domy samopomocy. 

(Źródło: IDI z personelem medycznym) 

* 

Aktywność społeczna osób chorych psychicznie mogłaby się przejawiać poprzez na przykład udział ich w roz-

rywkach kulturalnych, takich jak wyjście do kina, teatru, uczestnictwo w potańcówkach, balach. Problemem 

istotnym tutaj wydaje mi się jest wewnętrzna blokada takich osób polegająca na obawie, że wszyscy wokół, 

w  otoczeniu dostrzegą ich chorobę. Dlatego chorzy psychicznie wolą przebywać w otoczeniu rodziny i przyja-

ciół, a gdzie indziej raczej nie chcą wychodzić. (Źródło: IDI z personelem medycznym) 

Z kolei aktywność zawodowa osób chorych psychicznie rozumiana jest przez nich jako: 

Podejmowanie pracy, studia, zdobywanie większych kwalifikacji poprzez nauk 

 (Źródło: IDI z personelem medycznym) 

* 

Nie wydaje mi się, żeby aktywność zawodowa była czymś innym, niż aktywność społeczna. Chodzi o to, by chorzy 

psychicznie mogli tak jak zdrowi pracować na otwartym rynku pracy, też im w tym pomagamy. Ważne jest wcze-

śniejsze rozpoznanie rynku pracy, gdzie mogłyby pracować, trzeba to zweryfikować, jaki mają problem, by od-

powiednio dobrać miejsce pracy, by było dostosowane do nich. (Źródło: IDI z personelem medycznym) 
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Aktywność zawodowa osób chorych to głównie praca dorywcza lub praca w zakładach pracy chronionej. Aktyw-

ność zawodowa osób chorych psychicznie to według mnie wykonywanie pracy zawodowej przede wszystkim, 

nawet w minimalnym stopniu, co oczywiście zależy od rodzaju schorzenia. 

(Źródło: IDI z personelem medycznym) 

* 

Posiadanie pracy zarobkowej, praca adekwatna do możliwości pacjenta i rynku pracy. Tutaj ważne jest, żeby 

poprawić warunki zatrudnienia w zakładach pracy chronionej, może potrzebna jest kontrola zewnętrzna, bo, np. 

pacjenci muszą najpierw wpłacić kwotę za co dostają do sprzedaży kosmetyki, ale są pacjenci którzy nie mają 

takiej możliwości. I wtedy kosmetyki, które nie uda im się sprzedać są dla nich niby wynagrodzeniem, ale raczej 

to jest małe pocieszenie. Ja nie wiem czy instytucja nadzorująca ma wiedzę jak się dzieje w tych zakładach. Po-

trzebne są też większe zarobki w warunkach pracy chronionej. (Źródło: IDI z personelem medycznym) 

* 

Aktywność zawodowa zależy moim zdaniem od rodzaju choroby psychicznej. Na przykład osoby w depresji, które 

są już podleczone nie mają raczej trudności w podjęciu pracy zawodowej, a osoby powiedzmy ze schizofrenią 

– to zależy od etapu choroby. Gdy choroba jest w remisji, mogą pracować, ale gdy choroba znów zaatakuje, od 

razu są wykluczani z pracy zawodowej na jakiś czas. (Źródło: IDI z personelem medycznym) 

Respondentów podczas rozmów indywidualnych zapytano m.in. o to, czy osoby pozostające pod opieką 

zatrudniających ich instytucji są aktywne społecznie oraz zawodowo. Zdania były tutaj mocno podzielone. Pod-

kreślano, że poziom aktywności pacjentów jest bardzo różny. Zgodnie uznano jednak, że u osób chorych częściej 

występuje aktywność społeczna, a znacznie rzadziej zawodowa. Warunkuje to stan ich zdrowia. 

Pół na pół. Część ma relacje społeczne, jest w trakcie studiów lub aktywnie poszukuje pracy. A druga część jest 

wycofana z ról społecznych i zawodowych. Częściowo jest tak, że to rodzina wzmacnia chorego w pozycji dziec-

ka. Też brak motywacji i poczucia wpływu na życie. Pacjent może mieć też deficyt tzn. nie nauczono go, że może 

mieć wpływ, może tak być, że choroba zniechęciła czy też podważyła w pacjencie to poczucie sprawczości, zani-

żyła samoocenę. Ale też jest tak, że pacjent może mieć korzyści płynące z choroby i unika odpowiedzialności. 

(Źródło: IDI z personelem medycznym) 

* 

Bywają aktywne, ale to zależy od stanu ich zdrowia, np. odzywają się do dawnych znajomych, w sąsiedztwie 

nawiązują czy też poprawiają kontakty, starając się zachować postawę asertywną. To co jeszcze do społecznej 

aktywności należy to kino, teatr, wyszukują wystawy, planują po wyjściu z oddziału, podejmują pracę w ramach 

wolontariatu. (Źródło: IDI z personelem medycznym) 

* 

Chorzy psychicznie przebywające pod opieką mojego zakładu pracy nie są raczej aktywni społecznie, ani zawo-

dowo. Wynika to z wielu czynników, które myślę, że można podzielić na bariery psychiczne i somatyczne. Może 

występować u nich lęk przed powrotem objawów choroby, które dodatkowo utrudniłyby im kontakt z innymi lub 

pogłębienie choroby (na przykład u osób ze schizofrenią). Powrót do pracy to także ryzyko, że inni zauważą 

objawy choroby, a co będzie jak zdarzy się nawrót – to kolejna porażka w życiu zawodowym dla wielu chorych. 

(Źródło: IDI z personelem medycznym) 

* 

Powiem, że trochę są i trochę nie są. Wszystko zależy od ich stanu zdrowia, jak już wcześniej powiedziałam. 

Niektórzy pracują w swoim zawodzie, a niektórzy po zachorowaniu nie są w stanie przez długi czas wrócić do 

pracy. (Źródło: IDI z personelem medycznym) 

* 

My aktywizujemy zawodowo, ale nasi uczestnicy nie mogą pracować, tyko mogą odbywać praktyki i kursy, póki 

są na warsztatach. Potem rola ośrodka „Partnerzy” w stowarzyszeniu, który wspiera te osoby w podejmowaniu 

pracy, znalezieniu i jej utrzymaniu. Ważny jej asystent pracy, który na początku pracuje z taką osobą, a potem się 

wycofuje. Istotne są też praktyki dla takich osób, kursy. (Źródło: IDI z personelem medycznym) 

* 

Część osób wraca do poprzedniej pracy, większość nie jest aktywna. Wielu obawia się ostracyzmu, braku akcep-

tacji, brak im wiary w możliwość poradzenia sobie. (Źródło: IDI z personelem medycznym) 

Aby aktywizować społecznie osoby chore psychicznie, zdaniem badanych przedstawicieli personelu 

medycznego, należy przede wszystkim zwiększyć poziom edukacji rodzin i przyszłych pracodawców, poprzez 

realizację większej ilości kampanii informacyjnych w społeczeństwie. Konieczne jest również zwiększenie licz-

by instytucji wspierających pacjenta po leczeniu oddziałowym. Ponadto potrzebna jest współpraca samorządo-

wa, interdyscyplinarna, otwarcie urzędów i tworzenie projektów. 
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Z punktu widzenia pacjentów chorych psychicznie dużą rolę odgrywa praca psychoterapeutyczna, 

w  szczególności nad budowaniem relacji z innymi ludźmi, ponieważ od tego rodzaju umiejętności zależy w 

dużej mierze ich stan zdrowia. Pod tym kątem należy badać obszary trudności społecznych, pracować nad mo-

tywacją chorych do zmiany, w ramach psychoterapii analizowanie przyczyn trudności podejmowania aktywno-

ści społecznych. Należy także kształcić kadrę, która pracuje z osobami chorymi psychicznie. 

W przypadku aktywizacji zawodowej priorytetem jest szerzenie wiedzy wśród pracodawców, dzięki 

której będą oni mieć świadomość, że osoba chora psychicznie, to często pracownik taki sam, jak inna osoba 

z  poważniejszym czy przewlekłym schorzeniem. Bardzo ważna jest praca nad samooceną pacjentów oraz oma-

wianie tego, jak chory będzie się czuł i radził sobie w roli pracownika. Potrzebnych jest więcej instytucji poma-

gających wejść lub powrócić chorym na rynek zatrudnienia. Warto organizować treningi poszukiwania pracy, 

treningi autoprezentacji oraz treningi motywujące, których potrzebują pacjenci. W przypadku wielu osób cho-

rych jedyną możliwością jest praca w zakładzie pracy chronionej, gdzie takie osoby, nawet ciężej chore, mogły-

by wykonywać lekkie prace nie wymagające zbyt wielkich umiejętności czy wykształcenia. Z tego względu 

powinny powstawać podobne zakłady pracy. 

Myślę, że największą potrzebą jest realizacja aktywizacji zawodowej osób chorych, którym stan zdrowia pozwala 

na pracę poprzez tworzenie miejsc pracy dla takich osób, ale także szkolenia przygotowujące ich do wejścia na 

rynek pracy, a prócz tego edukacja rodzin i społeczeństwa, by zmniejszać izolację osób chorych psychicznie. 

(Źródło: IDI z personelem medycznym) 

WNIOSKI CZĘŚCIOWE 

Definicja aktywności 

społecznej 

 udział w spotkaniach towarzyskich 

 uczestnictwo w grupie wsparcia 
 udział w spotkaniach 

 przynależność do klubu pacjenta 

 uczestnictwo w kursach, warsztatach, treningach 
 wyjścia kulturalno-oświatowe 

 imprezy integracyjne, pikniki, kiermasze 

 utrzymywanie relacji towarzyskich 

Definicja aktywności 

zawodowej 

 praca zarobkowa 

 praca w ramach ZAZ (warunki chronione) 

 praca w ramach warsztatów zajęciowych 
 wolontariat 

Czynniki warunkujące 

aktywność społeczną i 

zawodową pacjentów 

 stan zdrowia oraz samoocena pacjentów 
 poziom wiedzy pacjenta oraz jego otoczenia na temat możliwości korzystania ze wsparcia środo-

wiskowego 

 współpraca interdyscyplinarna i samorządowa 
 jakość wsparcia psychoterapeutycznego 

 poziom wiedzy społeczeństwa na temat chorób psychicznych 

 ilość zakładów pracy oferujących zatrudnienie osobom chorym psychicznie 
 ilość treningów, warsztatów oraz szkoleń skierowanych do osób chorych 

3.2.4. Jakie potrzeby szkoleniowe zgłaszają pracownicy instytucji wspierających 

chorych psychicznie w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności w obszarze udzielania 

wsparcia dla tych osób, oraz osób sprawujących nad nimi opiekę w celu zapewnienia 

im samodzielności w funkcjonowaniu w środowisku lokalnym? 

Przedstawiciele instytucji udzielających pomocy i wsparcia społecznego dla osób chorujących psychicznie 

Kolejna grupa pytań problemowych dotyczyła innej kwestii – samodoskonalenia, podnoszenia kwalifi-

kacji zawodowych pracowników instytucji pomocowych, udzielających wsparcia osobom psychicznie chorym. 

Kolejny wykres prezentuje procentowo wyniki badań, które można zinterpretować pozytywnie – 308 responden-

tów zadeklarowała, że uczestniczy lub/i ukończyła różnorakie formy doskonalenia zawodowego, podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych specjalistycznych, ogólnych lub psychospołecznych, w trybie formalnym i/lub usta-

wicznym. Oznacza to, że aż 83,5% obecnej kadry udzielającej wsparcia osobom psychicznie chorym kształci się. 

Jednakże należy zwrócić uwagę, że 16,3% respondentów udzieliło odpowiedzi negatywnej (Wykres 12). 
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Wykres 12. Kształcenie kadry udzielającej wsparcia osobom chorym psychicznie. 

 
Źródło: Opracowanie własne EU-CONSULT Sp. z o.o. na podstawie badania CATI, N=369. 

Dokładna analiza form kształcenia, z których korzystają osoby zatrudnione w instytucjach udzielają-

cych wsparcia osobom psychicznie chorym, pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków – w najwięk-

szym stopniu pracownicy korzystają z kursów i szkoleń – aż 96,8% badanych osób, co stanowi 299 osób udzie-

lających wywiadu CATI. Drugą najczęściej wybieraną formą kształcenia są studia podyplomowe (29,1%) 

– 90 osób. Na trzecim miejscu, pod względem popularności podejmowania formy samodoskonalenia są staże 

i  praktyki w innych miejscach – 19,4%, czyli 60 osób respondentów. Kursy specjalizacyjne to zaledwie 6,5%. 

Inne formy kształcenia stanowią 3,6% i należą do nich: coaching, konferencje, indywidualne poradnictwo 

(monitoring, tutoring), e-learning, czytanie literatury przedmiotu (Wykres 13). 

Wykres 13. Forma kształcenia osób zatrudnionych w instytucjach udzielających wsparcia osobom chorym psychicznie. 

 
Źródło: Opracowanie własne EU-CONSULT Sp. z o.o. na podstawie badania CATI, N=369 (pytanie wielokrotnego wyboru). 

Jeśli chodzi natomiast o finansowanie form dokształcania (Wykres 14), to najczęściej finansowane są ze 

środków unijnych – dostępnych w ramach obecnej inicjatywy Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 

projektów dla kadr systemowych i konkursowych – taką odpowiedź zadeklarowało 69,5% badanych, czyli 214 

osób. Drugą kategorię stanowią środki własne pracowników 32,1%, co stanowi udział 99 osób. Z budżetu insty-

tucji pochodzi 30,8% środków finansujących kwalifikacje kadr instytucji pomocowych na rzecz osób chorych 

psychicznie. Wśród innych, stanowiących 21,8%, to oferty darmowe organizacji pozarządowych, programów 

rządowych i krajowych, szkół publicznych i innych niezależnych instytucji oferujących doskonalenie formalne 

i  nieformalne zawodowe najczęściej w systemie nieodpłatnym. 
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Wykres 14. Finansowanie form kształcenia osób zatrudnionych w instytucjach udzielających wsparcia osobom chorym psychicznie. 

 
Źródło: Opracowanie własne EU-CONSULT Sp. z o.o. na podstawie badania CATI, N=369 (pytanie wielokrotnego wyboru). 

Warte wnikliwej analizy są również odpowiedzi w ramach pytania o przyczynę, dla której osoby zade-

klarowały, że nie podejmują kształcenia w ogóle (Wykres 15). Największą grupą odpowiedzi jest brak środków 

na kształcenie (brak funduszy na ten cel) – 41,0%. Należy jednak pamiętać, przy analizie tego pytania, że odse-

tek osób deklarujących niepodejmowanie kształcenia był względnie niewielki (16,3% ogółu respondentów). 

Kolejną przyczyną jest brak potrzeby uczestnictwa w dodatkowym procesie kształcenia (37,7%), 

następnie brak czasu na doszkalanie (31,1%). Dodatkowo respondenci zadeklarowali brak możliwości zorgani-

zowania zastępstw podczas nieobecności dokształcającego się pracownika, jako przyczynę organizacyjną, utrud-

niającą podejmowanie różnorakich form doskonalenia zawodowego. Jednostkowe odpowiedzi należące do kate-

gorii „inne” dotyczyły: braku ciekawych ofert szkoleniowych, małego odsetka problemów zawodowych w przy-

padku obsługi osób psychicznie chorych oraz alternatywne – krótsze sposoby nabywania wiedzy, jak jedno-

dniowe zjazdy psychiatryczne, które nie są tak uciążliwe, jak dłuższe formy kształcenia. 

Wykres 15. Przyczyny niepodejmowania kształcenia u osób zatrudnionych w instytucjach udzielających wsparcia osobom chorym 

psychicznie. 

 
Źródło: Opracowanie własne EU-CONSULT Sp. z o.o. na podstawie badania CATI, N=369 (pytanie wielokrotnego wyboru). 

Powyższe pytania dotyczyły procesu kształcenia w kontekście umiejętności udzielania wsparcia oso-

bom chorym psychicznie, natomiast poniżej zawarto odpowiedzi na pytania dotyczące kształcenia w kontekście 

udzielania wsparcia osobom sprawującym opiekę nad osobami chorymi psychicznie – czyli rodzinie i otoczeniu, 

opiekunom osób chorych psychicznie. 

Podobna liczba specjalistów deklaruje, że podejmuje dokształcanie 41,5%, co osób pracujących 

w instytucjach, niekorzystających z dokształcania 49,9% (Wykres 16). Oczywiście, przypominając raz jeszcze 

– myśląc o formie dokształcenia, należy rozumieć wyłącznie te zagadnienia, które związane są z kompetencjami 

w obszarze wspierania osób sprawujących opiekę nad osobami chorymi psychicznie, a nie samych osób psy-

chicznie chorych. Łatwo zauważyć można, zestawiając te wcześniejsze ryciny, że procent inwestujących w swe 

kwalifikacje zawodowe w przypadku udzielanego wsparcia na rzecz opiekunów – rodziny, otoczenia, jest znacz-

nie mniejszy, niż na rzecz grup docelowych, którymi są osoby psychicznie chore. 

2% 

9% 

22% 

31% 

32% 

69% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

MCPS

Trudno powiedzieć

Inne

Z budżetu instytucji

Z pieniędzy własnych pracowników

Ze środków unijnych

2% 

10% 

20% 

31% 

38% 

41% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Brak chęci ze strony pracowników

Brak możliwości zorganizowania zastępstw podczas

nieobecności dokształcającego się pracownika

Inne

Brak czasu

	Brak potrzeby

Brak funduszy



DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE 

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

39 

Wykres 16. Kształcenie osób zatrudnionych w instytucjach udzielających wsparcia osobom sprawującym opiekę nad chorym psy-

chicznie. 

 
Źródło: Opracowanie własne EU-CONSULT Sp. z o.o. na podstawie badania CATI, N=369. 

Największy odsetek osób, spośród tych, które skorzystały z kształcenia w obszarze udzielania wsparcia 

osobom opiekującym się chorymi psychicznie, uczestniczyło w kursach i szkoleniach (92,8%), następnie według 

kolejności ilościowego udziału – w studiach podyplomowych (44,1%) i w stażach i praktykach w innych miej-

scach (38,2%). W kategorii inne znalazły się podobne odpowiedzi, co w przypadku dokształcania na rzecz osób 

psychicznie chorych: krótkie superwizje, korzystanie z literatury przedmiotu jako indywidualne szybsze formy 

samodoskonalenia, uzupełnianie wiedzy na tzw. „własną rękę” z Internetu, korzystanie z form indywidualnego 

poradnictwa (Wykres 17). 

Wykres 17. Forma kształcenia osób zatrudnionych w instytucjach udzielających wsparcia osobom opiekującym się chorymi psy-

chicznie. 

 
Źródło: Opracowanie własne EU-CONSULT Sp. z o.o. na podstawie badania CATI, N=369 (pytanie wielokrotnego wyboru). 

Jeśli chodzi natomiast o finansowanie form dokształcania (Wykres 18), to znów (podobnie jak w przy-

padku doszkalania na rzecz osób psychicznie chorych) najczęściej finansowane są ze środków unijnych 

– dostępnych w ramach obecnej inicjatywy Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektów dla kadr 

systemowych i konkursowych – 68,6%, czyli 214 osób.  

Drugą kategorią stanowią środki własne pracowników 51,0%, co stanowi 99 osób. Z budżetu instytucji 

pochodzi 17,6% środków finansujących kwalifikacje kadr instytucji pomocowych na rzecz osób opiekujących 

się chorymi psychicznie. Wśród innych, stanowiących 11,8%, są również oferty darmowe organizacji pozarzą-

dowych, programów rządowych i krajowych, szkół publicznych i innych niezależnych instytucji oferujących 

doskonalenie formalne i nieformalne zawodowe. 

Wykres 18. Finansowanie form kształcenia osób zatrudnionych w instytucjach udzielających wsparcia osobom opiekującym się 

chorymi psychicznie. 

 
Źródło: Opracowanie własne EU-CONSULT Sp. z o.o. na podstawie badania CATI, N=369 (pytanie wielokrotnego wyboru). 
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Warte zwrócenia uwagi są również analizy bardzo podobnych odpowiedzi w ramach pytania o przyczy-

nę, niepodejmowania kształcenia w ogóle (Wykres 19). Największą grupą odpowiedzi jest brak środków na 

kształcenie (brak funduszy na ten cel) – 44,86%. Kolejną przyczyną jest brak czasu na uczestnictwo w dodatko-

wym procesie kształcenia (25,41%), następnie brak takiej potrzeby (22,70%). Dodatkowo respondenci zadekla-

rowali brak możliwości zorganizowania zastępstw podczas nieobecności dokształcającego się pracownika, jako 

przyczynę organizacyjną, utrudniającą podejmowanie różnorakich form doskonalenia zawodowego. W kategorii 

„inne” znalazły się odpowiedzi „ciężko powiedzieć”, „mało interesujących ofert szkoleniowych”, „wystarczają-

ce są krótkie formy zjazdów, konferencji, nie potrzeba tracić czasu na kształcenie”, „skala problemu jest nieduża, 

więc nie ma potrzeby inwestowania w kształcenie własne i pracę z opiekunami osób psychicznie chorych”. 

Wykres 19. Przyczyny niepodejmowania kształcenia u osób zatrudnionych w instytucjach udzielających wsparcia osobom opiekują-

cym się chorymi psychicznie. 

 
Źródło: Opracowanie własne EU-CONSULT Sp. z o.o. na podstawie badania CATI, N=369 (pytanie wielokrotnego wyboru). 

Podczas wywiadu telefonicznego poproszono również o wskazanie dodatkowych potrzeb szkolenio-

wych w instytucjach, w których zatrudnieni byli ankietowani. Ponad połowa respondentów, tj. 52,6%, wskazała 

na taką potrzebę, a blisko 1/3 (31,7%) uznała, iż takiej potrzeby nie dostrzega. Kolejne 15,7% wstrzymało się od 

opowiedzenia się po którejś ze stron, odpowiadając, że nie wie, czy osoby zatrudnione w ich miejscu pracy mają 

dodatkowe potrzeby szkoleniowe w obszarze wsparcia osób chorych psychicznie oraz ich opiekunów (Wykres 

20). 

Wykres 20. Potrzeby szkoleniowe dokształcania osób zatrudnionych w instytucjach udzielających wsparcia osobom chorym psy-

chicznie i ich opiekunom. 

 
Źródło: Opracowanie własne EU-CONSULT Sp. z o.o. na podstawie badania CATI, N=369. 

Personel medyczny zatrudniony w placówkach ochrony zdrowia w woj. mazowieckim, kierownicy ŚDS 

i WTZ, terapeuci w ŚDS i WZT w woj. mazowieckim, realizujący zadania dotyczące wsparcia dla osób 

chorujących psychicznie w układzie subregionalnym oraz powiatowym 

Z przeprowadzonych rozmów indywidualnych wynika, że pracownicy instytucji wspierających chorych 

psychicznie mają duże potrzeby szkoleniowe. Wymieniano w tym zakresie: 

 studia/szkolenie z psychoterapii,  

 szkolenie na temat możliwości socjalnych,  

 poszerzanie świadomości nt. współpracy ze stowarzyszeniami, ośrodkami pomocy społecznej czy urzę-

dem pracy, 
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 szkolenie z zakresu pisania projektów pozwalających na pozyskanie dofinansowanie, 

 superwizja, 

 psychoterapia własna oraz radzenie sobie z zachowaniami trudnymi, 

 konferencje, 

 wymiana stażowania w innych ośrodkach, 

 szkolenie z zakresu motywowania pacjentów oraz aktywizowania ich do powrotu na łono społeczeń-

stwa czy rynku pracy, 

 trening komunikacyjny. 

Myślę, że przydałby się trening dotyczący tego, jak jeszcze lepiej motywować pacjentów, aktywizować ich do 

powrotu do społeczeństwa, pracy. Potrzebne wydaje mi się też szkolenie z tego, jak skutecznie rozmawiać, komu-

nikować się z osobą chorą. (Źródło: IDI z personelem medycznym) 

* 

Jeśli o mnie chodzi, chętnie skorzystałabym z treningu podnoszącego moje umiejętności w zakresie komunikacji 

z  osobą chorą psychicznie. Chciałabym nauczyć się także, jak skuteczniej prowadzić psychoedukację. Interesuje 

mnie także prowadzenie grupowych zajęć terapeutycznych, takich jak choreoterapia czy drama. 

(Źródło: IDI z personelem medycznym) 

Aby zapewnić samodzielność pacjentom chorym psychicznie w zakresie zapewnienia im samodzielno-

ści w funkcjonowaniu w środowisku lokalnym, respondenci wskazywali na następujące potrzeby szkoleniowe: 

 psychoterapię, 

 szkolenie z zakresu komunikowania się oraz współpracy z rodziną i otoczeniem osób chorych psy-

chicznie, 

 szkolenia biznesowe,  

 szkolenia ze współpracy z samorządami, 

 szkolenie w zakresie możliwości kierowania pacjentów po ukończeniu terapii do innych instytucji po-

mocy, 

 szkolenie nt. możliwości kierowania rodzin do wsparcia, terapii rodzinnej. 

Szkolenie w zakresie komunikowania się, tym razem z opiekunami osób chorych. Pomogłoby to na przykład 

w  skuteczniejszym nakreślaniu rodzinie tego, co pacjent rzeczywiście może zrobić sam, a w czym trzeba mu 

pomóc. W efekcie opiekunowie mogliby po prostu trochę odpocząć, a chorzy mieć większą satysfakcję, gdy im się 

uda wykonać jakieś zadanie samodzielnie. (Źródło: IDI z personelem medycznym) 

* 

Chciałabym umieć uczyć opiekunów osób chorych, aby ułatwiali swoim bliskim samodzielne funkcjonowanie na 

przykład poprzez niewyręczanie ich w czynnościach, które chory jest w stanie sam zrobić. Aby przeprowadzać 

taką psychoedukację, przydałby mi się trening komunikacji z rodziną, czy opiekunami osób chorych. 

(Źródło: IDI z personelem medycznym) 

WNIOSKI CZĘŚCIOWE 

Potrzeby szkoleniowe 
zgłaszane przez pracowni-

ków instytucji wspierają-

cych osoby chore psy-
chicznie 

 studia/szkolenie z psychoterapii 

 szkolenie na temat możliwości socjalnych 
 poszerzanie świadomości nt. współpracy ze stowarzyszeniami, ośrodkami pomocy społecznej czy 

urzędem pracy 

 szkolenie z zakresu pisania projektów pozwalających na pozyskanie dofinansowanie 
 superwizja 

 psychoterapia własna oraz radzenie sobie z zachowaniami trudnymi 

 konferencje 
 wymiana stażowania w innych ośrodkach 

 szkolenie z zakresu motywowania pacjentów oraz aktywizowania ich do powrotu na łono społe-

czeństwa czy rynku pracy 
 trening komunikacyjny 
 szkolenie z zakresu komunikowania się oraz współpracy z rodziną i otoczeniem osób chorych psy-

chicznie 
 szkolenia biznesowe, 

 szkolenia ze współpracy z samorządami 

 szkolenie w zakresie możliwości kierowania pacjentów po ukończeniu terapii do innych instytucji 
pomocy 

 szkolenie nt. możliwości kierowania rodzin do wsparcia, terapii rodzinnej 
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WNIOSKI CZĘŚCIOWE 

Czynniki ograniczające 
możliwości doszkalania 

kadry zatrudnionej w 

instytucjach wspierających 
osoby chore psychicznie 

 brak środków finansowych 
 brak potrzeby doszkalania 

 brak czasu 

 brak możliwości zorganizowania zastępstw podczas nieobecności dokształcającego się pracownika  
 brak ciekawych ofert szkoleniowych 

3.3. DIAGNOZA NAJWAŻNIEJSZYCH POTRZEB I PROBLEMÓW W ZAKRESIE 

REALIZACJI POMOCY I OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH 

PSYCHICZNIE, WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO W TYM WSPARCIA SPOŁECZNEGO 

I  ZAWODOWEGO Z PERSPEKTYWY OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE, OSÓB 

SPRAWUJĄCYCH NAD NIMI OPIEKĘ ORAZ INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH 

- NA PODSTAWI ANALIZY WYNIKÓW BADAŃ IDI 

3.3.1. Jakie są źródła i rodzaje wsparcia, z którego korzystają osoby chore psychiczne 

i osoby sprawujące nad nimi opiekę? 

Osoby chore psychicznie 

Osoby chore psychicznie, z którymi przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione, korzystały 

najczęściej ze wsparcia takich instytucji jak: oddział psychiatryczny w szpitalu, Poradnia Zdrowia Psychicznego, 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Jeśli 

chodzi o rodzaj otrzymywanego wsparcia, na ogół wymieniano warsztaty terapii zajęciowej, psychoterapię gru-

pową i indywidualną, zajęcia relaksacyjne (muzyka, malowanie), pomoc w zachowaniu aktywności społecznej, 

wsparcie finansowe. 

Korzystałam z pomocy Oddziału Psychiatrycznego, gdzie przebywałam dwa razy po kilka miesięcy. Potem po 

ukończonej terapii nadzorowanej trafiłam do Środowiskowego Domu Samopomocy. Jestem też w stałym kontak-

cie z lekarzem pracującym w Poradni Zdrowia Psychicznego. W razie potrzeby kontaktuję się i umawiam na 

wizyty do lekarza pierwszego kontaktu. Na Oddziale Psychiatrycznym miałam zapewnioną terapię zajęciową, 

psychoterapię głównie indywidualną, ale i również grupową. (Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

* 

Zanim zdiagnozowano moją chorobę udałam się do lekarza pierwszego kontaktu, który skierował mnie do Po-

radni Zdrowia Psychicznego. Tam po wielu badaniach i testach otrzymałam skierowanie do Szpitala na Oddział 

Psychiatryczny, by leczyć moje fobie. Po kilkumiesięcznym pobycie na oddziale zamkniętym, gdzie przechodziłam 

leczenie farmakologiczne, terapie grupowe i indywidualne, lekarz zasugerował, że byłoby dla mnie wskazane 

regularne obowiązkowe uczęszczanie do ośrodka, gdzie będę mogła spotykać ludzi podobnych do mnie. Tak też 

za namową lekarza trafiłam do Środowiskowego Domu Samopomocy. 

(Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

Jako działania, z których osoby te korzystają najchętniej, wskazywano wsparcie materialne z Ośrodka 

Pomocy Społecznej, zajęcia muzyczne, basen, psychoterapię. 

MOPS również bardzo mi pomaga, gdyż ze względów zdrowotnych musiałam dawno temu zrezygnować z pracy 

i  nie bardzo mam jak się utrzymać. (Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

* 

Bardzo lubię terapię tańcem i ruchem (wchodzącą w skład terapii zajęciowej). To zaskakujące, ile można dowie-

dzieć się przez własne ciało, ile emocji się w nas kryje, przez postawę, ruch, zbliżenie się do innych, jak nasz 

ruch wpływa także na osoby wokół nas. (Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

* 

Chętnie korzystam z basenu i też bardzo lubię relaks przy muzyce. Zamykam oczy, słucham muzyki, jest przyjem-

nie. To taki masaż dla duszy. Lubię też psychoterapię, bo mogę się jakoś wygadać, opowiedzieć o moich proble-

mach. (Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 
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Większość respondentów nie była w stanie wskazać mało atrakcyjnych działań, z których korzystali. Ich 

zdaniem każdy rodzaj wsparcia jest ważny. Pojawiły się jedynie opinie, że uciążliwa jest konieczność stosowa-

nia się do regulaminów. Jedna osoba zadeklarowała niski poziom zadowolenia ze wsparcia psychoterapeuty, 

którego praca nie odpowiadała jej oczekiwaniom. Osoba ta liczyła na uzyskanie konkretnych odpowiedzi, które 

pomogłyby rozwiązać jej problemy. 

W zasadzie podobają mi się wszystkie zajęcia z tych wchodzących w skład terapii. Nie lubię tylko, gdy ktoś 

sprawdza, czy stosuję się do regulaminu, na przykład, czy pilnuję porządku. No, ale to takie sprawy bardziej 

organizacyjne. (Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

* 

Nie korzystałam chętnie z pomocy psychoterapeuty. Na początku miałam pewne nadzieje, ale teraz uważam, że 

nie dostałam do tej pory takiej pomocy, jakiej oczekiwałam. Wszyscy uważali, że ja wiem, na czym polega pro-

blem. Wydaje mi się, że taka psychoterapia to strata czasu (…) na każdym spotkaniu byłam pytana, co u mnie 

słychać, a potem pani psycholog tylko robi notatki, to mnie nie zadowala. Oczekiwałam rady, na co powinnam 

zwrócić uwagę w moim życiu. Może mój problem jest skomplikowany i dochodzi się do celu małymi kroczkami, 

ale i tak nie jestem usatysfakcjonowana. (Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

Większość badanych osób chorych psychicznie zadeklarowała, iż jest zadowolona z uzyskiwanego 

wsparcia w nie mniej niż 90%. Osoby te uważają, że efekty podejmowanych działań przynoszą im korzyść. 

Tylko jedna osoba uznała, że wsparcie to satysfakcjonuje ją w 20-30%. 

Tak, sądzę, że jak dla mnie pomoc, którą otrzymałam jest wystarczająca.  

Powiedzmy, że mogę to określić na 90% zadowolenia. (Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

* 

Tak, jest to dla mnie wystarczające. Jeśli mam podać procentowo to myślę, że tak  

w 99 % jestem zadowolona. (Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

* 

Jestem zadowolona. Tak powiedzmy na 90%. Uważam, że terapia przynosi mi korzyść, widzę u siebie pozytywne 

zmiany, czuję się lepiej. (Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

* 

Nie. Jestem zadowolona w 20-30%. Psychoterapeuci uważają, że wiem, z czym przychodzę, a to oni są od tego, 

żeby wiedzieć, co mi jest. (Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

Wielu respondentów nie umiało precyzyjnie określić źródeł oraz rodzajów wsparcia, które w chwili 

obecnej nie są dostępne, a z których chcieliby korzystać. Kilkoro z nich podkreśliło, iż ważne jest to, by zajęć 

było możliwie dużo, w szczególności zajęć terapeutycznych. Oznacza to, że istniejące rodzaje pomocy są ich 

zdaniem odpowiednie, jednak powinny być oferowane z większym natężeniem. Wskazywano przy tym takie 

zajęcia jak spotkania w grupie, wyjazdy krajoznawcze. Zwrócono również uwagę na ograniczony dostęp do 

służby zdrowia, przede wszystkim Poradni Zdrowia Psychicznego, co utrudnia możliwości uzyskiwania pomocy. 

Tak zupełnie szczerze powiem, że jak na razie mam zapewnione minimum tego, co potrzebuję, ale może większy 

dostęp do służby zdrowia byłby idealny. Mało jest w sumie placówek świadczących pomoc i wsparcie w zakresie 

leczenia i długo czeka się w kolejkach. (Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

* 

Myślę, że cieszyłabym się, gdyby było więcej zajęć z psychoedukacji, więcej zajęć warsztatowych. Uważam też, 

że podczas spotkań społeczności powinno się częściej omawiać problemy w relacjach między pacjentami, kon-

flikty. Lubię, kiedy czas jest dobrze wykorzystany, kiedy zajęcia są intensywne, jest ich dużo. Mogłoby być także 

więcej zajęć terapeutycznych. (Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

* 

W ramach Środowiskowego Domu Samopomocy chciałbym, żeby było więcej wycieczek na przykład poza miasto, 

do lasu, do innego miasta, więcej zwiedzania. (Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

Osoby z otoczenia osób chorych psychicznie 

Osoby będące pod opieką respondentów korzystały najczęściej z konsultacji psychologa i psychiatry 

w  Poradni Zdrowia Psychicznego, a także z zabiegów rehabilitacyjnych, zajęć w ramach warsztatów terapii 

zajęciowej. 
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W chwili obecnej żona korzysta z pomocy Poradni Zdrowia Psychicznego (wizyt u psychiatry), kiedy była 

w  trochę lepszym stanie spotykała się także z psychologiem. Wciąż korzysta także z zabiegów rehabilitacji ru-

chowej, wcześniej w przychodni, obecnie przyjeżdża do niej rehabilitant do domu. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

W tej chwili syn korzysta z zajęć w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji Perpetum Mobile oraz hipo-

terapii w Fundacji Hej Koniku. Podczas WTZ syn przez 7 godzin ma zajęcia różnego rodzaju: plastyczne, kuli-

narne, teatralne, aktywizujące go zawodowo, zajęcia z doradztwa zawodowego oraz indywidualne spotkania 

z  psychologiem. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

Z wypowiedzi osób opiekujących się chorymi wynika, że ich podopieczni najchętniej korzystają z form 

wsparcia, które pozwalają na aktywne zaangażowanie, zarówno ruchowe (zajęcia sportowe, warsztaty), jak i 

psychiczne (np. praca w grupie). Bardzo ważne jest również wsparcie wykwalifikowanych psychologów oraz 

psychiatrów. 

Obydwie formy wydają się mojej siostrze przydatne, choć mają odmienny charakter: wizyta u psychiatry ma 

charakter okazjonalny, natomiast spotkania z psychologiem wpisane są w pewien cykl. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Myślę, że syn lubi wszystkie zajęcia, które go angażują bezpośrednio, są prowadzone w małych grupach. Niespe-

cjalnie lubi wykładową formę zajęć, ale takich jest niewiele. Wielką przyjemność sprawiają mu zajęcia kulinarne 

oraz rękodzieło, ponieważ ma spore zdolności manualne. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Chyba z dziennego ośrodka terapeutycznego, bo to zapewnia jej towarzystwo. Lubi również całodobowy ośrodek 

dla osób chorych. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Żona bardzo lubiła zawsze rehabilitację ruchową i psychologiczną. Obecnie trudno powiedzieć, ponieważ jest 

już prawie bez kontaktu. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Syn bardzo lubi integrację sensoryczną, myślę, że z powodu tego, że są to zajęcia różnorodne, angażujące go 

ruchowo. Nie od początku były to ulubione zajęcia, ale w miarę, jak pewne rzeczy przychodziły mu coraz łatwiej, 

zaczęły sprawiać radość. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

Jako działania najmniej atrakcyjne dla podopiecznych wskazywano spotkania z psychologiem, formy 

wykładowe oraz pobyt w ośrodku całodobowym, głównie w szpitalu. Wielu respondentów podkreśliło, że każda 

forma wsparcia jest bardzo ważna i potrzebna, dlatego trudno wskazać działanie, które przez chorych mogą być 

traktowane jako mało atrakcyjne. Ich zadaniem jest przede wszystkim użyteczność. 

Wizyty u psychologa mogą wydawać się mniej atrakcyjne. Ze względu na koszty wizyt, które nie są zupełnie re-

fundowane. Trzeba by było, choć częściowo refundować konsultacje psychologiczne albo proponować inną for-

mę pomocy. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Syn nie lubił chodzić do logopedy, aczkolwiek były to bardzo przydatne mu zajęcia. Trudno mi powiedzieć, dla-

czego nie lubił ich. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Szpital, bo zawsze woli wracać do domu. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

 

Jak już wspomniałam, chyba nie ma takich zajęć (…). 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

Osoby uczestniczące w wywiadach indywidualnych poproszono o wskazanie tych działań, które są 

najmniej atrakcyjne zdaniem ich, jako opiekunów osoby chorej psychicznie. W tym miejscu podkreślono nastę-

pujące działania: 

1. Pomoc psychiatry – tego rodzaju wsparcie jest niezwykle ważne dla osoby chorej, jednak wskazano ją, 

jako działanie, które oferowane jest zbyt rzadko, tj. jego częstotliwość jest za niska, co zmniejsza sku-

teczność pomocy, 
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2. Wsparcie w zakresie informacji, tj. przekazywanie osobom chorym oraz ich opiekunom informacji 

z  zakresu dostępnych form pomocy, 

3. Pomoc domowa – jest trudnodostępna, a jednocześnie w sektorze prywatnym, bardzo droga, dlatego 

wiele osób nie może sobie na nią pozwolić, 

4. Aktywizację zawodową, którą niejednokrotnie, zdaniem opiekunów, objęte są osoby, które z uwagi na 

swój stan, nie są w stanie podjąć zatrudnienia – ponadto należy przy tym zwrócić uwagę na konieczność 

wsparcia asystenta/doradcy dla osoby chorej, jak również w niektórych przypadkach, na zapewnienie 

mu transportu do miejsca pracy. 

Konsultacje psychiatryczne, które są bardzo rzadkie i zasadniczo chory pozostawiony może być sam sobie. Po-

winno się nie tylko zwiększyć częstotliwość takich wizyt, lecz także uzdatnić przesył informacji na temat rozmai-

tych form wsparcia, nie tylko refundowanego. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Przydałaby mi się pielęgniarska pomoc, taka 24 godziny na dobę. Jeśli chodzi o opiekę psychiatry czy rehabili-

tację, w mojej obserwacji nie ma u żony żadnego postępu, polepszenia stanu zdrowia, ale to wynika ze stadium 

choroby. Sam nie daję już rady opiekować się żoną, mam prawie 90 lat. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Moim zdaniem najmniej korzystne są zajęcia z aktywizacji zawodowej. Nie mogę się oszukiwać, że mój syn wej-

dzie na rynek pracy, bo tak się nie stanie. Nie jest samodzielny życiowo. Trzeba by było stworzyć miejsca pracy 

dla takich osób, więcej zakładów pracy chronionej, na przykład takich jaki funkcjonuje przy Fundacji Synapsis, 

w Wilczej Górze. Syn potrzebuje koniecznie mieć asystenta pracy, on potrafi godzinami skupić uwagę na jednej 

czynności, która go interesuje, ale nie będzie to czynność jakakolwiek, z góry mu narzucona. Poza tym istotny 

byłby dowóz do takiego zakładu pracy chronionej. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

Na pytanie dotyczące źródeł oraz rodzajów wsparcia, które powinny być dostępne dla osób chorych 

psychicznie, a w tej chwili nie są, opiekunowie osób chorych podkreślili, że przede wszystkim chorzy powinni 

być objęci wsparciem długofalowym i bardziej intensywnym, co wiąże się z koniecznością przeznaczenia na tę 

pomoc wysokich środków finansowych. Wśród konkretnych form wsparcia wskazywano na pomoc psycholo-

giczną i psychiatryczną, terapię indywidualną, dofinansowanie transportu, działania profilaktyczne oraz diagno-

styczne. Zwrócono również uwagę na konieczność skierowania działań informacyjnych oraz edukacyjnych dla 

rodzin osób chorych psychicznie, które mają trudności w opiece nad chorym, ale również w rozmowie z tą oso-

bą, czy z jej odpowiednim traktowaniem. 

Wydaje mi się, że jest to długofalowa pomoc psychiatryczna i psychologiczna. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Żałowałam, że nie udało się załatwić psychoterapii indywidualnej dla mojego dziecka. Szukałam takiej możliwo-

ści przez różne fundacje, ale jest tyle dzieci chętnych, że są bardzo długie terminy oczekiwania. Uważam, że 

synowi przydałaby się także dodatkowa terapia modelująca zachowanie. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

(…) od kiedy syn ukończył szkołę, muszę opłacać jego dowóz na zajęcia, cieszyłabym się, gdyby dowóz był dofi-

nansowany. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Powinny być przede wszystkim nie tylko działanie objawowe, ale i profilaktyka. Nie ma instruowania rodziny, co 

jest z pacjentem, jak z tym żyć, jak działań, mówi się tylko diagnozę pacjentowi. Nie ma szkoleń dla rodzin, jak z 

tym żyć. Szansa dostania się do lekarza, który szczerze porozmawia z rodziną, jest żadna. Nie dopuszcza się 

rodziny do informacji. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

Osoby opiekujące się osobą chorą psychiczną podczas wywiadów indywidualnych wymieniały również 

źródła wsparcia, z których korzystały osobiście. Wskazano tutaj na takie formy pomocy jak: spotkania z psycho-

logiem, terapię rodzinną. Wielu respondentów twierdziło jednak, że były to pojedyncze spotkania, część z nich 

zadeklarowała, że nie otrzymała żadnego wsparcia w tym zakresie. Niektórzy respondenci wskazywali w tym 

miejscu wsparcie, które uzyskuje osoba chora pozostająca pod ich opieką, a nie oni sami. 

Uczestniczyłam w spotkaniu z psychologiem, zorganizowanym jako preludium do terapii rodzinnej. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 
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Obecnie nie korzystam z żadnego wsparcia poza zajęciami, w których syn uczestniczy w ramach szkoły. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Z żadnych. Więcej się pracuje, żeby móc też utrzymać ośrodek dla mamy. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Jak już wspomniałam obecnie jest to wsparcie dwóch fundacji, również poradnia zdrowia psychicznego, które 

pomagają mi jako opiekunowi w zapewnieniu lepszej pomocy synowi. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Poza wymienioną poradnią zdrowia psychicznego i poradnią rehabilitacji, to nie mam żadnego wsparcia. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

W związku z niewielkim zakresem uzyskanej pomocy, wielu badanych opiekunów osób chorych psy-

chicznie nie było w stanie dokonać oceny tego rodzaju wsparcia. Ich zdaniem opiekunowie chorych nie otrzy-

mują wystarczającej pomocy. 

Nie mogę się wypowiedzieć, dlatego że spotkanie z psychologiem miało jednorazowy charakter. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Zdecydowanie jest ich za mało. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

Według respondentów z tej grupy badanej należy przede wszystkim informować opiekunów osób cho-

rych psychicznie o tym, że nie tylko ich podopieczni mają możliwość uzyskania wsparcia, ale, że pomoc dostęp-

na jest również dla samych opiekunów. Zdaniem badanych, dla osób, które nie są w stanie samodzielnie zaopie-

kować się chorym, powinno być zapewnione wsparcie wykwalifikowanej osoby, np. opiekunki, pielęgniarki. 

Dużą pomoc stanowiłaby możliwość otrzymania zwolnienia z pracy, w przypadku konieczności zaopiekowania 

się chorym. W chwili obecnej nie jest to możliwe.  

Sądzę, że warto by zadbać o różnorodność form pomocowych. W moim przypadku (anoreksji siostry) miałam 

tylko propozycję uczestnictwa w terapii rodzinnej. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Byłem w OPS, żeby przyszedł do nas pracownik socjalny i zobaczył, jak wygląda sytuacja, stan żony i przydzielił 

kogoś, kto by przychodził do domu i pomagał. Odmówili mi, powiedzieli, żebym załatwiał żonie dom opieki. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Powinno być zwolnienie lekarskie dla opiekuna, jak rodzic może wziąć zwolnienie na dziecko, to opiekun powi-

nien móc wziąć zwolnienie na chorą osobę bliską, gdy zaostrza się choroba i wymaga całodobowej opieki. Po-

winno być prawo do sanatoriów z takim opiekunem, żeby móc pojechać z chorą osobą do sanatorium, korzystać 

z zabiegów i być razem. To by było integrujące dla takiej rodziny. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Myślę, że przydałby się asystent osoby niepełnosprawnej, z którym syn czułby się bezpiecznie i z którym mógłby 

na przykład chodzić na ulubiony basen. Który zaopiekowałby się moim dzieckiem, kiedy ja na przykład jestem w 

pracy. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

Dyrektorzy lub kierownicy ŚDS udzielający wsparcia osobom chorym psychicznie 

Podczas wywiadów pogłębionych dyrektorzy oraz kierownicy Środowiskowych domów samopomocy 

wskazywali na następujące rodzaje działań realizowanych przez ich instytucje na rzecz osób chorych psychicz-

nie: 

 trening aktywizacyjny,  

 trening umiejętności społecznych,  

 wsparcie psychologiczne,  

 muzykoterapia,  

 biblioterapia,  

 rozwijanie w pacjencie motywacji do leczenia,  
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 kształtowanie odpowiednich relacji z rodzinami i sąsiadami,  

 organizowanie wycieczek, 

 zapewnienie posiłku, 

 trening budżetowy, 

 trening higieniczny, 

 zajęcia rozwijające i wspierające rozwój pacjentów (np. zajęcia plastyczne, tkanie, zajęcia ruchowe, za-

jęcia kulinarne). 

Podstawowym naszym działaniem jest zapobieganie izolacji społecznej. Staramy się niejako wyciągać chorych 

z  ich domów, także zapobiegać nawrotom choroby, zwiększać świadomość choroby psychicznej poprzez psycho-

edukację, pomagać w budowaniu zdrowych postaw, odpowiedzialności za swoje życie, kształtować oczekiwane 

postawy społeczne. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Głównym celem działalności naszej placówki jest wsparcie osób ze schizofrenią oraz innymi problemami układu 

nerwowego w codziennym funkcjonowaniu i kontaktach z otoczeniem. Pomagamy radzić sobie z emocjami 

i  pokonywać wszelkie trudności w życiu naszych podopiecznych. Mamy wykwalifikowaną kadrę terapeutów, 

psychologa i pielęgniarkę, którzy sprawują nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem uczestników Środowi-

skowego Domu między sobą, jak i samodzielnie. Prowadzimy zajęcia mające na celu rozwijanie zainteresowań 

i  zdolności twórczych naszych podopiecznych. Mamy szereg zajęć rozwijających i wspierających rozwój naszych 

podopiecznych (zajęcia w pracowni plastycznej i tkacko-koronczarskiej, zajęcia ruchowe, zajęcia kulinarne 

i  rekreacyjne). (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

Kadra zarządzająca ŚDS wskazała następujące działania realizowane przez ich jednostki na rzecz osób 

opiekujących się osobami chorymi psychicznie: 

 konsultacje,  

 spotkania interwencyjne, 

 edukacja, 

 spotkania z psychologiem,  

 organizacja pikników i spotkań integracyjnych, 

 grupy wsparcia, 

 wsparcie doradcze. 

Przede wszystkim kładziemy nacisk na wsparcie rodzin i opiekunów naszych podopiecznych, aby uświadomić im 

jak myśli, czuje i żyje osoba z chorobą psychiczną. Otoczenie ma wielki wspływ na proces zdrowienia każdego 

człowieka, dlatego trzeba starać się zrozumieć potrzeby i w miarę możliwości dostosować nasze postępowanie 

do indywidualności osób wymagających wsparcia. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Gwarantujemy spotkania z psychologiem rodzinom i opiekunom naszych podopiecznych. Osoby, mające jakie-

kolwiek trudności w codziennym życiu z naszymi podopiecznymi, mogą liczyć również na wsparcie naszego per-

sonelu oraz pracowników MOPS-u, Organizujemy pikniki integracyjne, podczas których staramy się ukazać, 

iż  osoby dotknięte problemami psychicznymi potrafią zwyczajnie funkcjonować i potrzebują naszej akceptacji. 

(Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Od 8 lat prowadzimy grupę wsparcia dla osób chorujących psychicznie, raz w miesiącu. Mogą na nią przyjść nie 

tylko najbliżsi, ale osoby z otoczenia chorego. Przyjeżdżają do nas ludzie z całej Warszawy, bo nie ma takich 

miejsc. Na przełomie 2012 i 2013 r. prowadziliśmy grupę psychoedukacyjną, dwa razy w tygodniu dla opieku-

nów, staramy się ją organizować co kilka lat, w zależności od potrzeb. Wspieramy rodziny także indywidualnie, 

czasem jest to pomoc bezpośrednia w rozwiązywaniu podstawowych trudności życiowych takich jak na przykład 

rozwiązywanie umów kredytowych, czy zmiana umów na energię elektryczną. 

(Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

Dyrektorów i kierowników ŚDS poproszono o ocenę tendencji, jakie obserwują oni w zakresie wspie-

rania chorych psychicznie oraz ich opiekunów. Opinie były w tym przypadku diametralnie różne. Z jednej strony 

rozmówcy wskazywali na to, że brakuje środków na wspieranie osób chorych, nie ma możliwości finansowania 

pomocy, ani tworzenia spójnego systemu pomocy. Z drugiej strony podkreślano, że realizuje się dzisiaj zadania 

związane z aktywizacją społeczną oraz zawodową pacjentów. 
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Tendencje są unikające. Bo to wszystko tworzyło się na początku lat 90., ŚDŚ, WTZ. A teraz nie ma inwestycji. 

Była ta akcja „Otwarte Drzwi”, ale też już zanika. Były Spółdzielnie Socjalne, w których pacjenci mogli się 

zatrudniać. Niby teraz jest dużo programów unijnych, są trenerzy pracy, ale jest słabe zatrudnienie osób cho-

rych. Ja mam tutaj 50-60 osób, a zatrudnione są tylko 2. Skarżą się, że nie mają gdzie pracować pomimo odby-

tych kursów. Opiekunowie skarżą się ze Służba Zdrowia źle ich traktuje, czują się niepotrzebni. Nie mają miejsca 

na wsparcie psychiczne. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Osobom, u których zdiagnozowano problem psychiczny brakuje zrozumienia i wsparcia otoczenia. Również ro-

dziny i opiekunowie nie zawsze mogą liczyć na pomoc specjalnie powołanych organizacji. Dlatego ważna jest 

empatia i chęć pomocy. Staramy się w Środowiskowym Domu kłaść nacisk na samokształtowanie postaw, aby 

ułatwić naszym uczestnikom życie i budowanie relacji z otoczeniem. To również ułatwia opiekunom sprawowanie 

opieki nad ich chorymi członkami rodzin i podopiecznymi. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Główną tendencją jest wspieranie umiejętności społecznych, bo choroba psychiczna upośledza funkcjonowanie 

społeczne. Nie powinniśmy być warsztatem terapii zajęciowej, tylko powinien być przepływ ze Środowiskowych 

Domów Samopomoc do Warsztatów Terapii Zajęciowej, jeśli jest szansa, że uczestnik znajdzie pracę. 

(Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Zmierzamy do tego, by uczestnicy samodzielnie radzili sobie w życiu w ramach swoich własnych zasobów, by na 

przykład podjęli jakiekolwiek zatrudnienie, bo wierzymy, że jakość ich życia się wtedy poprawia. Staramy się, by 

uczestnicy mieli świadomość choroby, by regularnie chodzili do lekarza, dążymy do tego, by zapobiegać hospita-

lizacjom, które za każdym razem są dla nich trudnym doświadczeniem. 

(Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

Wśród wymienianych źródeł wsparcia, z których, zdaniem badanych, korzystają osoby chore psychicz-

nie, znalazły się: 

 Środowiskowe domy samopomocy,  

 Kluby Pacjenta,  

 WTZ,  

 Zespół Leczenia Środowiskowego,  

 mieszkania chronione,  

 oddziały całodobowe,  

 oddziały dzienne,  

 Poradnie Zdrowia Psychicznego, 

 ośrodki pomocy społecznej, 

 organizacje pozarządowe, 

 powiatowe centra pomocy rodzinie, 

Rodzaje pomocy, z której korzystają pacjenci chorzy psychicznie to przede wszystkim: 

 terapia indywidualna i grupowa, 

 wsparcie psychologa, psychiatry, 

 pomoc finansowa, 

 zapewnienie mieszkania i wyżywienia, 

 kursy, szkolenia, 

 zajęcia integracyjne, 

 zajęcia rozwijające umiejętności, 

 organizacja imprez kulturalnych, 

Osoby chore psychicznie, w naszym otoczeniu, są często szufladkowane i „odgradzane murem” od osób zdro-

wych. Dlatego też istotne jest powstawanie i funkcjonowanie już istniejących instytucji, które wspomogą osoby 

chore zaraz po opuszczeniu szpitali, jak też później, gdy powracają do normalnego życia. Nie wolno im zapo-

mnieć, że muszą poddawać się leczeniu, ale mają też prawo do godnego i normalnego życia. Pomagamy finan-

sowo, wspieramy w poszukiwaniu pracy jeśli tylko dana osoba może podjąć zajęcie zarobkowe, staramy się za-

pewnić mieszkanie i wyżywienie, aby ułatwić codzienne życie. Ważny jest też dostęp do leczenia. 

(Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

Zdaniem kadry zarządzającej ŚDS osoby chore psychiczne na ogół są zadowolone ze źródeł i rodzajów 

wsparcia, z których korzystają. Wszystko uzależnione jest od indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań, jednak 
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pomoc w ŚDS jest szeroka i efektywna. Osoby, które w nich przebywają mają kontakt z profesjonalistami, 

ze  specjalistami, mogą się realizować i rozwijać. Mają również kontakt z innymi chorymi. 

Tutaj są zadowoleni, są tacy co już 17 lat chodzą. Może to i nie dobrze, że tak długo, ale myślę że lepiej tutaj 

aniżeli tylko w domu. Są zadowoleni bo mają wsparcie psychologiczne, psychoedukację, zapewnione są podsta-

wowe potrzeby, to co mówiłam na początku. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Każdy człowiek jest inny i każdy ma własne potrzeby i oczekiwania. Korzystanie ze źródeł i rodzajów wsparcia, 

jakie gwarantują osobom z problemami psychicznymi organizacje działające w naszym mieście i bliskim otocze-

niu, to sprawa całkowicie indywidualna. Jedni oczekują wiele od otoczenia, inni nic nie chcą starając się dążyć 

do samodzielności w działaniu. Z rozmów i obserwacji można wywnioskować, że raczej większość naszych podo-

piecznych chwali sobie kontakty z osobami i instytucjami wspierającymi ich w codziennym życiu. Jeśli pojawiają 

się zastrzeżenia to są to sporadyczne przypadki braku porozumienia z konkretnymi osobami pracującymi w nie-

których instytucjach pomocowych. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Tak, są zadowolone. A my ze swej strony staramy się zachęcać, motywować, ale nie naciskamy, raczej pokazuje-

my, jakie korzyści płyną. Muszę powiedzieć, że uczestnicy lubią szczególnie takie oddziaływania, które zwieńczo-

ne są jakąś nagrodą, np. dyplomem, poczęstunkiem, miło im się to kojarzy. 

(Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

Zdaniem respondentów osoby sprawujące opiekę nad chorymi psychicznie mogą korzystać z takich 

źródeł i form pomocy jak: 

 poradnictwo indywidualne w ramach różnych instytucji, 

 wsparcie psychologa,  

 wsparcie terapeutów,  

 terapie indywidualne wspierające rodziny i opiekunów, 

 terapie grupowe. 

Zdaniem większości badanych dyrektorów i kierowników osoby opiekujące się chorymi psychicznie 

w  dominującej ilości przypadków nie są zadowolone z dostępnych źródeł oraz rodzajów wsparcia. Znaczna 

część z nich nie szuka tego rodzaju pomocy, a ci, którzy jej szukają, uważają ją za niewystarczającą. Według 

badanych wynika to w dużej mierze z niedostatecznej ilości środków finansowych przeznaczonych na pomoc dla 

osób chorych psychicznie, skutkiem czego specjaliści nie są w stanie poświęcić każdemu pacjentowi, ani jego 

rodzinie, takiej ilości czasu, jakiej osoby te potrzebują czy oczekują. 

Nie są, to już mówiłam, mają żal i poczucie, że personel nie ma dla nich czasu, ignoruje, chociaż wyobrażam 

sobie jak może też być trudno na oddziale mieć odpowiednią ilość czasu. Tu bardziej potrzeba takich miejsc tylko 

dla wsparcia rodzin. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Opiekunom często trudno odnaleźć się w codziennym życiu z osobą chorą. Zdarza się, że nie rozumieją potrzeb 

swoich członków rodzin czy podopiecznych. Tak, jak to jest w przypadku indywidualności zapotrzebowania osoby 

chorej na wsparcie, tak też opiekunowie różnie oceniają gwarantowane im wsparcie. Czasem zdarzają się niepo-

rozumienia w oczekiwaniach i odbiorze pomocy. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Uważam, że nie są zadowoleni. Potrzebują więcej wsparcia psychologicznego, świadomości, że nie są sami. 

Nie  radzą sobie z objawami choroby osoby bliskiej, nie radzą sobie, gdy pojawia się zaostrzenie choroby. 

(Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Myślę, że tak. Choroba trwa wiele lat. Staramy się edukować opiekunów odnośnie tego, co można zrobić. 

Czasami niewiele można osiągnąć z powodu deficytów wynikających z choroby, z deficytów poznawczych. 

Wtedy stosujemy zasadę małych kroków. Muszę powiedzieć, że współpraca z rodzinami układa nam się dobrze 

(Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

W opinii osób zarządzających Środowiskowymi Domami Samopomocy zadaniami, które są najbardziej 

skuteczne w przypadku opiekunów osób chorych psychicznie, są te, które trafiają w ich indywidualne potrzeby. 

W przypadku znacznej części opiekunów konieczne jest wsparcie informacyjne oraz edukacyjne – wskazywanie 

sposobów komunikowania się z osobą chorą, uczenie, jakie są jej potrzeby i problemy, itp. Bardzo ważne jest 

jednak również to, aby zapewnić wsparcie psychologa, dzięki czemu opiekun ma możliwość podzielić się swoi-
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mi uczuciami, trudnościami, lękami i frustracjami. Osoby te dźwigają na sobie wielki ciężar, z którym niezwykle 

trudno radzić sobie samodzielnie, dlatego wymagają często wsparcia ekspertów oraz grup wsparcia. 

Myślę, że tutaj odnajdywać się w relacjach, że ten aspekt relacyjny jest najważniejszy, a oprócz tego spotkania 

z  psychologiem, bo mogą bardziej szczegółowo mówić o swoich uczuciach. No i te działania socjalne, bo mogą 

liczyć na nasze wsparcie w sprawach socjalnych. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Tak jak wspomniałam, odbiór działań oferowanych przez instytucje wspierające, jest indywidualną kwestią. 

Zależy, kto i czego oczekuje. Moim zdaniem pomoc psychologiczna jest istotna dla zrozumienia zachowania, 

potrzeb i oczekiwań osoby z chorobą psychiczną. W Środowiskowym Domu zarówno uczestnicy, jak ich opieku-

nowie mogą liczyć na takie wsparcie. Również przychodnie z poradnią zdrowia psychicznego działają w tym 

zakresie. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Najbardziej skuteczna jest grupa wsparcia, ponieważ zapewnia odbarczenie z emocji, a także pomoc w indywi-

dualnych sprawach, ponieważ to przynosi skutki natychmiastowe, na przykład rozwiązanie jakiegoś problemu 

życiowego. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

Zdaniem dyrektorów i kierowników trudno wskazać mniej skuteczne formy pomocy. Należy przede 

wszystkim podkreślić to, że oferowane wsparcie jest zbyt mało dostępne. Na pomoc tego rodzaju brakuje środ-

ków. 

Nie powiedziałabym, że najmniej skuteczne, tylko, że brakuje tej pomocy. Jest problem w zakresie ochrony zdro-

wia psychicznego. Nie wdraża się w życie programów ochrony zdrowia psychicznego, nie ma współdziałania 

z  opieka społeczną, istnieje sztuczne utrzymywanie w oddziałach dziennych, zamiast przekazywanie pacjenta do 

środowiskowego domu samopomocy. Lekarze nie kierują do nas pacjentów. W tym roku na przykład nie zgłosiła 

się do nas żadna nowa osoba. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Brakuje turnusów rehabilitacyjnych, terapii poza ośrodkiem, brakuje funduszy, kiedyś jeździliśmy z Instytutem 

Psychiatrii i Neurologii na wyjazdy do Strzyżyna, teraz nie ma na to finansów. 

(Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

Wśród źródeł i rodzajów wsparcia, które w chwili obecnej są niedostępne, a zdaniem badanych powin-

ny być dostępne, znalazły się: 

 mieszkania chronione,  

 łatwo dostępne metody aktywizacji zawodowej, 

 psychoterapia dostępna w ramach NFZ, 

 miejsca pracy, 

 sprawne działanie instytucji wspierających, 

 zrozumienie otoczenia, 

 łatwo dostępne źródła informacji nt. instytucji oraz form pomocy w zakresie ochrony zdrowia psy-

chicznego, 

 większa dostępność turnusów rehabilitacyjnych, 

 wyjazdy integracyjne. 

Powinna być dostępna informacja o źródłach pomocy w ośrodkach pomocy społecznej, w ochronie zdrowia. 

Pracownik socjalny i lekarz psychiatra powinni wiedzieć, że świadczymy pomoc dla takich osób i informować 

o  tym. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Powinny być dostępne turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy integracyjne, wycieczki, wyjścia kulturalne do kina, 

teatru. Barierą są finanse. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

Lekarze psychiatrzy zatrudnieni w szpitalach lub oddziałach psychiatrycznych 

Szpitale oraz oddziały psychiatryczne, w których zatrudnieni są psychiatrzy uczestniczący w badaniu 

jakościowym oferują pacjentom następujące wsparcie: 

 opieka psychiatryczna w ramach oddziału całodobowego, Izby Przyjęć,  

 opieka psychiatryczna w ramach oddziału dziennego,  
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 opieka ambulatoryjna,  

 opieka środowiskowa,  

 leczenie uzależnień,  

 diagnostyka, 

 rehabilitacja, 

 PZP, 

 terapia, 

 leczenie farmakologiczne, 

 psychoedukacja,  

 wsparcie środowiskowe. 

Na rzecz opiekunów osób chorych psychicznie świadczone są z kolei takie rodzaje wsparcia, jak: 

 informowanie o grupach wsparcia dla rodzin chorujących psychicznie,  

 kontakt z psychologiem w ramach poradni, 

 edukacja w zakresie opieki nad osobami chorymi psychicznie. 

Zdaniem lekarzy psychiatrów tendencje, jakie można zaobserwować w ich jednostce w zakresie wspie-

rania osób chorych psychicznie oraz ich opiekunów to przede wszystkim rozwój różnych form opieki psychia-

trycznej, tworzenie centrów zdrowia psychicznego, które zapewniają kompleksową opiekę, większe natężenie 

działań związanych z opieką środowiskową. Wiele osób podkreśliło jednak, że w ich instytucjach nie zaobser-

wowali żadnych zmian, a jeśli takowe się pojawiają, mają one charakter negatywny, np. pomoc jest ich zdaniem 

coraz trudniej dostępna, z uwagi na zwiększającą się liczbę pacjentów. 

Jako źródła i rodzaje wsparcia, z którego zdaniem badanych korzystają osoby chore psychicznie, 

wymieniano: 

 leczenie psychiatryczne (oddział zamknięty, dzienny, ZLŚ, PZP),  

 psychoterapia indywidualna w ramach poradni,  

 psychoterapia grupowa w ramach oddziału lub poradni,  

 grupy wsparcia dla chorujących psychicznie,  

 fundacje działające na rzecz chorych psychicznie,  

 pomoc społeczna (pomoc materialna, w znalezieniu pracy), 

 oddział całodobowy, 

 wsparcie, poradnictwo i psychoterapia w trybie ambulatoryjnym, 

 działania nakierowane na budowę relacji społecznych i aktywizację zawodową. 

Jest to leczenie w systemie ambulatoryjnym, opieka społeczna, poradnie zdrowia psychicznego, różnego rodzaju 

fundacje. Wsparcie to dotyczy zarówno opieki medycznej jak i pomocy finansowej. 

(Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

My pomagamy jako oddziały całodobowe, poradnia, zespół leczenia środowiskowego. Na rynku funkcjonują też 

fundacje i stowarzyszenia wspierające osoby chore psychicznie materialnie. 

(Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Pacjenci przede wszystkim korzystają ze wsparcia państwowej służby zdrowia, szpitali, poradni zdrowia psy-

chicznego, środowiskowych domów samopomocy, wsparcia opieki społecznej. Jest to pomoc związana z opieką 

medyczną, a także finansowa. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

Podczas wywiadów lekarze deklarowali, iż trudno jest jednoznacznie ocenić poziom zadowolenia pa-

cjentów z uzyskiwanego wsparcia, z uwagi na to, że każdy z nich ma inne potrzeby i inaczej oczenia otrzymaną 

pomoc. W ich opinii część podopiecznych jest zadowolona, część nie. Niektórzy doceniają pomoc, inni uważają, 

że powinno jej być więcej. 

Częściowo tak, dlatego, że jest to darmowe leczenie w ramach NFZ, bo jeśli już pacjent jest jakiejś strukturze 

pomocowej dłużej to jest ona dość dostępna. Częściowo nie, bo skarżą się, że lekarze mają dla nich za mało 

czasu i trudno się do nich szybko dostać, że leczenie psychiatryczne jest nadal stygmatyzujące w odbiorze oto-

czenia, też narzekają, że jest mała dostępność psychoterapii takiej ambulatoryjnej 

 (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 
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Uważam, że nie są zadowolone. Za mała jest dostępność opieki pozaszpitalnej, zbyt długi czas oczekiwania na 

pomoc socjalną w środowisku, brak wsparcia finansowego chorych, długie kolejki do poradni. To wszystko po-

woduje, że pacjent poza szpitalem jest niedopilnowany, zwłaszcza, jeśli nie może liczyć na rodzinę, nie leczy się 

regularnie i po raz kolejny wraca do szpitala z powodu nawrotu choroby. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Jeśli o mnie chodzi, to miałam akurat takich pacjentów, którzy nie chcieli nic więcej robić, jeśli chodzi o poszu-

kiwanie jakichś dodatkowych źródeł wsparcia, ale wynikało to z objawów ich choroby. 

(Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

Jeśli chodzi o źródła wiedzy i rodzaje wsparcia, z których, zdaniem lekarzy, korzystają osoby sprawują-

ce opiekę nad chorymi psychicznie, to wymieniano tu: 

 rozmowy z psychiatrami,  

 spotkania z psychologami,  

 Internet,  

 grupy wsparcia dla rodzin, 

 pomoc społeczną (OPS, PCPR), 

 PZP, 

 organizacje pozarządowe. 

Myślę, że mało jest pomocy dla opiekunów osób chorych psychicznie. My staramy się edukować rodziny naszych 

pacjentów, ale po wyjściu ze szpitala, trudno mi powiedzieć, czy państwowa opieka środowiskowa jest wydolna 

w zakresie pomocy opiekunom osób chorych. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Są to grupy wsparcia dla rodzin chorych, przy naszym szpitalu działa Towarzystwo Amici, które wspiera chorych 

i ich rodziny. Także różne stowarzyszenie, fundacje, które integrują środowisko osób chorych i ich rodzin, zbiera-

ją pieniądze na pomoc takim osobom. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

Według badanych psychiatrów opiekunowie osób chorych przeważnie nie są zadowoleni z dostępnych 

źródeł oraz form wsparcia. Nie wiedzą oni gdzie mogą szukać pomocy, są niedoinformowani. 

Uważam, że nie są zadowoleni, dlatego powstaje coraz więcej stowarzyszeń pozarządowych, bo kuleje pomoc 

publiczna, finansowana przez państwo. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Nie, często czuja się niedoinformowani i zostawieni sami sobie. Szukają tej pomocy trochę po omacku, dopytują 

czasami gdzie można korzystać z pomocy, ale też nawet jeśli mają możliwość to krótko przychodzą. 

(Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Uważam, że nie są zadowoleni, ze względu na zbyt ograniczony zakres usług opieki społecznej, na przykład usłu-

gi opiekuńcze to zaledwie kilka godzin w tygodniu. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

W opinii badanych lekarzy dla osób chorych psychicznie oraz ich rodzin powinny być oferowane takie 

rodzaje wsparcia jak: 

 bezpłatna i szybko osiągalna psychoterapia krótkoterminowa, 

 bezpłatna i szybko osiągalna psychoterapia długoterminowa, 

 wyższe renty, zasiłki opiekuńcze dla opiekunów chorych psychicznie bez względu na ich wynagrodze-

nie, 

 ośrodki rehabilitacyjne dla chorych po hospitalizacji, 

 łatwo dostępna pomoc psychologiczna i psychiatryczna, 

 większa liczba zakładów pracy chronionej,  

 więcej warsztatów terapii zajęciowej, 

 więcej środowiskowych domów samopomocy. 

Terapeuci z ŚDS współpracujący bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS 

Środowiskowe domy samopomocy, w których zatrudnieni byli terapeuci uczestniczący w badaniu, rea-

lizują następujące działania na rzecz osób chorujących psychicznie: 
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 grupa wsparcia, 

 indywidualne spotkania z pacjentami, 

 organizowanie warsztatów, zajęć tematycznych (zajęcia plastyczne, muzyczne, kulinarne, komputero-

we, itp.), 

 specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

 trening higieniczny. 

(…) prowadzę w Środowiskowym Domu Samopomocy grupę wsparcia, czyli spotkania, podczas których uczest-

nicy dzielą się radościami i troskami, wymieniają poglądy i wspierają się doświadczeniami. Wspólnie pokonuje-

my trudności i szukamy rozwiązań problemów, które dana osoba zauważyła w swoim życiu. To pomaga osiągnąć 

równowagę i spokój naszym uczestnikom. Oprócz spotkań grupowych w placówce jestem do dyspozycji i osoby 

potrzebujące rozmowy mogą spotkać się ze mną indywidualnie. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Moim głównym zadaniem jest prowadzenie zajęć w pracowni plastycznej. Pomagam rozwijać zdolności, odkryć 

upodobania. Moje zajęcia wspomagają pokonanie barier i otwarcie na otoczenie. Podczas zajęć uczestnicy mo-

gą pokonać stres i złe emocje. Wyrażają swoje myśli i pragnienia przez twórczość. Mam też okazje obserwować 

uczestników Środowiskowego Domu podczas innych czynności w naszej placówce  

i wspieram ich radą, słucham trosk i staramy się wspólnie znaleźć rozwiązania dla zaistniałych problemów. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Nasza placówka świadczy działania terapeutyczne poprzez pracownie: plastyczną, kulinarną, ceramiczną, go-

spodarstwa domowego, komputerową i administracyjno-biurową. Oprócz tego, że uczestnicy uczą się nowych 

umiejętności, mają możliwość wyrażać swoje uczucia, np. poprzez sztukę. Wyrabiają w sobie także wrażliwość 

na innych, na czyjeś problemy, rozwijają talent artystyczny, umiejętności manualne, trenują koordynację rucho-

wą. (Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

(…) trening kulinarny, trening higieniczny, budżetowy, świadczę również specjalistyczne usługi opiekuńcze, gdzie 

odwiedzam pacjentów w ich domach. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

Na rzecz opiekunów osób chorych psychicznie ŚDS zatrudniające respondentów podejmują działania 

takie, jak: 

 spotkania indywidualne z psychologiem, terapeutą, 

 wsparcie psychiczne i motywacyjne, 

 wsparcie edukacyjne, 

 współuczestnictwo w tworzeniu indywidualnych planów działań dla pacjentów, 

 wsparcie organizacyjne w domu. 

Jeśli opiekunowie zechcą spotkać się ze mną i podzielić problemami, staram się pokazać, w jaki sposób warto 

rozwiązywać napotkane trudności. Niestety opiekunowie rzadko widzą problemy i rzadko szukają pomocy. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Rodziny osób chorych starają się z nami współpracować. Rozmawiamy z nimi, starają się zrozumieć problem. 

Próbujemy z nimi wspólnie pracować nad rozwiązywaniem różnych kwestii, które pojawiają się przy pracy z ich 

osobą bliską. Spotykamy się indywidualnie, są rozmowy rodzin z psychologiem, mamy wspólne zebrania. Gdy 

pojawia się problem, organizujemy spotkanie: uczestnik-instruktor-rodzic. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Utrzymuję kontakt z opiekunami. Opiekunowie uczestniczą przy tworzeniu indywidualnych planów terapeutycz-

nych, są też z nami w kontakcie po to, by nasze działania przekładały się na to, co dzieje się z chorym w domu. 

* 

Staram się utrzymywać kontakt z opiekunami osób chorych, czasami odwiedzam ich w domu, pomagam w spra-

wach organizacyjnych, gdy na przykład opiekun jest w podeszłym wieku i nie może pewnych rzeczy wykonać. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 
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Współpracuję z opiekunami, począwszy od pierwszej rozmowy przy przyjęciu uczestnika, jak funkcjonuje on 

w  swoim środowisku, poprzez wizyty w domu, rozmowy z opiekunami; bliscy osoby chorej mogą też do nas zaw-

sze przyjść i porozmawiać o swoim podopiecznym. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

Jeśli chodzi o ocenę tendencji, które terapeuci zaobserwowali w zakresie wspierania osób chorujących 

psychicznie oraz ich opiekunów, to ich zdaniem należy wskazać na aktywizację społeczną i zawodową. 

My wspieramy w nabywaniu nowych umiejętności w celu aktywizacji społecznej uczestników oraz aktywizacji 

zawodowej. Robimy to we współpracy z rodzinami, aby nasze działania były kontynuowane w domach pacjentów. 

Widzimy, że działania te przynoszą efekt, po jakimś czasie uczestnicy nabywają nowych umiejętności. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Myślę, że główną tendencją jest aktywizowanie społeczne i zawodowe osób chorych psychicznie, żeby mogły 

wyjść z izolacji. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

My staramy się aktywizować społecznie i zawodowo. Nasi uczestnicy dostają konkretne zadania do wykonania 

i  z  tego się rozliczają. Pomaga im to funkcjonować w ich domach, z ich bliskimi, opiekunami. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

Część respondentów podkreśliła jednak na negatywne tendencje społeczne związane z sytuacją osób 

chorych, a mianowicie bardzo zauważalne nieodpowiednie traktowanie tych osób przez ogół społeczeństwa.  

Osoby chore psychicznie są w cieniu ludzi zdrowych. Bywa tak, ze nikt nie widzi problemu, a sami zainteresowa-

ni nie chcą zrozumieć, że mają problem. Szkoda, bo w ten sposób trudno im pomóc. Otoczenie traktuje ich jak 

kogoś gorszego i nie akceptuje inności. Opiekunowie również próbują wyprzeć ze świadomości, ze coś jest nie 

tak i trzeba szukać pomocy. Gdy ktoś problem zauważy, to zarówno osoba chora, jak i jej najbliższe otoczenie 

zaprzecza i reaguje nie rzadko agresją i izolowaniem. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Niestety osoby mające jakiekolwiek problemy zdrowotne nie są akceptowane w społeczeństwie a często nawet 

wykluczane z życia w najbliższym otoczeniu. To smutne, ale społeczeństwo nie ma świadomości potrzeb takich 

osób. Bywa, że boją się nawet rozmów i przebywania obok. Dlatego tak ważne są miejsca jak nasza placówka. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

Jako główne źródła wsparcia wymieniano: 

 warsztaty terapii zajęciowej, 

 środowiskowe domy samopomocy, 

 ośrodki pomocy społecznej i PCPR, 

 NGO (fundacje i stowarzyszenia), 

 ośrodki pobytu dziennego, 

 ośrodki zamknięte. 

Z kolei wśród rodzajów wsparcia wskazywano no: 

 usługi specjalistyczne, 

 rozmowy indywidualne i grupowe, 

 udział w zajęciach, warsztatach. 

Korzystają w warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, opieki społecznej. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Nasi uczestnicy korzystają z warsztatów terapii zajęciowej, czasami pomocy opieki społecznej, różnych innych 

stowarzyszeń zajmujących się pomocą osobom chorym. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 
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Są to ośrodki dziennego pobytu, ośrodki zamknięte, gdzie można oddać osobę chorą, która sobie nie radzi, też na 

pewno różne fundacje, stowarzyszenia pomagające osobom chorym. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Korzystają z usług specjalistycznych, warsztatów prowadzonych w ramach naszego Środowiskowego Domu 

Samopomocy, nasi uczestnicy chodzą także do Klubu Promyk dla pacjentów, część osób po zakończeniu współ-

pracy z nami idzie na warsztaty terapii zajęciowej, gdzie są przygotowywani do podjęcia pracy zawodowej. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

Dominująca część badanych terapeutów zatrudnionych w ŚDS uznała, że osoby chorujące psychicznie, 

które korzystają z pomocy ich placówek, są zadowolone ze źródeł oraz rodzajów wsparcia, z których korzystają. 

Ich zdaniem osoby udzielające pomocy starają się dopasować ją do potrzeb pacjentów, starają się poszukiwać 

dla nich nowych rozwiązań. Prowadzone zajęcia są ciekawe i użyteczne. 

Myślę, że są zadowolone. Te działania przynoszą efekt, uczestnicy mają wypełniony czas, ciekawe zajęcia. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Myślę, że są zadowolone. Dzięki takim działaniom są aktywizowane do życia społecznego, do pracy zawodowej. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Myślę, że są zadowolone. Jeśli ktoś siedzi w domu, to zachęcamy go do aktywności, u nas uczą się czynności 

potrzebnych w codziennym życiu, jak pójść na pocztę, jak w banku coś załatwić. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Myślę, że są zadowolone. Wielu naszych uczestników, trzeba też to powiedzieć, nie szuka dodatkowych źródeł 

wsparcia, poprzestają na tym, co mają, czyli wsparciu OPS-u i naszym. Wynika to prawdopodobnie z braku woli 

szukania nowych rozwiązań, zadowalają się tym, co jest. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

Część badanych uznała, że wsparcie jest niewystarczające zdaniem ich podopiecznych i osoby te nie są 

zadowolone z otrzymywanej pomocy. 

Niestety, ze smutkiem stwierdzam, że w dzisiejszym świecie nie ma odpowiednich i wystarczających sposobów 

pomocy dla osób z chorobami psychicznymi. Owszem są Poradnie państwowe i prywatne, ale nie można zaofe-

rować każdemu potrzebującemu pomocy z racji braku miejsc, personelu czy finansowych problemów. Pracując 

w  Poradni spotykam się z osobami wymagającymi konsultacji specjalistycznej i obserwuję duże zapotrzebowa-

nie na takie wsparcie. Współpracując z MOPS-em i Środowiskowym Domem Samopomocy, widzę, że ludzie ko-

rzystają ze wsparcia finansowego, mając nie rzadko trudna sytuację materialną, która uniemożliwia im normal-

ne życie i leczenie. Wsparcie w postaci przekazywania żywności niektórym uczestnikom Środowiskowego Domu 

to często pomoc, która zapewnia przetrwanie. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Bardzo różne są zdania na temat wsparcia i pomocy. Często słyszę, że osoby chore czują się przytłoczone samot-

ną walką o siebie, niezrozumiane, ale też bywa, że ktoś nie chce pomocy, jest zamknięty i sam się izoluje, nie 

pozwala sobie pomóc. Moim zdaniem osoby chore psychicznie nie do końca mogą być zadowolone. Licząc na 

wsparcie, oczekują sensownych rozwiązań a bywa, że dostają tylko obietnice. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

Terapeuci wśród źródeł wsparcia dla osób sprawujących opiekę nad osobami chorującymi psychicznie 

wymieniali: 

 ŚDS, 

 organizacje pozarządowe, 

 ośrodki pomocy społecznej, 

 oddziały dziennie oraz całodobowe. 

W przypadku rodzajów wsparcia respondenci wskazywali z kolei na: 
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 konsultacje z opiekunami osób chorych, 

 spotkania indywidualne oraz grupowe. 

Jest to pomoc opieki społecznej, kontakt z instytucjami takimi jak nasza, które utrzymują kontakt z opiekunami 

w  celu monitorowania stanu chorego, pomagania mu w codziennych sprawach. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Opiekunowie mają trudną sytuację. Bywa, że jedna osoba utrzymuje cały dom i do tego musi troszczyć się 

o  chorego członka rodziny. W takich przypadkach szukają pomocy w organizacjach i instytucjach państwowych. 

Zgłaszają się do MOPS-u, do Środowiskowego Domu, by znaleźć sposób na swą ciężką sytuację. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Część naszych opiekunów działa też w innych stowarzyszeniach, fundacjach, w których zapewne dostają pomoc, 

nie znam jednak szczegółów 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Tu jest podobnie jak w przypadku osób chorych – opiekunowie korzystają z pomocy różnych ośrodków dzien-

nych, czasem zamkniętych, z pomocy różnych stowarzyszeń. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Często jest to pomoc opieki społecznej. Jeśli chodzi o naszą placówkę, staramy się współpracować z opiekunami, 

jesteśmy w kontakcie telefonicznym, przychodzą do nas na indywidualne spotkania. Organizujemy też spotkania 

z sąsiadami, aby szerzyć wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje osoba chora, aby integrować je z najbliższym 

środowiskiem. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

Opinia terapeutów dotycząca wsparcia udzielanego osobom, które opiekują się bliskimi chorymi psy-

chicznie, była zbliżona do oceny stopnia zadowolenia samych osób chorujących. Część badanych terapeutów 

uznała, że opiekunowie są zadowoleni z uzyskanej pomocy, część stwierdziła, że wsparcie to jest niedostateczne, 

więc osoby te nie mogą być z niego zadowolone. 

Tak, sądzę, że są zadowoleni. Dostają od nas konkretną pomoc w rozwiązywaniu danego problemu. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Myślę, że są zadowoleni. Nasi opiekunowie raczej poprzestają na wymienionej przeze mnie pomocy, nie szukają 

innej. Może to wynikać z ich wieku, większość opiekunów naszych chorych jest w podeszłym wieku. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Myślę, że są zadowoleni, aczkolwiek podkreśliłabym tu potrzebę szerszej informacji o źródłach wsparcia dla 

osób chorych. Często ludzie nie wiedzą, gdzie mogliby się udać po pomoc. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Myślę, że tak, aczkolwiek mogę mówić tylko o opiekunach naszych uczestników, nie wiem, jak to wygląda 

w  przypadku innych osób. Nasze działania pomagają ich podopiecznym lepiej radzić sobie w ich codzienności. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Moim zdaniem nie można być zadowolonym z czegoś, co nie istnieje lub nie funkcjonuje w sposób dostateczny. 

Jeśli zdarzają się przypadki, że opiekun interesuje się jak pomóc, to raczej szuka na własną rękę wsparcia 

i  wówczas otrzymuje mizerne efekty. Jednak niektórzy radzą sobie wręcz idealnie przy niewielkiej pomocy 

i  wtedy mogą być zadowoleni. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Nie mając innych szans na pomoc, opiekunowie są zdani niejako na cudzą łaskę. Na pewno to, co dostają, nie 

jest do końca spełniające ich oczekiwania, jednak radzą sobie z taką pomocą i niektórzy wracają regularnie po 

dalsze wskazówki i pomoc. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

Wśród najskuteczniejszych działań, które wspierają osoby chore psychicznie terapeuci wymieniali: 
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 (ogólnie) zajęcia aktywizujące społecznie i zawodowo, 

 rehabilitację, 

 wsparcie psychologiczne, 

 zajęcia kulturalne i oświatowe, 

 spotkania integracyjne. 

Na pewno wsparcie psychologiczne jest tu ważne i potrzebne. Profesjonalna pomoc i rada mogą dać pożądane 

rezultaty. Specjalista ma odpowiednie podejście i wiedzę, co gwarantuje konkretne rozwiązania zaistniałych 

problemów. Tylko, jak wspominałam, nie każdy decyduje się na zasięgnięcie opinii i prośbę o pomoc. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Cenne są wyjścia, które organizujemy, zawodoznawcze i kulturalno-oświatowe. Pokazujemy naszym uczestni-

kom, jak zachowywać się, by nie zwracać na siebie niepotrzebnej uwagi i jak zachowywać się w społecznie ak-

ceptowany sposób. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Kiedyś mieliśmy wyjazdy rehabilitacyjne do Strzyżyna, które były finansowane przez NFZ, organizowane przy 

udziale Instytutu Psychiatrii i Neurologii. To były bardzo dobre działania, takie integrujące opiekunów, chorych 

i  nas, jako pracowników placówki. Teraz niestety, nie ma na to pieniędzy. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

Za najmniej skuteczne formy wsparcia uznano: 

 pomoc finansową, 

 trening budżetowy, 

 wsparcie osób, które są mało zaangażowane w pracę i pomoc pacjentom, 

 brak informacji nt. dostępnych źródeł pomocy. 

Nie sprawdza się pomoc czysto finansowa, pożyczki bezzwrotne, w niektórych momentach to może pomaga, ale 

często pieniądze są podejmowane z kasy OPS-u i nie jest weryfikowane, na co są wydawane. (…) Uważam, że 

ktoś powinien kontrolować, jak są wydawane te pieniądze. Ktoś powinien monitorować sposób wydawania tych 

pieniędzy przez beneficjentów wsparcia. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Myślę, że warto zwrócić uwagę na problem nie do końca otwartych na potrzeby osób chorych pracowników 

instytucji pomocy. Wykształcenie w danym kierunku nie gwarantuje profesjonalizmu. To często zamyka osoby 

chore i ich opiekunów na czerpanie porad i pomocy od instytucji i konkretnych osób. Warto uczulać na budowa-

nie właściwych relacji, otwartość i przede wszystkim empatię. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Na pewno problemem jest brak informacji o źródłach pomocy dla osób chorych i ich opiekunów. Wiele osób 

z  najbliższego otoczenia mówi, że chorzy po prostu „tak mają” i tak musi zostać. Nie stymuluje się chorych 

z  perspektywy społecznej, bo „nie ma sensu” wchodzić w te relacje, bo „i tak nie zrozumieją”. Rodzice nie mają 

informacji, że dziecko może coś osiągnąć poza tym, co jest. Powinna być jakaś baza informacji o źródłach po-

mocy, może żeby lekarze poza diagnozą też pokazywali, gdzie pójść po pomoc. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Myślę, że najmniej skuteczny jest trening budżetowy, a to wynika stąd, że chorzy wydają za dużo pieniędzy 

w  stosunku do tego, co posiadają. To niestety często wynika z ich choroby. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

Podkreślano również, że problemem są nie tyle mało skuteczne formy wsparcia, co niewystarczające 

środki finansowe na realizację działań wspierających, czyli zbyt mała ilość zajęć, spotkań, itd. 

Trudno mi powiedzieć, które działania są najmniej skuteczne, bo wydaje mi się, że dużo robimy dla takich osób. 

Może po prostu przydałoby się robić jeszcze więcej takich działań, żeby na przykład była jeszcze większa współ-

praca z rodzicami, żeby ulepszyć indywidualny kontakt instruktor-rodzic. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 
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Wśród źródeł oraz rodzajów wsparcia, które obecnie są niedostępne dla osób chorujących psychicznie, 

a zdaniem badanych terapeutów, powinny zostać udostępnione, respondenci wymienili: 

 większą liczbę instytucji oraz ośrodków udzielających wsparcia chorym oraz ich opiekunom, 

 usprawnienie systemu wsparcia, przede wszystkim w zakresie diagnostyki, właściwego pokierowania 

pacjentem, dostosowania oferowanego wsparcia do potrzeb osób chorych, a także większego zaanga-

żowania osób udzielających pomocy, 

 większą liczbę działań aktywizujących zawodowo osoby chore psychicznie (treningi, spotkania, warsz-

taty), 

 udzielanie dokładnych i wyczerpujących informacji nt. dostępnych źródeł oraz rodzajów wsparcia, 

 integrowanie chorego z jego najbliższym środowiskiem, 

 aktywizacja społeczna i kulturowa osób chorych (wyjścia i wyjazdy integracyjne, np. kino, wycieczki 

krajobrazowe, teatr). 

Podkreślano, że podejmowane działania powinny być intensyfikowane. 

Przede wszystkim więcej miejsc świadczących właściwe usługi. To zawsze był problem. Nie ma miejsc, nie ma 

pomocy dla osób chorych i ich opiekunów, którzy pozostawieni są w niewiedzy i niemocy. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Należy usprawnić system wsparcia w procesie dochodzenia do zdrowia. Pomoc szpitali ogranicza się do umiesz-

czania ludzi na oddziałach, leczenia a potem w myśl zasady „radź sobie sam” osoby chore mają trudności 

w  znalezieniu pomocy. Ważne jest też wsparcie finansowe i ogólnie materialne, by ułatwić powrót do normalne-

go życia. (Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Mamy raz w tygodniu aktywizację zawodową dla uczestników. Daje to im różne informacje na temat tego, jak 

wygląda praca zawodowa, jakie mogą wyniknąć problemy w pracy. Może tych spotkań powinno być więcej? 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Tak jak powiedziałam, przydałoby się propagowanie informacji o źródłach pomocy, ale też jakieś akcje społecz-

ne ukazujące, że osoby chore są tak samo ważnymi ludźmi jak zdrowe. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Należałoby rozszerzyć wczesną informację, by zaraz po usłyszeniu diagnozy było wiadomo, gdzie się dalej udać, 

jak stymulować osobę chorą. Taka informacja powinna być we wszystkich szpitalach. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Środowisko rodzin, które mają chorych bliskich, nie jest zintegrowane tak, jak środowisko osób chorych z innego 

powodu niż choroba psychiczna. Choroba psychiczna w Polsce jest nadal pewnym wstydem. Osoby chore boją 

się o tym mówić, nadal są postrzegane jako osoby nieobliczalne, wywołujące strach. Osoby chorujące somatycz-

nie są normalnie traktowane, jako pożyteczne dla państwa, osoby chore psychicznie są zmarginalizowane. 

Pomogłoby uświadomienie społeczeństwa, że nie muszą się bać osób chorych. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Powinno być też więcej wyjść w teren z osobami chorymi psychicznie. Do kina, teatru, wyjazdy integracyjne, ale 

niestety nie mamy na to pieniędzy. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

WNIOSKI CZĘŚCIOWE 

Źródła wsparcia, z których 

korzystają osoby chore 

psychicznie 

 środowiskowe domy samopomocy 
 Kluby Pacjenta 

 Zespół Leczenia Środowiskowego 

 mieszkania chronione 
 oddziały całodobowe 

 oddziały dzienne 

 Poradnie Zdrowia Psychicznego 
 ośrodki pomocy społecznej 

 organizacje pozarządowe 

 powiatowe centra pomocy rodzinie 
 warsztaty terapii zajęciowej 
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WNIOSKI CZĘŚCIOWE 

Rodzaje pomocy, z któ-
rych korzystają osoby 

chore psychicznie 

 psychoterapia grupowa i indywidualna 
 zajęcia relaksacyjne (muzyka, malowanie) 

 pomoc w zachowaniu aktywności społecznej 

 wsparcie finansowe 
 zajęcia sportowe (basen) 

 zabiegi rehabilitacyjne 

 konsultacje psychologiczne i psychiatryczne 
 wsparcie psychologa, psychiatry 

 zapewnienie mieszkania i wyżywienia 

 kursy, szkolenia 
 zajęcia integracyjne 

 zajęcia rozwijające umiejętności 

 imprezy kulturalne 
 grupy wsparcia dla chorujących psychicznie 

 usługi specjalistyczne 

Źródła wsparcia, z których 

korzystają osoby sprawu-
jące opiekę nad osobami 

chorymi psychicznie 

 ŚDS 

 poradnie zdrowia psychicznego 

 Internet 

 organizacje pozarządowe 
 instytucje systemu pomocy społecznej (OPS, PCPR) 

Rodzaje pomocy, z któ-

rych korzystają osoby 
sprawujące opiekę nad 

osobami chorymi psy-
chicznie 

 spotkania z psychologiem 

 terapia rodzinna 

 rozmowy z psychiatrami 
 grupy wsparcia dla rodzin 

3.3.2. Jakie są najważniejsze potrzeby w zakresie realizacji wsparcia środowiskowego 

w tym wsparcia społecznego i zawodowego z perspektywy osób chorych psychicznie, 

osób sprawujących nad nimi opiekę i instytucji wspierających? 

Osoby chore psychicznie 

Respondenci w zakresie realizacji wsparcia środowiskowego wskazywali przede wszystkim na potrzebę 

większego zrozumienia oraz wyższej świadomości ze strony otoczenia. Osoby chore psychicznie czują się wy-

obcowane ze środowiska, często mają ograniczone kontakty z innymi ludźmi. Respondenci wskazywali podczas 

rozmów na konieczność podejmowania działań, które wpłynęłyby na zmianę sposobu postrzegania chorych 

przez osoby zdrowe. 

Mało ludzi nas, chorych, rozumie. Chciałabym czuć się pełnowartościowa w kontakcie z otoczeniem a czasem 

mam wrażenie, że jestem postrzegana jak dziwadło, bo nie spełniam jakichś norm, które ktoś sobie ułożył w 

głowie. Nie mam szansy na zrozumienie, czyli też szansy na normalne funkcjonowanie wśród ludzi. Przez to nikt 

nie daje mi okazji, żebym pokazała na co mnie stać, co potrafię i do czego mogę być przydatna. 

(Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

* 

Chciałabym mieć kontakt z ludźmi, by nie patrzyli na mnie jak na kogoś innego, gorszego. Potrzebuję komfortu 

w kontaktach międzyludzkich. Nie potrzebuję wsparcia w zakresie pracy bo nie jestem już w wieku aktywności 

zawodowej jednak w tym przypadku mam problemy finansowe utrzymując się sama bo dzieci nie chcą pomagać 

i  brakuje mi wsparcia w tym temacie. (Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

* 

Nie chciałabym korzystać ze wsparcia społecznego ani zawodowego z jakiejś instytucji. Bardziej istotne jest dla 

mnie zwiększanie świadomości w społeczeństwie na temat chorób, na przykład depresji, że każdego to może 

spotkać, uwrażliwianie społeczeństwa. Lepiej by się ludziom żyło, nie baliby się, że ktoś na przykład zobaczy, 

że  mają zwolnienie z pracy, bo leczą się psychiatrycznie. To taka stygmatyzacja jest. 

(Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

Osoby z otoczenia osób chorych psychicznie 

Osoby, które opiekują się bliskimi chorymi psychicznie zwracali uwagę na takie potrzeby w zakresie 

realizacji wsparcia środowiskowego, jak: 
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 możliwość zdobycia narzędzi/umiejętności wspierania osób chorych (np. zdolności komunikacyjne),  

 pomoc osoby trzeciej, która wspierałaby swoimi umiejętnościami i wiedzą opiekuna osoby chorej,  

 wsparcia psychologicznego, motywacyjnego. 

Chciałabym, by osoby z kręgu chorych miały możliwość zdobywania pewnych narzędzi czy umiejętności, zwłasz-

cza w sferze komunikacyjnej. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Chciałbym, żeby do żony ktoś przychodził, żeby z nią pobyć, porozmawiać. Ona zawsze lubiła gości i być może 

teraz też na swój sposób się z tego cieszy. A ja bym trochę odpoczął. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Kiedyś potrzebowałam towarzystwa osób w podobnej sytuacji, co pomagało mi praktycznie radzić sobie z cho-

robą syna. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Jeśli chodzi o wsparcie zawodowe, to osoba przebywająca pod moją opieką jest na emeryturze. Przydałoby się, 

żeby ktoś monitorował wsparcie osoby chorej, przyjechał do domu, żeby zobaczyć jak mama żyje, jak się czuje po 

szpitalu. Wszystko spada na karb rodziny. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

Dyrektorzy lub kierownicy ŚDS udzielający wsparcia osobom chorym psychicznie 

Dyrektorzy oraz kierownicy środowiskowych domów samopomocy uznali, iż ich jednostki w zakresie 

wsparcia środowiskowego udzielają szeroko zakrojonego wsparcia zarówno społecznego jak i zawodowego. 

Bardzo ważne jest ich zdaniem to, że podejmują współpracę z otoczeniem pacjenta, szczególnie jego rodziną, 

opiekunami. Przygotowują również indywidualne plany działania dla pacjentów, ponieważ każdy z nich jest 

inny, ma inne potrzeby, problemy i doświadczenia, a także odmienne warunki życia. 

Mamy plany indywidualne. Każdy pacjent ma inne doświadczenia życiowe, inny przeszedł proces socjalizacji 

i  na tym powinno się opierać realizację wsparcia społecznego i zawodowego chorych. Nasi uczestnicy maja 

możliwość uczestniczyć w szkoleniach zawodowych ze Stowarzyszenia POMOST. Ostatnio było także szkolenie 

dotyczące praw obywatelskich takich osób. Staramy się pomagać indywidualnie w szukaniu zatrudnienia. Myślę, 

że nasza jednostka odgrywa istotną rolę w zwiększaniu się jakości życia tych ludzi, zapobieganiu nawrotom cho-

roby, to pokazują statystyki, że leczenie szpitalne jest bardzo drogie, a pobyt u nas – nie. Takie osoby mają więk-

szą możliwość zatrudnienia, bez wsparcia środowiskowego może byłoby to niemożliwe. Po wyjściu od nas, nie-

którzy nadal utrzymują kontakt z nami, telefoniczny, listowy. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

W Środowiskowym Domu Samopomocy staramy się wspierać naszych podopiecznych w codziennym życiu, 

w  kontakcie z innymi ludźmi, dajemy wsparcie psychologiczne i pokazujemy jak ważne jest samorealizowanie 

każdego człowieka. Mamy tu osoby w wieku zawodowym, jak i osoby, które dopiero staną przed problemem po-

szukiwania zatrudnienia. Rozmowy i zajęcia mają na celu wsparcie i ukazanie wartości samokształcenia oraz 

wartości, jaką jest samodzielność finansowa płynąca z zatrudnienia. Organizujemy spotkania na Tragach Pracy, 

by dać okazję do przyjrzenia się ofertom i możliwościom naszych podopiecznych w poszukiwaniu pracy i kontak-

cie z otoczeniem. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Człowiek nie żyje w próżni, zatem wspieramy każdego uczestnika indywidualnie. Uważam jednak, że musi się 

zmieniać nie tylko osoba chorująca, ale też otoczenie. Musimy kierować nasze działania do otoczenia, bo to 

cierpienie rodziny, bliskich, społeczności lokalnej, młodzieży. Trzeba przełamać stereotyp osoby chorej psychicz-

nie. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

Lekarze psychiatrzy zatrudnieni w szpitalach lub oddziałach psychiatrycznych 

Badani lekarze psychiatrzy uznali, że zatrudniające ich jednostki, tj. szpitale bądź oddziały psychia-

tryczne, nie udzielają wystarczającego wsparcie środowiskowego osobom chorującym psychicznie. Na ogół 

wynika to z braku odpowiednich środków finansowych, które ograniczają możliwości tych jednostek. Dotyczy 

to zarówno aktywizacji społecznej, jak i zawodowej. 

Mamy ZLŚ, który mógłby się rozrosnąć w ramach zwiększenia kontraktu. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 
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Szpital ma jedynie możliwość skierowania osoby chorej do otrzymywania takich usług, jednak nie ma później 

możliwości koordynacji ani sprawdzenia, jak ta opieka nad chorym faktycznie jest sprawowana. 

(Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Uważam, że wsparcie środowiskowe dla chorych jest niewystarczające. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Sądzę, że szpital realizuje wsparcie i pomoc dla pacjentów w dziedzinie aktywizacji społecznej i zawodowej, 

natomiast przydałoby się więcej takich ośrodków, gdzie pacjent mógłby trafiać po hospitalizacji. 

(Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

W chwili obecnej postrzegam rolę szpitala jako kluczową, ponieważ jest to jedyna struktura wsparcia środowi-

skowego. Natomiast jest to wsparcie ograniczone kontraktem z NFZ, szpital może tyle zrobić dla chorego, ile 

pomoże mu NFZ. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

Terapeuci z ŚDS współpracujący bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS 

Terapeuci zatrudnieni w środowiskowych domach samopomocy, z którymi przeprowadzono rozmowy 

indywidualne zostali poproszeni o określenie roli terapeutów w zakresie realizacji wsparcia środowiskowego. 

Respondenci zgodnie uznali, że ich rola ma bardzo istotne znaczenie dla aktywizacji społecznej oraz zawodowej 

osób chorujących psychicznie. W ich opinii pacjenci potrzebują wsparcia terapeutycznego, które pozwala na 

przezwyciężenie indywidualnych trudności czy ograniczeń tych osób. Terapeuci wspierają osoby chore w życiu 

codziennym, zapewniają pomoc psychologiczną, rozmowę, treningi komunikacyjne, starają się integrować swo-

ich pacjentów z ich środowiskiem, motywują ich do działania. Ponadto podejmują próby promowania tych osób 

wśród pracodawców, uczestniczą w warsztatach kreujących kompetencje, w różnego rodzaju zajęciach aktywi-

zujących, rozwijających umiejętności społeczne i zawodowe. Dzięki wsparciu terapeutów osoby chore mają 

większą szansę na odnalezienie się w społeczności. 

Terapia ma na celu pokonanie indywidualnych trudności. Pokazanie, że można i warto zmierzyć się z proble-

mem, a przy odpowiedniej pomocy, można osiągnąć sukces i choć częściowo przezwyciężyć swoje ograniczenia. 

Wraz z terapeutami Środowiskowego Domu, staram się wspierać osoby chore w codziennych trudach życia 

i  pokazywać im właściwą drogę, którą powinni kroczyć, by godnie żyć i pokonywać stawiane im przez chorobę 

wyzwania. (Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Terapeuta, jak ja, powinien starać się odnowić lub zbudować w osobie chorej właściwe postrzeganie swojej 

osoby, by pokazać jakie wartości płyną z odpowiednich postaw wobec otoczenia. Rolą terapeuty jest na pewno 

wskazanie właściwej drogi funkcjonowania wśród ludzi. Osoby z chorobą psychiczną są na tyle zamknięte w 

sobie, że trudno im pozyskać znajomych, kontakty, które w późniejszym czasie mogą przełożyć się na korzystne 

relacje społeczne i zawodowe. Trudno im uwierzyć w siebie, szukać swojego miejsca w społeczeństwie, często 

nawet tego nie chcą i zamykają w ten sposób sobie drogę do normalnego życia. Trzeba im pomóc i radą wskazy-

wać drogę, by poczuły się same dla siebie wartościowe. Takie poczucie da im obowiązek i praca, które mają też 

wartość terapeutyczną. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Nasza rola jest bardzo ważna. Robimy wiele, aby promować osoby niepełnosprawne w społeczeństwie i na rynku 

pracy, czynimy to także poprzez działania medialne, wypowiadamy się dla mediów, organizujemy wywiady 

z  naszymi uczestnikami, aby przybliżyć społeczeństwu ich świat. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Myślę, że nasza rola jest niezwykle istotna. Pomagamy naszym uczestnikom zaistnieć w społeczeństwie, a także 

wejść na rynek pracy. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Jesteśmy takim trochę pośrednikiem między pacjentami a codziennością. Poprzez uczenie funkcjonowania na co 

dzień, zwiększamy ich szansę na funkcjonowanie w społeczeństwie, czy na podjęcie pracy zawodowej. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 
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Jak już wspomniałem, mamy kilka osób, które wyszły z ośrodka, dostały tyle wsparcia, że zmotywowały się, by 

znaleźć pracę, znalazły ją i kontynuują zatrudnienie. Niektóre wyszły do warsztatów terapii zajęciowej, do kolej-

nego poziomu – placówek. Jest też grono oporne jeśli chodzi o podjęcie pracy. To wynika nie tylko z ich choroby, 

że nie są zainteresowani samorozwojem, ale także z ograniczeń systemu. Jako terapeuci staramy się wspierać, 

towarzyszyć w rozwoju społecznym i zawodowym naszych uczestników. Staramy się współpracować ze szkołami 

średnimi, by uczniowie mogli przychodzić do nas, mieli okazję poznać naszych uczestników. Nowe osoby dają 

ożywienie, chorzy fajnie reagują, mobilizują się do aktywności. Robimy wystawy malarskie, współpracujemy 

w  tym celu z domami kultury, bibliotekę, organizujemy z nimi wernisaże osób chorych. Współpracujemy także 

z   ośrodkami dla osób starszych, gdzie nasi uczestnicy mogą przyjść i zaprezentować swoją twórczość 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

WNIOSKI CZĘŚCIOWE 

Potrzeby w zakresie 
realizacji wsparcia środo-

wiskowego z perspektywy 

osób chorych psychicznie 

 większe zrozumienie oraz wyższa świadomość ze strony otoczenia 

 wsparcie terapeutyczne 

Potrzeby w zakresie 

realizacji wsparcia środo-

wiskowego z perspektywy 
osób sprawujących opiekę 

nad chorującymi psy-

chicznie 

 możliwość zdobycia narzędzi/umiejętności wspierania osób chorych (np. zdolności komunikacyj-

ne) 
 pomoc osoby trzeciej, która wspierałaby swoimi umiejętnościami i wiedzą opiekuna osoby chorej 

 wsparcie psychologiczne, motywacyjne 

3.3.3. Jakie potrzeby podnoszenia kwalifikacji zgłaszają osoby sprawujące opiekę nad 

osobami chorymi psychicznie w zakresie udzielanego wsparcia w tym w zakresie 

aktywizacji społecznej i zawodowej? 

Osoby z otoczenia osób chorych psychicznie 

Opiekunowie osób chorych psychicznie, z którymi przeprowadzono wywiad pogłębiony stwierdzili, iż 

nie korzystali dotychczas ze wsparcia, którego celem było podniesienie ich kwalifikacji w zakresie pomocy 

osobie chorej pod kątem jej aktywizacji społecznej czy zawodowej. Dominująca część z nich zadeklarowała 

ponadto, iż nie posiada wiedzy na temat możliwości uzyskania podobnego wsparcia. 

Nie, nie korzystam. Nie byłam zorientowana na poszukiwania tego typu szkoleń. Sama próbowałam zachęcać 

chorą siostrę do różnych przedsięwzięć. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Nie korzystam z takich działań. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Nie korzystam. Jestem pedagogiem specjalnym w szkole integracyjnej i opieram się na mojej wiedzy zawodowej 

w tym zakresie. Natomiast muszę powiedzieć, że to, co mi wiele dało, to była taka nieformalna grupa wsparcia, 

którą sobie robiliśmy razem z rodzicami chorych dzieci na Koszykowej. Mam wrażenie, że od rodziców dowie-

działam się więcej, jak postępować z moim synem, niż od specjalistów, to była taka wymiana doświadczeń. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

 

Nie ma takiego wsparcia. Jako medyk, sam muszę sobie doczytywać. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Nie korzystam z takiego wsparcia, choć dokształcam się zawodowo, jako nauczyciel szkoły integracyjnej, 

co  pomaga mi także w opiece nad synem, jak i podobnymi mu dziećmi. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

Dyrektorzy lub kierownicy ŚDS udzielający wsparcia osobom chorym psychicznie 

Według badanych dyrektorów i kierowników ŚDS osoby opiekujące się osobami chorymi psychicznie 

zgłaszają potrzeby podnoszenia kwalifikacji w zakresie wspierania swoich podopiecznych. Wśród potrzeb przo-

duje chęć poszerzenia posiadanej wiedzy na temat dolegliwości, z jakimi borykają się osoby chore, a także umie-

jętności komunikowania się z chorymi. 
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Tak, zgłaszają takie potrzeby, chcieliby więcej wiedzieć o chorobie, o wyrażaniu uczuć, o tym jak mają rozma-

wiać z osobą chorą. Myślę że część rodzin ma opory żeby przychodzić do miejsca gdzie przebywa członek rodzi-

ny, potrzebne są grupy wsparcia gdzieś poza ośrodkiem. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Rodziny naszych chorych mają taką potrzebę, mówią o tym, że chciałyby się więcej dowiedzieć o chorobie swo-

ich bliskich, dlatego robimy warsztaty psychoedukacyjne, gdzie mogą też między sobą dzielić się swoim do-

świadczeniem. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

Lekarze psychiatrzy zatrudnieni w szpitalach lub oddziałach psychiatrycznych 

Badani psychiatrzy na ogół twierdzili, że osoby opiekujące się ich pacjentami chorymi psychicznie 

przeważnie nie zgłaszają im swoich potrzeb w zakresie podnoszenia kwalifikacji związanych ze wspieraniem 

chorych podopiecznych. 

Niezbyt często. Jeżeli jest chęć zainteresowanie ze strony opiekunów to staramy się (lekarze, psychologowie) 

rozmawiać o tym z rodzinami. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Nie zdarzyło mi się, żeby opiekunowie zgłosili się z taką potrzebą, w związku z tym trudno mi powiedzieć, czy 

szpital byłby w stanie te potrzeby zaspokoić. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Była próba zorganizowania takiej psychoedukacji dla rodzin, ale nie było chętnych. Opiekunowie osób chorych z 

mojego doświadczenia, nie zgłaszają potrzeby podnoszenia swoich umiejętności wspierania chorych. 

(Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Nie spotkałam się z sytuacją, by opiekunowie mieli taką potrzebę. My jesteśmy w stanie indywidualnie edukować 

rodziny, ale szpital nie ma możliwości realizowania tego bardziej kompleksowo. 

(Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Nie spotkałam się, by opiekunowie chcieli się doszkalać w tej materii. Prócz tego szpital nie ma żadnych narzę-

dzi do realizacji takich potrzeb chorych. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

Terapeuci z ŚDS współpracujący bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS 

Część badanych respondentów twierdziła podczas wywiadów indywidualnych, że dominująca część 

opiekunów osób chorych psychicznie nie zgłasza potrzeby podnoszenia własnych kwalifikacji w zakresie wspie-

rania swoich podopiecznych, czy to pod kątem aktywizacji społecznej, czy też zawodowej. Pojawiły się sugestie, 

zgodnie z którymi ten stan rzeczy wynikać może z braku wiedzy na temat możliwości podnoszenia kwalifikacji 

przez opiekunów, z innej strony sugerowano brak chęci do korzystania z tego rodzaju wsparcia, czy dumy. We-

dług terapeutów uczestniczących w badaniu najważniejsze jest zaoferowanie opiekunom wsparcia informacyj-

nego, dzięki któremu dowiedzieliby się o tym, w jaki sposób ubiegać się o pomoc. 

Na dzień dzisiejszy widzę, że opiekunowie osób z chorobami psychicznymi nie wiedzą do końca, gdzie mogą 

szukać pomocy. Oczywiście nasza placówka i MOPS udzielają wsparcia, jednak to raczej niewiele. Obserwuję 

dumę w postawie opiekunów i niechęć do rad mimo trudności, jakie napotykają w codziennym funkcjonowaniu. 

Nie chcą pomocy i rady naszej czy psychologa, nie starają się zrozumieć potrzeb osoby chorej, nad którą spra-

wują opiekę. Bywa też tak, że rolę wyłącznego opiekuna pełni profesjonalny pracownik MOPS-u, ponieważ ro-

dzina nie chce bądź nie może zająć się wsparciem swojego członka rodziny. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

 * 

Niestety nie znam takich przypadków. Opiekunowie starają się radzić sobie sami wszelkimi sposobami, ale nie 

myślą o braku własnego odpowiedniego przygotowania. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

 Opiekunowie osób chorych psychicznie bardzo często nie rozumieją swoich podopiecznych. Jednak duma nie 

pozwala im na przyznanie się do porażki niewiedzy. Zgłaszać, nie zgłaszają potrzeby jednak widzą, że kompeten-

cji nie mają. (Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

 



DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE 

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

64 

Nie spotkałam się z takim otwartym podejściem w kwestii szkoleń dla opiekunów, choć na pewno chcieliby wie-

dzieć, jakie mają dostępne źródła wsparcia i co sami jeszcze mogliby zrobić dla chorego członka rodziny. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

 

Moim zdaniem, najważniejszą rzeczą jest informacje na najwcześniejszym etapie, zaraz po diagnozie, co robić, 

gdzie się udać. Powinna być baza organizacji pomocowych, do której każdy miałby dostęp. Druga rzecz, to spo-

tkania z psychologiem, by rodzice mieli świadomość, jak stymulować, a nie ograniczać dziecko. A dla nas jako 

personelu przydałyby się szkolenia, które odświeżyłyby nam wiedzę, żebyśmy nie popadali w rutynę. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

WNIOSKI CZĘŚCIOWE 

Potrzeby podnoszenia 
kwalifikacji zgłaszane 

przez osoby sprawujące 

opiekę nad osobami 

chorymi psychicznie 

 poszerzenie posiadanej wiedzy na temat dolegliwości, z jakimi borykają się osoby chore 

 pozyskanie umiejętności komunikowania się z chorymi 

 wsparcie informacyjne na temat dostępnych źródeł oraz rodzajów pomocy 

3.3.4. Jak postrzegają swoją sytuację osoby chore psychicznie i osoby sprawujące nad 

nimi opiekę w kontekście utrzymywania relacji społecznych oraz źródeł i struktury 

otrzymywanego wsparcia? 

Osoby chore psychicznie 

Osoby chore psychicznie podczas wywiadów indywidualnych twierdziły najczęściej, że utrzymują kon-

takty społeczne z najbliższym otoczeniem. Kontakty te dotyczą na ogół rodziny oraz kilkorga znajomych. Nale-

ży przy tym podkreślić, że w przypadku niektórych respondentów zdarzają się okresy większej lub mniejszej 

aktywności. Uzależnione jest to od ich choroby. Osoby te podkreślały jednak, że bardzo zależy im na tym, aby 

utrzymywać tego rodzaju kontakty. 

Nie jestem osobą przebojową, ograniczam się do kontaktu z najbliższym otoczeniem. Także raczej nie jestem 

aktywna społecznie. Mam wręcz chwile, gdy wolę pobyć sama i wtedy unikam towarzystwa. 

(Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

* 

Jeśli tylko czuję się na siłach, chętnie chodzę na spotkania z ciekawymi ludźmi w naszym mieście. Spotkana te są 

organizowane przez MOPS, Dom Kultury, lubię wernisaże i ogólnie sztukę i w tym kierunku często szukam cie-

kawych spotkań i wydarzeń kulturalnych. Chyba, że tak jak powiedziałam, mam gorsze dni, wtedy pozostaję 

w  swej samotni – w domu. (Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

* 

To zależy od mojego samopoczucia. Gdy czuję się gorzej, wycofuję się, ale to nie znaczy, że nie potrzebuję ludzi 

wokół siebie. Póki mogę, staram się wychodzić do innych, choć nie jestem tak aktywna, jak w chwilach dobrego 

samopoczucia. (Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

* 

Ogólną sytuację mam dobrą, jestem komunikatywna. Mogę pogadać nawet z nieznajomą panią ze sklepu, której 

nie znam. Nie jestem wycofana, jestem wygadana, ale jestem też niepewna siebie. Mam grono najbliższych, kole-

żanek, przyjaciół, z którymi się spotykam i którym się mogę wygadać. Staram się nie trzymać problemu w sobie, 

tylko mówić o tym, choć czasem jest trudno. (Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

* 

Uczestniczę w kółku teatralnym tutaj. Na próbach spotykam się z kolegami. Czasem zapraszamy się do domu. 

Rozmawiam też na tych próbach z jednym terapeutą z innego ośrodka. 

(Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

* 

Miałem kontakt z dwoma kolegami, chodziliśmy czasem do kina. Teraz wolę tutaj czytać książkę, nie rozmawiać z 

ludźmi. Był taki czas, że w ogóle nie było ze mną kontaktu. (Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

Większość badanych deklarowała, iż jest raczej zadowolona z utrzymywanych relacji społecznych. 

Oceniali je oni na satysfakcjonujące w 70%-90%.  
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Jak dla mnie kontakt z otoczeniem mam wystarczający. Tak na powiedzmy 95%. Moim zdaniem to bardzo dużo 

i  na teraz nic nie musi się zmienić. Mam rodzinę i kilku znajomych także to jest w porządku. 

(Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

* 

Raczej tak. Jak na moje potrzeby to tak w 90 % wystarczy mi taki kontakt z ludźmi, jaki mam obecnie. 

(Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

* 

Jestem zadowolona tak powiedzmy w 70 %. Głównie są to spotkania ze znajomymi, choć czasem siedzę trochę 

z  boku. Gdy nie mam chęci na spotkania, to dzwonię do bliskich, a czasem sobie o nich po prostu myślę. To też 

pomaga. (Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

* 

Jestem zadowolona. Tak powiedzmy w 45%. Myślę, że byłabym bardziej zadowolona, gdybym była bardziej pew-

na siebie. (Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

Dominująca część respondentów nie jest aktywna zawodowo. Osoby te w przeszłości podejmowały za-

trudnienie, jednak na ogół zmuszone były zrezygnować z pracy z przyczyn zdrowotnych. 

Niestety z racji swojej choroby, musiałam przejść na rentę i wcześniej skończyć pracę. 

(Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

* 

Nie, najpierw zrezygnowałam z pracy, bo musiałam wychowywać samotnie dzieci i nie dawałam rady pogodzić 

pracy z innymi obowiązkami, a potem to już choroba i moje lęki wyznaczyły mi dalszy plan na życie. 

(Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

* 

Pracuję zawodowo. Kiedy zauważam, że zaczynam się gorzej czuć, popełniam więcej błędów i nie pomaga zwy-

kłe mobilizowanie się, bo ma to związek z pogorszeniem się stanu zdrowia, wtedy idę na zwolnienie lekarskie. 

(Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

* 

Pracuję zawodowo na cały etat. Nie mam z tym problemu, mogłabym tylko więcej zarabiać. 

(Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

Podczas wywiadów IDI respondentów zapytano o to, jakie działania należałoby ich zdaniem podjąć, 

aby skutecznie aktywizować osoby chore psychicznie na gruncie społecznym i zawodowym. Przede wszystkim 

podkreślono, że podejmowane w chwili obecnej działania, takie jak poszerzanie wiedzy osób chorych czy reali-

zacja targów pracy, powinny być kontynuowane. Należy w dalszym ciągu tworzyć programy pomocy dla osób 

chorych, wskazywać im istniejące rozwiązania, które motywują je do działania, ale również ułatwiają kontakty z 

firmami, które zatrudniają osoby chorujące psychicznie. 

Niezwykle istotne jest również to, aby osoby chore psychicznie miały dostęp do służby zdrowia, 

tj.   wsparcia diagnostycznego oraz terapeutycznego. Wsparcie to powinno być realizowane przez osoby odpo-

wiednio przygotowane do pracy, tzn. posiadające właściwe kwalifikacje oraz predyspozycje. Zdaniem badanych 

ważne jest również tworzenie miejsc pracy, bądź podejmowanie działań skierowanych do pracodawców, które 

pozwoliłoby chorym psychicznie na podejmowanie zatrudnienia bez obawy, iż w przypadku pogorszenia się 

stanu ich zdrowia, zostaną zwolnieni. Osoby te muszą mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa. 

Wskazano również na konieczność tworzenia ŚDS, aby możliwe było udzielanie wsparcia jak najwięk-

szej ilości osób chorych. Bardzo ważne jest ponadto podejmowanie tematu chorób psychicznych oraz warunków 

życia chorych w ogólnodostępnych mediach, dzięki czemu z jednej strony możliwe byłoby zwiększanie poziomu 

wiedzy oraz świadomości społeczeństwa, z drugiej, więcej osób chorych dowiedziałoby się o możliwości uzy-

skania pomocy. 

Uważam, że najważniejsze jest traktowanie normalnie takich osób, wychodzenie do nich z inicjatywą, zaprasza-

nie do siebie. To mogłoby pomóc w aktywizacji społecznej. A zawodowo? To zależy od pracy, chyba najważniej-

sze jest dla takich osób poczucie bezpieczeństwa w pracy, polegające na tym, że jest takie założenie, że kiedy 

chory czuje się gorzej, to ma prawo iść na zwolnienie. (Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

* 

Najważniejszą według mnie rzeczą jest potrzeba dobrych diagnostów, dobrych psychoterapeutów i psychiatrów, 

zaangażowanych w swoją pracę, z poczuciem misji oraz zwiększanie świadomości społeczeństwa, jeśli chodzi 

o  to, czym są choroby psychiczne. (Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 
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Psycholog jest postrzegany w społeczeństwie, jako wróżbita, co przenika to, co ktoś ma w głowie; taki stereotyp 

jest przeszkodą w tym, żeby ktoś skorzystał z pomocy psychologicznej. Poza tym myślę, że aby chorzy byli akty-

wizowani społecznie i zawodowo, to trzeba do tego przeszkolonych osób. (…) Cieszyłabym się, gdyby w mojej 

okolicy były prowadzone jakieś działania promujące pomoc psychologiczną, na przykład począwszy od warszta-

tów na temat skutecznego wychowywania dzieci. Mam wrażenie, że są robione takie akcje tylko dla rodzin 

z  problemem alkoholowym. (Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

* 

Powinno być więcej ośrodków takich jak ten. I żeby więcej się w telewizji mówiło o tym. Chorzy chyba nie wie-

dzą, że są takie ośrodki. (Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

Osoby z otoczenia osób chorych psychicznie 

Osoby pozostające pod opieką respondentów charakteryzują się różnym poziomem aktywności. Część 

z nich nie utrzymuje żadnego kontaktu z ludźmi, część ma trudności z tego rodzaju kontaktami, część radzi sobie 

dobrze, podejmuje różnego rodzaju aktywności. Wszystko zależy od rodzaju oraz stopnia choroby danej osoby. 

Moja siostra podejmuje (okazjonalnie) różne aktywności społeczne; uczestniczy m.in. w działalności młodzieżo-

wego wolontariatu. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Syn jest bardzo towarzyski, edukacyjnie funkcjonuje dobrze, z zachowaniem nie ma problemów, jedyne co to nie 

zawsze prawidłowo odczytuje sytuacje społeczne, na przykład nie rozumie kontekstu sytuacji, dlaczego ktoś się z 

kimś pokłócił. Syn coraz łatwiej nawiązuje kontakty, jest lubiany, wesoły. Dobrze radzi sobie w trudnych sytua-

cjach, gdy na przykład ktoś go zaczepi, potrafi zareagować nieagresywnie, ale stanowczo. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Mama nie jest aktywna społecznie, co wynika z choroby. Natomiast przebywając w całodobowym ośrodku (pry-

watnym) jest fajnie aktywizowana przez pracowników. Na przykład dano jej klucze, by mogła wpuszczać rodziny 

do ośrodka i czuła się potrzebna. Mama nie czuje się tam jak pacjent, tylko jak osoba potrzebna. Poza tym pil-

nowana jest z lekami i choroba się nie zaostrza. Natomiast przebywając w domu jej kontakty ograniczały się z 

powodu objawów choroby. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Żona w tej chwili już właściwie nie mówi, czasem zdarza się jej wypowiadać pojedyncze słowa. Natomiast, jak 

już wspomniałem, dobrze by było, gdyby ktoś zapewniał jej towarzystwo. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Syn sam z siebie nie nawiązuje kontaktów społecznych, natomiast lubi przebywać w towarzystwie innych osób, 

lubi, gdy ktoś do niego podejdzie, zagadnie, cieszy się tym. Natomiast nie lubi być zmuszany do kontaktu. Radość 

sprawia mu też towarzystwo młodszych osób, czuje się z nimi bezpiecznie. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

Osoby pozostające pod opieką badanych opiekunów są nieaktywne zawodowo (to osoby uczące 

się/studiujące, osoby będące na emeryturze lub rencie). 

Moja siostra na razie nie pracuje, studia, które podjęła, są dość absorbujące. Niemniej gdyby moja siostra nie 

była obciążoną chorobą, to może by podjęła, czy też szukała pracy dorywczej, choćby w niewielkim wymiarze 

godzin. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Mama obecnie przebywa na emeryturze. Nie pracuje. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Syn nie jest i prawdopodobnie nie będzie aktywny zawodowo, co wynika z jego stanu zdrowia. Nie jest samo-

dzielny. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

Badani opiekunowie mieli trudności ze wskazaniem działań, które mogłyby podnieść skuteczność ak-

tywizacji społecznej oraz zawodowej osób chorych psychicznie. Podczas rozmów wskazywano na konieczność 

stałego motywowania chorych przez cały okres trwania terapii oraz zapewnienie im kontaktu z innymi osobami, 

również chorymi, dotkniętymi różnego rodzaju schorzeniami. W ich opinii, ważne jest również nakłanianie tych 

osób do podejmowania różnego rodzaju działań. 
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Zachęcać je do rozmaitych form aktywności, mówić o tym już na samym początku terapii, prowadzić tak terapię, 

jak i inne zajęcia, by perspektywa choroby nie stała się tak bardzo totalizująca, że zwykłe aktywności znalazłyby 

się poza horyzontem chorego. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Nie mam pojęcia... Jeśli chodzi o aktywizację społeczną, to zapewniamy to dziecku od najmłodszych lat na róż-

nych treningach, na terapiach, aby uczył się bycia z innymi, natomiast o aktywizacji zawodowej jeszcze nie my-

ślałam. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Nie wierzę w aktywizację zawodową. Więcej w tym problemów niż sensu. Bardziej widzę aktywizację na zasadzie 

zabierania takich osób do ośrodków, gdzie miałyby przydzielane jakieś proste zadania, np. opieka nad basenem, 

opieka nad drzewami. Chyba, że ktoś sobie radzi w życiu, to fajnie, żeby pracował, ale nie wiem jak można by 

aktywizować. Myślę, że całodobowe oraz dzienne ośrodki pobytu dla osób chorych psychicznie realizują pewne 

takie działania. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Myślę, że dobrze jest podczas takich zajęć mieszać ludzi z różnymi diagnozami, co zresztą jest realizowane na 

warsztatach terapii zajęciowej, w których uczestniczy syn. Sądzę, że jest to bardzo korzystne, ponieważ sprzyja 

rozwojowi kontaktów społecznych, relacji między tymi osobami. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

Respondenci byli na ogół zadowoleni z utrzymywanych przez siebie relacji społecznych. Osoby te sta-

rają się podtrzymywać kontakty z innymi osobami, chociaż niejednokrotnie, z uwagi na dużą ilość obowiązków, 

jest to dla nich trudne. 

Zdecydowanie tak. Myślę, że nie żyję w wyalienowaniu i mam kontakt z ludźmi z rozmaitych środowisk. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

W tej chwili tak, ponieważ mam więcej czasu dla siebie. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Są poprawne. Ma na to wpływ to, jacy sami jesteśmy, ale i opieka nad osobą chorą. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Ja nie mam żadnych relacji społecznych oprócz przebywania z żoną obecnie. Jestem zmęczony opieką nad nią, 

ale bardzo się kochamy i jakoś się nie poddaję. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Jestem zadowolona. Jestem towarzyską osobą. Pracuję jako nauczyciel, więc na co dzień mam kontakt z ludźmi, 

lubię moją pracę. Nie siedzę w domu non stop, realizuję się zawodowo. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

Większość z nich, podczas rozmów, podkreślała, że opieka nad osobą chorą psychicznie w pewien spo-

sób rzutuje na ich relacje z innymi ludźmi. Część z nich, na przestrzeni czasu, nauczyła się w jaki sposób radzić 

sobie z tym problemem. Ich zdaniem, z biegiem lat, problem ten staje się mniej uciążliwy. 

Zasadniczo nie odczuwam, żeby choroba siostry rzutowała na moje relacje społeczne, choć przyznam, że przez 

pewien czas żyłam z poczuciem pewnego stygmatu i bagażu rodzinnego 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Obecnie nie ma to większego znaczenia. Natomiast przez pierwsze lata, gdy syn miał bardzo intensywną terapię, 

byłam praktycznie odcięta od świata. Poświęciłam się terapii syna, przejazdom tam i z powrotem. Przebywałam 

właściwie tylko wśród rodziców dzieci z podobnymi problemami. Oczywiście nie pracowałam w tym czasie za-

wodowo. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Na pewno człowiek dopatruje się w innych osobach takich zachowań odbiegających od normy i nastawia się 

negatywnie do takiej osoby. Bo ma dosyć w domu takich rzeczy. Trudno walczyć z chorobą osoby bliskiej i jesz-

cze przyjaźnić się z kimś chorym. Natomiast zawsze byłem zadowolony z moich kontaktów. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 
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Jestem z żoną non stop. Jak już powiedziałem, nie mam kiedy spotykać się towarzysko. Telewizja to jedyna moja 

rozrywka, ale często jestem tak zmęczony, że przy telewizji zasypiam. Nie mogę żony zostawić samej. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Jeżeli chcę gdzieś wyjść, to muszę zabrać ze sobą syna. Wyjście do teatru czy do kina raczej nie wchodzi w grę, 

ponieważ syn nie wytrzyma, chyba że byłby to jakiś film dla dzieci. Jeżeli odwiedzam znajomych, to na przykład 

musi być to ktoś, kto najlepiej, żeby miał dwie łazienki, bo syn lubi godzinami przesiadywać w łazience. Nie ma 

problemu, kiedy jadę do swojego domku na wsi. Nie przeszkadza mi branie syna ze sobą, staram się cieszyć 

z  tego, co mam. Mam spore zrozumienie w moim otoczeniu. O tym, że mam chorego syna wiedzą w zasadzie 

wszyscy, nie tylko rodzina, ale przyjaciele, znajomi, koledzy w pracy. Zdarza się, że czasami zabieram go ze sobą 

do pracy, gdy nie mam go z kim zostawić. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

Dyrektorzy lub kierownicy ŚDS udzielający wsparcia osobom chorym psychicznie 

Przedstawiciele kadry zarządzającej ŚDS podczas wywiadów indywidualnych podkreślali, że osoby 

chore psychicznie postrzegają swoją sytuację w kontekście utrzymywania relacji społecznych w sposób bardzo 

różny. Jest to ich zdaniem kwestia indywidualna. Często chorzy czują się odrzuceni, niezrozumiani przez oto-

czenie, skutkiem czego zamykają się w sobie. W opinii badanych osoby chore lepiej oceniają swoje kontakty 

międzyludzkie, kiedy przebywają w domu pomocy, ponieważ mają możliwość spotykania się ze specjalistami 

oraz innymi osobami chorymi. 

Zależy to od zaburzenia. Każdy to sprawa indywidualna. Jeśli chodzi o brak tolerancji otoczenia, zawsze zadaję 

pytanie, na ile wynika to z objawów choroby pacjenta, na przykład jego urojeń prześladowczych, ksobnych. Jeśli 

chodzi o naszą dzielnicę, myślę, że chorzy są dobrze zaopiekowani, mają dobre relacje z sąsiadami, także, czym 

wypełnić czas w ciągu dnia. Faktem jest, że rzadko utrzymują kontakty społeczne poza naszym ośrodkiem. Nie 

mają często takiej potrzeby. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Osoby chore czują się niezrozumiane, odrzucone i niepotrzebne. Rzadko mogą znaleźć swoje miejsce w społe-

czeństwie, gdzie niewiele osób rozumie potrzeby innych ludzi a „odmienność” jest postrzegana jako coś gorsze-

go. W Środowiskowym Domu pokazujemy, że każdy człowiek jest równy i wartościowy. 

(Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Postrzegają siebie lepiej jak są tutaj, bo tutaj mają relacje społeczne, poza tym miejscem już jest trudniej. 

(Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Zależy to od rodzaju dysfunkcji, choroby. Również od tego, jak wyglądają ich kontakty z rodziną. Jakie mają 

indywidualne predyspozycje. Często obserwuję takie zjawisko, że chorzy chętnie utrzymują kontakt z terapeuta-

mi, nawet po zakończeniu korzystania z naszej pomocy, ale mniej chętnie angażują się w relacje rówieśnicze. 

Nasi podopieczni chętnie korzystają natomiast z akcji, które organizujemy, takich jak świąteczna zbiórka żywno-

ści, również akcje wolontariackie skierowane do osób bezdomnych. Organizujemy spotkania integracyjne między 

ośrodkami, potańcówki, dyskoteki. Współpracujemy także z wolontariuszami z pobliskiego liceum, organizujemy 

dzień otwarty dla sąsiadów, piknik podwórkowy, na który każdy może przyjść. Są to takie sytuacje, gdzie chorzy 

mają szansę na nawiązanie kontaktów społecznych z innymi osobami. 

(Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Mają potrzeby jeśli chodzi o utrzymywanie relacji społecznych. Media powinny przestać pisać o „wariatach 

latających z siekierami”, nasi uczestnicy napisali otwarty list do mediów w tej sprawie, chcą kontaktów, 

ale  w  społeczeństwie są stereotypy. Wielu chorych ukrywa swoją chorobę przed sąsiadami, przed rodziną, 

to  takie jakby piętno. Dlatego nasi uczestnicy chętnie biorą udział w warsztatach dla społeczeństwa przeciw 

stereotypom. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

Zdaniem badanych dyrektorów oraz kierowników środowiskowych domów samopomocy opiekunowie 

osób chorujących psychicznie postrzegają swoją sytuację w kontekście utrzymywania relacji społecznych, jako 

trudną. Opiekunowie ci uważają, że otrzymują zbyt mało wsparcia od instytucji czy specjalistów, którzy poma-

gają osobom chorym, brakuje im możliwości spotkania się z innymi opiekunami, którzy mają zbliżone do nich 

problemy. Czują się często wyobcowane i niezrozumiane przez swoje otoczenie, wstydzą się własnej sytuacji 

oraz swoich problemów.. Czasami pojawia się u nich postawa wycofana, unikają one kontaktów z ludźmi, zdarza 

się również, że są izolowani przez innych. 
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Z wielu rozmów i opinii opiekunów wynika, że mało jest wsparcia i miejsc, gdzie opiekunowie osób chorych 

psychicznie mogą liczyć na kontakt z innymi opiekunami. Nie mogą odnaleźć miejsc, w których dałoby się wy-

mienić doświadczenia i wspomóc słowem i dobrą radą od ludzi, którzy spotkali się już z pewnymi problemami. 

(Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Z mojej opinii, rodziny się wycofują często z kontaktów, mają poczucie opuszczenia. Zależy to także od tego, 

czy  chory mieszka z nimi, czy osobno. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

W takich rodzinach istnieje większa izolacja społeczna, bo choroba psychiczna to nadal temat tabu, istnieją 

uprzedzenia w społeczeństwie w stosunku do osób chorych psychicznie. Takie rodziny rzadziej spotykają się 

z  innymi osobami, rzadziej wychodzą z inicjatywą. Mniej pewnie dotyczy to młodych opiekunów osób chorych, 

więcej takie osoby też robią, by wyleczyć taką osobę. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Niektórzy wstydzą się przychodzić to może to dla nich jest wstydliwe, że ktoś w rodzinie choruje i wtedy unikają 

kontaktów. W krytycznych fazach choroby pacjent może dziwacznie się zachowywać to czasami jest źle odbierane 

przez np. sąsiadów i oni odsuwają się od takiej rodziny – to taka może być trudność. 

(Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

W celu aktywizacji społecznej osób chorych psychicznie, zdaniem kadry zarządzającej ŚDS powinno 

się podejmować następujące działania: 

 organizować spotkania integracyjne, imprezy okolicznościowe, które aktywizują osoby chore oraz ich 

rodziny, znajomych oraz lokalną społeczność, 

 prowadzić szkolenia czy spotkania informacyjne dla mieszkańców, które pozwolą im lepiej zrozumieć 

osoby chore oraz ich choroby. 

Może częściej wychodzić do środowiska z chorymi. My np., robimy imprezy majówkowe, na które zapraszamy 

okolicznych sąsiadów, tutaj też z okolicznych sklepów, biblioteki. Poza tym przeprowadziliśmy szkolenia wśród 

pracowników lokalnych bibliotek, uczniów szkół ostatnich klas gimnazjalnych na temat chorób, objawów, jak się 

zachowywać, jak współpracować z osobą chorą, kiedy jest w pogorszonym stanie- wszystko to żeby przybliżyć 

społeczeństwu chorych. Mamy także program „Żytnia przekracza granice” tzn. wychodzimy poza granice dziel-

nicy żeby mówić o naszej działalności. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Należy dawać szanse, by osoby z chorobami psychicznymi zaistniały w sytuacjach życia codziennego. Trzeba 

pokazać, że są to ludzie normalni, godni szacunku i zrozumienia. Zbyt mało wychodzi z inicjatywą do tych ludzi, 

Przez to społeczeństwo ma uprzedzenia i nie uczy się tolerancji. Nie jest przygotowane na potrzeby innych ludzi 

a osoby z chorobami psychicznymi czują się gorsze. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Potrzebne są imprezy integracyjne, kulturalno-rozrywkowe pomiędzy instytucjami. 

(Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

Aby aktywizować osoby chorujące psychicznie pod kątem zawodowym, zdaniem dyrektorów i kierow-

ników ŚDS należałoby kontynuować oraz częściej podejmować się takich zadań jak: 

 oferowanie wsparcia trenerów pracy, 

 organizowanie treningów i warsztatów aktywizacyjnych przez terapeutów, 

 realizowanie kampanii informacyjnych, podnoszących poziom wiedzy oraz świadomości obywateli 

(w  tym pracodawców) na temat chorób psychicznych i osób chorujących, 

 tworzenie miejsc pracy chronionej. 

Są coraz częściej zatrudniani trenerzy pracy i myślę, że to dobry pomysł. U nas nie ma takich działań e względu 

na brak środków, ale mamy trening aktywizacyjny prowadzony przez terapeutę. 

(Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Ważne są kampanie informacyjne pokazujące, że osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą funkcjonować jak 

osoby zdrowe. Przecież są takie osoby, co biorą leki i pracują; oczywiście zależy to od objawów choroby. Gdy na 

przykład był 1 epizod psychotyczny, jest łatwiej takiej osobie niż gdy było ich kilkanaście. 

(Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

 



DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE 

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

70 

Moim zdaniem mało jest wsparcia dla osób chorych psychicznie, które szukają zatrudnienia. Oczywiście są or-

ganizacje i firmy, które tworzą miejsca pracy chronionej, jednak to nieliczne przypadki i warto tworzyć jak naj-

więcej firm, które dają szansę rozwoju osobom z chorobami psychicznymi. 

(Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Źle się stało, że pierwsze transze unijne poszły na szkolenia osób niepełnosprawnych. Zostały rozbudzone ich 

aspiracje, oczekiwania, a rynek pracy nie jest w stanie nic im zaoferować. Młodzi – kończą kurs, staż płatny 

dofinansowany i na tym się kończy. Nie ma dla nich miejsc pracy. Osoba chorująca psychicznie jest trudnym 

pracownikiem, wymaga wrażliwości zrozumienia na nietypowe zachowania, na to, że niekiedy musi iść na zwol-

nienie lekarskie. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

Lekarze psychiatrzy zatrudnieni w szpitalach lub oddziałach psychiatrycznych 

Według badanych lekarzy psychiatrów, którzy są zatrudnieni w szpitalach oraz oddziałach psychia-

trycznych, osoby chore psychicznie negatywnie postrzegają swoją sytuację w kontekście utrzymywania relacji 

społecznych. Wynika to m.in. z ich lęku przed kontaktem z innymi ludźmi, złych doświadczeń, braku zrozumie-

nia ich sytuacji, problemów, z którymi się borykają. Osoby te boją się wykluczenia społecznego, co może wpły-

wać na sposób, w jaki są postrzegane przez otoczenie – tzn., że bezwiednie mogą się wycofywać z kontaktów. 

Z  drugiej strony poziom akceptacji osób chorujących w społeczeństwie jest stosunkowo niski. 

Bardzo rożnie, często jest to obszar problematyczny, niektórzy nie mają relacji, inni mają, ale są to relacje zabu-

rzone tzn. destrukcyjne gdzie przekraczane są granice osoby. Są tacy, którzy mają znajomych, rodzinę. 

(Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Bardzo trudno jest osobom chorującym przewlekle powrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, 

z  uwagi na ogólne niezrozumienie społeczne problemów osób chorujących psychicznie i ogólne unikanie kontak-

tów z nimi, dużą stygmatyzację chorych. Bywa, że jedyną szansą na relacje społeczne dla osoby chorej jest funk-

cjonowanie w warunkach domu opieki lub zakładu opiekuńczo-leczniczego. 

(Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Chorzy boją się wykluczenia społecznego, trudno powiedzieć, czy wynika to z faktycznego wykluczenia, ale oba-

wy są. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Chorzy czują się często napiętnowani przez otoczenie. Częściowo wynika to z objawów choroby, ale ma to pewne 

konotacje także w rzeczywistości. Bardzo często spotykam się, że pacjent prosi, aby na zwolnieniu lekarskim nie 

było pieczątki psychiatry, żeby nikt w pracy nie wiedział, że się leczy. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Myślę, że chorzy mają trudności z utrzymywaniem relacji społecznych. To może wynikać z samej choroby, ale 

także z pewnej izolacji społecznej. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

Według badanych podobnie wygląda sytuacja osób, które sprawują opiekę nad podopiecznymi chorują-

cymi psychicznie, chociaż jest im łatwiej wchodzić w relacje społeczne oraz je utrzymywać. Ten obszar jest dla 

nich jednak problematyczny, ponieważ spotykają się z napiętnowaniem, które charakteryzuje osoby, nad którymi 

sprawują opiekę. 

Nie wiem jak oni myślą, ale Może to być obszar problematyczny ze względu na stygmatyzowanie osób chorych. 

(Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Opiekunowie często ukrywają fakt, że mają w rodzinie osobę chorą psychicznie, chyba, że w wyniku jakiegoś 

incydentu sąsiedzi się o tym dowiedzą. Są to rzeczy dla wielu osób wstydliwe. (Źródło: IDI z lekarzami psych.) 

* 

Dla wielu rodzin trudną sprawą jest radzenie sobie z chorobą osoby bliskiej i stykanie się z niezrozumieniem 

otoczenia na przykład w kwestii zachowania chorego, w momencie, gdy objawy choroby się nasilają. 

(Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Również są ofiarami ogólnego niezrozumienia społecznego i stygmatyzacji. Bywa, że opieka nad osobą chorą 

pochłania ich czas na tyle, że nie znajdują go do podtrzymywanie relacji społecznych i w ten sposób również 

dochodzi do ich izolacji społecznej. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 
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Zdaniem lekarzy uczestniczących w badaniu, aby skutecznie aktywizować osoby chore psychicznie na-

leży: 

 podejmować większą liczbę działań środowiskowych, tworzyć zakłady leczenia środowiskowego, 

 zwiększyć dostępność wsparcia psychoterapeutycznego dla osób chorych, 

 rozwijać działania w ramach ŚDS, WTZ, angażować w nie chorujących psychicznie, 

 wpływać na zmianę sposobu postrzegania osób chorych psychicznie w społeczeństwie, 

 tworzenie mieszkań chronionych. 

Leczenie w miarę możliwości w środowisku, nie w szpitalach, więc trzeba temu zapobiegać. Ostatnio w naszym 

centrum otworzył się ZLŚ, w porównaniu do kilku lat wstecz, poradnia ma większą ofertę psychoterapeutyczną. 

(Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Należy chorych angażować w różnorakie działania na przykład w ramach środowiskowych domów samopomocy, 

warsztatów terapii zajęciowej, aby przygotować ich nie tylko do powrotu do społeczeństwa, ale i pracy zawodo-

wej. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Należy zmieniać w społeczeństwie sposób myślenia o osobach chorych psychicznie. Pomocne są tu akcje spo-

łeczne, które organizują różne stowarzyszenia, na temat depresji, jakieś dni otwarte, warsztaty psychologiczne, 

edukacyjne, promowanie opieki psychologicznej i psychiatrycznej w mediach. 

(Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Jest to rola zespołów leczenia środowiskowego, których pracownicy odwiedzają chorych w domu, patrzą, 

jak  sobie radzi, starają się rozmawiać z rodziną, sąsiadami. Motywować chorego do większej aktywności. 

(Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Myślę, że aktywizacja społeczna jest słabo realizowana. Powinna być świadczona przez zespoły leczenia środo-

wiskowego, ale różnie to wygląda. Czasami pacjent nie dostaje pomocy w kwestii aktywizowania go do życia 

społecznego. Uważam, że powinno być także więcej mieszkań chronionych, gdzie chorzy uczyliby się, jak funk-

cjonować wśród innych na co dzień. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

W celu podniesienia skuteczności aktywizacji zawodowej osób chorych psychicznie, według lekarzy 

psychiatrii powinno się: 

 realizować większą liczbę programów wolontaryjnych oraz stażowych dla osób chorych, 

 tworzyć miejsca pracy chronionej, 

 zwracać się o pomoc bezpośrednio do pracodawców, kierować w ich stronę programy informacyjne, 

edukacyjne, uświadamiające, 

 angażować do działania większą liczbę zespołów pracy środowiskowej. 

Trzeba umożliwiać pacjentom realizowanie programów wolontaryjnych, stażowych dla szukających pracy, kam-

panie społeczne przeciwko stygmatyzacji np. Fundacja Ef kropka, Fundacja Hej koniku. 

(Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Należy proponować chorym możliwość aktywizacji poprzez zatrudnienie w warunkach pracy chronionej. Naj-

większym sukcesem w Polsce w tym zakresie jest krakowski ośrodek "Pan Cogito", prowadzony przez dra Cech-

nickiego gdzie chorzy spełniają się zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i społecznej. Niestety jest to jedyny 

taki ośrodek w Polsce. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Uważam, że póki pacjent jest w stanie pracować zawodowo, to niech pracuje. W momencie, gdy stan zdrowia mu 

to utrudnia rolą instytucji wsparcia środowiskowego jest aktywizowanie go zawodowo. Przydałoby się także 

więcej zakładów pracy chronionej, gdzie chorzy mogliby znaleźć zatrudnienie. 

(Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Uważam, że należałoby zobowiązać pracodawców do tworzenia miejsc pracy chronionej, na przykład ile procen-

towo w danej firmie ma być stanowisk tego rodzaju. Osoba, która idzie do urzędu pracy i szuka zatrudnienia 

w  warunkach chronionych, rzadko dostaje taką ofertę. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 
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Powinno być więcej zakładów pracy chronionej, ale również wyższe renty dla osób, które nie mogą podjąć pracy. 

Te działania powinny realizować także zespoły leczenia środowiskowego. Myślę, że tak się nie dzieje. 

(Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

WNIOSKI CZĘŚCIOWE 

Sposób postrzegania 

własnych relacji społecz-
nych przez osoby chore 

psychicznie 

 osoby chore psychicznie na ogół negatywnie postrzegają swoją sytuację w kontekście utrzymywa-

nia relacji społecznych (niski poziom akceptacji osób chorych w społeczeństwie) 
 osoby chorujące psychicznie często czują się odrzucone, niezrozumiane przez otoczenie, skutkiem 

czego zamykają się w sobie (niejednokrotnie sami zaczynają wycofywać się z kontaktów) 

 chorzy najczęściej utrzymują kontakty społeczne z najbliższym otoczeniem (rodzina, najbliższy 
znajomi) 

 w przypadku niektórych osób chorych zdarzają się okresy większej lub mniejszej aktywności spo-

łecznej 
 aktywność społeczna osób chorujących uzależniona jest od rodzaju oraz stopnia zaawansowania 

choroby 

 chorym na ogół bardzo na podtrzymywaniu relacji społecznych 
 chorzy lepiej oceniają swoje kontakty międzyludzkie, kiedy przebywają w ŚDS, ponieważ mają 

możliwość spotykania się ze specjalistami oraz innymi osobami chorymi 

Sposób postrzegania 

własnych relacji społecz-
nych przez osoby sprawu-

jące opiekę nad chorymi 

psychicznie 

 na ogół są zadowoleni z utrzymywanych przez siebie relacji społecznych, starają się podtrzymy-
wać kontakty z innymi ludźmi, chociaż niejednokrotnie, z uwagi na dużą ilość obowiązków, jest to 

dla nich trudne 

 opieka nad osobą chorą psychicznie w pewien sposób rzutuje na relacje społeczne, które utrzymu-
ją opiekunowie  

 opiekunowie czują się często wyobcowani i niezrozumiani przez swoje otoczenie, wstydzą się 

własnej sytuacji oraz swoich problemów 
 czasami pojawia się u nich postawa wycofana (unikanie kontaktów) 

 zdarza się, że opiekunowie są izolowani przez otoczenie 

Sugerowane działania, 
które ułatwiłyby budowa-

nie oraz utrzymywanie 

relacji społecznym oso-
bom chorym oraz ich 

opiekunom 

 dostęp do służby zdrowia, tj. wsparcia diagnostycznego oraz terapeutycznego 

 wsparcie powinno być udzielane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz predys-
pozycje 

 podejmowanie tematu chorób psychicznych oraz warunków życia chorych w ogólnodostępnych 

mediach (zwiększanie poziomu wiedzy oraz świadomości społeczeństwa, podnoszenie poziomu 
wiedzy osób chorych nt. możliwości uzyskania pomocy 

 organizowanie spotkań integracyjnych, imprez okolicznościowych, które aktywizują osoby chore 

oraz ich rodziny, znajomych oraz lokalną społeczność 

 podejmowanie większej liczby działań środowiskowych, tworzenie zakładów leczenia środowi-

skowego 

 tworzenie mieszkań chronionych 

3.3.5. Jakie są najważniejsze bariery, problemy w zakresie realizacji wsparcia 

środowiskowego, aktywności społecznej i zawodowej z perspektywy osób chorych 

psychicznie oraz osób sprawujących nad nimi opiekę? 

Osoby chore psychicznie 

Najczęściej wskazywanym problem osób chorych psychicznie jest trudny dostęp do służby zdrowia. 

Placówek udzielających wsparcia jest za mało, skutkiem czego z pomocy można korzystać w małym stopniu 

– jest to stopień niewystarczający dla większości pacjentów. Drugim problemem jest podejście osób, które po-

winny udzielać wsparcia osobom chorym. Nierzadko personel jest mało zaangażowany w swoją pracę, nie jest 

zainteresowany tym, aby udzielić pacjentom wsparcia dopasowanego do ich potrzeb i oczekiwań. Osoby chore 

bardzo często nie mają z kolei środków finansowych, które umożliwiłyby im dostęp do wsparcia w sektorze 

prywatnym.  

Wspominałam przed chwilą problem z dostępem do lekarza. W moim przypadku może nie jest to aż tak rażące, 

ale mogłoby być z tym łatwiej gdyby fundusze pozwoliły na tworzenie większej liczby placówek służby zdrowia. 

Nie zawsze też spotykam się z ludźmi, którzy są według mnie godni zaufania i otwarci na moje potrzeby i pro-

blemy. (Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

* 

Spotkałam się z długim czasem oczekiwania na przyjęcie, brakiem zaufania do mnie, jeśli chodzi o moje samo-

poczucie, odmówieniem formy pomocy (przyjęcia na oddział), brakiem podejścia indywidualnego do mojego 

problemu. (Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 
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Tak jak powiedziałam, to jest po stronie psychoterapeuty. No i bariery finansowe i odległość do dobrej prywatnej 

placówki. (Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

Respondenci poproszeni o wskazanie sposobów, w jakie starali się pokonywać wskazane bariery, 

wymieniali pomoc innych osób, np. terapeutów, psychologów, czy pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Większość osób badanych deklaruje, iż jest zmuszona samodzielnie szukać sposobów przezwyciężania tych 

problemów lub korzysta z pomocy najbliższych, głównie członków swojej rodziny. 

Dla mnie ogromnym wsparciem są Panie terapeutki z ŚDS i pani psycholog. Niezwykle sympatyczne i oddane 

osoby, godne mojego zaufania i interesujące się mną oraz moimi potrzebami. 

(Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

* 

MOPS wspiera mnie w miarę możliwości, sama również staram się zarobić na własne potrzeby poprzez sprzedaż 

malowanych przez siebie obrazów. Trzeba sobie radzić. (Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

* 

Na co dzień pomaga mi mama, no i tutaj, te zajęcia. Ale tak naprawdę muszę radzić sobie sam. 

(Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

* 

 Dużo pomogła mi wtedy bliska osoba, zarówno w radzeniu sobie emocjonalnym z tą trudną sytuacją, jak i zna-

lezieniem innej placówki, która mnie przyjęła. (Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

Najczęściej wskazywanym sposobem, który pozwoliłby na minimalizowanie istniejących problemów, 

jest możliwość przeznaczenia większych środków finansowych na pomoc dla osób chorych psychicznie, dzięki 

której łatwiej byłoby im uzyskać profesjonalne wsparcie. Bardzo ważne, w opinii badanych, jest kierowanie 

działań informacyjnych do społeczeństwa, uwrażliwianie ludzi na problemy osób chorych, a także do samych 

osób chorych, aby nie bały się szukać pomocy. Istotne jest także kształcenie kompetentnych pracowników sys-

temu pomocy zdrowotnej, czyli psychologów, psychiatrów oraz terapeutów. 

Wszystko zaczyna się od braku dobrych specjalistów, braku dostępu do dobrej darmowej psychoterapii i do psy-

chiatrów. A poza tym, jak mówiłam, opór samego społeczeństwa, stereotypy, lęk przed skorzystaniem z pomocy, 

bo co sąsiedzi powiedzą, będą plotkować. (Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

* 

Gdyby osoby rządzące w kraju i naszym mieście pomyślały o nas, ludziach potrzebujących pomocy i wsparcia. 

Byłoby miło widząc jakiekolwiek wsparcie finansowe. Myślę, że to byłby idealny początek zmian. W efekcie różne 

instytucje miałyby szansę zaistnieć i pomóc. (Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

* 

Ważne są według mnie kompetencje psychoterapeutów, psychiatrów, którzy dokonują kwalifikacji do pobytu na 

oddziale szpitalnym. Aby rozumieli na przykład, że to, że kończy się pobyt na oddziale nie oznacza, że zakończył 

się proces terapeutyczny u danego pacjenta. Że taki człowiek nadal potrzebuje pomocy, a tu nie ma systemowo 

możliwości na przedłużenie terapii. To bardzo przykre. Tak nie powinno być. No, ale to już też pewnie kwestia 

„odgórnej” organizacji pomocy psychiatrycznej i psychologicznej. (Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

* 

W ogóle myślę, że w społeczeństwie jest mała świadomość tego, że można sobie pomóc. Gdyby było więcej do-

brych placówek, ale też gdyby były rozpowszechniane informacje na temat pomocy psychologicznej, to by było 

dobre. Sporo osób ma problemy, ale nigdzie z tym nie idą, bo nie wiedzą, że można. Psycholog poza tym się źle 

kojarzy, że to naprawdę jest źle z człowiekiem, jak idzie na wizytę. Myślę, że powinien być psycholog w zakładzie 

pracy, który by wyłapywał, czy ktoś ma jakiś problem. (Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

* 

Ważna jest pomoc innych ludzi. Mi uratowała życie koleżanka ze szkoły. Ja nie zdawałem sobie sprawy z mojego 

stanu zdrowia. Ważna jest więź, żeby był ktoś obok, kolega, koleżanka, kto dostrzeże problem osoby chorej 

i  pomoże. (Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 

* 

Niestety brakuje instytucji, które pomogą osobie chorej psychicznie w stałych kontaktach z otoczeniem i w budo-

waniu swych zdolności na rynku pracy. Ludzie raczej boją się zatrudniać osoby chore. 

(Źródło: IDI z osobami chorymi psychicznie) 
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Największym według mnie problemem jest jeszcze nadal duży brak świadomości społecznej odnośnie tego, czym 

są choroby psychiczne. Dlatego najistotniejsze byłoby według mnie zwiększanie świadomości społecznej przez 

akcje informacyjne, jak na przykład widzi świat osoba chora. Cieszę się, że znane osoby w mediach przyznają się 

do chorowania. To odczarowuje choroby psychiczne, przestają być powoli jakimś tabu. (Źródło: IDI z osobami 

chorymi psychicznie) 

Osoby z otoczenia osób chorych psychicznie 

Wśród barier, na które napotykali opiekunowie poszukujący wsparcia dla swoich podopiecznych, 

wymieniano przede wszystkim brak informacji na temat możliwości uzyskania pomocy, w tym nazw placówek, 

które świadczą pomoc psychologiczną, brak informacji o dostępnych rodzajach wsparcia. Dużym obciążeniem 

są ograniczone zasoby pomocy zdrowotnej, tj. trudności w dostępie do specjalistycznej pomocy, jak również 

kwestie formalne (biurokratyczne). Przeszkodą są także trudności w uzyskaniu wiedzy na temat tego jak poma-

gać osobie chorej. 

Jednym z problemów jest brak czegoś na miarę centralnej bazy placówek, świadczących pomoc psychologiczną. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Dla mnie największym problemem jest brak informacji o źródłach pomocy. Poza tym biurokracja, problemy 

administracyjno-biurowe, czas załatwiania pomocy medycznej dla żony. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Brak terminów na psychoterapię teraz, a na początku, gdy syn był mały, to był problem, jeśli chodzi o diagnozę. 

Czekaliśmy prawie dwa lata, a jednej placówce powiedziano nam, że syn jest już na diagnozę za duży, miał wte-

dy trzy lata. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Przede wszystkim brak informacji, co do choroby psychicznej, co na przykład robić, jak leki przestają działać, 

zmiana leków, długi okres oczekiwania na efekt. Pacjentka nie jest badana przez lekarza, jak się czuje, tylko są 

przepisywane leki. Lekarz nie bada pacjentki, tylko przepisuje leki z karty. Przeważnie szpital przestawia leki. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Jak już mówiłam, są to problemy organizacyjne, ale także dużo zależy od elastyczności osób pomagających sy-

nowi. Na przykład kierowca dowożący go na zajęcia potrzebuje być elastyczny, bo syn czasami nie jest w stanie 

stawić się na daną godzinę, co do minuty, potrzebuje więcej czasu, ma problem z wyjściem z domu. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

Pomocy w pokonywaniu trudności związanej z dostępem do wsparcia udzielają respondentom najczę-

ściej znajomi oraz rodzina. Część z nich może liczyć na wsparcie osób zatrudnionych w Ośrodkach Pomocy 

Społecznej, psychologów, psychiatrów czy terapeutów. 

Pomagają mi znajomi, którzy służą radą albo mogą podzielić się własnym doświadczeniem. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

W zasadzie mogę tu wymienić tylko lekarza psychiatrę, który wypisuje leki i lekarza, który kieruje żonę na reha-

bilitację ruchową. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Pomogła mi pani doktor z Uniwersytetu Warszawskiego. Najpierw mój syn brał udział w zajęciach prowadzo-

nych przez studentów, to była taka zabawa. Potem pani doktor pokierowała nas dalej. I w zasadzie z każdej pla-

cówki łapaliśmy jakiś kolejny kontakt. Był Instytut Matki i Dziecka, potem terapia w Zagórzu. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Nie mam pomocy, problem jest najwyżej usuwany, czyli mama jest zabierana do szpitala. Ale jak mam ją sobie 

z  nią radzić w domu, sam musiałem sobie doczytywać. Myślę, że większość rodzin nie ma zamiaru się wgłębiać 

w chorobę i dlatego też nie rozmawia się z rodzinami. Najłatwiej jest kogoś naszprycować lekami i trzymać 

w  szpitalu, a nie wdawać się w tłumaczenie. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 
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Bardzo cieszę się ze współpracy z lekarzami, neurologiem i psychiatrą. Od niedawna syn przyjmuje neuroleptyki, 

które zostały bardzo dobrze dobrane i jego zachowanie i samopoczucie znacznie się poprawiło. Lekarze pomaga-

ją mi także w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji do cyklicznych komisji lekarskich. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

Sugerowane przez opiekunów metody zmniejszania wskazanych barier oraz problemów, to zaoferowa-

nie wsparcia psychologicznego/psychiatrycznego dla osób chorych psychicznie oraz informacyjnego i edukacyj-

nego dla ich rodzin, skrócenie czasu oczekiwania na wizyty u specjalistów, zapewnienie pomocy wykwalifiko-

wanych opiekunów/asystentów. 

Sądzę, że warto by zadbać o różnorodną ofertę zarówno dla samych chorych, jak ich rodzin. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Pomogłoby przyspieszenie badań, jakieś rozwiązania administracyjne, natychmiastowa pomoc pielęgniarska. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Moim zdaniem powinien być położony nacisk na opiekuna dla osoby chorej, który byłby przeszkolony w choro-

bie, jaką tę osoba ma, to by dużo nie kosztowało, ale żeby taka osoba miała opiekuna, żeby taka osoba miała 

wciąż opiekę. A jak się nie da, to umieścić taką osobę w ośrodku, który też powinien być dofinansowany przez 

państwo. Też personel w takich miejscach powinien być przeszkolony, że pacjenci nie biorą leków, chowają pod 

językiem. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Uważam, że dziwne jest to, że syn musi co pięć lat przystępować do komisji lekarskiej, która stwierdza, czy przy-

padkiem nie wyzdrowiał. Tak przecież nie będzie. Może przydałyby się tu jakieś zmiany systemowe w definiowa-

niu niepełnosprawności takich osób. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

Najważniejsze bariery w zakresie realizacji wsparcia środowiskowego, a także aktywności społecznej 

i  zawodowej osób chorych psychicznie, to, zdaniem ich opiekunów: 

 brak wsparcia informacyjnego i edukacyjnego dla opiekunów osób chorych, 

 strach członków społeczeństwa przed osobami chorymi psychicznie, 

 wstyd najbliższego otoczenia osoby chorej, 

 brak miejsc zatrudnienia dla osób chorych psychicznie, które są w stanie wykonywać pracę. 

Problemy te dotykają zarówno osobę chorą, jak i osoby, które sprawują nad nią opiekę. 

To, z czym ja się borykam, jeśli chodzi o wsparcie społeczne dla żony, to brak informacji, skąd mógłbym tę po-

moc uzyskać i odmowa pomocy z Ośrodka Pomocy Społecznej. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Myślę, że barierą jest strach, że sąsiedzi się dowiedzą, że członek rodziny jest chory, jest to problem wstydliwy. 

Strach zaproponowania osobie chorej pójście do psychiatry czy psychologa, bo chora osoba boi się, że będzie 

etykietowana. Wykluczenie społeczne. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

To, co według mnie jest największym problemem, to brak miejsc pracy dla osób chorych, zakładów pracy chro-

nionej. Aby się tam dostać, latami czeka się na miejsce. A z punktu widzenia systemowego, po prostu takie osoby 

nie wytwarzają dochodu dla państwa, stąd ich praca nie jest opłacalna, tylko musi być dofinansowana. Przyda-

łoby się więcej fundacji, stowarzyszeń, które by tworzyły takie miejsca pracy. Osoba chora mogłaby tam wyko-

rzystywać swój potencjał, czuć się potrzebna. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Opiekun też nie bardzo chce się chwalić, że sprawuje opiekę nad chorym psychicznie. Jeśli ktoś nie ma rodziny 

męża, żony, że z tego powodu może być sam, bo nikt nie wejdzie z nim w związek, bo ma osobę chora w domu. 

(Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 

* 

Oczywiście przekłada się to też na sytuację opiekuna. No bo powstaje na przykład pytanie, co zrobić z chorym 

dzieckiem, w momencie, kiedy trzeba iść do pracy. (Źródło: IDI z osobami z otoczenia osób chorych psychicznie) 
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Dyrektorzy lub kierownicy ŚDS udzielający wsparcia osobom chorym psychicznie 

Jeśli chodzi o najważniejsze bariery, które stoją na przeszkodzie realizacji wsparcia środowiskowego, 

tj.   aktywizacji społecznej oraz zawodowej osób chorujących psychicznie, to w opinii kadry kierującej ŚDS 

należy tu wymienić: 

 ograniczenia finansowe, które skutkują niską dostępnością wsparcia, 

 brakiem miejsc pracy dla osób chorych, 

 stereotypowe podejście do osób chorych, lęk i niechęć społeczeństwa do osób chorujących. 

Finanse, trudność w leczeniu- np., pacjent musi po 2-3 miesiące czekać na wizytę u psychiatry w w ramach PZP, 

i niestety nie doczekawszy się musi iść na hospitalizację do oddziału całodobowego. 

(Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Przede wszystkim nie ma chętnych do zatrudnienia osoby chorej. Nie ma funduszy ani miejsc odpowiadających 

potrzebom indywidualnym. Jak wspominałam wcześniej, sporadyczne przypadki, dające szanse zatrudnienia nie 

są rozwiązaniami dla wszystkich potrzebujących. Brak wsparcia finansowego niestety jest główną przeszkodą 

w  aktywności społecznej i zawodowej i również dla nas stwarza to trudności w realizowaniu pomocy. 

(Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Przede wszystkim brak pieniędzy na realizację większej ilości działań. Przydałoby się więcej happeningów, 

imprez integracyjnych, więcej oddziaływań na społeczeństwo na różnych spotkaniach, by zwiększać tolerancję. 

Informowanie za pośrednictwem mediów, bo są osoby chore niedoinformowane, że takie placówki w ogóle istnie-

ją. Przydałyby się także superwizje. Gdyby były na to fundusze, chętnie zatrudnilibyśmy więcej osób, praca była-

by efektywniejsza, więcej szkoleń by było możliwych. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

Na podstawie wypowiedzi badanych przedstawicieli kadry kierowniczej ŚDS wśród barier, na jakie na-

potykają osoby chore psychicznie oraz ich opiekunowie, którzy korzystają ze wskazanych źródeł wsparcia, nale-

ży wymienić: 

 brak akceptacji środowiska, brak zrozumienia, niechęć, poczucie wyobcowania, izolację, 

 wstyd i obawa przed korzystaniem z pomocy,  

 niska dostępność profesjonalnego wsparcia, dostępu do lekarzy, do instytucji, 

 problemy związane z uzyskaniem renty, 

 brak wiedzy na temat możliwości uzyskania pomocy, czy informacji związane z otrzymaniem orzecze-

nia o niepełnosprawności. 

Brak akceptacji ze strony środowiska z zewnątrz, niektórzy tutaj wstydzą się przychodzić bo mówią że tutaj to 

takie „getto”, więc tez wstydzą się psychiatrów, leczenia w szpitalu. Bariery to ciągle za mała dostępność leka-

rzy i psychoterapeutów. Opiekunowie nie mają gdzie korzystać z terapii, a nawet nie wiedzą że trzeba korzystać 

z  terapii-najpierw trzeba wyjść do nich z edukacją. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Są to często czynniki ludzkie: niechęć, brak zrozumienia i dobrej woli pomocy. Niewłaściwi ludzie na niewłaści-

wych stanowiskach. Również brak odpowiednich instytucji, które mogły by pomóc konkretnemu choremu jest 

problemem. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Powiem tu o problemie świadczeń rentowych, trudności w uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności. Jest też 

grupa osób, która nie może skorzystać z renty socjalnej, ponieważ ich niepełnosprawność powstała przed rozpo-

częciem przez nich pracy, to jest duży kłopot dla chorych i ich opiekunów, są pozbawieni świadczeń. 

(Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Właściwie sami chorzy czy opiekunowie niekoniecznie ubiegają się o dodatkowe źródła wsparcia. Trudnością 

natomiast z pewnością może być brak orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, z takiego powodu, że nigdy ani 

chory, ani jego rodzina o to nie zabiegał. To wynika z braku wiedzy, ale też z braku woli. 

(Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

Jeśli chodzi o bariery, na jakie napotykają opiekunowie osób chorujących psychicznie, które wpływają 

na korzystanie przez opiekunów z wymienionych wcześniej źródeł wsparcia, to wskazano: 

 brak wsparcia i zaangażowania ze strony instytucji oraz jednostek udzielających pomocy, 
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 problemy zdrowotne, które utrudniają im opiekę nad bliską osobą chorą oraz możliwość skorzystania 

z  pomocy, 

 brak zrozumienia ze strony otoczenia, 

 brak informacji na temat możliwych źródeł i rodzajów pomocy. 

Rodziny narzekają na brak wsparcia ze strony personelu leczącego i to co przed chwilą powiedziałam. 

(Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Część opiekunów naszych uczestników jest w podeszłym wieku, sami są chorzy na przykład somatycznie i trudno 

jest im poszukiwać dodatkowych źródeł wsparcia. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Tak samo jak w przypadku osób chorych, tak i opiekunowie natrafiają na niezrozumienie i brak empatii ze strony 

urzędników w instytucjach pomocowych. Często też nie maja gdzie zgłosić swojego problemu. 

(Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Taką trudnością jest też zapewne brak informacji o źródłach wsparcia, czy jak załatwić daną sprawę urzędową. 

(Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

Zdaniem badanych dyrektorów oraz kierowników środowiskowych domów samopomocy, w przezwy-

ciężaniu wskazanych problemów czy barier, osobom chorym psychicznie oraz ich opiekunom pomagają przede 

wszystkim pracownicy socjalni, pracownicy ŚDS, przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także członko-

wie rodziny, znajomi. 

Pracownicy socjalni, pracownicy ŚDŚ, poza tym rodzina, no ale też cały personel medyczny, np. czasami do nas 

dzwonią żeby dowiedzieć się co my robimy i czy mamy miejsce dla chorego. Na psychiatrę tez czeka się długo a 

my mamy umowę z PZP i starają się w nagłych potrzebach „wcisnąć pacjenta” na wizytę do psychiatry. 

(Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Próbujemy chorym pomagać. Kiedy pacjent mieszka sam, jeździmy z nim do urzędu, do lekarza czasami. Jeżeli 

są opiekunowie, informujemy, gdzie się zgłosić po pomoc. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Jeśli nie można znaleźć instytucji, wsparcie może dać taki Dom jak nasz i kadra tu pracująca, która wspomaga 

swoim doświadczeniem i szuka rozwiązań zgłoszonych problemów. MOPS oraz poradnia zdrowia psychicznego, 

które mają swoje metody rozwiązywania kryzysowych sytuacji lub też lekarz pierwszego kontaktu, który może 

zasugerować organizację, instytucję i konkretnych ludzi znających problemy osób chorych. 

(Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

Według kadry zarządzającej ŚDS działaniami, które mogłyby wpłynąć na zmniejszenie się wskazanych 

barier czy problemów, to przede wszystkim edukowanie najbliższego otoczenia osoby chorej oraz społeczności 

lokalnej. Takie działania są niezwykle istotne, ponieważ pozwalają poszerzyć wiedzę ludzi, co wpływa na mini-

malizowanie ich obawy przed chorymi. Bardzo ważne jest również podejmowanie działań informacyjnych 

w  stosunku do samych osób chorujących, które często nie wiedzą gdzie zgłaszać się po pomoc. Niezwykle 

istotne jest również, zdaniem badanych, odpowiednie przygotowywanie kadry, która udziela pomocy pacjentom, 

a także tworzenie miejsc – instytucji, ośrodków, w których osoby chore oraz ich opiekunowie, mogliby otrzymać 

niezbędne wsparcie. 

Edukacja społeczności lokalnej i środowiska. Ponieważ występuje w społeczeństwie strach przed osobami cho-

rymi, widzi się je tylko jako osoby agresywne, to nie powinno być rozpowszechniany taki obraz przez media. 

(Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Podkreśliłbym tu rolę informacji, uświadamiania chorych, już na poziomie lekarzy psychiatrów, szpitali, porad-

ni, gdzie mogą udać się po pomoc. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Największą rolę, myślę, odgrywa sektor prywatny. Wynika to moim zdaniem z niskiego poziomu świadomości 

instytucji publicznych w zakresie ekonomii społecznej. Słyszałem kiedyś o programie edukacyjnym dla wójtów, 

gdzie informowano ich, że jeśli nie zadziała się na początku, kiedy tylko pojawia się kłopot, czyli np. mamy cho-

rych w naszej gminie i nie mamy dla nich źródeł pomocy, to jak to się przełoży na finanse gminy w przyszłości. 

Rola więc kampanii edukacyjnych, informacyjnych. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 
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Myślę, że warto tworzyć miejsca, w których osoby chore mogą nauczyć się jak radzić sobie z chorobą i jak po-

wrócić do normalnego życia. Warto kontrolować gdzie i jakie powstają instytucje pomocy i wsparcia. Powoły-

wać wykwalifikowanych pracowników. Można by tak wymieniać, ale przede wszystkim cenne jest słuchanie 

i  realizowanie zapotrzebowania płynącego od osób, do których ta pomoc ma być kierowana. 

(Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Podkreśliłabym tu rolę pracowników socjalnych i psychiatrów, którzy powinni być bardziej zaangażowani 

w  opiekę nad chorymi psychicznie. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

Podczas rozmów indywidualnych, dyrektorzy oraz kierownicy środowiskowych domów samopomocy 

zostali poproszeni o wskazanie trudności, na jakie ich instytucje napotykają podczas wspierania osób chorych 

psychicznie oraz ich opiekunów. Wśród wskazanych problemów wymieniano: 

 niski stopień dofinansowania, 

 trudności natury administracyjnej, biurokratycznej, 

 brak tolerancji dla osób chorych psychicznie, 

 trudności we współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami. 

Jak zwykle małe dofinansowanie, ale też mam nadzieję, że to nie się nie stanie- bo jest pomysł żeby ŚDŚ wyłą-

czyć z systemu Opieki Społecznej, a to będzie powodowało że będziemy musieli mieć jeszcze pieniądze na admi-

nistracje. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Przede wszystkim wymienię urzędowe trudności, biurokrację. Był pomysł na przykład, żeby zorganizować szko-

lenie z przemieszczania się po mieście dla osób chorych w ramach zakładu transportu miejskiego. Gdzieś to 

utknęło. Biurokracja zżera czas, który można by było przeznaczyć na pomoc takim osobom. A jeśli chodzi o fir-

my; dla niektórych firm odpowiedzialność społeczna jest postrzegana jako element PR, np. poza symbolicznym 

zebraniem pieniędzy dla osoby potrzebującej, nic się nie robi. My proponujemy rozwiązania systemowe, 

np.   produkcję gadżetów, kiermasze. Tutaj często trafiamy na „sito sekretariatu” – sprawa nie idzie dalej, pro-

jekty nie są przekazywane do osób decyzyjnych. Jeśli chodzi o bardziej namacalne bariery, chcielibyśmy prze-

prowadzić rewitalizację podwórza, tu napotykamy na trudności proceduralne w zakładzie gospodarowania nie-

ruchomościami. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Podstawowym problemem jest brak tolerancji dla osób chorych psychicznie. To się oczywiście powoli zmienia. 

Z  punktu widzenia naszej instytucji trudnością jest czas spędzany na biurokracji, czas ten można by poświęcić 

terapii. Na przykład coroczne wymaganie skierowań lekarzy prowadzących, aby pacjent mógł uczestniczyć 

w  zajęciach. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Trudności finansowe, kłopot ze wsparciem organizacji i instytucji pomocowych. Brak odpowiedniej lokalizacji 

na powstanie Domów Samopomocy oraz kłopoty ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry. 

(Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Istotną trudnością jest brak środków finansowych na utrzymywanie Środowiskowego Domu Samopomocy. 

Wielu rzeczy nie możemy zrealizować z tego powodu. Także problemem jest brak współpracy z ochroną zdrowia. 

(Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Sądzę, że istotne, choć bardzo trudne, jest pozyskanie dofinansowania mogącego wspomóc nas w realizowaniu 

zamierzonych celów pomocowych i terapeutycznych. To może dać nam komfort posiadania odpowiedniej pla-

cówki i zaplecza finansowego, które dadzą szansę rozwoju dla lepszego służenia osobom potrzebującym wspar-

cia. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Myślę, że większa chęć współpracy między instytucjami. Często oddziały psychiatryczne, poradnie odmawiają 

współpracy na przykład przy organizowaniu dnia otwartego, zdarza się, że nie chcą przyjąć informacji na plaka-

tach, ulotkach, które mogliby rozpowszechnić pacjentom. W naszym z kolei ośrodku brakuje funduszy na regu-

larne superwizje, sami musimy je sobie organizować. (Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 

* 

Powiem krótko, dobra wola innych. Środki finansowe nie są najważniejsze. Powinno istnieć spotkanie przedsta-

wicieli różnych instytucji wspierających osoby chorujące, komunikacja przedstawicieli. My staramy się w nasze 

działania włączać instytucje mające niewiele wspólnego z psychiatrią 

(Źródło: IDI z dyrektorami lub kierownikami ŚDS) 
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Lekarze psychiatrzy zatrudnieni w szpitalach lub oddziałach psychiatrycznych 

Najważniejsze bariery, które stanowią przeszkodę dla realizacji wsparcia środowiskowego, czyli akty-

wizacji społecznej i zawodowej osób chorych, to przede wszystkim: 

 niska świadomość społeczna, 

 brak zrozumienia dla znaczenia wsparcia udzielnego osobom chorym, 

 ograniczona dostępność wsparcia dla pacjentów, 

 niskie uznanie dla wsparcia środowiskowego, 

 mała liczba instytucji/jednostek udzielających wsparcia środowiskowego, 

 problemy natury organizacyjnej. 

Małe uznanie dla tego rodzaju formy leczenia w Polsce, też słabe jej dofinansowanie, no i co tez jest istotne to 

niestety, ale mała akceptacja osób chorych psychicznie, przez małą świadomość społeczeństwa. 

(Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Problem ten jest nierozwiązany od lat, a jest równie istotny jak opieka szpitalna w ostrej fazie choroby. 

Wynika z niezrozumienia roli i ważności opieki pozaszpitalnej dla chorego, braku powszechnej dostępności tego 

rodzaju opieki dla wszystkich chorych oraz niedostatecznego dofinansowania. (Źródło: IDI z lekarzami psych.) 

* 

Poradnie powinny być czynne dłużej, także po południu, by chory, który na przykład pracuje, nie musiał się 

zwalniać na wizytę u lekarza. Również, jak mówiłam wcześniej, powinna być większa dostępność wizyt. W sytua-

cji, gdy stan chorego się zaostrza, żeby nie musiał od razu trafiać do szpitala. Może jakimś rozwiązaniem byłyby 

ośrodki interwencji kryzysowej dla osób chorych psychicznie, które by reagowały w takich sytuacjach. 

(Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Myślę, że takich ośrodków aktywizujących jest po prostu za mało. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Myślę, że największe problemy są organizacyjne, brak ciągłości opieki nad pacjentem, jakby wszystkie instytucje 

pomocowe działają osobno. Brakuje standardów funkcjonowania systemu pomocy. Gdy ja wysyłam pacjenta do 

poradni w jego rodzinnym mieście, ja nie wiem, jak ta poradnia funkcjonuje, czy będzie miał środowiskowe 

wsparcie, czy mają psychologa. Różne poradnie mają różne standardy. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

Zdaniem badanych lekarzy psychiatrii osoby chore psychicznie, które korzystają ze wsparcia, napotyka-

ją na następujące problemy: 

 brak wiedzy na temat dostępnych form pomocy, 

 brak motywacji do szukania źródeł wsparcia, 

 niska dostępność opieki pozaszpitalnej dla osób chorych, 

 ograniczone możliwości finansowania pomocy dla pacjentów chorujących psychicznie, 

 mała liczba placówek świadczących pomoc, 

 niski poziom wiedzy ogółu społeczeństwa na temat chorób psychicznych oraz osób chorujących, 

 brak mieszkań chronionych. 

Barierą może być brak krytycyzmu chorobowego, ale też taki brak świadomości jakie są formy pomocy, no i brak 

motywacji do skorzystania z nich, brak szybkiej dostępności np. psychoterapii, koniczność posiadania skierowa-

nia do psychologa w ramach PZP. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Barierą niewątpliwą jest mała dostępność opieki pozaszpitalnej, brak środków finansowych umożliwiających 

godne życie, stygmatyzacja chorych. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Pacjent nie może u nas korzystać z ambulatoryjnej pomocy psychiatrycznej za każdym razem, kiedy się pogorszy. 

Lekarz nie ma możliwości przyjąć takiego pacjenta za każdym razem i odsyła go do szpitala. 

(Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Podstawowym problemem jest to, że jest mało placówek świadczących pomoc, nie ma terminów, pacjenci muszą 

długo czekać. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 
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Wyjściowo jest to mała wiedza na temat osób chorych, bariera psychologiczna na przykład w urzędach. Osoba 

chora psychicznie może mieć na wstępie problem z uzyskaniem pewnej informacji o źródłach wsparcia. Urzędni-

cy powinni być przeszkoleni w obsłudze takich osób. Poza tym, jak już powiedziałam, za mało jest placówek 

świadczących pomoc chorym psychicznie. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Nie ma za wiele opcji pomocy, jest za mało mieszkań chronionych, za mało oddziałów dziennych, za mało śro-

dowiskowej pomocy. Pacjent nie ma możliwości usamodzielnić się. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

W przypadku osób opiekujących się chorymi psychicznie, jako bariery, które utrudniają korzystanie 

z  pomocy, lekarze uczestniczący w wywiadach wskazywali: 

 niską dostępność wsparcia, 

 brak chęci do poszukiwania pomocy, lęk i wstyd opiekunów, 

 brak wiedzy na temat możliwości uzyskania pomocy. 

Mała dostępność np. grup wsparcia. Lekarz ma mało czasu na spotkanie z pacjentem i jego rodziną. Też to jest 

tak, że występuje opór bliskich przed korzystaniem z form pomocy. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Tutaj podobnie jak w przypadku samych chorych problemem jest mała dostępność opieki pozaszpitalnej, brak 

środków finansowych umożliwiających godne życie, a także stygmatyzacja rodzin osób chorych. 

(Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Napotykają przede wszystkim małą dostępność źródeł pomocy. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Myślę, że opiekunowie nie mają wsparcia, nie ma informacji, gdzie to wsparcie mogliby uzyskać. Ja, jako lekarz, 

nie wiem gdzie mogę pokierować chorego i jego opiekuna. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

To wsparcie dla opiekunów jest niewystarczające. Za mało jest na przykład grup wsparcia dla rodzin chorych, 

zajęć psychoedukacyjnych. Nie w każdym szpitalu to funkcjonuje. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

Zdaniem badanych lekarzy pomocy w pokonywaniu wspomnianych barier udzielają opiekunom przede 

wszystkim pracownicy instytucji udzielających wsparcia, tj. lekarze, psycholodzy, terapeuci, pracownicy syste-

mu pomocy społecznej oraz pracownicy NGO. 

Lekarze, psycholodzy, fundacje na rzecz osób chorych – informuje się o tym i zachęca do korzystania. 

(Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Jest to rola lekarzy, psychologów, terapeutów. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Uważam, że poza lekarzem prowadzącym, nikt nie pomaga chorym i opiekunom. (Źródło: IDI z lekarzami psy-

chiatrii) 

* 

Myślę, że nikt nie pomaga poza lekarzem, który stara się pacjenta gdzieś dalej wysłać po dalsze wsparcie. Infor-

mować rodzinę o objawach choroby i sposobach radzenia sobie. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

Aby wpłynąć na zmniejszenie się wskazanie barier i problemów, zdaniem badanych lekarzy psychia-

trów należałoby podjąć następujące działania: 

 dofinansować opiekę psychiatryczną, 

 realizować kampanie informacyjno-uświadamiające skierowane do ogółu społeczeństwa, 

 wzbogacić system pomocy o nowe źródła (stowarzyszenia, ośrodki, instytucje) i rodzaje wsparcia, dzia-

łające na zasadzie spójnego organizmu. 

Dofinansowanie opieki psychiatrycznej, bo niestety mało opłacalność nie daje możliwości kompleksowego lecze-

nia. Ważne też są antystygmatyzacyjne kampanie społeczne żeby osoby potrzebujące nie bały się prosić o pomoc. 

(Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 
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Potrzebna by tu była większa świadomość społeczna dotycząca chorób psychicznych, zwiększenie środków finan-

sowych na opiekę nad chorymi. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

System opieki powinien tworzyć nowe źródła pomocy, a poza tym powinny one tworzyć pewną strukturę. 

(Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Potrzeba więcej zapaleńców, pasjonatów, stowarzyszeń, które są nakierowane na pomoc osobom chorym. 

(Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Myślę, że musiałyby to być zmiany systemowe, by opieka psychiatryczna była bardziej dostępna, ale także by 

istniała jakaś sieć wsparcia dla takich osób, informacja, gdzie mogą się kierować, by dostać pomoc. 

(Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

Szpitale, w których zatrudnieni byli lekarze uczestniczący w badaniu, jako instytucje wspierające osoby 

chore psychicznie, borykają się z problemami, które utrudniają udzielanie pomocy pacjentom oraz ich opieku-

nom. Wskazywano w tym przypadku na: 

 braki kadrowe, 

 brak środków na realizację zadań (np. świadczonych usług), 

 trudności we współpracy z podmiotami systemu pomocy społecznej, 

 niewystarczająca organizacja opieki pośredniej. 

Niedobór personelu, niedobór usług np. psychoterapii w stosunku do potrzeb pacjentów. 

(Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Istotnym problemem jest słaba współpraca z opieką społeczną. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Brak dobrej organizacji opieki pośredniej, jest program ochrony zdrowia psychicznego, ale się go nie wdraża. 

(Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Powtórzę tu jeszcze raz, problemem jest mała dostępność wizyt w poradni, mało terminów. Rozwiązaniem są 

wizyty prywatne, ale jest to mało atrakcyjne dla chorych i ich opiekunów, nie każdego stać jest na taką formę 

pomocy. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Smutne jest to, że pacjent często wraca na oddział, bo zabrakło pomocy ambulatoryjnej; z zaostrzeniem choroby 

można było poradzić sobie dużo wcześniej. Niekiedy pacjenci przestają brać leki, nikt tego nie monitoruje i wte-

dy trafiają do nas. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

Aby niwelować wspomniane bariery należałoby, według badanych, podjąć działania zaradcze skiero-

wane na dofinansowanie systemu udzielającego pomocy osobom chorującym psychicznie, np. opieki psychia-

trycznej, opieki środowiskowej. Ważne jest również większe zaangażowanie instytucji, które wspierają osoby 

chore oraz ich opiekunów, dzięki czemu współpraca pomiędzy różnymi jednostkami, organami, byłaby bardziej 

skuteczna.  

Dofinansowanie opieki psychiatrycznej. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Na pewno większe zaangażowanie opieki społecznej w opiekę nad chorymi psychicznie. 

(Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Szpitale nigdy nie zaczną wdrażać opieki pośredniej, bo to nie leży w ich interesie. Sporo mniej pacjentów trafia-

łoby wtedy na oddziały szpitalne i być może niektóre oddziały trzeba by było zamknąć, zwolnić ludzi. 

(Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Powinna być większa dostępność ośrodków poza szpitalem, żeby pacjent był zaopiekowany na poziomie ambula-

toryjnym; nie trafiałby wtedy tak często do szpitala, gdy się pogorszy. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 

* 

Pomocna by była większa opieka środowiskowa. (Źródło: IDI z lekarzami psychiatrii) 
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Terapeuci z ŚDS współpracujący bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS 

Jeśli chodzi o największe bariery w zakresie realizacji wsparcia środowiskowego osób chorujących 

psychicznie, to zdaniem badanych terapeutów, najważniejszymi z nich są: 

 bariera finansowa, czyli brak wystarczającej ilości środków finansowych, które umożliwiłyby zaofero-

wanie bardziej skutecznego wsparcia dla osób chorych i ich opiekunów, 

 stereotypy społeczne związane z osobami chorymi, brak empatii, izolacja chorych oraz ich bliskich, 

 stan zdrowia pacjentów, który może im utrudniać aktywność społeczną i zawodową, 

 mała liczba organizacji udzielających pomocy środowiskowej, 

 mała liczba miejsc pracy dla osób chorujących psychicznie, 

 niewystarczająca liczba specjalistów udzielających wsparcia, m.in. asystentów. 

Barierą niewątpliwą są objawy choroby uczestników, które utrudniają ich aktywność społeczną i zawodową. 

A z naszego punktu widzenia to są bariery finansowe, brak środków na realizację dodatkowych działań oraz 

stereotypy w społeczeństwie związane z chorobą psychiczną. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Nie ma odpowiedniego zaplecza w kwestii pomocy i wsparcia dla osób chorych poszukujących swego miejsca 

w  społeczeństwie. Osoby te nie są doceniane jako godni znajomi i osoby poszukujące pracy oraz właściwi pra-

cownicy bo „przecież są chorzy”. To wyciska piętno na ich życiu i funkcjonowaniu w otoczeniu. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Przede wszystkim brak dostępności do organizacji, które by pomogły na gruncie relacji społecznych a co za tym 

idzie również zawodowych. Trudno znaleźć ludzi i miejsca, gdzie można uzyskać wsparcie i pomoc w budowaniu 

wartości człowieka chorego. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Na pewno barierą jest niedostateczne zatrudnianie osób chorych. Chciałabym, żeby zakłady pracy były bardziej 

otwarte na takie zatrudnienie, a póki co, często boją się takich ludzi, jest dystans. Nie każdy uczestnik znajdzie 

pracę, zostają domy opieki, często to nie jest dobre rozwiązanie, gdy ktoś dobrze funkcjonuje, a nie może podjąć 

pracy, bo nie ma dla niego oferty albo nie ma asystenta, który by razem z nim pracował. Mam takiego uczestni-

ka, który bardzo dobrze pracuje, ale musi mieć asystenta, bo w przeciwnym razie zaczyna szybko pracować i się 

mylić. (Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Myślę, że dużym problemem jest wciąż izolacja społeczna osób chorych. Może powinno się jakoś bardziej uświa-

damiać osoby zdrowe, jakieś kampanie informacyjne organizować, że chorzy są takimi samymi ludźmi jak zdro-

wi, że są potrzebni w społeczeństwie. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Barierą jest na pewno brak środków finansowych na organizowanie zajęć poza ośrodkiem, a to byłoby dla pa-

cjentów bardzo korzystne. Przydałoby się więcej szkoleń dla pacjentów, na przykład ostatnio mają szkolenie 

z  rzecznikiem praw obywatelskich, to są bardzo potrzebne rzeczy, które im pokazują, jak żyć w społeczeństwie. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

Zdaniem badanych terapeutów osoby chore, które korzystają ze wsparcia napotykają na liczne proble-

my. Można wśród nich wymienić: 

 brak zrozumienia oraz wsparcia w środowisku (wykluczenie społeczne), 

 ograniczony dostęp do placówek służby zdrowia, 

 niekompetentni pracownicy udzielający wsparcia, 

 trudności ze znalezieniem zatrudnienia, 

 objawy choroby psychicznej. 

Skoro brakuje odpowiedniej opieki i wsparcia, to prostym jest fakt, że osoby chore wraz z opiekunami nie potra-

fią radzić sobie w codziennym życiu i prostych czynnościach. Bariery napotykają na każdym kroku. Nie są zro-

zumiane, są traktowane gorzej, wręcz czasem odrzucane, jako niepotrzebni ludzie i nikt nie widzi, że to osoby 

w  pełni wartościowe, wymagające tylko drobnego wsparcia. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 
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Brak dostępu do szpitali i placówek służby zdrowia. Często niekompetentni ludzie. Brak zrozumienia potrzeb 

osoby chorej.(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Największą barierą dla osób chorych i ich rodzin jest myślę, wykluczenie społeczne związane z chorobą. 

Lęk społeczeństwa przed przyjęciem i udzieleniem wsparcia takim osobom. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Na pewno jest problem z uzyskaniem zatrudnienia przez te osoby. My mamy trenerów, którzy razem z chorym 

szukają pracy, potem są przy rozmowie z pracodawcą, a następnie przez jeden tydzień razem pracują z osobą 

chorą, pomagając jej wdrożyć się w obowiązki. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Jeśli chodzi o chorych, podstawową barierą są objawy choroby, szczególnie objawy negatywne, wycofania. 

Co  do opiekunów, niewiedza, niedoinformowanie co to systemu pomocy oraz często wiek czy choroby utrudnia-

jące poszukiwanie nowych źródeł wsparcia. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

Problemy osób sprawujących opiekę nad chorymi psychicznie są zbliżone do problemów, z którymi bo-

rykają się chorzy. Należy przy tym podkreślić, że część barier osób chorych przekłada się w sposób pośredni na 

trudności, z którymi walczą opiekunowie. Przede wszystkim bardzo uciążliwe jest wykluczenie społeczne, czyli 

brak akceptacji dla chorych i ich najbliższego otoczenia, brak zrozumienia, szacunku oraz wsparcia. Problema-

tyczne jest również to, że opiekunowie nie wiedzą gdzie mogą uzyskać informacje na temat możliwych źródeł 

oraz rodzajów pomocy dla siebie i swoich podopiecznych. Utrudnieniem jest ponadto ograniczony dostęp do 

wsparcia, wynikający z niewystarczającego dofinansowania jednostek wspierających chorych psychicznie. 

Myślę, że głównie brak akceptacji, poszanowania potrzeb, brak wsparcia. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Opieka nad osobą chorą wiąże się z kontaktem z wieloma specjalistami i często są to ludzie mało empatyczni, 

wręcz niewrażliwi na drugiego człowieka. Problemem jest też mało placówek służby zdrowia zajmujących się 

konkretnym problemem z jakim boryka się opiekun. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Oprócz oporów społeczeństwa w stosunku do takich osób, jest jeszcze kwestia braku informacji o źródłach po-

mocy. (Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Problemem jest przede wszystkim niewiedza co do źródeł wsparcia, miejsc, instytucji, do których opiekun mógłby 

udać się po pomoc. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Opiekunowie chcieliby wiedzieć, co dalej będzie z ich dzieckiem, czy sobie poradzi, czy znajdzie pracę. Dobrze 

by było, żeby było więcej firm chcących zatrudniać osoby chore. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

W pokonywaniu wspomnianych barier, zdaniem badanych terapeutów, chorym i ich opiekunom starają 

się pomagać pracownicy systemu pomocy społecznej (np. MOPS), pracownicy ŚDS, czyli terapeuci, lekarze. 

Osoby sprawujące opiekę nad chorymi zasięgają również porad znajomych, szukają odpowiedzi w Internecie 

czy telewizji. 

Osoby potrzebujące pomocy (zarówno chorzy jak i ich opiekunowie) zgłaszają się do MOPS-u, czasem do mnie, 

gdy nie potrafią lub nie mogą poradzić sobie z jakimś problemem bądź nie są w stanie załatwić ważnej dla siebie 

sprawy. Wówczas, jesteśmy w stanie w większości przypadków pomóc, pokierować sprawą lub podpowiedzieć 

sposób, w jaki daną kwestią można rozwiązać. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 
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Bardzo często opiekun pozostawiony jest sam sobie. Zasięga porad znajomych, czy TV i Internetu. To w dzisiej-

szych czasach staje się normą. Jeśli pokonają dumę i wstyd, potrafią zgłosić się do nas czy psychologa i szukają 

razem ze specjalistą rozwiązania problemu. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Staramy się poszukiwać firm, które mogłyby zatrudnić osoby niepełnosprawne. Spotykamy się z pracodawcami, 

rozmawiamy na ten temat, że osoby chore też mogą pracować. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

W takich wypadkach większa część pracy spada na nas, staramy się mobilizować uczestników do aktywności, 

rozmową, wskazywaniem na korzyści, jakie odniosą z aktywności społecznej. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Zdarza się, że niektórzy lekarze pomagają znaleźć pacjentowi pomoc, informują, gdzie dalej może się udać, ale 

to rzadkość. (Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

W kontekście omawianych barier bardzo ważne jest podejmowanie następujących działań: 

 oferowanie pacjentom psychoedukacji, 

 realizacja kampanii uświadamiających społeczeństwo, 

 współpraca pomiędzy specjalistami oraz instytucjami udzielającymi wsparcia osobom chorym oraz ich 

opiekunom. 

Myślę, że tu jest duża rola psychoedukacji, by pacjent wiedział, na czym polega jego choroba i by starał się być 

aktywny mimo objawów. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Bardzo pomogłaby tutaj dobra współpraca z lekarzami, szpitalami psychiatrycznymi, żeby była informacja dla 

pacjentów, gdzie mogą uzyskać pomoc, ale to rzadko się zdarza. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Sądzę, że wiele zależy od chęci osób, które pilotują daną sprawę. Trzeba odpowiedniego podejścia a wszystko 

można załatwić i choć w części likwidują się pewne bariery. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Warto zwrócić uwagę na kompetencje osób, do których chorzy i ich opiekunowie kierują swe problemy. Pomocne 

jest również tworzenie większej liczby ośrodków wsparcia i pomocy. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Podkreśliłabym mocno tutaj kampanie informacyjne w społeczeństwie dotyczące funkcjonowania osób chorych, 

zwiększania integracji takich osób. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Myślę, że zaczynając od podstaw, pokazując chorym i ich rodzinom, że mogą funkcjonować, że choroba nie jest 

dla nich zupełnym ograniczeniem, że trzeba chorym stawiać adekwatne do ich możliwości wymagania. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

Terapeuci zostali poproszeni również o wskazanie problemów, z jakimi sami borykają się realizując 

działania na rzecz osób chorych psychicznie oraz ich opiekunów. Największą barierą są niewystarczające środki 

finansowe, które warunkują ustalone harmonogramy zajęć, w ramach których oferuje się niską ilość zajęć 

w  środowisku osób chorych, czy małą liczbę zajęć na powietrzu, poza ośrodkiem, wpływają też na jakość na-

rzędzi, którymi dysponuje terapeuta podczas swojej pracy. Problematyczne jest także podejście samych podo-

piecznych, które warunkuje często ich stan zdrowia. Niektórzy są trudni we współpracy, brakuje im otwartości 

w  wyrażaniu własnych potrzeb, oczekiwań. Niektórzy respondenci zwrócili również uwagę na brak możliwości 

podnoszenia własnych kwalifikacji czy umiejętności oraz chęć uczestnictwa w szkoleniach, które podniosłyby 

jakość i skuteczność ich pracy. 
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Dla mnie osobiście problemem jest to, że jest mało wyjść z pacjentami na zewnątrz. Chciałbym, aby harmono-

gram uległ trochę zmianie, by więcej było zajęć poza ośrodkiem. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

My się skupiamy na działalności treningowej. Pojawia się kwestia finansowa. Pieniądze zapewniłyby nam więk-

szą możliwość wychodzenia z placówki. Najlepszą terapią jest terapia chorego w jego środowisku, wyjście na 

zewnątrz, spędzanie czasu wśród ludzi. Wszędzie na świecie tak to działa, poza takimi placówkami, gdzie osoby 

są zamknięte. Ideałem byłoby nie zamykać ich, tylko uczyć w ramach zajęć takich jak nasze. Najskuteczniejsze 

jest oddziaływanie w środowisku, podczas wyjść, wyjazdów, czasu wolnego poza placówką, mimo tego oporu, 

który chorzy sami demonstrują. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Brak otwartości w wyrażaniu potrzeb, brak chęci do współpracy, niektóre trudności wiążą się również z małą 

dostępnością instytucji, które mają bezpośredni wpływ na likwidację problemów codziennego życia ludzi chorych 

i ich opiekunów. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Niedostateczne wsparcie finansowe. Często z własnych pieniędzy trzeba pozyskiwać materiały do pracy. Brak 

wsparcia sponsora. Mała otwartość uczestników moich zajęć, jednak to można zrozumieć, w końcu ci ludzie 

mają swoje problemy i jakoś muszą odreagować. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Myślę, że przydałyby mi się dodatkowe umiejętności jeśli chodzi o nowe techniki terapii uczestników, ale także 

dotyczące kontaktów z rodzinami, opiekunami. Szkolenia takie są dość drogie, jeśli by to finansować z własnej 

kieszeni. (Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Mam wrażenie, że często brakuje mi nowych, lepszych narzędzi, które mogłyby usprawnić współpracę z chorymi 

i ich opiekunami. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Co mogłoby Pani/Panu pomóc w zmniejszeniu tych trudności? 

* 

Myślę, że pomogłaby zmiana grafiku, na przykład, żeby wyjścia były rano po śniadaniu, a zajęcia stacjonarne po 

powrocie. Mam też potrzebę doszkalania się, chętnie wzięłabym udział w szkoleniu dotyczącym jeszcze lepszego 

prowadzenia treningu kulinarnego, treningu budżetowego oraz tego, jak rozmawiać z rodzinami, by sobie radziły 

z chorobą osoby bliskiej. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Szczerze mówić, nie wiem czy mnie osobiście coś może pomóc w lepszych warunkach wykonywania pracy. 

Nie  ode mnie zależy kwestia powstawania instytucji państwowych. Jedynie mogę starać się pracować nad zbu-

dowaniem zaufania i lepszego kontaktu z osobami potrzebującymi mojej pomocy. Wówczas jestem w stanie lepiej 

dotrzeć do sedna problemu i właściwie pokierować tym problemem, by starać się pomóc. Dlatego tak ważne są 

dla mnie kontakty z pacjentem – uczestnikiem Środowiskowego Domu lub osoba zgłaszającą się do Poradni. 

Tylko budując zaufanie, możemy wpływać na zmiany w naszym otoczeniu i ludziach wokół nas. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Pozyskanie funduszy na pomoce do pracy. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Pomogłoby, gdyby takie szkolenia były albo refundowane albo przynajmniej dofinansowane, byłaby większa 

szansa na dokształcanie dla nas. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Myślę, że chętnie skorzystałabym ze szkolenia z nowych metod pracy z pacjentem, mam wrażenie, że te metody 

są, ale informacje o nich do nas nie docierają. Także przydałoby się szkolenie z tego, jak rozmawiać z rodzicami, 

opiekunami osób chorych. Ja się nie czuję przygotowana do takich rozmów. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 
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Dofinansowanie naszych działań, byśmy mogli stosować więcej takich oddziaływań poza pobytem na miejscu, na 

wyjazdy, turnusy, wyjścia kulturalne. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

Zdaniem badanych terapeutów, osoby chore psychicznie swoją sytuację w kontekście utrzymywania re-

lacji społecznej widzą jako trudne. W ich opinii odpowiednia praca może jednak pokazać chorym, że nawiązy-

wanie tego rodzaju relacji oraz ich utrzymywanie jest możliwe. Wymaga to jednak dużych nakładów pracy, tak 

ze strony chorych, jak i osób udzielających im wsparcia. Wiąże się to z jednej strony z podejściem pacjentów, 

z  ich chorobą, z drugiej z lękiem i niechęcią ze strony społeczeństwa.  

Nasi uczestnicy mają życie społeczne poza ośrodkiem, nawzajem się zapraszają, na kawę, czasem razem coś 

ugotują. Tak więc, my ich aktywizujemy u nas, a oni to przenoszą na życie prywatne. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Takim osobom ciężko zbudować odpowiednie relacje z otoczeniem. Są osoby otwarte na kontakt z innymi, ale 

częściej spotykam się z problemem wrogości i niezrozumienia. Osoby chore czują się wyobcowane, ciężko im 

o  zaufanie, przyjaźnie czy po prostu zwyczajne relacje. Oczywiście zdarza się, ze człowiek nie ma z tym proble-

mu i wręcz lgnie do innych, ale to już zależy od indywidualnych predyspozycji. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Osoby te są w wielu przypadkach zamknięte, ciche, nie wykazują inicjatywy, Są zobojętniałe na impulsy do dzia-

łania i na wszelkie prośby. Mało tu osób gotowych cos w sobie zmienić i ulepszyć własne życie. Inne osoby są 

skupione na sobie, wręcz agresywnie podchodzą do kontaktu z otoczeniem. W każdym przypadku widzą swoją 

odrębność od otoczenia i trudno im komunikować się z innymi ludźmi. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Organizowane przez nas imprezy integracyjne pokazują im, że mogą zaistnieć w środowisku społecznym, że 

mogą w miarę samodzielnie funkcjonować, poruszać się po mieście, mieście, mieć kontakty z rówieśnikami, 

sąsiadami, że nie są omijani przez osoby z najbliższego środowiska. Myślę, że uczestnicy widzą efekt prowadzo-

nych przez nas działań, że te kontakty są. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Aktywność niektórych osób chorujących sprowadza się do minimum. Szczytem dla nich aktywności jest to, że 

przychodzą do nas, ale nie uczestniczą czynnie w zajęciach, są po prostu obecne. Inni przychodzą i biorą udział 

w zajęciach. Jesteśmy jakby trampoliną dla tych ostatnich, by poszli dalej, by podjęli pracę. Niektórzy z uczest-

ników wracają, by się pochwalić, co udało im się osiągnąć. Uczestnicy spędzają u nas 8 godzin dziennie, jest 

relacja między nami. Aczkolwiek, jak powiedziałem, niektórym osobom możemy tylko towarzyszyć ze względu na 

stan ich zdrowia. Inne sobie świetnie radzą. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

Również opiekunowie osób chorujących psychicznie, według terapeutów, trudno odnajdują się w rela-

cjach społecznych. Ich zdaniem osoby te mają problemy z radzeniem sobie z trudnościami, z własnymi emocja-

mi. Osoby sprawujące opiekę nad chorymi psychicznie mają jednak sytuację nieco bardziej komfortową od 

swoich chorujących bliskich, ponieważ nie ogranicza ich sama choroba. Podejmują oni np. próby kontaktu 

z  rodzinami innych osób chorych, z którymi dzielą się doświadczeniami. 

Opiekunowie osób chorych ciężko odnajdują się wśród innych ludzi, ciężko im radzić sobie z problemami i emo-

cjami. Bywają jednak przypadki osób, które wręcz uciekają od problemów w kontakt z innymi ludźmi, by odrea-

gować, szukać wsparcia czy po prostu poczuć się lepiej i na chwile zapomnieć o kłopotach. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Większość naszych opiekunów to osoby starsze wiekiem, które skupiły się na pomocy swoim chorym bliskim. 

Myślę, że młodsi opiekunowie chętniej utrzymują relacje społeczne, wychodzą z domu do innych, nie skupiają się 

tylko na opiece nad chorym. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 
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Z racji swej życiowej sytuacji opiekunowie izolują się w wielu przypadkach od otoczenia. Widzą, że są postrze-

gani jako „inni, gorsi”. Niewiele spostrzegam osób, które starają się żyć normalnie. Z pewnością opieka nad 

osobą chora psychicznie w jakiś sposób ogranicza ich opiekunów. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Myślę, że pozytywnie, my jako placówka też staramy się pomagać naszym opiekunom, wdrażać ich w nasze dzia-

łania. Część z nich jest już w jakiś stowarzyszeniach, fundacjach, są aktywni na tym polu. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Opiekunowie naszych uczestników współpracują ze sobą w ramach naszej organizacji, ale także znają inne ro-

dziny z podobnym problemem, które mieli możliwość poznać na organizowanych przez nas imprezach między 

ośrodkami takimi jak nasz. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

Aby skutecznie aktywizować społecznie osoby chore psychicznie, zdaniem badanych terapeutów należy 

realizować szereg działań, taki jak: 

 tworzenie ŚDS, WTZ, 

 organizowanie imprez, spotkań, wystaw, kiermaszów, wyjść kulturalnych, krajobrazowych – tworzenie 

okazji do spotkań z osobami zdrowymi, 

 realizacja kampanii informacyjnych i uświadamiających społeczeństwo, 

 realizacja zajęć ruchowych, gimnastyki, co poprawia nastrój osób chorych. 

Należy tworzyć okazje do spotkań ludzi chorych i zdrowych, by pokazać, ze każdy ma prawo do normalnego 

funkcjonowania w naszym społeczeństwie. Środowiskowy dom samopomocy wyszedł z taką inicjatywą i organi-

zuje pikniki integracyjne, gdzie ludzie chorzy, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności, mogą przebywać 

wśród ludzi nie mających problemów fizycznych czy psychicznych. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Warto tworzyć sytuacje, by te osoby wyszły do ludzi. Trzeba pokazać, że świat może być ciekawy z perspektywy 

osoby chorej i zdrowej. Trzeba uświadomić w ten sposób osobom dotkniętym chorobą psychiczną, że nie są gor-

sze i zasługują na normalne życie. W ten sam sposób otoczenie będzie miało szansę zaakceptować osoby chore. 

Nasza placówka organizuje pikniki integracyjne i spotkania ze zdrowymi ludźmi, by pomóc obu stronom w spo-

strzeżeniu, że nikt nie jest od nikogo gorszy. W taki sposób pomagamy budować świadomość społeczną i wartość 

osoby chorej w jej oczach i otoczenia. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Myślę, że trzeba promować osoby chore, że mają wiele do zaoferowania społeczeństwu mimo swoich trudności. 

Jako stowarzyszenie, do którego należy warsztat terapii zajęciowej organizujemy różne wystawy artystyczne, 

kiermasze, współpracujemy z Jurkiem Owsiakiem, nasi uczestnicy dostają różne zadania do wykonania, dzięki 

czemu czują się potrzebni. Organizujemy konkursy umiejętności, np. „Kucharz doskonały”, czy konkurs kompu-

terowy. W konkursach tych też biorą udział osoby z innych placówek, dzięki czemu nasi uczestnicy mogą posze-

rzać grono znajomych. Piszemy do różnych placówek, by umożliwiły nam zorganizowanie u nich zajęć, na przy-

kład mieliśmy zajęcia w ośrodku kultury rosyjskiej. Zabieramy uczestników na wyjścia kulturalne, do muzeów, 

galerii. (Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Wychodzimy z naszymi uczestnikami przynajmniej raz w tygodniu. Kontaktujemy się z innymi instytucjami, wo-

lontariuszami z liceum, chcemy, by mogli nawiązywać różne kontakty. Ostatnio na przykład zorganizowaliśmy 

aukcję prac naszych uczestników w Galerii Dzwonnica na Wilanowie. Chcemy, by nasi uczestnicy mogli jakoś 

zaistnieć. (Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Podkreśliłabym rolę gimnastyki, wyjść na zewnątrz, na spacer, jak najwięcej zajęć poza ośrodkiem, między ludź-

mi. Staramy się jako placówka to realizować w miarę naszych możliwości. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

W celu skutecznego aktywizowania zawodowego osób chorujących psychicznie, zdaniem terapeutów 

powinno się podejmować takie działania jak: 
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 prowadzenie treningów higienicznych, 

 szkolenia z zakresu załatwiania spraw urzędowych, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, 

 organizowanie targów pracy, 

 realizacja warsztatów rozwijających umiejętności, 

 organizowanie staży, 

 zapewnienie chorym wsparcia asystenta bądź trenera, który wesprze ich w miejscu zatrudnienia, 

 tworzenie miejsc pracy chronionej. 

Trzeba niekiedy nauczyć chorego rzeczy podstawowych, takich jak załatwienie sprawy w urzędzie, jak napisać 

C.V., podanie. Prowadzę również dla pacjentów trening higieniczny, co jest bardzo ważne, bo wielu z nich ma 

problem z utrzymywaniem higieny osobistej. W ten sposób są przygotowywani do wejścia na rynek pracy. Jakby 

stopień wyżej po naszym ośrodku są warsztaty terapii zajęciowej, gdzie chorzy są przygotowani do podjęcia 

pracy. Myślę, że w tej chwili kilka naszych uczestników mogłoby tam już przejść. Jest też tak, że części chorych 

nie chce się iść do pracy albo się czegoś obawiają. Wtedy nasza rola, by ich mobilizować. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

MOPS i Środowiskowy Dom działają na rzecz wsparcia zawodowego osób chorych. Organizowane Targi Pracy, 

mają na celu przedstawienie zapotrzebowania na usługi i osoby, które są chętne do pracy. Jako psycholog wspie-

ram takie inicjatywy. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Warto stworzyć osobom chorym warunki do godnego życia w społeczeństwie. Trzeba miejsc pracy, gdzie osoba 

z  chorobą psychiczną nie będzie czuła się napiętnowana i gorsza a spełni się zawodowo. Mamy kilku podo-

piecznych w wielu wyboru drogi zawodowej i myślę, że należy stworzyć im szansę do rozwoju. Młodzi ludzie 

zasługują na wsparcie i godne funkcjonowanie 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

My to czynimy poprzez pracę w poszczególnych pracowniach, gdzie uczestnicy zdobywają kolejne umiejętności, 

a następnie poprzez pomoc w szukaniu zatrudnienia. Staramy się nawiązywać kontakt z firmami, które zgodziły-

by się zatrudniać osoby chore. Towarzyszymy uczestnikom w rozmowach o pracę i w pierwszym tygodniu zatrud-

nienia, by mogli się wdrożyć w obowiązki zawodowe. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Mieliśmy kilka osób, które podjęły pracę, uczestnicy ci znaleźli sobie zatrudnienie w zakładach pracy chronionej, 

ale też takich, co zatrudniają osoby chorujące. Zależy dużo od tego, czy pracodawca wie, jak przebiega choroba, 

że taki pracownik może czasem czuć się gorzej. Jeśli jest tego świadomy, wszystko jest OK. Tak więc niektórzy 

nasi uczestnicy, będąc aktywizowani u nas, podejmują pracę. Trzeba tu też podkreślić rolę warsztatów terapii 

zajęciowej, do których możemy wysłać niektórych naszych uczestników. 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

* 

Tutaj w naszym ośrodku chorzy są aktywizowani zawodowo. Jeszcze nie pracują, chodzą na warsztaty, staże. 

Myślę, że problemem jest to, że warsztaty nie mają możliwości wspierania już zatrudnionych osób (warunkiem 

uczęszczania na warsztaty jest to, że dana osoba nie pracuje). 

(Źródło: IDI z terapeutami współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS) 

WNIOSKI CZĘŚCIOWE 

Bariery w zakresie reali-

zacji wsparcia środowi-

skowego 

 bariera finansowa, czyli brak wystarczającej ilości środków finansowych, które umożliwiłyby zao-

ferowanie bardziej skutecznego wsparcia dla osób chorych i ich opiekunów (np. utrudniony dostęp 

do służby zdrowia) 

 niski poziom zaangażowania w wykonywaną pracę oraz zainteresowania wspieraniem pacjentów 
przez personel zatrudniony w instytucjach udzielających pomocy chorym 

 brak odpowiednich kwalifikacji/profesjonalizmu u personelu 

 niski poziom wiedzy ogółu społeczeństwa nt. chorób psychicznych (stereotypowe podejście do 
osób chorych, brak zrozumienia, lęk i niechęć społeczeństwa do osób chorujących oraz ich opie-

kunów) 

 brak wsparcia informacyjnego i edukacyjnego dla opiekunów osób chorych (niska skuteczność 
systemu przekazywania informacji na temat możliwych źródeł oraz form pomocy dla osób cho-

rych i ich opiekunów) 

 wstyd i obawa najbliższego otoczenia osoby chorej przed korzystaniem z pomocy, brak motywacji 
do szukania źródeł wsparcia 
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WNIOSKI CZĘŚCIOWE 

 problemy zdrowotne opiekunów, które utrudniają im opiekę nad bliską osobą chorą oraz możli-
wość skorzystania z pomocy 

 brak miejsc zatrudnienia dla osób chorych psychicznie, które są w stanie wykonywać pracę 

 trudności natury administracyjnej, biurokratycznej 
 trudności we współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami 

 mała liczba instytucji/jednostek udzielających wsparcia środowiskowego 

 brak mieszkań chronionych 
 stan zdrowia pacjentów, który może im utrudniać aktywność społeczną i zawodową 

Sugerowane działania 

zaradcze 

 przeznaczenie większej ilości środków finansowych na pomoc dla osób chorujących psychicznie 

 kształcenie kompetentnych pracowników systemu pomocy zdrowotnej oraz pomocy społecznej, 
podnoszenie kwalifikacji, dokształcanie 

 realizacja kampanii informacyjnych oraz uświadamiających skierowanych do ogółu społeczeństwa 

 wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla osób chorych psychicznie 
 wsparcie informacyjno-edukacyjne dla najbliższego otoczenia osób chorych psychicznie 

 skrócenie czasu oczekiwania na wsparcie 

 zapewnienie pomocy wykwalifikowanych opiekunów/asystentów dla opiekunów, którzy nie są 

w  stanie samodzielnie zająć się podopiecznym 

 tworzenie instytucji/ośrodków/zakładów (np. ŚDS, WTZ) udzielających pomocy chorym i ich 

osób sprawujących nad nimi opiekę 

 współpraca pomiędzy specjalistami oraz instytucjami udzielającymi wsparcia osobom chorym 
oraz ich opiekunom 

 organizowanie imprez, spotkań, wystaw, kiermaszów, wyjść kulturalnych, krajobrazowych – two-

rzenie okazji do spotkań z osobami zdrowymi 
 prowadzenie treningów higienicznych 

 szkolenia z zakresu załatwiania spraw urzędowych, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych 
 organizowanie targów pracy 

 realizacja warsztatów rozwijających umiejętności 

 organizowanie staży 
 zapewnienie chorym wsparcia asystenta bądź trenera, który wesprze ich w miejscu zatrudnienia 

 tworzenie miejsc pracy chronionej 
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4. WNIOSKI I REKOMENDACJE KOŃCOWE 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy danych zastanych, możliwości korzystania ze specjalistycznego 

wsparcia medycznego i około medycznego przez osoby chore psychicznie i ich rodziny w województwie mazo-

wieckim są na względnie wystarczającym poziomie. Baza placówek świadczących opiekę całodobową oraz 

doraźną, interwencyjną – niezależnie od rodzaju zaburzenia psychicznego i jego powodu (od osób uzależnionych 

zdekompensowanych, przez osoby w rzucie chorobowym trafiające na oddziały psychiatryczne, po osoby 

w  remisji korzystające z uzdrowisk) jest bogata, ze względnie dużą liczbą dostępnych łóżek dla przebywających 

i oczekujących pacjentów. Taka oferowana opieka nad chorym jest również ułatwieniem dla rodzin osób chorych 

psychicznie, które mogą liczyć na opiekę instytucjonalną dla swych podopiecznych. 

Powszechna rejestracja osób chorych psychicznie, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją DSM IV, ICD 

10 dla całego regionu mazowieckiego, ogranicza możliwości wnikliwej analizy, agregacji danych i zestawień 

w  rozróżnieniu na poszczególne powiaty. Należy rozważyć wprowadzenie dodatkowego systemu monitorowa-

nia problematyki zaburzeń psychicznych, który umożliwiłby uzyskanie wiarygodnych wyników statystycznych 

zgodnie z wymogami ochrony danych wrażliwych. 

Zgodnie z najnowszymi statystykami, 86% osób z zaburzeniami psychicznymi leczonych w opiece am-

bulatoryjnej to pacjenci leczeni w poradniach zdrowia psychicznego. W okresie od 1997 do 2010 r. liczba leczo-

nych ogółem i po raz pierwszy w opiece ambulatoryjnej niemal podwoiła się (w obu przypadkach wzrost 

o  88%), bardzo podobnie rozkłada się wynik dla województwa mazowieckiego i innych województw w Polsce. 

Ilość przypadków diagnozowanych zaburzeń psychicznych rośnie systematycznie w poszczególnych latach na 

przełomie 2010-2012. 

Najczęstszą grupą rozpoznań wśród leczonych są zaburzenia nerwicowe, schizofreniczne, następnie za-

burzenia nastroju i organiczne zaburzenia psychiczne. Chorzy leczeni z powodu zaburzeń alkoholowych stano-

wią czwartą co do wielkości grupę leczonych ogółem.  

Zgodnie z Diagnozą systemu wsparcia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach służb 

pomocy i integracji społecznej na Mazowszu wśród specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburze-

niami psychicznymi, dominują: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia; inter-

wencje i pomoc w życiu w rodzinie; pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wspieranie i pomoc w uzyskaniu 

zatrudnienia; pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi; usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu; pomoc 

mieszkaniową. 

Przeprowadzone badanie umożliwiło na wskazanie najważniejszych barier oraz problemów w zakresie 

realizacji wsparcia środowiskowego, w tym wsparcia społecznego oraz zawodowego dla osób chorujących psy-

chicznie. Bariery te można podzielić na kilka obszarów: 

1. Bariera finansowa – brak wystarczającej ilości środków finansowych, które umożliwiłyby zaoferowanie 

bardziej skutecznego wsparcia dla osób chorych i ich opiekunów: ograniczona liczba pracowników in-

stytucji wspierających; ograniczone zasoby czasu, jakimi dysponują instytucje udzielające wsparcia; 

mała liczba instytucji/jednostek udzielających wsparcia środowiskowego; brak mieszkań chronionych; 

ograniczony dostęp do specjalistów (np. psychoterapeutów); 

2. Bariera związana z właściwym wyszkoleniem personelu zatrudnionego w instytucjach wspierających 

osoby chore i ich opiekunów – personel medyczny oraz personel systemu pomocy społecznej niejedno-

krotnie borykają się z problemem niskiego poziomu wiedzy, kompetencji czy umiejętności pracowni-

ków tych instytucji. 

3. Bariera społeczna – niski poziom wiedzy ogółu społeczeństwa nt. chorób psychicznych; stereotypowe 

podejście do osób chorych; brak zrozumienia, lęk i niechęć społeczeństwa do osób chorujących oraz ich 

opiekunów;  

4. Bariera rynku – brak miejsc zatrudnienia dla osób chorych psychicznie, które są w stanie wykonywać 

pracę;  

5. Bariera informacyjna – brak wsparcia informacyjnego i edukacyjnego dla opiekunów osób chorych 

(niska skuteczność systemu przekazywania informacji na temat możliwych źródeł oraz form pomocy 

dla osób chorych i ich opiekunów);  

6. Bariery związane z otoczeniem osoby chorej – problemy zdrowotne opiekunów, które utrudniają im 

opiekę nad bliską osobą chorą oraz możliwość skorzystania z pomocy; utrudniony kontakt z rodziną pa-

cjentów; wstyd i obawa najbliższego otoczenia osoby chorej przed korzystaniem z pomocy, brak moty-

wacji do szukania źródeł wsparcia; 

7. Bariery związane ze stanem osoby chorej – stan zdrowia pacjentów, który może im utrudniać aktyw-

ność społeczną i zawodową; brak motywacji u osoby chorej psychicznie; problemy w komunikacji 

z  osobami chorymi; lęk chorych przed zgłaszaniem się po pomoc. 
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8. Bariery prawne i administracyjne – ograniczenia wynikające z istniejących zapisów prawa; trudności 

we współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami. 

Sugerowanymi sposobami rozwiązywania wspomnianych powyżej barier są: 

1. Dofinansowanie systemu ochrony zdrowia psychicznego, co pozwoli na zaoferowanie skuteczniejszej 

pomocy osobom chorującym oraz ich opiekunom; włączanie wolontariuszy, stażystów, praktykantów, 

studentów, otoczenia osób psychicznie chorych w realizację działań instytucji; poszukiwanie rozmai-

tych form finansowania, dotacji usług; skrócenie czasu oczekiwania na wsparcie; tworzenie instytu-

cji/ośrodków/zakładów (np. ŚDS, WTZ) udzielających pomocy chorym i ich osób sprawujących nad 

nimi opiekę;  

2. Kształcenie kompetentnych pracowników systemu Służby zdrowia oraz pomocy społecznej, podnosze-

nie kwalifikacji, dokształcanie; zwiększenie dostępu do bezpłatnych szkoleń dla pracowników instytucji 

wspierających osoby chore; superwizja pracy własnej, analiza wspólna poszczególnych przypadków 

klientów wspólnie z załogą danej instytucji;  

3. Realizacja kampanii informacyjnych oraz uświadamiających skierowanych do ogółu społeczeństwa; 

organizowanie imprez, spotkań, wystaw, kiermaszów, wyjść kulturalnych, krajobrazowych – tworzenie 

okazji do spotkań z osobami zdrowymi;  

4. Podejmowanie działań informacyjnych wśród pracodawców; organizowanie staży dla osób chorych; 

szkolenia z zakresu załatwiania spraw urzędowych, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych; 

zapewnienie chorym wsparcia asystenta bądź trenera, który wesprze ich w miejscu zatrudnienia; two-

rzenie miejsc pracy chronionej; organizowanie targów pracy; realizacja warsztatów rozwijających umie-

jętności; 

5. Prowadzenie akcji informacyjnych oraz edukacyjnych w otoczeniu osoby psychicznie chorej; 

6. Kontakt z rodziną pacjenta, tłumaczenie i uzasadnienie potrzeby wsparcia i jej zasadności; zapewnienie 

pomocy wykwalifikowanych opiekunów/asystentów dla opiekunów, którzy nie są w stanie samodziel-

nie zająć się podopiecznym 

7. Wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla osób chorych psychicznie; współpraca osób chorych 

wvramach spotkań (terapia grupowa); praca z pacjentami nad planami długoterminowymi; tworzenie 

długoterminowych programów terapeutycznych;  

8. Systemowe połączenie różnych instytucji i organizacji działających na rzecz wsparcia osób psychicznie 

chorych, uzupełniając wachlarz możliwych usług na danym terenie powiatu; współpraca pomiędzy ze-

społami w ramach danej instytucji; samodzielna współpraca specjalistów z innymi instytucjami; pod-

niesienie jakości komunikacji między jednostkami. 

9. Tworzenie zespołów zadaniowych pracujących na rzecz osoby chorej psychicznie i jej rodziny, które 

pozwalają na indywidualne dostosowanie metod leczenia oraz terapii do sytuacji społecznej pacjenta. 

Możliwość konsultacji w ramach zespołu zadaniowego pozwala na dokładniejszą, trafniejszą diagnozę 

oraz monitorowanie postępów pacjenta i jego otoczenia, co przyczynia się do bardziej efektywnego le-

czenia. Ponadto interdyscyplinarność zespołów pozwoliłaby na pełne wykorzystanie potencjału różnych 

instytucji i organizacji, działających na rzecz osób chorych psychicznie.     

Podczas badania wyodrębnione zostały również potrzeby szkoleniowe, które zgłaszali pracownicy in-

stytucji wspierających chorych psychicznie w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności w obszarze udzielania 

wsparcia dla tych osób, oraz osób sprawujących nad nimi opiekę w celu zapewnienia im samodzielności w funk-

cjonowaniu w środowisku lokalnym. Wśród wskazywanych przez nich potrzeb szkoleniowych znalazły się: 

1. Szkolenia z zakresu: możliwości socjalnych; pisania projektów pozwalających na pozyskanie dofinan-

sowanie; psychoterapia własna oraz radzenie sobie z zachowaniami trudnymi; motywowania pacjentów 

oraz aktywizowania ich do powrotu na łono społeczeństwa czy rynku pracy; komunikowania się oraz 

współpracy z rodziną i otoczeniem osób chorych psychicznie; możliwości kierowania rodzin do wspar-

cia, terapii rodzinnej; możliwości kierowania pacjentów po ukończeniu terapii do innych instytucji po-

mocy; szkolenia biznesowe;  

2. Studia z zakresu psychoterapii; 

3. Spotkania, konferencje poświęcone: współpracy ze stowarzyszeniami, ośrodkami pomocy społecznej, 

władzami samorządowymi czy urzędami pracy;  

4. Superwizja; 

5. Wymiana stażowania w innych ośrodkach. 

Osoby chorujące psychicznie jako największe potrzeby własne w zakresie realizacji wsparcia środowi-

skowego wskazały na większe zrozumienie oraz wyższą świadomość ze strony otoczenia, jak również na bar-

dziej natężone wsparcie terapeutyczne.  Z kolei osoby sprawujące opiekę nad swoimi bliskimi wskazali na takie 

potrzeby własne, jak: możliwość zdobycia narzędzi/umiejętności wspierania osób chorych (np. zdolności komu-
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nikacyjne), pomoc osoby trzeciej, która wspierałaby swoimi umiejętnościami i wiedzą opiekuna osoby chorej 

oraz wsparcie psychologiczne i motywacyjne. Jeśli chodzi o potrzeby podnoszenia kwalifikacji, które zgłaszają 

osoby sprawujące opiekę nad osobami chorymi psychicznie w zakresie udzielanego wsparcia w tym w zakresie 

aktywizacji społecznej i zawodowej, to zgodnie z uzyskanymi wynikami, najistotniejsze jest dla nich: poszerze-

nie posiadanej wiedzy na temat dolegliwości, z jakimi borykają się osoby chore, pozyskanie umiejętności komu-

nikowania się z chorymi, jak również wsparcie informacyjne na temat dostępnych źródeł oraz rodzajów pomocy. 

Równie istotnym czynnikiem, umożliwiającym właściwe funkcjonowanie osób chorych psychicznie oraz ich 

rodzin jest świadomość praw, które im przysługują. Istniejące przepisy mają za zadanie umożliwić chorym psy-

chicznie i osobom z ich otoczenia jak najaktywniejsze uczestniczenie w życiu społecznym. Realizacja tych zało-

żeń wymaga zwiększenia dostępności informacji na temat przywilejów osób chorych oraz ich rodzin. Jest to 

bardzo ważne zadanie, w kontekście wykorzystania już istniejących form wsparcia opisywanej grupy społecznej. 

Przywileje przysługujące osobom chorym psychicznie i ich rodzinom są często niewykorzystywane z powodu 

braku wiedzy na ich temat.  

Badanie pokazało, że osoby chore psychicznie na ogół negatywnie postrzegają swoją sytuację w kon-

tekście utrzymywania relacji społecznych, z uwagi na niski poziom akceptacji osób chorych w społeczeństwie. 

Osoby chorujące psychicznie często czują się odrzucone, niezrozumiane przez otoczenie, skutkiem czego zamy-

kają się w sobie, a niejednokrotnie sami zaczynają wycofywać się z kontaktów. Aktywność społeczna osób cho-

rujących uzależniona jest od rodzaju oraz stopnia zaawansowania choroby. Chorym na ogół bardzo na podtrzy-

mywaniu relacji społecznych, jednak najczęściej utrzymują kontakty społeczne wyłącznie z najbliższym otocze-

niem (rodzina, najbliższy znajomi). W przypadku niektórych osób chorych zdarzają się okresy większej lub 

mniejszej aktywności społecznej. Zgodnie z wypowiedzią osób badanych, chorzy lepiej oceniają swoje kontakty 

międzyludzkie, kiedy przebywają w ŚDS, ponieważ mają możliwość spotykania się ze specjalistami oraz innymi 

osobami chorymi. 

W przypadku osób sprawujących opiekę nad chorymi psychicznie, sytuacja jest nieco lepsza. Opieku-

nowie osób chorych na ogół są zadowoleni z utrzymywanych przez siebie relacji społecznych, starają się pod-

trzymywać kontakty z innymi ludźmi, chociaż niejednokrotnie, z uwagi na dużą ilość obowiązków, jest to dla 

nich trudne. Opieka nad osobą chorą psychicznie w pewien sposób rzutuje na relacje społeczne, które utrzymują 

opiekunowie, w związku z czym osoby te nierzadko czują się wyobcowane i niezrozumiane przez swoje otocze-

nie, wstydzą się własnej sytuacji oraz swoich problemów, czasami pojawia się u nich postawa wycofana, czyli 

unikanie kontaktów. Zdarza się również, że opiekunowie są izolowani przez otoczenie. 

Aby podnieść poziom zadowolenia z utrzymywanych relacji społecznych u osób chorych oraz ich opie-

kunów, należy podejmować następujące działania: 

 zwiększyć dostęp do służby zdrowia, tj. wsparcia diagnostycznego oraz terapeutycznego; 

 udzielać wsparcia powinny osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz predyspozycje 

 podejmować temat chorób psychicznych oraz warunków życia chorych w ogólnodostępnych mediach 

(zwiększać poziomu wiedzy oraz świadomości społeczeństwa, podnoszenie poziomu wiedzy osób cho-

rych nt. możliwości uzyskania pomocy; 

 organizować spotkania integracyjne, imprezy okolicznościowe, które aktywizują osoby chore oraz ich 

rodziny, znajomych oraz lokalną społeczność; 

 podejmować większą liczbę działań środowiskowych, tworzyć zakłady leczenia środowiskowego; 

 tworzyć mieszkania chronione. 

Zrealizowane badanie pokazało, iż w opinii dominującej części osób badanych, reprezentujących 

wszystkie grupy docelowe, pozytywnie oceniło ilość oraz zróżnicowanie tak źródeł, jak i rodzajów wsparcia, 

które są oferowane osobom chorującym psychicznie oraz ich opiekunom. Kwestią problematyczną jest przede 

wszystkim niska dostępność profesjonalnego wsparcia, związana z niedofinansowaniem systemu ochrony zdro-

wia psychicznego. Rzutuje to bowiem tak na niską skuteczność promocji zdrowia, jak i diagnostyki, czy później-

szego leczenia. Społeczeństwo reprezentuje również bardzo niski poziom wiedzy na temat zaburzeń psychicz-

nych, co utrudnia aktywizację społeczną i zawodową chorych. Dużym problemem jest również niedoinformo-

wanie opiekunów osób chorych. Osoby sprawujące opiekę nad chorymi psychicznie bardzo rzadko poszukują 

pomocy, mają bardzo małą wiedzę na temat możliwości otrzymania wsparcia i zazwyczaj nie zgłaszają potrzeb 

w zakresie doszkalania. Ważne jest zatem kierowanie działań edukacyjnych i informacyjnych do tej grupy, po-

nieważ rzutuje to w sposób bezpośredni na sytuację osób chorujących. 

Równie istotnymi zadaniem, które należy realizować jest zwiększanie świadomości całego społeczeń-

stwa na temat chorób psychicznych oraz osób i rodzin osób, dotkniętych tym problemem. Podejmowanie tego 

typu działań umożliwia zwiększenia świadomości ludzi na temat identyfikacji choroby, a tym samym zwiększa 

prawdopodobieństwo wczesnego wykrycia oraz podjęcia leczenia, co z kolei ogranicza skutki choroby. Jedno-

cześnie informowanie społeczeństwa i wzrost wiedzy na temat chorób psychicznych, pozwala na zmianę postaw 

wobec osób dotkniętych chorobą. Jest to działanie, które w wymiarze długoterminowym umożliwia  pełniejsze 
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funkcjonowanie osób chorych psychicznie i ich rodzin w życiu społecznym.  Jest to szczególnie istotne w kon-

tekście leczenia takich osób oraz ich rehabilitacji społecznej. Osoby chore psychicznie często zmagają się ze 

swoimi problemami przez długi okres czasu, a w przypadku niektórych schorzeń nawet całe życie. Poprzez 

zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej tego typu chorób, możliwe jest poprawienie sytuacji osób cho-

rych np. na rynku pracy. Ponadto w  wykryciu choroby psychicznej bardzo istotną jest rola otoczenia osoby 

dotkniętej daną dolegliwością. Wzrost wiedzy w zakresie występowana chorób i ich objawów jest bardzo istot-

nym elementem prewencji, która może pozwolić na interwencję psychiatryczną już na wczesnym etapie choroby, 

a tym samym na zmniejszeniu jej skutków. 
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5. ANEKS 

5.1. SPIS WYKORZYSTANYCH ŹRÓDEŁ DANYCH 

1. Roczniki Statystyczne woj. Mazowieckiego, 2012; 

2. Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych, Dział: Stan Zdrowia Ludności; 

3. Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania pod redakcją Bogdana Wojtyniaka, Pawła Go-

ryńskiego, Bożeny Moskalewicz, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Hi-

gieny, Warszawa, 2012 rok; 

4. Program Przeciwdziałania Wybranym Problemom Zdrowotnym w Województwie Mazowieckim oraz 

Mazowieckim Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego; 

5. Piotr Nowak-Skyrpan, Agnieszka Patrzałek, Tomasz Błacha, Ireneusz Lemański, Danuta Książek, Ma-

rek Siwecki, Diagnoza systemu wsparcia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach 

służb pomocy i integracji społecznej na Mazowszu, Obserwatorium Integracji Społecznej; 

6. Sprawozdanie dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za I-XII z półrocznych i rocznych udzielo-

nych świadczeń społecznych – pieniężnych w naturze i usługach, opracowała Anna Kasperska; 

7. Hanna Ajdukiewicz, Patrycja Ata, Anna Wiśniewska, Przewodnik – opieka nad osobami z zaburzeniami 

psychicznymi na Mazowszu, Warszawa 2012; 

8. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 w sprawie zajęć rehabili-

tacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych 

zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej; 

11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowisko-

wych domów samopomocy; 

12. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych 

usług opiekuńczych, z późn. zm.; 

13. Zielona księga – Poprawa zdrowia psychicznego ludności. Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Eu-

ropejskiej, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 14.10.2005; 

14. Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce – wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki, RPO, Warszawa, 

maj 2014; 

15. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, Nowy York, 13 grudnia 2006 

16. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych z dnia 01 sierpnia 1997 roku, M.P. Nr 50, poz. 475; 

17. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994, z późn. zm. 
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5.2. FORMY WSPARCIA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE 

Wśród form wsparcia, z jakich mogą korzystać osoby chorujące psychicznie znajdują się: 

 specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, 

 usługi realizowane przez środowiskowe domy samopomocy, 

 usługi realizowane przez domy pomocy społecznej dla osób zaburzeniami psychicznymi, 

 usługi realizowane przez warsztaty terapii zajęciowej. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej, specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowa-

ne przez ośrodki pomocy społecznej na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi obejmują
21

: 

1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:  

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego 

funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejęt-

ności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codzien-

nych czynnościach życiowych (w szczególności takich jak: samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie 

czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, dbałość 

o higienę i wygląd, utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy 

oraz ze społecznością lokalną, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług 

różnych instytucji), 

b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych 

– poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeu-

tyczne, ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz 

rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, kształtowanie 

pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, współpraca z rodziną – kształtowanie odpo-

wiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej, 

c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-

rentowych, w wypełnianiu dokumentów urzędowych, 

d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza: w szukaniu informacji o pracy, pomoc 

w znalezieniu; 

2. pielęgnację – jako wspieranie procesu leczenia, w tym: 

a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, 

b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, 

c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, 

d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, 

e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocni-

czych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny, 

f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, 

g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych; 

3. rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-

blicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.): 

a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, 

b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-

terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych 

usług; 

4. pomoc mieszkaniową, w tym: 

a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, 

b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, 

c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu; 

5. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych 

i  rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania 

dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psy-

chicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.). 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej usługi realizowane przez środowi-

skowe domy samopomocy obejmują
22

: 

                                                           
21 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, z późn. zm. 
22 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy 
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1. trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening na-

uki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi 

środkami finansowymi; 

2. trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytyw-

nych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach 

komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury; 

3. trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami 

radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych; 

4. poradnictwo psychologiczne; 

5. pomoc w załatwianiu prac urzędowych; 

6. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów 

wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia; 

7. niezbędną opiekę; 

8. terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe, turystykę i rekreację; 

9. całodobowe wyżywienie dla uczestników skierowanych na pobyt całodobowy w formie posiłków lub 

produktów żywnościowych do przygotowania posiłków przez uczestnika; 

10. inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podję-

cia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej domy pomocy społecznej oferują dla 

osób zaburzeniami psychicznymi zajęcia rehabilitacji społecznej, wśród których wyróżniono
23

: 

1. zajęcia terapeutyczne, w tym: trening funkcjonowania w codziennym życiu, trening umiejętności inter-

personalnych i umiejętności rozwiązywania problemów, trening umiejętności spędzania czasu wolnego; 

2. zajęcia z psychologiem, w tym: badania psychologiczne, terapię psychologiczną, poradnictwo psycho-

logiczne; 

3. zajęcia ruchowe, w tym: zajęcia sportowe, turystykę, rekreację; 

4. zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia, w tym: terapię manualną (w tym w ramach warszta-

tów terapii zajęciowej), zajęcia informatyczne, pracę (w tym w warunkach pracy chronionej lub na 

przystosowanym stanowisku pracy). 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej usługi realizowane przez warsztaty te-

rapii zajęciowej to
24

: 

1. ogólne usprawnianie; 

2. rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, w tym zaradności osobistej dzięki 

stosowaniu różnych technik terapii zajęciowej; 

3. przygotowanie do życia w środowisku społecznym w szczególności poprzez rozwój umiejętności pla-

nowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój 

innych umiejętności niezbędnych w życiu, a także poprawę kondycji fizycznej i psychicznej; 

4. rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających później-

sze podjęcie pracy zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej bądź 

szkolenia zawodowego. 

  

                                                           
23 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy 
społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
24 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finan-

sowania warsztatów terapii zajęciowej 
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5.3. CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

Województwo mazowieckie jest największym regionem w Polsce. Usytuowane jest w środkowo-

wschodniej części kraju i graniczy z sześcioma innymi województwami: łódzkim, kujawsko-pomorskim, war-

mińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim oraz świętokrzyskim. Region zajmuje powierzchnię 35 558 km
2
, za-

mieszkuje je 5 324 519 osób. Największe miasto i jednocześnie stolica województwa mazowieckiego to War-

szawa, będąca siedzibą władz samorządowych. Region Mazowsza składa się z 6 subregionów, 42 powiatów 

(w tym 5 powiatów grodzkich) oraz 314 gmin (w tym 35 miejskich, 50 miejsko-wiejskich i 229 wiejskich). 

Mapa 4. Podział administracyjny woj. Mazowieckiego. 

 
Źródło: „Ocena zasobów pomocy społecznej”, Mazowieckie Obserwatorium Integracji Społecznej, Warszawa 2013, s. 6 

Struktura demograficzna woj. mazowieckiego 

Według danych z 30 czerwca 2014 r. województwo mazowieckie miało 5 324 519 mieszkańców, co sta-

nowiło 13,7% ludności Polski. Mazowieckie jest województwem o największej liczbie ludności w Polsce.  

Pod koniec roku 2013 w województwie mieszkało 5 316 940 osób, z czego 2 773 078 stanowiły kobie-

ty. Na 100 mężczyzn przypadało 109 kobiet. Miasta zamieszkiwało 64,2% ogółu mieszkańców regionu. 

Ludność w wieku produkcyjnym wynosiła 62,4%% ogółu, w wieku przedprodukcyjnym – 18,5%.  
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Rynek pracy w woj. mazowieckim 

BEZROBOCIE 

Z końcem roku 2013 w województwie mazowieckim bezrobocie rejestrowane kształtowało się na po-

ziomie 283 tysięcy. Oznacza to, że na 1000 osób zatrudnionych przypadło 124,5 osoby bezrobotne. Wśród osób 

pozostających bez pracy dominowali mężczyźni, stanowiący 52,8% ogółu. Wśród bezrobotnych znajdowało się: 

42,9% osób długotrwale pozostających bez zatrudnienia; 27% osób z wykształceniem gimnazjalnym, podsta-

wowym i niepełnym podstawowym oraz 25,3% osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym.  

Zgodnie danymi GUS z sierpnia br. stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie mazowieckim 

ukształtowała się na poziomie 10,1%. Najwyższy wskaźnik bezrobocia rejestrowanego odnotowany był w po-

wiecie szydłowieckim. 

ZATRUDNIENIE 

Przeciętne zatrudnienie na Mazowszu w sierpniu kształtowało się na poziomie 1336,7 tys. osób 

(to 24,1% wyniku ogólnopolskiego). Najwięcej osób zatrudnionych było w: przemyśle – 347,3 tys. (wzrost r/r 

– o 3,3%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych – 299,6 tys. (wzrost r/r – 1,2%) oraz transporcie 

– 246,7 tys. (spadek r/r o 2,2%). Największy wzrost zanotowano w sekcjach: administrowanie i działalność 

wspierająca, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna oraz obsługa nieruchomości. 

WYNAGRODZENIE 

W sierpniu 2014 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształto-

wało się na poziomie 4707,48 zł, co oznacza kwotę wyższą niż przed rokiem o 2,9%. 

Mieszkalnictwo w woj. mazowieckim 

Pod koniec roku 2013 w województwie mazowieckim odnotowano 29 233 mieszkania. Na tysiąc lud-

ności przypadło 5,5 mieszkania oddanego do użytkowania oraz 21,7 izb. 

Przeciętna powierzchnia 1 mieszkania wynosiła 98,9 m
2
. 

Edukacja w woj. mazowieckim 

W roku szkolnym 2013/2014 w regionie działało: 

 3 390 placówek wychowania przedszkolnego, w których kształciło się 45 891 dzieci; 

 1736 szkół podstawowych, których kształciło się  316 201 uczniów; 

 1 020 gimnazjów, których kształciło się 155 252 uczniów; 

 61 szkół specjalnych przysposabiających do pracy, których kształciło się 1 400 uczniów; 

 564 liceów ogólnokształcących, których kształciło się 113 955 uczniów; 

 54 liceów profilowanych, których kształciło się 1 923 uczniów; 

 45 uzupełniających liceów ogólnokształcących, których kształciło się 853 osób; 

 189 zasadniczych szkół zawodowych, których kształciło się 16 972 osób; 

 71 techników uzupełniających, których kształciło się 2 475 osób; 

 228 techników, których kształciło się 59 752 uczniów; 

 13 ogólnokształcących szkół artystycznych, których kształciło się 1 210 uczniów; 

 273 szkół policealnych, których kształciło się 32 570 osób; 

 104 szkół wyższych, których kształciło się 283 255 osób. 

Ochrona zdrowia w woj. mazowieckim, (włącznie z ochroną zdrowia psychicznego) 

Pod koniec roku 2013 na terenie województwa mazowieckiego działało 2 544 przychodni, w tym 1994 

zlokalizowanych w miastach i 550 we wsiach. 

Odnotowano 379 przypadków praktyk lekarskich zakontraktowanych z NFZ lub z przychodniami, 

w  tym 224 w miastach i 155 we wsiach. 

Udzielono 43 314,7 tysięcy porad lekarskich. 
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5.4. PRZEDSTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH DANYCH STATYSTYCZNYCH  

Wykresy 21-33 - źródło: Opracowanie własne Eu-consult Sp. z o.o. na podstawie danych: 

Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych Lokalnych, Dział: Stan Zdrowia Ludności 

Wykres 21. Liczba osób chorych psychicznie w Polsce i w woj. mazowieckim w latach 2010-2012. 

 
Chorzy w województwie mazowieckim stanowili w 2012 roku 15% wszystkich chorych w kraju. 

Wykres 22. Liczba osób z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania (wyłączając os. uzależnione) w latach 2010-2012. 

 
Osoby z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania (wyłączając osoby uzależnione) w woj. mazowieckim stanowiły w 2012 

roku 14% wszystkich osób z ww. zaburzeniami w kraju. 
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Wykres 23. Liczba osób z zaburzeniami spowodowanymi nadużywaniem alkoholu w latach 2010-2012. 

 
Osoby z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi nadużywaniem alkoholu w woj. mazowieckim stanowiły w 2012 roku 19% wszyst-

kich osób z ww. zaburzeniami w kraju. 

Wykres 24. Liczba osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych w latach 2010-2012. 

 
Osoby z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych w woj. mazowieckim stanowiły w 2012 roku 
16% wszystkich osób z ww. zaburzeniami w kraju. 
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Wykres 25. Liczba osób objętych obserwacją psychiatryczną w  latach 2010-2012. 

 
Osoby objęte obserwacją psychiatryczną w woj. mazowieckim w 2012 roku stanowiły 38% wszystkich osób z ww. zaburzeniami w kraju. 

Wykres 26. Procentowy rozkład poszczególnych rodzajów zaburzeń psychicznych w województwie mazowieckim w roku 2012. 
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Wykres 27. Procentowy rozkład poszczególnych rodzajów zaburzeń psychicznych w Polsce w roku 2012. 

 
Procentowy rozkład poszczególnych rodzajów zaburzeń psychicznych w przypadku woj. mazowieckiego, jest niemalże identyczny jak 
rozkład dla całego kraju. W woj. mazowieckim można zaobserwować wyższy udział osób objętych obserwacją psychiatryczną. 
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Wykres 28. Liczba osób z poszczególnymi zaburzeniami psychicznymi (wyłączając uzależnienia) w województwie mazowieckim 

w latach 2010-2012. 
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Wykres 29. Liczba osób z poszczególnymi zaburzeniami psychicznymi (wyłączając uzależnienia) w Polsce w latach 2010-2012. 

 

200,313 

139,552 

49,078 

257,248 

353,027 

33,321 

61,493 

71,809 

12,125 

199,663 

143,511 

44,18 

269,408 

347,263 

34,194 

59,578 

72,644 

11,607 

224,634 

151,779 

39,787 

314,119 

390,079 

38,392 

61,384 

90,518 

11,454 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami

objawowymi

 schizofrenia

inne zaburzenia psychotyczne (nieschizofreniczne)

zaburzenia nastroju (afektywne)

 zaburzenia nerwicowe

zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

upośledzenie umysłowe

 zaburzenia rozwojowe

 inne zaburzenia

(tys.) 

2012 2011 2010



DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE 

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

105 

Wykres 30. Liczba osób z poszczególnymi rodzajami zaburzeń psychicznych spowodowanych używaniem alkoholu w woj. mazo-

wieckim w latach 2010-2012. 

 

Wykres 31. Liczba osób z poszczególnymi rodzajami zaburzeń psychicznych spowodowanych używaniem alkoholu w Polsce w latach 

2010-2012. 
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Wykres 32. Liczba osób z poszczególnymi rodzajami zaburzeń psychicznych spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych 

w woj. mazowieckim w latach 2010-2012. 

 

Wykres 33. Liczba osób z poszczególnymi rodzajami zaburzeń psychicznych spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych 

w Polsce w latach 2010-2012. 
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Wykresy 34-35 - źródło: Opracowanie własne Eu-consult Sp. z o.o. na podstawie 

Roczników statystycznych woj. mazowieckiego, str. 237, tab. 4/170 

Wykres 34. Wyszczególnienie zakładów stacjonarnej opieki zdrowotnej w woj. mazowieckim na dzień 31.12.2012r. 

 

Wykres 35. Wyszczególnienie liczby łóżek  i liczby leczonych pacjentów w zakładach stacjonarnej opieki zdrowotnej w woj. mazo-

wieckim na dzień 31.12.2012r. 
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Tabela 2. Powody przyznania pomocy. 

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ 

LICZBA RODZIN 
LICZBA OSÓB 

W RODZINACH OGÓŁEM 
w tym: 

NA WSI 

0 1 2 3 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 53 521 17 001 109 420 

Źródło: sprawozdanie dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za I-XII z półrocznych i rocznych udzielonych świadczeń społecznych 
– pieniężnych w naturze i usługach, opracowała Anna Kasperska 

Tabela 3. Jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym - prowadzone w ramach zadań własnych lub 

zleconych. 

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZE ŚRODKÓW NA POMOC 

NA INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

PODMIOT PROWADZĄCY - GMINA INNY PODMIOT PROWADZĄCY 

liczba 

jednostek 
liczba miejsc 

liczba osób 

korzyst. 

liczba 

jednostek 
liczba miejsc 

liczba osób 

korzyst. 

1 2 3 4 5 6 7 

DOMY POMOCY 

SPOŁECZNEJ 
1 2 57 77 1 11 14 

OŚRODKI WSPARCIA 2 80 3999 5717 43 3161 3918 

w tym: 

3 5 105 180 23 1268 1465 prowadzące miejsca 

całodobowe okresowego pobytu 

w tym: (z wiersza 2) 

4 30 1048 1230 9 307 655 OŚRODKI WSPARCIA DLA 

OSÓB Z ZABURZENIAMI 

PSYCHICZNYMI 

w tym: 

5 1 4 6 0 0 0 prowadzące miejsca 

całodobowe okresowego pobytu 

w tym: (z wiersza 4) 

6 27 991 1153 8 277 313 Środowiskowe domy 
samopomocy 

Kluby samopomocy dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 
7 1 30 49 1 30 342 

Inne ośrodki wsparcia dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

8 2 27 28 0 0 0 

DZIENNE DOMY POMOCY 9 23 1631 1866 1 20 13 

DOMY DLA MATEK Z 
MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I 

KOBIET W CIĄŻY 

10 1 30 30 2 55 49 

NOCLEGOWNIE, 

SCHRONISKA, DOMY DLA 
BEZDOMNYCH 

11 3 60 109 22 1238 1541 

KLUBY SAMOPOMOCY 

(inne niż wymienione 
w wierszu 7) 

12 4 200 463 0 0 0 

JADŁODAJNIE 13 5 522 1094 9 1541 1660 

INNE OŚRODKI WSPARCIA 14 14 508 925 0 0 0 

RODZINNE DOMY POMOCY 15 0 0 0 0 0 0 

MIESZKANIA CHRONIONE 16 13 42 49 5 24 10 

w tym: 

17 11 35 37 0 0 0 

dla osób usamodzielnianych 

opuszczających niektóre typy 
placówek opiek. - 

wychowawczych, schroniska, 

zakłady poprawcze i inne 

dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 
18 2 7 12 2 10 1 

OŚRODKI INTERWENCJI 

KRYZYSOWEJ 
19 1 6 5 2 30 1842 

w tym: 
20 1 6 5 1 20 1200 

dla ofiar przemocy w rodzinie 

dla ofiar handlu ludźmi 21 0 0 0 0 0 0 

JEDNOSTKI 
SPECJALISTYCZNEGO 

PORADNICTWA 

22 35 X 29508 2 X 893 
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Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZE ŚRODKÓW NA POMOC 

NA INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

PODMIOT PROWADZĄCY - GMINA INNY PODMIOT PROWADZĄCY 

liczba 

jednostek 
liczba miejsc 

liczba osób 

korzyst. 

liczba 

jednostek 
liczba miejsc 

liczba osób 

korzyst. 

w tym: 

23 30 X 24055 1 X 620 
JEDNOSTKI 

SPECJALISTYCZNEGO 
PORADNICTWA 

RODZINNEGO 

w tym: 
24 27 X 21545 1 X 620 

dla rodzin naturalnych 

terapii rodzinnej 25 7 X 965 0 X 0 

KLUBY INTEGRACJI 

SPOŁECZNEJ 
26 14 X 640 3 X 80 

Źródło: sprawozdanie dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za I-XII z półrocznych i rocznych udzielonych świadczeń społecznych – 
pieniężnych w naturze i usługach, opracowała Anna Kasperska. 

Tabela 4. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym – prowadzone w ramach zadań własnych lub zleco-

nych. 

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZE ŚRODKÓW NA POMOC 

NA INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

PODMIOT PROWADZĄCY - GMINA INNY PODMIOT PROWADZĄCY 

liczba 

jednostek 
liczba miejsc 

liczba osób 

korzyst. 

liczba 

jednostek 
liczba miejsc 

liczba osób 

korzyst. 

1 2 3 4 5 6 7 

DOMY POMOCY 

SPOŁECZNEJ 
1 70 8032 8313 19 1219 1050 

OŚRODKI WSPARCIA 2 17 490 564 27 929 1016 

w tym: 

3 1 15 37 8 266 335 prowadzące miejsca 

całodobowe okresowego pobytu 

w tym: (z wiersza 2) 

4 15 469 475 12 355 338 OŚRODKI WSPARCIA DLA 

OSÓB Z ZABURZENIAMI 

PSYCHICZNYMI 

w tym: 

5 0 0 0 0 0 0 prowadzące miejsca 

całodobowe okresowego pobytu 

w tym: (z wiersza 4) 

6 15 469 475 12 355 338 Środowiskowe domy 
samopomocy 

Kluby samopomocy dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 
7 0 0 0 0 0 0 

Inne ośrodki wsparcia dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 
8 0 0 0 0 0 0 

DZIENNE DOMY POMOCY 9 0 0 0 0 0 0 

DOMY DLA MATEK Z 
MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I 

KOBIET W CIĄŻY 

10 0 0 0 6 196 243 

NOCLEGOWNIE, 

SCHRONISKA, DOMY DLA 
BEZDOMNYCH 

11 0 0 0 2 70 92 

KLUBY SAMOPOMOCY 

(inne niż wymienione 
w wierszu 7) 

12 0 0 0 0 0 0 

INNE OŚRODKI WSPARCIA 13 2 21 89 7 308 343 

MIESZKANIA CHRONIONE 14 25 72 121 2 7 3 

w tym: 

15 20 49 52 2 7 3 

dla osób usamodzielnianych 

opuszczających niektóre typy 

placówek opiek. - 
wychowawczych, schroniska, 

zakłady poprawcze i inne 

dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi 
16 4 19 63 0 0 0 

OŚRODKI INTERWENCJI 

KRYZYSOWEJ 
17 10 120 4126 2 25 25 
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Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZE ŚRODKÓW NA POMOC 

NA INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

PODMIOT PROWADZĄCY - GMINA INNY PODMIOT PROWADZĄCY 

liczba 

jednostek 
liczba miejsc 

liczba osób 

korzyst. 

liczba 

jednostek 
liczba miejsc 

liczba osób 

korzyst. 

w tym: 
18 10 120 968 2 25 25 

dla ofiar przemocy w rodzinie 

dla ofiar handlu ludźmi 19 6 91 13 0 0 0 

JEDNOSTKI 

SPECJALISTYCZNEGO 

PORADNICTWA 

20 39 X 13362 0 X 0 

w tym: 

21 38 X 12159 0 X 0 
JEDNOSTKI 

SPECJALISTYCZNEGO 

PORADNICTWA 
RODZINNEGO 

w tym: 
22 33 X 9656 0 X 0 

dla rodzin naturalnych 

terapii rodzinnej 23 16 X 642 0 X 0 

Źródło: sprawozdanie dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za I-XII z półrocznych i rocznych udzielonych świadczeń społecznych – 
pieniężnych w naturze i usługach, opracowała Anna Kasperska. 
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5.5. PROJEKT NARZĘDZI BADAWCZYCH ZAWIERAJĄCYCH SZCZEGÓŁOWE 

PYTANIA BADAWCZE  

5.5.1. Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI) z przedstawicielami 

instytucji udzielających pomocy i wsparcia społecznego dla osób chorujących 

psychicznie 

Szanowni Państwo! Na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej realizujemy badanie, które ma pomóc w określeniu potrzeb w 
zakresie pomocy i oparcia społecznego dla osób chorych psychicznie w województwie mazowieckim. Państwa odpowiedzi są dla nas bardzo 

ważne. Badanie jest anonimowe i trwa ok. 10 minut. 

Metryczka 

1) Rodzaj instytucji 

 

1. Szpital Psychiatryczny 

2. Szpital Wielospecjalistyczny z Oddziałem Psychiatrycz-
nym 

3. Oddział Psychiatrii Dziennej w Szpitalu 

4. Samodzielny Oddział Psychiatrii Dziennej (niezależny 

od placówki szpitalnej) 

5. Poradnia Zdrowia Psychicznego 

6. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

8. Dom Pomocy Społecznej 
9. Środowiskowy Dom Samopomocy 

10. Ośrodek Pomocy Społecznej 

11. Inne (jakie?)………………………………… 

2) Powiat 

 

1. M. Warszawa 

2. M. Ostrołęka 
3. M. Płock 

4. M. Radom 

5. M. Siedlce 

6. białobrzeski  

7. ciechanowski  

8. garwoliński  
9. gostyniński  

10. grodziski  
11. grójecki  

12. kozienicki  

13. legionowski  
14. lipski  

15. łosicki  

16. makowski  
17. miński  

18. mławski  

19. nowodworski  
20. ostrołęcki  

21. ostrowski  
22. otwocki  

23. piaseczyński  

24. płocki  
25. płoński  

26. pruszkowski  

27. przasnyski  

28. przysuski  

29. pułtuski  

30. radomski  
31. siedlecki  

32. sierpecki  
33. sochaczewski  

34. sokołowski  

35. szydłowiecki  
36. warszawski zachodni  

37. węgrowski  

38. wołomiński  
39. wyszkowski  

40. zwoleński 

41. żuromiński  
42. żyrardowski 

3) Liczba podopiecznych – dorosłych (osób powyżej 18 roku życia) przewlekle chorych psychicznie (stan na dzień 31.10.2014 r.) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pytania problemowe Pytanie badawcze 

4) Jaki typ działań podejmuje Pana/Pani instytucja na rzecz 

osób chorych psychicznie? 
 
1. Leczenie zaburzeń psychicznych 

2. Wsparcie materialne 

3. Terapia zajęciowa 
4. Psychoterapia 

5. Kursy/szkolenia/warsztat dla osób z otoczenia chorych 

psychicznie 
6. Pomoc w zachowaniu aktywności społecznej (jakiego ro-

dzaju pomoc?) …………………………. 
7. Pomoc w zachowaniu aktywności zawodowej (jakiego 

rodzaju pomoc?) ……………………….. 

8. Kluby pacjenta 
9. Inne (jakie?) …………………………….. 

Jakie formy działań podejmują instytucje, które są zaangażowane w 

udzielanie wsparcia dla osób chorych psychicznie oraz osób sprawu-

jących nad nimi opiekę? 

5) Jakie dokładnie usługi realizuje Pana/Pani instytucja na 

rzecz osób chorych psychicznie? 

 

1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 

3. …………………………………………………… 

4. …………………………………………………… 

5. …………………………………………………… 

Jakie formy działań podejmują instytucje, które są zaangażowane w 

udzielanie wsparcia dla osób chorych psychicznie oraz osób sprawu-

jących nad nimi opiekę? 

6) Jak ocenia Pan/Pani (w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza 

zdecydowanie nieskuteczne, 5 – zdecydowanie skuteczne) 

usługi, które Państwo świadczą? (proszę przeczytać Respon-

dentowi usługi, które kolejno wymienił w poprzednim pytaniu) 

 Ocena 

Usługa 1 2 3 4 5 

1. …………      

2. …………      

3. …………      
 

Jakie formy działań podejmują instytucje, które są zaangażowane w 
udzielanie wsparcia dla osób chorych psychicznie oraz osób sprawu-

jących nad nimi opiekę? 
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7) Na jakie bariery Pana/Pani instytucja napotyka przy reali-

zacji działań na rzecz osób dorosłych przewlekle chorych 

psychicznie? 

 

1. Zbyt mały budżet 

2. Reakcja społeczeństwa na choroby psychiczne 
3. Negatywne nastawienie środowiska, w którym funkcjonu-

je osoba chora psychicznie 

4. Zbyt małe kwalifikacje personelu 

5. Inne (jakie?) ……………………………. 

Jakie są najważniejsze bariery i problemy w zakresie realizacji 

wsparcia środowiskowego w tym wsparcia społecznego i zawodowe-

go z perspektywy instytucji wspierających? 

8) Z czego wynikają te bariery? 

 

1. Niska świadomość społeczeństwa w zakresie chorób psy-

chicznych 

2. Rozwiązania legislacyjne 
3. Problemy z pozyskaniem kadry 

4. Problemy w najbliższym otoczeniu chorego 

5. Inne (jakie?) ………………………….. 

Jakie są najważniejsze bariery i problemy w zakresie realizacji 

wsparcia środowiskowego w tym wsparcia społecznego i zawodowe-
go z perspektywy instytucji wspierających? 

9) W jaki sposób sobie Państwo radzą z występowaniem wy-

mienionych wcześniej trudności? 

 

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

Jakie są najważniejsze bariery i problemy w zakresie realizacji 
wsparcia środowiskowego w tym wsparcia społecznego i zawodowe-

go z perspektywy instytucji wspierających? 

10) Co rozumie Pan/Pani pod pojęciem „aktywność społeczna 

osób chorych psychicznie? 

 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

W jaki sposób rozumiana jest aktywność społeczna i zawodowa osób 

chorych psychicznie?  

11) Co rozumie Pan/Pani pod pojęciem „aktywność zawodowa 

osób chorych psychicznie”? 

 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

W jaki sposób rozumiana jest aktywność społeczna i zawodowa osób 

chorych psychicznie?  

12) Czy osoby dorosłe przewlekle chore psychicznie będące pod 

Państwa opieką są aktywne zawodowo? 

 

1. Tak, wszystkie 
2. Tak, w większości 

3. Tak, mniej więcej połowa z nich 

4. Tak, nieduża część z nich 
5. Tak, ale są to pojedyncze przypadki 

6. Nie ->proszę przejść do pytania 14 

7. Nie wiem (nie czytać)->proszę przejść do pytania 14 

W jaki sposób rozumiana jest aktywność społeczna i zawodowa osób 
chorych psychicznie?  

13) Na czym polega ta aktywność? 

 

1. Wykonywanie pracy zarobkowej (komercyjnej) 

2. Wykonywanie pracy w ramach Zakładów Aktywności 
Zawodowej (praca w warunkach chronionych) 

3. Praca w ramach warsztatów zajęciowych 

4. Wykonywanie działań związanych z wolontariatem 
5. Inne (jakie?) ………………………… 

W jaki sposób rozumiana jest aktywność społeczna i zawodowa osób 
chorych psychicznie?  

14) Czy pracownicy dokształcają się w zakresie udzielania 

wsparcia osobom chorym psychicznie? 

 

1. Tak  

2. Nie -> proszę przejść do pytania 17 

3. Nie wiem (nie czytać) -> 18 

Jakie potrzeby szkoleniowe zgłaszają pracownicy instytucji wspiera-

jących chorych psychicznie w zakresie zdobywania wiedzy i umie-
jętności w obszarze udzielania wsparcia dla tych osób, oraz osób 

sprawujących nad nimi opiekę w celu zapewnienia im samodzielno-

ści w funkcjonowaniu w środowisku lokalnym? 

15) Z jakiego typu form kształcenia korzystają w tym celu?  

 

1. Kursy i szkolenia 

2. Studia podyplomowe  
3. Staże i praktyki w innych miejscach  

4. Studia licencjackie 

5. Studia magisterskie 
6. Studia doktoranckie 

7. Kursy specjalizacyjne 

8. Inne (jakie?) ……………………………………… 

Jakie potrzeby szkoleniowe zgłaszają pracownicy instytucji wspiera-
jących chorych psychicznie w zakresie zdobywania wiedzy i umie-

jętności w obszarze udzielania wsparcia dla tych osób, oraz osób 

sprawujących nad nimi opiekę w celu zapewnienia im samodzielno-
ści w funkcjonowaniu w środowisku lokalnym? 
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16) Z jakich środków finansowane jest to dokształcanie?  

 

1. Z budżetu instytucji 
2. Ze środków unijnych 

3. Z pieniędzy własnych pracowników 

4. Inne (jakie?) 
5. Trudno powiedzieć (nie czytać) 

 

->proszę przejść do pytania 18 

Jakie potrzeby szkoleniowe zgłaszają pracownicy instytucji wspiera-

jących chorych psychicznie w zakresie zdobywania wiedzy i umie-

jętności w obszarze udzielania wsparcia dla tych osób, oraz osób 
sprawujących nad nimi opiekę w celu zapewnienia im samodzielno-

ści w funkcjonowaniu w środowisku lokalnym? 

17) Dlaczego pracownicy nie dokształcają się w zakresie udzie-

lania wsparcia osobom chorym psychicznie? 

 

1. Brak potrzeby 

2. Brak funduszy 

3. Brak chęci ze strony pracowników 
4. Brak czasu 

5. Brak możliwości zorganizowania zastępstw podczas nieo-

becności dokształcającego się pracownika  
6. Inne (jakie?)……………………….. 

Jakie potrzeby szkoleniowe zgłaszają pracownicy instytucji wspiera-

jących chorych psychicznie w zakresie zdobywania wiedzy i umie-

jętności w obszarze udzielania wsparcia dla tych osób, oraz osób 
sprawujących nad nimi opiekę w celu zapewnienia im samodzielno-

ści w funkcjonowaniu w środowisku lokalnym? 

18) Czy pracownicy dokształcają się w zakresie wspierania osób 

sprawujących opiekę nad chorymi psychiczne? 

 

1. Tak  

2. Nie ->proszę przejść do pytania 21 

3. Nie wiem (nie czytać)-> proszę przejść do pytania 22 

Jakie potrzeby szkoleniowe zgłaszają pracownicy instytucji wspiera-

jących chorych psychicznie w zakresie zdobywania wiedzy i umie-

jętności w obszarze udzielania wsparcia dla tych osób, oraz osób 
sprawujących nad nimi opiekę w celu zapewnienia im samodzielno-

ści w funkcjonowaniu w środowisku lokalnym? 

19) Z jakiego typu form kształcenia korzystają w tym celu?  

 

1. Kursy i szkolenia 
2. Studia podyplomowe  

3. Staże i praktyki w innych miejscach  

4. Studia licencjackie 
5. Studia magisterskie 

6. Studia doktoranckie 

7. Kursy specjalizacyjne 

8. Inne (jakie?) ……………………………………… 

Jakie potrzeby szkoleniowe zgłaszają pracownicy instytucji wspiera-

jących chorych psychicznie w zakresie zdobywania wiedzy i umie-

jętności w obszarze udzielania wsparcia dla tych osób, oraz osób 
sprawujących nad nimi opiekę w celu zapewnienia im samodzielno-

ści w funkcjonowaniu w środowisku lokalnym? 

20) Z jakich środków finansowane jest to dokształcanie? (moż-

na wskazać wiele odpowiedzi) 

 

1. Z budżetu instytucji 

2. Ze środków unijnych 
3. Z pieniędzy własnych pracowników 

4. Inne (jakie?) 

5. Trudno powiedzieć (nie czytać) 
 

-> proszę przejść do pytania 22 

Jakie potrzeby szkoleniowe zgłaszają pracownicy instytucji wspiera-

jących chorych psychicznie w zakresie zdobywania wiedzy i umie-
jętności w obszarze udzielania wsparcia dla tych osób, oraz osób 

sprawujących nad nimi opiekę w celu zapewnienia im samodzielno-

ści w funkcjonowaniu w środowisku lokalnym? 

21) Dlaczego pracownicy nie dokształcają się w zakresie wspie-

rania osób sprawujących opiekę nad chorymi psychicznie? 

 

1. Brak potrzeby 
2. Brak funduszy 

3. Brak chęci ze strony pracowników 

4. Brak czasu 
5. Brak możliwości zorganizowania zastępstw podczas nieo-

becności dokształcającego się pracownika 

6. Inne (jakie?)……………………….. 

Jakie potrzeby szkoleniowe zgłaszają pracownicy instytucji wspiera-

jących chorych psychicznie w zakresie zdobywania wiedzy i umie-
jętności w obszarze udzielania wsparcia dla tych osób, oraz osób 

sprawujących nad nimi opiekę w celu zapewnienia im samodzielno-
ści w funkcjonowaniu w środowisku lokalnym? 

22) Czy widzą Państwo dodatkowe potrzeby szkoleniowe w 

Państwa instytucji dotyczące wspierania osób chorych psy-

chicznie oraz osób sprawujących nad nimi opiekę?  

 

1) Tak 

2) Nie -> proszę zakończyć badanie 

3) Nie wiem (nie czytać)-> proszę zakończyć badanie 

Jakie potrzeby szkoleniowe zgłaszają pracownicy instytucji wspiera-
jących chorych psychicznie w zakresie zdobywania wiedzy i umie-

jętności w obszarze udzielania wsparcia dla tych osób, oraz osób 

sprawujących nad nimi opiekę w celu zapewnienia im samodzielno-
ści w funkcjonowaniu w środowisku lokalnym? 

23) Jakie to potrzeby? 

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

Jakie potrzeby szkoleniowe zgłaszają pracownicy instytucji wspiera-

jących chorych psychicznie w zakresie zdobywania wiedzy i umie-

jętności w obszarze udzielania wsparcia dla tych osób, oraz osób 
sprawujących nad nimi opiekę w celu zapewnienia im samodzielno-

ści w funkcjonowaniu w środowisku lokalnym? 

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W BADANIU 
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5.5.2. Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) z personelem medycznym zatrudnionym 

w placówkach ochrony zdrowia psychicznego w województwie mazowieckim, 

kierownikami ŚDS i WTZ, terapeutami w ŚDS i WTZ w województwie mazowieckim 

realizującymi zdania dotyczące wsparcia dla osób chorujących psychicznie w układzie 

subregionalnym i powiatowym 

Wprowadzenie 

 Przywitanie respondenta; podziękowanie za zgodę na udział w badaniu. 

 Przedstawienie ogólnego zarysu badania oraz jego celu. 
 Zapewnienie o anonimowości. 

Obszary (obszary tematyczne, związane bezpośrednio z celami badania, które zostaną poruszone i pogłębione w toku rozmowy) 

L.p. Pytanie zadane przez moderatora Pytanie badawcze 

1.  
Jakie działania podejmują instytucje, które są zaangażowane w 
udzielanie wsparcia dla osób chorych psychicznie oraz osób 

sprawujących nad nimi opiekę? 

Jakie formy działań podejmują instytucje, które są zaangażowane 
w udzielanie wsparcia dla osób chorych psychicznie oraz osób 

sprawujących nad nimi opiekę? 

2.  

Które z tych działań są najbardziej efektywne? Dlaczego?  Jakie formy działań podejmują instytucje, które są zaangażowane 

w udzielanie wsparcia dla osób chorych psychicznie oraz osób 
sprawujących nad nimi opiekę? 

3.  

Które z tych działań są najmniej efektywne? Dlaczego? Co 

można by zmienić, żeby stały się efektywne? 

Jakie formy działań podejmują instytucje, które są zaangażowane 

w udzielanie wsparcia dla osób chorych psychicznie oraz osób 
sprawujących nad nimi opiekę? 

4.  

Jakie niepodejmowane do tej pory działania powinny być wdra-

żane przez instytucje, które są zaangażowane w udzielanie 
wsparcia dla osób chorych psychicznie oraz osób sprawujących 

nad nimi opiekę? 

Jakie formy działań podejmują instytucje, które są zaangażowane 

w udzielanie wsparcia dla osób chorych psychicznie oraz osób 
sprawujących nad nimi opiekę? 

5.  

Jakie są najważniejsze bariery i problemy w zakresie realizacji 

wsparcia środowiskowego, w tym wsparcia społecznego i 
zawodowego, z perspektywy instytucji wspierających? 

Jakie są najważniejsze bariery i problemy w zakresie realizacji 

wsparcia środowiskowego w tym wsparcia społecznego i zawo-
dowego z perspektywy instytucji wspierających? 

6.  

Jakie działania podejmuje Pana/i instytucja, aby zmniejszać 

wspomniane bariery i problemy? 

Jakie są najważniejsze bariery i problemy w zakresie realizacji 

wsparcia środowiskowego w tym wsparcia społecznego i zawo-
dowego z perspektywy instytucji wspierających? 

7.  

Jakie inne działania można podjąć, aby zmniejszyć te bariery i 

problemy? 

Jakie są najważniejsze bariery i problemy w zakresie realizacji 

wsparcia środowiskowego w tym wsparcia społecznego i zawo-

dowego z perspektywy instytucji wspierających? 

8.  
W jaki sposób rozumiana jest aktywność społeczna osób cho-

rych psychicznie? 

W jaki sposób rozumiana jest aktywność społeczna i zawodowa 

osób chorych psychicznie?  

9.  
W jaki sposób rozumiana jest aktywność zawodowa osób cho-

rych psychicznie?  

W jaki sposób rozumiana jest aktywność społeczna i zawodowa 

osób chorych psychicznie?  

10.  

Czy osoby pozostające pod opieką Pana/Pani instytucji są 

aktywne społecznie i zawodowo? Jeżeli tak, to czym się przeja-

wia ta aktywność? Jeżeli nie, to dlaczego? 

W jaki sposób rozumiana jest aktywność społeczna i zawodowa 

osób chorych psychicznie?  

11.  
Co należy robić, żeby aktywizować społecznie osoby chore 
psychicznie? 

W jaki sposób rozumiana jest aktywność społeczna i zawodowa 
osób chorych psychicznie?  

12.  
Co należy robić, żeby aktywizować zawodowo osoby chore 

psychicznie? 

W jaki sposób rozumiana jest aktywność społeczna i zawodowa 

osób chorych psychicznie?  

13.  

Jakie potrzeby szkoleniowe mają pracownicy Państwa instytucji 
w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności w obszarze udzie-

lania wsparcia dla osób chorych psychicznie? 

Jakie potrzeby szkoleniowe zgłaszają pracownicy instytucji 
wspierających chorych psychicznie w zakresie zdobywania 

wiedzy i umiejętności w obszarze udzielania wsparcia dla tych 
osób, oraz osób sprawujących nad nimi opiekę w celu zapewnie-

nia im samodzielności w funkcjonowaniu w środowisku lokal-

nym? 

14.  

Jakie potrzeby szkoleniowe mają pracownicy Państwa instytucji 
w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności w obszarze udzie-

lania wsparcia dla osób sprawujących opiekę nad osobami 

chorymi psychicznie w celu zapewnienia im samodzielności w 
funkcjonowaniu w środowisku lokalnym? 

Jakie potrzeby szkoleniowe zgłaszają pracownicy instytucji 
wspierających chorych psychicznie w zakresie zdobywania 

wiedzy i umiejętności w obszarze udzielania wsparcia dla tych 

osób, oraz osób sprawujących nad nimi opiekę w celu zapewnie-
nia im samodzielności w funkcjonowaniu w środowisku lokal-

nym? 

Zakończenie 

 Podsumowanie rozmowy; wyklarowanie najważniejszych wniosków. 

 Podziękowanie za rozmowę. 
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5.5.3. Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) z osobami chorymi psychicznie 

Wprowadzenie 

 Przywitanie respondenta; podziękowanie za zgodę na udział w badaniu. 

 Przedstawienie ogólnego zarysu badania oraz jego celu. 
 Zapewnienie o anonimowości. 

Obszary (obszary tematyczne, związane bezpośrednio z celami badania, które zostaną poruszone i pogłębione w toku rozmowy) 

L.p. Pytanie zadane przez moderatora Pytanie badawcze 

1.  Od jakiego czasu jest Pan/Pani objęta opieką?  

2.  

Z jakich źródeł i rodzajów wsparcia (dla osób chorych psy-
chicznie) Pan/Pani korzysta? 

 

Instytucje: 
1. Szpital Psychiatryczny 

2. Szpital Wielospecjalistyczny z Oddziałem Psychia-

trycznym 
3. Oddział Psychiatrii Dziennej w Szpitalu 

4. Samodzielny Oddział Psychiatrii Dziennej (nieza-

leżny od placówki szpitalnej) 
5. Poradnia Zdrowia Psychicznego 

6. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
8. Dom Pomocy Społecznej 

9. Środowiskowy Dom Samopomocy 
10. Ośrodek Pomocy Społecznej 

11. Inne (jakie?)………………………………… 

 
Rodzaje wsparcia: 

1. Leczenie farmakologiczne 

2. Opieka lekarza psychiatry 
3. Leczenie zaburzeń psychicznych 

4. Wsparcie materialne 

5. Terapia zajęciowa 
6. Psychoterapia (grupowa i/lub indywidualna) 

7. Kursy/szkolenia/warsztat dla osób z otoczenia cho-

rych psychicznie 
8. Pomoc w zachowaniu aktywności społecznej 

9. Pomoc w zachowaniu aktywności zawodowej 

10. Kluby pacjenta 
11. Inne (jakie?) …………………………….. 

 

Dopytać zarówno o instytucje, które zapewniają wsparcie, jak i 
rodzaje wsparcia (na czym polega). 

Jakie są źródła i rodzaje wsparcia z którego korzystają osoby 
chore psychiczne i osoby sprawujące nad nimi opiekę? 

3.  
Z których z tych działań najchętniej Pan/Pani korzysta? Dla-

czego?  

Jakie są źródła i rodzaje wsparcia z którego korzystają osoby 

chore psychiczne i osoby sprawujące nad nimi opiekę? 

4.  
Które z tych działań, Pana/Pani zdaniem, są najmniej atrakcyj-
ne? Dlaczego? Co można by zmienić, żeby stały się bardziej 

atrakcyjne i bardziej przydatne dla chorych? 

Jakie są źródła i rodzaje wsparcia z którego korzystają osoby 
chore psychiczne i osoby sprawujące nad nimi opiekę? 

5.  

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a ze źródeł i rodzajów otrzymy-

wanego wsparcie? 
 

Jak bardzo jest Pan/Pani zadowolony/a – proszę określić na 
skali od 0 do 100, gdzie 0 oznacza całkowity brak satysfakcji, a 

100 oznacza 100-procentowe zadowolenie? 

 
Jeżeli tak, to dlaczego tak? 

Jeżeli nie, to dlaczego nie? 

Jakie są źródła i rodzaje wsparcia z którego korzystają osoby 

chore psychiczne i osoby sprawujące nad nimi opiekę? 

6.  
Z jakich źródeł i rodzajów wsparcia, które są obecnie niedo-

stępne, chciał(a)by Pan/Pani skorzystać? 

Jakie są źródła i rodzaje wsparcia z którego korzystają osoby 

chore psychiczne i osoby sprawujące nad nimi opiekę? 

7.  

Na jakie bariery napotyka Pan/Pani, korzystając ze wskazanych 

źródeł wsparcia (osób chorych psychicznie)? 

Jakie są najważniejsze bariery, problemy w zakresie realizacji 

wsparcia środowiskowego, aktywności społecznej i zawodowej 

z perspektywy osób chorych psychicznie oraz osób sprawują-
cych nad nimi opiekę?  

8.  

Kto i w jaki sposób pomaga Panu/Pani w pokonywaniu tych 

barier, radzeniu sobie z tymi problemami? 

Jakie są najważniejsze bariery, problemy w zakresie realizacji 

wsparcia środowiskowego, aktywności społecznej i zawodowej 

z perspektywy osób chorych psychicznie oraz osób sprawują-
cych nad nimi opiekę?  

9.  

Jak jeszcze można wpływać na zmniejszanie się tych barier i 

problemów? 

Jakie są najważniejsze bariery, problemy w zakresie realizacji 

wsparcia środowiskowego, aktywności społecznej i zawodowej 
z perspektywy osób chorych psychicznie oraz osób sprawują-

cych nad nimi opiekę?  
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10.  

Jakie są Pana/Pani najważniejsze potrzeby w zakresie wsparcia 

środowiskowego? (w tym wsparcia społecznego i zawodowe-

go)?  

Jakie są najważniejsze potrzeby w zakresie realizacji wsparcia 

środowiskowego w tym wsparcia społecznego i zawodowego z 

perspektywy osób chorych psychicznie, osób sprawujących nad 
nimi opiekę i instytucji wspierających? 

11.  

Czy jest Pan/Pani aktywny społecznie? 

 
Jeżeli tak, to w czym się przejawia Pana/Pani aktywność spo-

łeczna?  

Jeżeli nie, to dlaczego? 

Jak postrzegają swoją sytuację osoby chore psychicznie i osoby 

sprawujące nad nimi opiekę w kontekście utrzymywania relacji 
społecznych oraz źródeł i struktury otrzymywanego wsparcia? 

12.  

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z utrzymywanych relacji 
społecznych? 

 

Jak bardzo jest Pan/Pani zadowolony/a ze swoich relacji spo-
łecznych – proszę określić na skali od 0 do 100, gdzie 0 ozna-

cza całkowity brak satysfakcji, a 100 oznacza 100-procentowe 

zadowolenie? 
 

Jeżeli tak, to dlaczego tak? 

Jeżeli nie, to dlaczego nie? 

Jak postrzegają swoją sytuację osoby chore psychicznie i osoby 
sprawujące nad nimi opiekę w kontekście utrzymywania relacji 

społecznych oraz źródeł i struktury otrzymywanego wsparcia? 

13.  

Czy jest Pan/Pani aktywny/a zawodowo?  

 

Jeżeli tak, to w czym się przejawia Pana/Pani aktywność zawo-
dowa?  

Jeżeli nie, to dlaczego? 

Jak postrzegają swoją sytuację osoby chore psychicznie i osoby 

sprawujące nad nimi opiekę w kontekście utrzymywania relacji 

społecznych oraz źródeł i struktury otrzymywanego wsparcia? 

14.  

Co należy Pana/Pani zdaniem robić, żeby skutecznie aktywizo-
wać społecznie i zawodowo osoby chore psychicznie? Czy 

wskazane przez Pana/Panią działania są już realizowane? Jeżeli 

tak, to przez kogo?  

Jak postrzegają swoją sytuację osoby chore psychicznie i osoby 
sprawujące nad nimi opiekę w kontekście utrzymywania relacji 

społecznych oraz źródeł i struktury otrzymywanego wsparcia? 

15.  

Jakie są, z Pana/Pani perspektywy, najważniejsze bariery, 
problemy w zakresie realizacji wsparcia środowiskowego, w 

tym wsparcia w zakresie aktywności społecznej i zawodowej? 

Jakie są najważniejsze bariery, problemy w zakresie realizacji 
wsparcia środowiskowego, aktywności społecznej i zawodowej 

z perspektywy osób chorych psychicznie oraz osób sprawują-

cych nad nimi opiekę? 
 

Zakończenie 

 Podsumowanie rozmowy; wyklarowanie najważniejszych wniosków. 
 Podziękowanie za rozmowę. 

5.5.4. Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) z osobami z otoczenia osób chorych 

psychicznie 

Wprowadzenie 

 Przywitanie respondenta; podziękowanie za zgodę na udział w badaniu. 

 Przedstawienie ogólnego zarysu badania oraz jego celu. 
 Zapewnienie o anonimowości. 

Obszary (obszary tematyczne, związane bezpośrednio z celami badania, które zostaną poruszone i pogłębione w toku rozmowy) 

L.p. Pytanie zadane przez moderatora Pytanie badawcze 

1.  

Z jakich źródeł i rodzajów wsparcia (dla osób chorych psy-

chicznie) korzysta osoba będąca pod Pana/Pani opieką? 
 

Dopytać zarówno o instytucje, które zapewniają wsparcie, jak i 
rodzaje wsparcia (na czym polega). 

Jakie są źródła i rodzaje wsparcia z którego korzystają osoby 

chore psychiczne i osoby sprawujące nad nimi opiekę? 

2.  
Z których z tych działań osoba będąca pod Pana/Pani opieką 

korzysta najchętniej? Dlaczego?  

Jakie są źródła i rodzaje wsparcia z którego korzystają osoby 

chore psychiczne i osoby sprawujące nad nimi opiekę? 

3.  

Które z tych działań, Pana/Pani zdaniem, są najmniej atrakcyjne 
dla osoby pozostającej pod Pana/Pani opieką? Dlaczego? Co 

można by zmienić, żeby stały się bardziej atrakcyjne i bardziej 

przydatne dla chorych? 

Jakie są źródła i rodzaje wsparcia z którego korzystają osoby 
chore psychiczne i osoby sprawujące nad nimi opiekę? 

4.  
Które z tych działań, Pana/Pani zdaniem, są najmniej atrakcyjne 
dla Pana/Pani jako opiekuna? Dlaczego? Co można by zmienić, 

żeby stały się bardziej atrakcyjne i bardziej przydatne? 

Jakie są źródła i rodzaje wsparcia z którego korzystają osoby 
chore psychiczne i osoby sprawujące nad nimi opiekę? 

5.  
Jakie źródła i rodzaje wsparcia, które są obecnie niedostępne, 
powinny być dostępne dla osób chorych psychicznie? 

Jakie są źródła i rodzaje wsparcia z którego korzystają osoby 
chore psychiczne i osoby sprawujące nad nimi opiekę? 

6.  

Na jakie bariery napotyka Pan/Pani jako opiekun, korzystając 

ze wskazanych źródeł wsparcia (osób chorych psychicznie)? 

Jakie są najważniejsze bariery, problemy w zakresie realizacji 

wsparcia środowiskowego, aktywności społecznej i zawodowej 

z perspektywy osób chorych psychicznie oraz osób sprawują-
cych nad nimi opiekę?  

7.  

Kto i w jaki sposób pomaga Panu/Pani w pokonywaniu tych 

barier, radzeniu sobie z tymi problemami? 

Jakie są najważniejsze bariery, problemy w zakresie realizacji 

wsparcia środowiskowego, aktywności społecznej i zawodowej 
z perspektywy osób chorych psychicznie oraz osób sprawują-

cych nad nimi opiekę?  
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8.  

Jak jeszcze można wpływać na zmniejszanie się tych barier i 

problemów? 

Jakie są najważniejsze bariery, problemy w zakresie realizacji 

wsparcia środowiskowego, aktywności społecznej i zawodowej 

z perspektywy osób chorych psychicznie oraz osób sprawują-
cych nad nimi opiekę?  

9.  
Z jakich źródeł wsparcia korzysta Pan/Pani jako opiekun osoby 

chorej psychicznie? 

Jakie są źródła i rodzaje wsparcia z którego korzystają osoby 

chore psychiczne i osoby sprawujące nad nimi opiekę? 

10.  

Czy jest Pan/Pani zadowolony/a ze źródeł i rodzajów otrzymy-
wanego wsparcia? 

 

Jeżeli tak, to dlaczego tak? 
Jeżeli nie, to dlaczego nie? 

Jakie są źródła i rodzaje wsparcia z którego korzystają osoby 
chore psychiczne i osoby sprawujące nad nimi opiekę? 

11.  

Jakie źródła i rodzaje wsparcia, które są obecnie niedostępne, 

powinny być dostępne dla opiekunów osób chorych psychicz-
nie? 

Jakie są źródła i rodzaje wsparcia z którego korzystają osoby 

chore psychiczne i osoby sprawujące nad nimi opiekę? 

12.  

Czy korzysta Pan/Pani ze wsparcia służącego podnoszeniu 

kwalifikacji w obszarze pomocy osobom chorym psychicznie w 

zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej? 
 

Jeżeli tak, to na czym polega to wsparcie i kto je zapewnia? 

Jeżeli nie, to dlaczego nie? 

Jakie potrzeby podnoszenia kwalifikacji zgłaszają osoby spra-

wujące opiekę nad osobami chorymi psychicznie w zakresie 

udzielanego wsparcia w tym w zakresie aktywizacji społecznej i 
zawodowej? 

13.  

Jakie są Pana/Pani, jako opiekuna osoby chorej psychicznie, 

najważniejsze potrzeby w zakresie realizacji wsparcia środowi-

skowego (w tym wsparcia społecznego i zawodowego)?  

Jakie są najważniejsze potrzeby w zakresie realizacji wsparcia 

środowiskowego w tym wsparcia społecznego i zawodowego z 

perspektywy osób chorych psychicznie, osób sprawujących nad 
nimi opiekę i instytucji wspierających? 

14.  

Czy Pan/Pani podopieczny/a jest aktywny społecznie? Jeżeli 

tak, to w czym się przejawia aktywność społeczna? Jeżeli nie, 
to dlaczego? 

Jak postrzegają swoją sytuację osoby chore psychicznie i osoby 

sprawujące nad nimi opiekę w kontekście utrzymywania relacji 
społecznych oraz źródeł i struktury otrzymywanego wsparcia? 

15.  

Czy Pan/Pani podopieczny jest aktywny zawodowo? Jeżeli tak, 

to w czym się przejawia aktywność zawodowa? Jeżeli nie, to 

dlaczego? 

Jak postrzegają swoją sytuację osoby chore psychicznie i osoby 

sprawujące nad nimi opiekę w kontekście utrzymywania relacji 

społecznych oraz źródeł i struktury otrzymywanego wsparcia? 

16.  

Co należy Pana/Pani zdaniem robić, żeby skutecznie aktywizo-

wać społecznie i zawodowo osoby chore psychicznie? Czy 

wskazane przez Pana/Panią działania są już realizowane? Jeżeli 
tak, to przez kogo?  

Jak postrzegają swoją sytuację osoby chore psychicznie i osoby 

sprawujące nad nimi opiekę w kontekście utrzymywania relacji 

społecznych oraz źródeł i struktury otrzymywanego wsparcia? 

17.  

Jakie są, z Pana/Pani perspektywy, najważniejsze bariery, 

problemy w zakresie realizacji wsparcia środowiskowego, 

aktywności społecznej i zawodowej osób chorych psychicznie?  

Jakie są najważniejsze bariery, problemy w zakresie realizacji 

wsparcia środowiskowego, aktywności społecznej i zawodowej 

z perspektywy osób chorych psychicznie oraz osób sprawują-
cych nad nimi opiekę?  

18.  

Czy bariery te dotyczą też ich opiekunów? Jeżeli tak, to w 

jakim zakresie? 

Jakie są najważniejsze bariery, problemy w zakresie realizacji 

wsparcia środowiskowego, aktywności społecznej i zawodowej 

z perspektywy osób chorych psychicznie oraz osób sprawują-

cych nad nimi opiekę?  

19.  

Czy jest Pan/Pani zadowolona z utrzymywanych przez siebie 

relacji społecznych? 
 

Jeżeli tak, to dlaczego tak? 

Jeżeli nie, to dlaczego nie? 

Jak postrzegają swoją sytuację osoby chore psychicznie i osoby 

sprawujące nad nimi opiekę w kontekście utrzymywania relacji 
społecznych oraz źródeł i struktury otrzymywanego wsparcia? 

20.  

W jaki sposób sprawowanie opieki nad osobą chorą psychicznie 

wpływa na utrzymywane przez Pana/Panią relacje społeczne? 

Jak postrzegają swoją sytuację osoby chore psychicznie i osoby 

sprawujące nad nimi opiekę w kontekście utrzymywania relacji 

społecznych oraz źródeł i struktury otrzymywanego wsparcia? 

Zakończenie 

 Podsumowanie rozmowy; wyklarowanie najważniejszych wniosków. 

 Podziękowanie za rozmowę. 

 

  



DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE 

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

118 

5.5.5. Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) z lekarzami psychiatrami zatrudnionymi 

w szpitalach lub oddziałach psychiatrycznych, z dyrektorami lub kierownikami ŚDS 

udzielającymi wsparcia osobom chorym psychicznie oraz z terapeutami z ŚDS 

współpracującymi bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie w ŚDS 

Wprowadzenie 

 Przywitanie respondenta; podziękowanie za zgodę na udział w badaniu. 

 Przedstawienie ogólnego zarysu badania oraz jego celu. 
 Zapewnienie o anonimowości. 

Obszary (obszary tematyczne, związane bezpośrednio z celami badania, które zostaną poruszone i pogłębione w toku rozmowy) 

L.p. Pytanie zadane przez moderatora Pytanie badawcze 

1.  
Jakie działania realizuje Pana/Pani instytucja na rzecz osób 
chorych psychicznie? 

Jakie są źródła i rodzaje wsparcia z którego korzystają osoby 
chore psychiczne i osoby sprawujące nad nimi opiekę? 

2.  
Jakie działania realizuje Pana/Pani instytucja na rzecz opieku-

nów osób chorych psychicznie? 

Jakie są źródła i rodzaje wsparcia z którego korzystają osoby 

chore psychiczne i osoby sprawujące nad nimi opiekę? 

3.  
Jakie główne tendencje obserwuje Pana/Pani szpital/oddział w 
zakresie wspierania chorych psychicznie oraz ich opiekunów? 

Jakie są źródła i rodzaje wsparcia z którego korzystają osoby 
chore psychiczne i osoby sprawujące nad nimi opiekę? 

4.  

Jakie są (według Pana/Pani wiedzy) źródła i rodzaje wsparcia, z 

którego korzystają osoby chore psychiczne? 

 
Dopytać zarówno o instytucje, które zapewniają wsparcie, jak i 

rodzaje wsparcia (na czym polega). 

Jakie są źródła i rodzaje wsparcia z którego korzystają osoby 

chore psychiczne i osoby sprawujące nad nimi opiekę? 

5.  

Proszę powiedzieć, czy osoby chore psychiczne są zadowolone 
ze źródeł i rodzajów wsparcia, z których korzystają? 

 

Jeżeli tak, to dlaczego tak? 
Jeżeli nie, to dlaczego nie? 

Jakie są źródła i rodzaje wsparcia z którego korzystają osoby 
chore psychiczne i osoby sprawujące nad nimi opiekę? 

6.  

Jakie są (według Pana/Pani wiedzy) źródła i rodzaje wsparcia, z 

których korzystają osoby sprawujące opiekę nad chorymi 
psychicznie? 

Jakie są źródła i rodzaje wsparcia z którego korzystają osoby 

chore psychiczne i osoby sprawujące nad nimi opiekę? 

7.  

Proszę powiedzieć, czy opiekunowie osób chorych psychicznie 

są zadowoleni ze źródeł i rodzajów wsparcia, z których korzy-

stają? 
 

Jeżeli tak, to dlaczego tak? 

Jeżeli nie, to dlaczego nie? 

Jakie są źródła i rodzaje wsparcia z którego korzystają osoby 

chore psychiczne i osoby sprawujące nad nimi opiekę? 

8.  
Które z tych działań są, Pana/Pani zdaniem, najskuteczniejsze? 

Dlaczego? 

Jakie są źródła i rodzaje wsparcia z którego korzystają osoby 

chore psychiczne i osoby sprawujące nad nimi opiekę? 

9.  

Które z tych działań, Pana/Pani zdaniem, są najmniej skutecz-

ne? Dlaczego? Co można by zmienić, żeby stały się bardziej 
atrakcyjne i bardziej przydatne dla chorych oraz ich opieku-

nów? 

Jakie są źródła i rodzaje wsparcia z którego korzystają osoby 

chore psychiczne i osoby sprawujące nad nimi opiekę? 

10.  
Jakie źródła i rodzaje wsparcia, które są obecnie niedostępne, 
powinny być dostępne dla osób chorych psychicznie oraz ich 

opiekunów? 

Jakie są źródła i rodzaje wsparcia z którego korzystają osoby 
chore psychiczne i osoby sprawujące nad nimi opiekę? 

11.  

Na jakie bariery napotykają według Pana/Pani wiedzy chorzy 

psychicznie korzystający ze wskazanych źródeł wsparcia? 

Jakie są najważniejsze bariery, problemy w zakresie realizacji 

wsparcia środowiskowego, aktywności społecznej i zawodowej 
z perspektywy osób chorych psychicznie oraz osób sprawują-

cych nad nimi opiekę?  

12.  

Na jakie bariery napotykają według Pana/Pani wiedzy opieku-
nowie osób chorych psychicznie korzystający ze wskazanych 

źródeł wsparcia? 

Jakie są najważniejsze bariery, problemy w zakresie realizacji 
wsparcia środowiskowego, aktywności społecznej i zawodowej 

z perspektywy osób chorych psychicznie oraz osób sprawują-

cych nad nimi opiekę?  

13.  

Kto i w jaki sposób pomaga im w pokonywaniu tych barier, 

radzeniu sobie z tymi problemami? 

Jakie są najważniejsze bariery, problemy w zakresie realizacji 

wsparcia środowiskowego, aktywności społecznej i zawodowej 

z perspektywy osób chorych psychicznie oraz osób sprawują-
cych nad nimi opiekę?  

14.  

Jak jeszcze można wpływać na zmniejszanie się tych barier i 

problemów? 

Jakie są najważniejsze bariery, problemy w zakresie realizacji 

wsparcia środowiskowego, aktywności społecznej i zawodowej 

z perspektywy osób chorych psychicznie oraz osób sprawują-
cych nad nimi opiekę?  

15.  

Na jakie trudności napotykają Państwo jako instytucja wspiera-

jąca osoby chore psychicznie oraz ich opiekunów? 

Jakie są najważniejsze bariery, problemy w zakresie realizacji 

wsparcia środowiskowego, aktywności społecznej i zawodowej 
z perspektywy osób chorych psychicznie oraz osób sprawują-

cych nad nimi opiekę?  

16.  

Co mogłoby Pani/Pana instytucji pomóc w niwelowaniu tych 

barier? 

Jakie są najważniejsze bariery, problemy w zakresie realizacji 

wsparcia środowiskowego, aktywności społecznej i zawodowej 
z perspektywy osób chorych psychicznie oraz osób sprawują-

cych nad nimi opiekę?  
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17.  

Jak, w opinii Pana/Pani instytucji, postrzegają swoją sytuację 

osoby chore psychicznie w kontekście utrzymywania relacji 

społecznych? 

Jak postrzegają swoją sytuację osoby chore psychicznie i osoby 

sprawujące nad nimi opiekę w kontekście utrzymywania relacji 

społecznych oraz źródeł i struktury otrzymywanego wsparcia? 

18.  

Jak, w opinii Pana/Pani instytucji, postrzegają swoją sytuację 

opiekunowie osób chorych psychicznie w kontekście utrzymy-

wania relacji społecznych? 

Jak postrzegają swoją sytuację osoby chore psychicznie i osoby 

sprawujące nad nimi opiekę w kontekście utrzymywania relacji 

społecznych oraz źródeł i struktury otrzymywanego wsparcia? 

19.  

Co należy, Pana/Pani zdaniem, robić, żeby skutecznie aktywi-
zować społecznie osoby chore psychicznie? Czy wskazane 

przez Pana/Panią działania są już realizowane? Jeżeli tak, to 

przez kogo?  

Jak postrzegają swoją sytuację osoby chore psychicznie i osoby 
sprawujące nad nimi opiekę w kontekście utrzymywania relacji 

społecznych oraz źródeł i struktury otrzymywanego wsparcia? 

20.  

Co należy, Pana/Pani zdaniem, robić, żeby skutecznie aktywi-

zować zawodowo osoby chore psychicznie? Czy wskazane 

przez Pana/Panią działania są już realizowane? Jeżeli tak, to 
przez kogo? 

Jak postrzegają swoją sytuację osoby chore psychicznie i osoby 

sprawujące nad nimi opiekę w kontekście utrzymywania relacji 

społecznych oraz źródeł i struktury otrzymywanego wsparcia? 

21.  

Jak postrzega Pan/Pani rolę Pana/Pani oddziału/szpitala w 

zakresie realizacji wsparcia środowiskowego (w tym wsparcia 

społecznego i zawodowego)? 

Jakie są najważniejsze potrzeby w zakresie realizacji wsparcia 

środowiskowego w tym wsparcia społecznego i zawodowego z 

perspektywy osób chorych psychicznie, osób sprawujących nad 
nimi opiekę i instytucji wspierających? 

22.  

Jakie są, z Pana/Pani perspektywy, najważniejsze bariery, 

problemy w zakresie realizacji wsparcia środowiskowego, 
aktywności społecznej i zawodowej? 

Jakie są najważniejsze bariery, problemy w zakresie realizacji 

wsparcia środowiskowego, aktywności społecznej i zawodowej 
z perspektywy osób chorych psychicznie oraz osób sprawują-

cych nad nimi opiekę?  

23.  

Czy osoby sprawujące opiekę nad chorymi psychicznie zgłasza-
ją potrzeby podnoszenia kwalifikacji w zakresie wspierania (w 

tym wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej) 

swoich podopiecznych?  
 

Jeżeli tak, to jakie potrzeby są zgłaszane? Czy szpital/oddział 

pomaga im w zaspokajaniu tych potrzeb? Jeżeli tak, to w jaki 
sposób? 

Jakie potrzeby podnoszenia kwalifikacji zgłaszają osoby spra-
wujące opiekę nad osobami chorymi psychicznie w zakresie 

udzielanego wsparcia w tym w zakresie aktywizacji społecznej i 

zawodowej? 

Zakończenie 

 Podsumowanie rozmowy; wyklarowanie najważniejszych wniosków. 

 Podziękowanie za rozmowę. 

 

  



DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE 

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

120 

5.5.6. Listy zbiorcze usług świadczonych przez placówki ochrony zdrowia psychicznego 

oraz instytucje udzielające pomocy i oparcia społecznego i usług w układzie powiatowym  

Lp. Nazwa Numer telefonu Miasto Adres Powiat Rodzaj wsparcia 

1 

Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

Białobrzegi 

tel. 48 613 27 55, Białobrzegi 
ul. Reymonta 11, 

26-800 Białobrzegi 
białobrzeski Pomoc socjalna 

2 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Promna 

tel. 48 615 10 03 Promna 26-803 Promna 5 białobrzeski Pomoc socjalna 

3 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Radzanów 

tel. 23 679-80-79 Radzanów 
ul. Mławska 4, 
06-540 Radzanów 

białobrzeski Pomoc socjalna 

4 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Stara Błotnica 

tel. 48 385 78 95, 48 
385 77 90 w. 32, 33 

Stara Błotnica 

Stara Błotnica 46, 

26-806 Stara 

Błotnica 

białobrzeski Pomoc socjalna 

5 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Stromiec 

tel. 48 619 13 38 Stromiec 
ul. Piaski 4, 26-804 

Stromiec 
białobrzeski Pomoc socjalna 

6 

Miejsko–Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
Wyśmierzyce 

tel. 48 615 7028 Wyśmierzyce 
ul. Mickiewicza 75, 

26-811 Wyśmierzyce 
białobrzeski Pomoc socjalna 

7 
Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
tel. 48 360 02 24 Białobrzegi 

ul. Krakowska 28, 

26-800 Białobrzegi 
białobrzeski Pomoc socjalna 

8 

Pomoc poza 

miejscem 

zamieszkania 
Dom Pomocy 

Społecznej w 

Niedabylu 

tel. 48 619 10 28 Stromiec 
26-804 Stromiec 
Niedabyl 36A 

białobrzeski 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

9 
Środowiskowy Dom 

Samopomocy 
tel. 609 821 857 Białobrzegi 

Jasionna 32, 

26-800 Białobrzegi 
białobrzeski Pomoc socjalna 

10 

Samodzielny 
Publiczny 

Specjalistyczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej 

tel. 48 613 28 70 Białobrzegi 
ul. Spacerowa 10, 
26-800 Białobrzegi 

białobrzeski 

Opieka medyczna 

i leczenie 

farmakologiczne 

11 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej 

tel. 500 200 978 Olszynka 
Olszynka k. 
Białobrzegów 26-800 

białobrzeski Terapia zajęciowa 

12 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Ciechanów 

tel. 23 672 23 41, 23 

672 31 65 
Ciechanów 

ul. Sienkiewicza 32d, 

06-400 Ciechanów 
ciechanowski Pomoc socjalna 

13 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Społecznej 

tel. 23 672 48 74 Ciechanów 
ul. Fabryczna 8, 06-

400 Ciechanów 
ciechanowski Pomoc socjalna 

14 

Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej Glinojeck 

tel. 23 674 00 65, Glinojeck 
ul. Gen. J. Bema 7, 

06-450 Glinojeck 
ciechanowski Pomoc socjalna 

15 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Gołymin-Ośrodek 

tel. 23 671 61 83 Gołymin-Ośrodek 
Gołymin, 06-420 

Gołymin-Ośrodek 
ciechanowski Pomoc socjalna 

16 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Grudusk 

tel. 0-23 671 50 70, Grudusk 
ul. Ciechanowska 54, 

06-460 Grudusk 
ciechanowski Pomoc socjalna 

17 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Ojrzeń 

tel. 23 671 83 20 Ojrzeń 
ul. Ciechanowska 27, 

06-456 Ojrzeń 
ciechanowski Pomoc socjalna 

18 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Opinogóra Górna 

tel. 23 671 70 78 Opinogóra Górna 

ul. Krasińskiego 4, 

06-406 Opinogóra 
Górna 

ciechanowski Pomoc socjalna 

19 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Regimin 

tel. 23 681 17 55 Regimin 
Regimin, 

06-461 Regimin 
ciechanowski Pomoc socjalna 

20 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Sońsk 

tel. 23 671 30 47 Sońsk 
ul.. Ciechanowska 

16, 06-430 Sońsk 
ciechanowski Pomoc socjalna 
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Lp. Nazwa Numer telefonu Miasto Adres Powiat Rodzaj wsparcia 

21 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

tel. 23 672 52 16 Ciechanów 
ul. 17-go Stycznia 7, 
06-400 Ciechanów 

ciechanowski Pomoc socjalna 

22 
Dom Pomocy 

Społecznej 
tel. 23 672 33 05 Ciechanów 

ul. Krucza 32 

06-400 Ciechanów 
ciechanowski 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

23 
Środowiskowy Dom 

Samopomocy 
tel. 23 673-56-38 Ciechanów 

ul. Niechodzka 14 

06-400 Ciechanów 
ciechanowski 

Kursy/szkolenia/wars

ztaty dla osób z 

otoczenia chorych 
psychicznie 

24 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

tel. 23 673 45 09 Ciechanów 
Świętochowskiego 8 
06-400 Ciechanów 

ciechanowski 

Kursy/szkolenia/wars

ztaty dla osób z 
otoczenia chorych 

psychicznie 

25 
ZUS Inspektorat w 
Ciechanowie 

tel. 23 672 44 91 do 
95, 672 68 11 do 14 

Ciechanów 
ul. Rzeczkowska 8, 
06-400 Ciechanów 

ciechanowski 
Ubezpieczenia 

społeczne 

26 

Centrum 

Psychoterapii 
i Psychoedukacji 

TOT Ewa 

Strojnowska, Piotr 
Strojnowski 

tel. 23 673 31 62 Ciechanów 
ul. Zamkowa 24, 

06–400 Ciechanów 
ciechanowski 

Pomoc psychologa, 

psychoterapia 

27 

Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 
– Ośrodek Terapeut. 

– Rehabilitacyjny dla 

Dzieci 

tel. 23 674 35 32 Ciechanów 
ul. Niechodzka 14A, 

06–400 Ciechanów 
ciechanowski 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

28 

Specjalistyczny 

Szpital Wojewódzki 

Świadczenia w Izbie 
Przyjęć Szpitala 

tel. 23 672 32 71 Ciechanów 
ul. Powstańców 
Wielkopolskich 2 

06-400 Ciechanów 

ciechanowski 
Pomoc psychologa, 

psychoterapia 

29 
Warsztat Terapii 

Zajęciowej 
23 672 99 22 Ciechanów 

ul. Pułtuska 20A 06-

400 Ciechanów 
ciechanowski Terapia zajęciowa 

30 

Fundacja Pomocy 

Dzieciom, Młodzieży 

i Dorosłym 
Niepełnosprawnym 

„Być Jak Inni” 
Ciechanów 

Tel. 23 674 35 32 Ciechanów 
Ul. Niechodzka 14a, 
06-400 Ciechanów,     

ciechanowski 

organizacja 

działająca na rzecz 
osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

31 

Ciechanowskie 

Stowarzyszenie dla 
Niepełnosprawnych 

Ciechanów 

tel. 23 673 67 33 Ciechanów 
17 Stycznia 37 
06-400 Ciechanów  

ciechanowski 

organizacja 

działająca na rzecz 
osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

32 

Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności  

Ciechanów 

(23) 673-40-64 Ciechanów 
ul. M. Kopernika 7, 

06-400 Ciechanów  
ciechanowski Pomoc socjalna 

33 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Borowie 

tel. 25 685 90 68 Borowie 
ul. Aleksandra 
Sasimowskiego 10 

garwoliński Pomoc socjalna 

34 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Garwolin 

tel. 25 684 34 41 Garwolin 
ul. Staszica 15, 08-
400 Garwolin 

garwoliński Pomoc socjalna 

35 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Górzno 

tel. 25 681 22 84 Górzno 08-404 Górzno garwoliński Pomoc socjalna 

36 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Łaskarzew 

tel. 25 684 50 59 Łaskarzew 
Duży Rynek 32 

08-450 Łaskarzew 
garwoliński Pomoc socjalna 

37 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Maciejowice 

tel. 25 682-57-80 Maciejowice 

 Tadeusza Kościuszki 

17, 08-480 

Maciejowice 

garwoliński Pomoc socjalna 

38 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Miastków Kościelny 

tel. 25 751 12 88 Miastkó Kościelny 
 Rynek 6, 08-420 
Miastków Kościelny 

garwoliński Pomoc socjalna 

39 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Parysów 

tel. 25 685 01 42 Parysów 

Tadeusza Kościuszki 

28 
08-441 Parysów 

garwoliński Pomoc socjalna 
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Lp. Nazwa Numer telefonu Miasto Adres Powiat Rodzaj wsparcia 

40 
Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej Pilawa 

tel. 25 685 60 53 Pilawa 
aleja Wyzwolenia 

158, 08-440 Pilawa 
garwoliński Pomoc socjalna 

41 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Sobolew 

25 682 50 23 Sobolew 
Marzysza 16 

08-460 Sobolew  
garwoliński Pomoc socjalna 

42 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Trojanów 

tel. 25 682 71 21 Trojanów 
Trojanów, 08-455 

Trojanów 
garwoliński Pomoc socjalna 

43 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Wilga 

25 685 30 71 Wilga 
 08-470 Wilga; 

Warszawska 38 
garwoliński Pomoc socjalna 

44 
Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej Żelechów 

tel. 25 754 11 46, Żelchów 
 Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 47, 08-

430 Żelechów 

garwoliński Pomoc socjalna 

45 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

tel. 25 682 35 41 Garwolin 
 Sportowa 5, 08-400 
Garwolin 

garwoliński Pomoc socjalna 

46 

Powiatowy Zespół do 

Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności  

Garwolin 

(025) 682-43-19 Garwolin 
ul. sportowa 5, 08-
400 garwolin 

garwoliński Pomoc socjalna 

47 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Gostynin 

tel. 24 236 13 60 Gostynin 
ul. Parkowa 22, 09-

500 Gostynin 
gostyniński Pomoc socjalna 

48 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Gostynin 

tel. 24 235 42 10, 24 

236 07 73 
Gostynin 

ul. Parkowa 32 
 

09-500 Gostynin 

gostyniński Pomoc socjalna 

49 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Pacyna 

tel. 24 285 80 60 Pacyna 
 09-541 Pacyna; 

Wyzwolenia 7 
gostyniński Pomoc socjalna 

50 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Sanniki 

tel. 24 277 61 56 Sanniki 
 09-540 Sanniki; 
Wólczyńska 75, 09-

540 

gostyniński Pomoc socjalna 

51 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Szczawin Kościelny 

tel. 24 235 13 45 Szczawin Kościelny 
Jana Pawła II 3/1 
09-550 Szczawin 

Kościelny 

gostyniński Pomoc socjalna 

52 
Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
tel. 24 235 22 92, Gostynin 

ul. Ozdowskiego 1a, 

09-500 Gostynin 
gostyniński Pomoc socjalna 

53 
Powiatowy Dom 
Pomocy Społecznej 

w Czarnowie 

tel. 24 285 80 02 Czarnów 
Czarnów, 09-541 

Pacyna 
gostyniński Pomoc socjalna 

54 
ZUS Inspektorat w 
Gostyninie 

tel. 24 235 74 20 Gostynin 
ul. Płocka 37 a, 09-
500 Gostynin 

gostyniński 
Ubezpieczenia 

społeczne 

55 

Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 
MEDOICUS 

Tadeusz Kozubski 

tel. 24 235 34 12 Gostynin 
ul. Wojska Polskiego 
35, 09-500 Gostynin 

gostyniński 

Opieka medyczna i 

leczenie 

farmakologiczne 

56 

Wojewódzki 
Samodzielny Zespół 

Publicznych 

Zakładów Opieki 
Zdrowotnej im. prof. 

Eugeniusza 

Wilczkowskiego 

tel. 24 236 00 10 Gostynin 
Zalesie 1, 09-500 

Gostynin 
gostyniński 

Opieka medyczna i 

leczenie 
farmakologiczne 

57 
Warsztat Terapii 

Zajęciowej 
tel. 24 235 79 79 Gostynin 

ul. Gozdowskiego 

1A 09-500 Gostynin 
gostyniński Terapia zajęciowa 

58 

Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności  

Gostynin 

(024) 235-22-92 Gostynin 
ul. ozdowskiego 1A, 

09-500 gostynin 
gostyniński Pomoc socjalna 

59 

Poradnia Zdrowia 

Psychicznego  Grodz

isk Mazowiecki 

tel. (22) 755 28 07 
Grodzisk 

Mazowiecki 
 ul. Daleka 11 
05-825 Grodzisk  

grodziski 
Pomoc psychologa, 

psychoterapia 

60 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Baranów 

tel. 46 865 03 17 Baranów 
Baranów, 96-314 

Baranów 
grodziski Pomoc socjalna 
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61 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Grodzisk 

Mazowiecki 

tel. 22 755 51 11, 22 

755 58 69 

Grodzisk 

Mazowiecki 

ul. 11 Listopada 33, 

05-825 Grodzisk 
Mazowiecki 

grodziski Pomoc socjalna 

62 

Gminny Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej  Jaktorów 

tel. 46 856 40 44, Jaktorów 
ul. Warszawska 33, 
96-313 Jaktorów 

grodziski Pomoc socjalna 

63 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

Milanówek 

tel. 22 724 97 92, 22 
755 86 35, 

Milanówek 
ul. Fiderkiewicza 41, 
05-822 Milanówek 

grodziski Pomoc socjalna 

64 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

Podkowa Leśna 

tel. 22 759 21 33 Podkowa Leśna 

ul. Akacjowa 39/41 

05-807 Podkowa 

Leśna 

grodziski Pomoc socjalna 

65 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Żabia Wola 

tel. 46 857 82-88 Żabia Wola 
ul. Główna 5, 96-321 
Żabia Wola, 

grodziski Pomoc socjalna 

66 
Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
tel. 22 724 15 70 

Grodzisk 

Mazowiecki 

ul. Daleka 11a, 

05-825 Grodzisk 

Mazowiecki 

grodziski Pomoc socjalna 

67 

Dom Pomocy 

Społecznej 

Rehabilitacyjno-
Opiekuńczy 

Katolickiego 

Stowarzyszenia 
Niepełnosprawnych 

Archidiecezji 

Warszawskiej 

tel. 22 724 98 52 Milanówek 
ul. Piasta 5, 05-822 
Milanówek 

grodziski 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

68 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy 

Katolickiego 
Stowarzyszenia 

Niepełnosprawnych 

Archidiecezji 
Warszawskiej 

tel. 22 759 22 08 Podkowa Leśna 
ul. Błońska 46/48 
05-807 Podkowa 

Leśna 

grodziski 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

69 
ZUS Biuro Terenowe 
w Grodzisku 

Mazowieckim 

tel. 22 724 36 11 
Grodzisk 

Mazowiecki 

ul. Sienkiewicza 45 
05-825 Grodzisk 

Mazowiecki 

grodziski 
Ubezpieczenia 

społeczne 

70 

Niepubliczny Zakład 
Opieki 

Zdrowotnej MONAR 

Ośrodek Terapii 
Krótkoterminowej w 

Budach Zosinych 

tel. 46 856 51 91 Jaktorów 
Budy Zosine109, 96-

313 Jaktorów 
grodziski 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

71 

Niepubliczny Zakład 
Opieki 

Zdrowotnej Terapia 

Uzależnień 
„Cisowa” 

tel. 606 321 290 
Grodzisk 

Mazowiecki 

Czarny Las, ul. 

Cisowa 20 
05-825 Grodzisk 

Mazowiecki 

grodziski 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

72 

Samodzielny 

Publiczny 
Specjalistyczny 

Szpital Zachodni 

im. Jana Pawła II 

tel. 22 755 55 17 
Grodzisk 

Mazowiecki 

ul. Daleka 11 

05-825 Grodzisk 
Mazowieckiul. 

Daleka 11 

05-825 Grodzisk  

grodziski 
Opieka medyczna i 

leczenie 

farmakologiczne 

73 
Warsztat Terapii 

Zajęciowej 
tel. 22 724 97 48 Milanówek 

ul. Piasta 5, 05-822 

Milanówek 
grodziski Terapia zajęciowa 

74 

Właściwy terenowo 
Powiatowy Zespół 

ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności  
mieści się w 

Grodzisku 

Mazowieckim 

22 724 07 09 
Grodzisk 

Mazowiecki 

ul. daleka 11, 05-825 

grodzisk mazowiecki 
grodziski Pomoc socjalna 

75 

Klub Integracji 
Społecznej i 

Samopomocy przy 

GOPS Jaktorów; 

tel. 46 856 40 44 Jaktorów 
ul. Marywilska 44C 

03-042 Warszawa 
grodziski 

Pomoc w 
zachowaniu 

aktywności 

zawodowej 
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76 

Grodziskie 
Stowarzyszenie 

Rodzin 

Abstynenckich 
Familia Grodzisk 

Mazowiecki 

663 022 860 
Grodzisk 

Mazowiecki 

 Jana Kilińskiego 8A, 
05-827 Grodzisk 

Mazowiecki 

grodziski 

organizacja 

działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

77 

Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności  

Grodzisk 
Mazowiecki 

(022) 724-15-70 
(022) 724-07-09 

Grodzisk  
Mazowiecki 

ul. daleka 11, 05-825 
grodzisk mazowiecki 

grodziski Pomoc socjalna 

78 
ZUS Inspektorat w 

Grójcu 
tel. 48 664 16 08 Grójec 

ul. J. Matejki 10, 05-

600 Grójec 
grójecki 

Ubezpieczenia 

społeczne 

79 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Belsk Duży 

tel. 48 661 16 41 Belsk Duży Modrzewiowa 1c grójecki Pomoc socjalna 

80 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Błędów 

tel. 48 668 06 58 Błędów 
ul.Sadurkowska 13 

05-620 Błędów 
grójecki Pomoc socjalna 

81 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Chynów 

tel. 48 661 42 97 

w.55 
Chynów 05-650 Chynów 58 grójecki Pomoc socjalna 

82 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Goszczyn 

tel. 48 663 21 14 Goszczyn 
ul. Bądkowska 1A, 

05-610 Goszczyn 
grójecki Pomoc socjalna 

83 

Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej Grójec 

tel. 48 664 31 55 Grójec 
 Aleja Niepodległości 
6, 05-600 Grójec 

grójecki Pomoc socjalna 

84 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Jasieniec 

tel. 48 66 13 337 Jasieniec 
ul. Warecka 19, 05-

604 Jasieniec 
grójecki Pomoc socjalna 

85 

Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

Mogielnica 

tel. 48 663 53 26 Mogielnica 
 Rynek 11, 05-640 

Mogielnica 
grójecki Pomoc socjalna 

86 

Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej Nowe 
Miasto nad Pilicą 

tel. 48 674 13 47 
Nowe Miasto nad 

Pilicą 

: plac Ojca 

Koźmińskiego 1/2, 

26-420 Nowe Miasto 
nad Pilicą 

grójecki Pomoc socjalna 

87 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Pniewy 

tel. 48 668 64 56 Pniewy 05-652 Pniewy 2 grójecki Pomoc socjalna 

88 

Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej Warka 

tel. 48 667 02 20 Warka 
 Gośniewska 2, 05-
660 Warka 

grójecki Pomoc socjalna 

89 
Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
tel. 48 664 28 30 Grójec 

ul Laskowa 4a 05-

600 GRÓJEC 
grójecki Pomoc socjalna 

90 

Dom Pomocy 

Społecznej Nowe 
Miasto 

tel. 48 674 00 70 Nowe Miasto 

ul. Ogrodowa 18 

26 - 420 Nowe 
Miasto 

grójecki 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

91 

Dom Pomocy 

Społecznej 
„Pod Topolami” 

tel. 48 664 25 48 Lesznowola 
ul. Grójecka 1 05-

600 Grójec 
grójecki 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

92 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy 

w Woli Łychowskiej 
Środowiskowy Dom 

Samopomocy 

w Woli Łychowskiej 

tel. 48 389 54 77 Łychowska Wola 
Łychowska Wola 24, 
05-604 Jasieniec 

grójecki 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

93 
ZUS Inspektorat w 

Grójcu 
tel. 48 664 16 10 Grójec 

05-600 Grójec, 

Matejki Jana 10  
grójecki 

Ubezpieczenia 

społeczne 
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94 

Powiatowe Centrum 
Medyczne 

w Grójcu Spółka z 

o.o. Niepubliczny 
Zakład Opieki 

Zdrowotnej 

Powiatowe 
Centrum Medyczne 

w Grójcu 

tel. 48 664 91 00 Grójec 
 Skargi 10, 05-600 

Grójec 
grójecki 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

95 

Samodzielny 
Publiczny Zakład 

Opieki 

Zdrowotnej w 
Nowym Mieście 

nad Pilicą 

tel. 48 674 38 00 
Nowe Miasto nad 

Pilicą 

ul.Tomaszowska 43, 
26-420 Nowe Miasto 

nad Pilicą 

grójecki 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

96 
Warsztat Terapii 

Zajęciowej Grójec 
tel. 48 661 28 90 Grójec 

Jana Pawła II 24, 05-

600 Grójec 
grójecki Terapia zajęciowa 

97 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej Warka 

tel. 48 667 00 86 Warka 
05-660 Warka, 
Grójecka 11  

grójecki Terapia zajęciowa 

98 

Gminny Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej  Garbatka

-Letnisko 

tel. 48 621 03 14 Garbatka-Letnisko 

 Skrzyńskich 1, 26-

930 Garbatka-
Letnisko 

kozienicki Pomoc socjalna 

99 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

GłowaczówGminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

Głowaczów 

tel. 48 623 18 75 Głowaczów 
 Rynek, 26-903 
Głowaczów 

kozienicki Pomoc socjalna 

100 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Gniewoszów 

tel. 48 621 50 35 w. 
28 

Gniewoszów 
ul. Lubelska 16 
26-920 Gniewoszów, 

kozienicki Pomoc socjalna 

101 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Grabów nad Pilicą 

tel. 48 662 70 14 w. 
28 

Grabów nad Pilicą 

ul. Wójtowska 1 

 

 05-660 Warka 

kozienicki Pomoc socjalna 

102 

Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej Kozienice 

tel. 48 614 88 58, 48 
614 45 77 

Kozienice 

26-900 Kozienice 

ul. 

M.C.Skłodowskiej 3 

kozienicki Pomoc socjalna 

103 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Magnuszew 

tel. 48 621 70 25 Magnuszew 
Saperów 24 
26-910 Magnuszew  

kozienicki Pomoc socjalna 

104 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Sieciechów 

tel. 48 621 61 12 Sieciechów 
11 Listopada 2, 26-

922 Sieciechów 
kozienicki Pomoc socjalna 

105 

Powiatowe Centrum 

Pomocy 
Rodzinie  Kozienice 

tel. 48 614 38 21 Kozienice 

 26-900 Kozienice; 

gen. 
Świerczewskiego 20 

kozienicki Pomoc socjalna 

106 
ZUS Inspektor w 
Kozienicach 

tel. 48 382 04 64 Kozienice 
26-900 Kozienice 
ul. Radomska 43  

kozienicki 
Ubezpieczenia 

społeczne 

107 

Samodzielny 
Publiczny Zakład 

Opieki 

Zdrowotnej 
„Przychodnie 

Kozienickie 

Kozienice 

tel. 48 614 30 30 Kozienice 
ul. Sienkiewicza 28, 

26-900 Kozienice  
kozienicki 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 

108 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej 

przy Miejsko–
Gminnym 

Ośrodku Pomocy 

Społecznej Kozienice 

tel. 48 614 67 91 Kozienice 

ul. M. Curii 

Skłodowskiej 3 

26-900 Kozienice  

kozienicki Terapia zajęciowa 

109 
Klub Integracji 

Społecznej Kozienice 
tel. 48 614 62 63 Kozienice 

ul. Kochanowskiego 

28 

 
26 - 900 Kozienice  

kozienicki 

Pomoc w 

zachowaniu 

aktywności 
zawodowej 
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110 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Jabłonna 

tel. 22 782 46 51, 22 

784 46 20 
Jabłonna 

 Zegrzyńska 1, 05-

110 Jabłonna 
legionowski Pomoc socjalna 

111 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Legionowo 

tel. 22 774 08 66 Legionowo 
ul. 3 Maja 28, 05-120 

Legionowo 
legionowski Pomoc socjalna 

112 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Nieporęt 

tel. 22 490 43 41, 

490 43 44 
Nieporę 

ul. Podleśna 4a 

05-126 Nieporęt 
legionowski Pomoc socjalna 

113 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej Serock 

tel. 22 782 71 39, 22 
782 61 18 

Serock 
 Pułtuska 16, 05-140 
Serock 

legionowski Pomoc socjalna 

114 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Wieliszew 

tel. 22 782 25 22 Wieliszew 
Modlińska 1 

05-135 Wieliszew  
legionowski Pomoc socjalna 

115 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Legionowo 

tel. 22 784 83 33 Legionowo 

ul. Gen. Władysława 

Sikorskiego 11 
05-119 Legionowo  

legionowski Pomoc socjalna 

116 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy 
w Serocku 

tel. 22 782 71 17 Serock 
ul. Wyzwolenia 31 

05-140 Serock 
legionowski 

 

117 
ZUS Inspektorat w 

Legionowie 
tel. 22 767 40 00 Legionowo 

05-120 Legionowo 

ul. Słowackiego 20 
legionowski 

Ubezpieczenia 

społeczne 

118 

MEDIQ 

Niepubliczny Zakład 

Opieki 
Zdrowotnej 

tel. 22 774 26 40 Legionowo 
ul. Piłsudskiego 20 

05-120 Legionowo  
legionowski 

Świadczenia 
psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

119 

Niepubliczny Zakład 

Opieki 
Zdrowotnej 

„BERMED” w 

Wieliszewie 

22 782 23 85 Wieliszew 
 Niepodległości 85, 

05-135 Wieliszew 
legionowski 

Świadczenia 
psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

120 

Niepubliczny Zakład 

Opieki 

Zdrowotnej 
„LEGIONOWO” 

22 774 51 51 Legionowo 
 Generała Józefa 
Sowińskiego 4, 

Legionowo 

legionowski 
Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

121 

Niepubliczny Zakład 

Opieki 

Zdrowotnej 

Przychodnia Lekarzy 
Specjalistów EL-

MED 

 

tel. 22 784 57 24 
Legionowo 

 Ul. Krasińskiego 70 

05-120 Legionowo 
legionowski 

Świadczenia 
psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

122 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej 

Legionowo 

tel. 22 774 93 64 Legionowo 
05-120 Legionowo , 

ul. Aleja 3 Maja 28 
legionowski Terapia zajęciowa 

123 

Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności  

Legionowo 

(22) 767-07-69 Legionowo 
ul. Sowińskiego 4 

05-120 Legionowo  
legionowski Pomoc socjalna 

124 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Leszno 

22 725 81 55 Leszno 

Al. Wojska 

Polskiego 21 

05-084 Leszno 
pokój nr 15 (parter) 

leszno Pomoc socjalna 

125 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy  
w Lubcu 

22 725 80 34 Leszno 
 Łubiec 45, 05-084 

Łubiec 
leszno 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

126 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Chotcza 

tel. 48 375 10 32 

wew.23 
Chotcza 

 27-312 Chotcza-

Józefów; 60 
lipski Pomoc socjalna 

127 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Ciepielów 

tel. 48 37 88 044 Ciepielów 
 Czachowskiego, 27-

310 Ciepielów 
lipski Pomoc socjalna 

128 

Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej Lipsko 

tel. 48 37 80 182 Lipsko 
 1 Maja 2, 27-300 

Lipsko 
lipski Pomoc socjalna 

129 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Rzeczniów 

tel. 48 616 70 24 w. 

27 
Rzeczniów 27-353 Rzeczniów; 1 lipski Pomoc socjalna 
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130 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Sienno 

tel. 48 378 60 11 Sienno 
: Rynek, 27-350 

Sienno 
lipski Pomoc socjalna 

131 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Solec nad Wisłą 

tel. 48 376 12 66 w. 

28 
Solec nad Wisłą 

Rynek 1 
27-320 Solec nad 

Wisłą 

lipski Pomoc socjalna 

132 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

Lipsk 

tel. 48 378 11 50 

wew. 34 
Lipsk 

 Iłżecka 6, 27-300 

Lipsko 
lipski Pomoc socjalna 

133 
Dom Pomocy 
Społecznej w Lipsku 

tel. 48 378 23 42 Lipsko 
 1 Maja 79, 27-300 
Lipsko 

lipski 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

134 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy 
„Słoneczny Dom w 

Lipsku” 

tel. 48 378 11 48 Lipsko 
ul. Rynek 1 
27-300 Lipsko 

lipski 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

135 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

w 

ŁaziskachŚrodowisk
owy Dom 

Samopomocy 

w Łaziskach 

tel. 609 804 748 Ciepielów 
27-310 Ciepielów, 

Łaziska, 
lipski 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

136 
ZUS Biuro Terenowe 

w Lipsku 
tel. 48 378-09-21 Lipsko 

27-300 Lipsko 

ul. Partyzantów 10  
lipski 

Ubezpieczenia 

społeczne 

137 MAGMED Lipsko tel. 796 975 597 Lipsko 
1 Maja 18 27-300 

Lipsko 
lipski 

Świadczenia 
psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

138 

Samodzielny 
Publiczny Zespół 

Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Lipsku 

tel. 48 378 36 00 Lipsko 
 Śniadeckiego 2, 27-

300 Lipsko 
lipski 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 

139 

Samodzielny 

Publiczny Zakład 

Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej 

w Rzeczniowie 

tel. 48 616 70 06 Rzeczniów 

 ul. Pasztowa Wola, 

29 A, 27-353 
Rzeczniów 

lipski 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 

140 
Warsztat Terapii 

Zajęciowej Lipsko 
tel. 48 378 00 63 Lipsko 

Zwoleńska 14 

27-300 Lipsko  
lipski Terapia zajęciowa 

141 

Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności  

Lipsko Rynek 

(48) 378-30-46 Lipsko Rynek 
27-300 Lipsko, ul. 

Rynek 1. 
lipski Pomoc socjalna 

142 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Huszlew 

tel. 83 358 01 96 Huszlew 

 

HUSZLEW 

Mazowieckie pow. 
Łosice 

08-206  

łosicki Pomoc socjalna 

143 
Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej Łosice 

tel. 83 357 37 47 Łosice 
: Marszałka 
Piłsudskiego 6, 08-

200 Łosice 

łosicki Pomoc socjalna 

144 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Olszanka 

tel. 83 357 51 19 Olszanka  08-207 Olszanka; 42 łosicki Pomoc socjalna 

145 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Platerów 

tel. 83 375 84 11 Platerów 
ul. 3 Maja 5, 08-210 

Platerów,  
łosicki Pomoc socjalna 

146 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Sarnaki 

tel. 83 359 91 98 

wew. 110 
Sarnaki 

 3 Maja 5, 08-220 

Sarnaki 
łosicki Pomoc socjalna 

147 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Stara Kornica 

tel. 83 358-78-22 Stara Kornica 
 08-205 Stara 

Kornica; 191 
łosicki Pomoc socjalna 

148 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

Łosice 

tel. 83 359 05 51 Łosice 
Narutowicza 6, 08-

200 Łosice 
łosicki Pomoc socjalna 

149 
ZUS Biuro Terenowe 
w Łosicach 

tel. 83 357 39 70 Łosice 
 Kilińskiego 2, 08-
200 Łosice 

łosicki 
Ubezpieczenia 

społeczne 
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150 

Samodzielny 
Publiczny Zakład 

Opieki 

Zdrowotnej Łosice 

tel. 83 357 32 31 Łosice 
 Słoneczna 1, 08-200 

Łosice 
łosicki 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 

151 
Przychodnia Zdrowia 
Psychicznego 

NZOZOstrołęka 

tel. (29) 764 62 77 Ostrołęka 

gen. armii 

Gorbatowa 5a lok. 

1A 07-410 Ostrołęka 
Ostrołęka 

m. ostrołęka 
Pomoc psychologa, 

psychoterapia 

152 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Ostrołęka 

29 764 57 88, Ostrołęka 

Pl. Gen. Józefa Bema 

5 
07-410 Ostrołęka 

m. ostrołęka Pomoc socjalna 

153 
ZUS Inspektorat w 

Ostrołęce 

29 760 77 02 do 12, 

760 03 70 do 74 
Ostrołęka 

07-410 Ostrołęka 

ul. dr A. 
Kuklińskiego 3 

m. ostrołęka 
Ubezpieczenia 

społeczne 

154 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie 
w Ostrołęce 

29 764 41 30 Ostrołęka 

  

ul. Gen. J.Hallera 12 
Ostrołęka 

woj.mazowieckie 

Polska 
07-410  

m. ostrołęka Pomoc socjalna 

155 

Dom Pomocy 

Społecznej w 
Ostrołęce  

Im. Kard. S. 

Wyszyńskiego 
Ostrołęka 

29 760 22 80 Ostrołęka 
ul. Rolna 27 

07-410 Ostrołęka 
m. ostrołęka 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

156 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy  
Farna 

29 764 66 39 Ostrołęka 
Farna 21 

07-410 Ostrołęka  
m. ostrołęka 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

157 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy  
w Ostrołęce 

29 764 61 04 Ostrołęka 

 

ul.Sikorskiego 45 
07-410 Ostrołęka  

m. ostrołęka 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

158 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy 
Ostrołęka 

29 766 41 36 Ostrołęka 
ul. Farna 21 

07-410 Ostrołęka 
m. ostrołęka 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

159 
ZUS Inspektorat w 

Ostrołęce 

29 760 77 02 do 12, 

29 760 03 70 do 74 
Ostrołęka 

07-410 Ostrołęka 
ul. dr A. 

Kuklińskiego 3 

m. ostrołęka 
Ubezpieczenia 

społeczne 

160 

Niepubliczny 
Oddział Dziennego  

Pobytu dla Dzieci z 

Autyzmem Ostrołęka 

29 769 10 35 Ostrołęka 

Batalionu 

Czwartaków 6 07-
401 Ostrołęka, P 

m. ostrołęka 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

161 

Niepubliczny Zakład 

Opieki  

Zdrowotnej 
MEDILIS Ostrołęka 

29 769 10 35 Ostrołęka 
Generała Aleksandra 
Gorbatowa 7D, 07-

410 Ostrołęka 

m. ostrołęka 
Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

162 

Niepubliczny Zakład 

Opieki  
Zdrowotnej 

Regionalny Ośrodek  

Terapii Poradnia 
Rehabilitacyjno– 

Readaptacyjna 

„NADZIEJA 
Ostrołęka” 

29 764 83 43 Ostrołęka 
 Kościuszki 24, 07-

410 Ostrołęka 
m. ostrołęka 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

163 

Niepubliczny Zakład 

Opieki  
Zdrowotnej 

„MONAR” Ośrodek  

Rehabilitacyjno–
Readaptacyjny  

w Ostrołęce 

29 764 39 70 Ostrołęka 

Inwalidów 

Wojennych 21, 07-

410 Ostrołęka 

m. ostrołęka 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

164 

Niepubliczny Zakład 

Opieki  

Zdrowotnej Bożenna 
Maria Ćwikła 

Ostrołęka 

29 764 83 70 Ostrołęka 

 Generała Tadeusza 

Kościuszki 49, 07-
410 Ostrołęka 

m. ostrołęka 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 
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165 

Niepubliczny Zakład 
Opieki  

Zdrowotnej 

Przychodnia Lekarza  
Rodzinnego Sylwia 

Figura-Mirońska 

Ostrołęka 

29 769 16 73 Ostrołęka 

: I Armii Wojska 

Polskiego 26, 07-401 
Ostrołęka 

m. ostrołęka 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 

166 

Niepubliczny Zakład 

Opieki  

Zdrowotnej 
Specjalistyczne 

Centrum  

Medyczne s. c. 
Joanna i Konrad  

Pokraśniewicz  Ostro

łęka 

29 764 62 77 Ostrołęka 
Prądzyńskiego 4/17 
07-410 Ostrołęka 

m. ostrołęka 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

167 

Samodzielny Zespół 

Publicznych  

Zakładów Opieki 

Zdrowotnej im. dr J.  

Psarskiego w 

Ostrołęce  

29 765 21 22 Ostrołęka 

07-410 Ostrołęka 

Al. Jana Pawła II 120 

A 

m. ostrołęka 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

168 
Warsztat Terapii 

Zajęciowej Ostrołęka 
29 760 31 69 Ostrołęka 

ul. Farna 9a 

07-410 Ostrołęka 
m. ostrołęka Terapia zajęciowa 

169 

Klub Integracji 

Społecznej „Progres” 
Ostrołęka 

tel. 29 760 74 74 Ostrołęka, 

ul. Farna 9a 
07-410 Ostrołękaul. 

Farna 9a 

07-410 Ostrołęka 

m. ostrołęka 

Pomoc w 
zachowaniu 

aktywności 

zawodowej 

170 

Stowarzyszenie dla 

Dzieci z Autyzmem 

„Bądźmy Razem” 
Ostrołęka 

tel. 29 769 10 35 Ostrołęka 
Batalionu 
Czwartaków 6 

07-401 Ostrołęka  

m. ostrołęka 

organizacja 

działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

171 

Ogólnopolskie 

Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych 

WTZ 
„Motylki” Ostrołęka 

tel. 029 766-59-18 Ostrołeka 
ul. Gen. J.Hallera 12 

Ostrołęka  
m. ostrołęka 

organizacja 

działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

172 

Powiatowy Zespół do 

Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności  

Ostrołęka 

(029) 764-52-72 Ostrołęka 
ul. Spokojna 16, 07-
409 Ostrołęka  

m. ostrołęka Pomoc socjalna 

173 

Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności  

Ostrołęka 

(029) 764-32-41 Ostrołęka 
ul. 11 Listopada 68 , 

07-410 Ostrołęka 
m. ostrołęka Pomoc socjalna 

174 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

Płock 

24 364 02 10 Płock 
 09-402 Płock; 
Wolskiego 4 

m. płock Pomoc socjalna 

175 

Dom Pomocy 

Społecznej  

im. Błogosławionego 
Abp. A. J. 

Nowowiejskiego w 

Brwilnie 

24 366 25 80 Płock 
Brwilno 68 
09-400 Płock 

m. płock 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

176 

Dom Pomocy 

Społecznej 

„Przyjaznych Serc” 

Płock 

24 367 19 05 Płock 
Krótka 6a 

09-402 Płock  
m. płock 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

177 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy  
nr 1 dla Osób 

Chorych Psychicznie 

Płock 

24 268 65 49 Płock 
ul. Wolskiego 4 

09-400 Płock  
m. płock 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

178 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy  
nr 2 dla Osób 

Niepełnosprawnych  

Intelektualnie Płock 

24 262 31 74 Płock 
ul. Wolskiego 4 

09-400 Płock  
m. płock 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 
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179 
ZUS Oddział w 

Płocku 
24 262 52 71 Płock 

Aleja marszałka 
Józefa Piłsudskiego 

2b, 09-402 Płock 

m. płock 
Ubezpieczenia 

społeczne 

180 

Niepubliczny Zakład 
Opieki  

Zdrowotnej ABJ 

CENTRUM 
TERAPII Płock 

24 366 68 48 Płock 
Kolegialna 24 
09-402 Płock 

m. płock 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

181 

Niepubliczny Zakład 

Opieki  
Zdrowotnej 

„Mazowieckie  

Centrum Medyczne” 
Płock 

24 365 68 80 Płock 
Sportowa 2, 09-402 

Płock 
m. płock 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 

182 

Niepubliczny Zakład 

Opieki  
Zdrowotnej „MINI–

MED” Ośrodek  

Rehabilitacji Dzieci z 
Zaburzeniami  

Wieku Rozwojowego 

Płock 

608 016 357 Płock 
Medyczna 8 09-400 

Płock 
m. płock 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

183 

Niepubliczny Zakład 

Opieki  

Zdrowotnej 
„PŁOCKI ZOZ”  

24 364 51 00 Płock 
09-402 Płock ul. 

Kościuszki 28 
m. płock 

Świadczenia 
psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

184 

Niepubliczny Zakład 
Opieki  

Zdrowotnej „SABA-

MED” w Płocku 

24 263 23 79 Płock 

 

 
ul. Kobylińskiego 14 

 

09-400 Płock 
(woj.mazowieckie) 

m. płock 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 

185 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej 
przy Zakładzie 

Karnym Płock 

24 264 52 53 Płock 
09-402 Płock, ul. 
Sienkiewicza 22 

m. płock Terapia zajęciowa 

186 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej 

przy Stowarzyszeniu 
Pomocy Osobom  

z 

Niepełnosprawnością 
Umysłową  

„Jestem” Płock 

24 268 61 88 Płock 
ul.Piaska 4/28, 09-

407 Płock  
m. płock Terapia zajęciowa 

187 

Warsztat Terapii 
Zajęciowej  

przy Towarzystwie 

Przyjaciół Dzieci 
Płock 

24 262-83-81 Płock 

 Jana 

Kochanowskiego 7, 

Płock 

m. płock Terapia zajęciowa 

188 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej  
przy Caritas Diecezji 

Płockiej 

24 266 89 67 Płock 
Sienkiewicza 54 
09-400 Płock  

m. płock Terapia zajęciowa 

189 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej Płock 

24 364 24 98 Płock 
09-400 Płock, ul. 
Królowej Jadwigi 9b 

m. płock Terapia zajęciowa 

190 
Warsztat Terapii 

Zajęciowej Płock 
024 264 89 20 Płock 

09-409 Płock, ul. 

Harcerska 91 

09-400 Płock  

m. płock Terapia zajęciowa 

191 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Płock 

24 267 68 28 Płock 
ul. Bielska 59, 09-

400 Płock 
m. płock Pomoc socjalna 

192 
ZUS Oddział w 

Płocku 
24 262 52 71 Płock 

 Aleja marszałka 

Józefa Piłsudskiego 
2b, 09-402 Płock 

m. płock 
Ubezpieczenia 

społeczne 

193 
Centrum Integracji 
Społecznej w Płocku 

tel. 0 24 364 98 84, 
364 98 20 

Płock 

ul. Kościuszki 5 

 

09-400 Płock 

m. płock 

Pomoc w 

zachowaniu 
aktywności 

zawodowej 
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194 
Klub Integracji 

Społecznej Płock 
tel. 24 364 02 23 Płock, 

Kościuszki 5 

09-402 Płock  
m. płock 

Pomoc w 
zachowaniu 

aktywności 

zawodowej 

195 

Stowarzyszenie na 

rzecz Osób z 

Autyzmem 
„Odzyskać Więzi” 

Płock 

tel. 506 029 290 Płock 

ul. 3 Maja 18, 

pok.204 
09-402 Płock 

m. płock 

organizacja 
działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

196 

Stowarzyszenie 
„Pomocna Dłoń” 

przy Specjalnym 

Ośrodku Szkolno- 
Wychowawczym nr 

2 Płock 

tel. 24 366 03 50 Płock 
Lasockiego 14 

09-402 Płock  
m. płock 

organizacja 

działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

197 

Fundacja Dzieciom z 
Upośledzeniem 

Umysłowym 

„Agnieszka” PŁOCK 

tel. 24 262 44 80 Płock 
Płock 3 Maja 18 M. 

209, 09-402 Płock 
m. płock 

organizacja 
działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

198 

Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom z 

Niepełnosprawnością 
Umysłową „Jestem” 

Płock 

tel. 24 264 76 02 Płock 
3-go Maja 16 

09-402 Płock  
m. płock 

organizacja 
działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

199 

Fundacja dla dzieci 
Niepełnosprawnych 

„Serce – Sercu” 

Płock 

tel. 24 262 61 26, 

264 55 66 
Płock 

Dobrzyńska 17 

09-402 Płock  
m. płock 

organizacja 
działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

200 

Płockie 

Stowarzyszenie 

„Klub Abstynentów” 
Płock 

tel. 24 364 90 91 Płock 
ul. Misjonarska 22/4, 

09-402 Płock 
m. płock 

organizacja 

działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

201 

Stowarzyszenie 

Rodzin 
Abstynenckich 

„Nadzieja w Nas” 
Płock 

tel. 24 366 09 16 Płock 
 ul. 3 Maja 18 (IV 
piętro) 09-400 

PŁOCK 

m. płock 

organizacja 

działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

202 

Powiatowy Zespół do 

Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności  

Płock 

(024) 364-02-58 Płock 
09-400 Płock; 
Wolskiego 4 

m. płock Pomoc socjalna 

203 

Właściwy terenowo 
Powiatowy Zespół 

ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności 
mieści się w 

Radomiu 

48 360 94 75 Radom 
ul. wyścigowa 16, 

26-600 radom 
m. radom Pomoc socjalna 

204 

Powiatowy Zespół 
ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności 

Radom 

tel. 48 365 58 06, w. 

320, 321, 322 
Radom 

,ul. Domagalskiego 7 

26-600 Radom 
m. radom Pomoc socjalna 

205 

Miejski Ośrodek 

Pomocy  

Społecznej w 
Radomiu 

48 36 08 488 Radom 
ul. Limanowskiego 
134 

26-612 Radom 

m. radom Pomoc socjalna 

206 
Dom Pomocy 

Społecznej (Radom) 
48 340 42 20 Radom 

ul. Rodziny Ziętalów 

13. 
26-600 Radom 

m. radom 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

207 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy  (Rado
m) 

48 360 19 24 Radom 
ul. Dzierzkowska 9, 

26-600 Radom 
m. radom 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

208 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy  (Rado
m) 

48 364 07 21 Radom 
26-600 Radom, ul. 

Rodziny Ziętalów 13  
m. radom 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

209 
ZUS Odział w 

Radomiu 
48 385-61-00 Radom 

 Dionizego 
Czachowskiego 21A, 

26-600 Radom 

m. radom 
Ubezpieczenia 

społeczne 
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210 

ABC–PULMO 
NZOZ Napieraj 

Jacek,  

Dobielska Agnieszka 
s.c. Radom 

608 090 907 Radom 
Batorego 11 
26-600 Radom 

m. radom 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

211 
MEDICON SP. Z 

O.O. Radom 
48 367 15 10 Radom 

Gagarina 1 26-600 

Radom 
m. radom 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 

212 

Niepubliczny 

Specjalistyczny 
Zakład  

Opieki Zdrowotnej 

“OLSZTYŃSKA”  
Dębińska 

Szczepanowska, 

Spółka  
Partnerska – Lekarze 

Radom 

48 344 20 78 Radom 
Olsztyńska 33A 26-
600 Radom 

m. radom 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

213 

Niepubliczny 
Specjalistyczny 

Zakład 

Opieki Zdrowotnej 
“1905 ROKU” s.c 

Radom 

48 360 01 80 Radom 
1905 Roku 20, 26-

600 Radom 
m. radom 

Świadczenia 
psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

214 

Niepubliczny Zakład 
Opieki  

Zdrowotnej 
“NEUROMED” 

Radom 

48 331 19 58 Radom 
 Krakowska 5/7, 26-

600 Radom 
m. radom 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 

215 

Niepubliczny Zakład 
Opieki  

Zdrowotnej 

“POLMED 
RADOM” 

48 365 50 39 Radom 

 Władysława 

Domagalskiego 7, 

26-600 Radom 

m. radom 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

216 

Niepubliczny Zakład 

Opieki  

Zdrowotnej 

“VIVAMED” 

Radom 

48 331 24 18 Radom 
Główna 12, 26-600 

Radom 
m. radom 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

217 

Niepubliczny Zakład 

Opieki  

Zdrowotnej Ośrodek 
Profilaktyki  

i Terapii Uzależnień 

Agnieszka  
Łakomska Radom 

48 368 66 72 Radom 
1905 Roku 21 26-

600 Radom 
m. radom 

Opieka medyczna i 
leczenie 

farmakologiczne 

218 

Niepubliczny Zakład 

Opieki  
Zdrowotnej 

Przychodnia 

Gołębiów 

48 36 463 71 Radom 
 Ignacego 
Paderewskiego 6, 26-

600 Radom 

m. radom 
Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

219 

Radomski Szpital 

Specjalistyczny 

im. dr Tytusa 
Chałubińskiego 

Radom 

48 361 51 42 Radom 

ul. Lekarska 4 

 
26-600 Radom 

m. radom 

Opieka medyczna i 

leczenie 
farmakologiczne 

220 

S.C. “GAMED” 

Gabinety Lekarskie 

Niepubliczny Zakład 
Opieki  

Zdrowotnej Radom 

48 363 17 04 Radom 
: Wysoka 12, 26-600 

Radom 
m. radom 

Opieka medyczna i 

leczenie 
farmakologiczne 

221 

Stowarzyszenie 

Katolicki Ruch  
Antynarkotyczny 

„KARAN” Radom 

48 362 20 40 Radom 

   

 
ul. Reja 5/1 

26-610 Radom 

m. radom 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 
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222 

Samodzielny 
Wojewódzki 

Publiczny  

Zespół Zakładów 
Psychiatrycznej  

Opieki Zdrowotnej 

Radom 

48 332 45 00 Radom 
26-607 Radom 

ul. Krychnowicka 1 
m. radom 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 

223 

Specjalistyczny 

Ośrodek Diagnozy 

i Rehabilitacji Dzieci 
i Młodzieży  

z Wadą Słuchu 

Polskiego Związku  
Głuchych Radom 

48 362 84 74 Radom 
ul. Wjazdowa 4 

26-600 Radom 
m. radom 

 

224 

Wojskowa 

Specjalistyczna  
Przychodnia 

Lekarska SP ZOZ 

Radom 

48 360 60 68 Radom 
ul. Chrobrego 48 

26 - 600 Radom  
m. radom 

Świadczenia 
psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

225 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej przy  

Stowarzyszeniu 
Pomocy Dzieciom  

Niewidomym i 

Niedowidzącym  
„Nadzieja” Radom 

Radom 

48 344 77 38 Radom 
ul. Struga 88 

26-610 Radom 
m. radom Terapia zajęciowa 

226 

Warsztat Terapii 
Zajęciowej  

przy Polskim 

Stowarzyszeniu  
na Rzecz Osób z 

Upośledzeniem  

Umysłowym  Radom 

48 366 26 11 Radom 
Grenadierów 18 

26-611 Radom  
m. radom Terapia zajęciowa 

227 

Warsztat Terapii 
Zajęciowej  

przy Polskim 
Związku Głuchych 

(Radom) 

48 363 06 94 Radom 

ul. 25 Czerwca 68 

            26-600 
Radom 

ul. 25 Czerwca 68 

            26-600 
Radom 

m. radom Terapia zajęciowa 

228 
Warsztat Terapii 

Zajęciowej (Radom) 
48 333 09 94 Radom 

ul. Profesora Stefana 

Myczkowskiego 4 
(wejście 

 od ul. Balickiej) 

 30-198 Kraków 

m. radom Terapia zajęciowa 

229 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej  

przy Radomskim 
Stowarzyszeniu  

Sportu i Rehabilitacji 

Osób  
Niepełnosprawnych 

„Start”  Radom 

48 331 43 12 Radom 
Maratońska 1 

26-600 Radom  
m. radom Terapia zajęciowa 

230 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

(Radom) 

48 365-58-06 Radom 

UL. 
DOMAGALSKIEG

O 7 

 

   26-600 RADOM 

m. radom Pomoc socjalna 

231 
ZUS Odział w 

Radomiu 
48 385-61-00 Radom 

Dionizego 

Czachowskiego 21A, 
26-600 Radom 

m. radom 
Ubezpieczenia 

społeczne 

232 

Klub Integracji 

Społecznej i 
Samopomocy 

„Inkubator 

Społecznej Odnowy” 
Radom 

tel. 48 360 84 89 Radom 
ul. Tartaczna 16/18, 

26-600 Radom 
m. radom 

Pomoc w 
zachowaniu 

aktywności 

zawodowej 
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233 

Stowarzyszenie 
Ochrony Zdrowia 

Psychicznego 

„Wzajemna Pomoc” 
Radom 

tel. 48 363 83 67, 
369 01 54 

Radom 

Niedziałkowskiego 

25/27 lok. 12 

26-600 Radom  

m. radom 

organizacja 

działająca na rzecz 
osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

234 
Fundacja „Wróć do 
mnie” Radom 

tel. 503 075 396 Radom 

Kusocińskiego 20 

lok. 35 

26-600 Radom  

m. radom 

organizacja 

działająca na rzecz 
osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

235 

Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym 

Intelektualnie 
„Otwórz Serce” 

Radom 

tel. 664 685 236 Radom 
 LIPSKA 2 

26-600 RADOM 
m. radom 

organizacja 

działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

236 

Stowarzyszenie 
Rodzin i Przyjaciół 

Osób z Zespołem 

Downa 
„Nasze Dzieci” 

Radom 

tel. 48 345 10 15 Radom 
26-600 

Ulica: Lubońskiego 2 
m. radom 

organizacja 

działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

237 

Stowarzyszenie na 
rzecz osób z 

upośledzeniem 

umysłowym 
„Asumpt” Radom 

 
Radom 

26-600 RADOM 

ODRODZENIA 47 

, 

m. radom 

organizacja 

działająca na rzecz 
osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

238 
Fundacja „Chcę i 
mogę” Radom 

tel. 608 800 808 Radom 

 pokój 318 (III 

piętro), 1905 Roku 

20, 26-600 Radom 

m. radom 

organizacja 

działająca na rzecz 
osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

239 

Krajowe 
Towarzystwo 

Autyzmu – Oddział 

w Radomiu 

tel. 48 345 14 92 Radom 
Główna 3 

26-600 Radom  
m. radom 

organizacja 
działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

240 

Powiatowy Zespół do 

Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności  

Radom 

(048) 360-94-75 Radom 
ul. domagalskiego 7, 
26-600 radom 

m. radom Pomoc socjalna 

241 

Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności  

Radom 

(048) 365-58-06 Radom 
ul. domagalskiego 7, 

26-600 radom 
m. radom Pomoc socjalna 

242 
Poradnia Zdrowia 

Psychicznego Siedlce 
tel. (25) 644 68 11 Siedlce 

ul. Kilińskiego 34 

08-110 Siedlce 
m. siedlce 

Pomoc psychologa, 

psychoterapia 

243 

Powiatowy Zespół 
ds. Orzekania o 

Niepełnosprawnośco 

Siedlce 

el. 25 633 15 21 Siedlce 
ul. sienkiewicza 32, 

08-110 siedlce 
m. siedlce Pomoc socjalna 

244 

Miejski Ośrodek 

Pomocy  

Rodzinie w Siedlcach 

25 632 33 25 lub 25 
632 57 04 

Siedlce 
08 – 110 Siedlce, ul. 
Sienkiewicza 32 

m. siedlce Pomoc socjalna 

245 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

(Siedlce) 

25 633 09 64 Siedlce 
08-110 Siedlce 

Asłanowicza 10 
m. siedlce Pomoc socjalna 

246 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy  
przy Miejskim 

Ośrodku Pomocy  
Społecznej w 

Siedlcach 

25 632 33 25 Siedlce 
 08 – 110 Siedlce, ul. 

Sienkiewicza 32 
m. siedlce 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

247 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy  

w Siedlcach 

25 644 30 88 Siedlce 
Dzieci 
Zamojszczyzny 39/5 

08-110 Siedlce  

m. siedlce 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

248 
ZUS Oddział w 

Siedlcach 
25 633 15 21 Siedlce 

08-110 Siedlce 

ul. Browarna 12 
m. siedlce 

Ubezpieczenia 

społeczne 



DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE 

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

135 

Lp. Nazwa Numer telefonu Miasto Adres Powiat Rodzaj wsparcia 

249 

Dariusz Sławomir 
Domański  

Niepubliczny Zakład 

Opieki  
Zdrowotnej 

“SALUS” Siedlce 

25 632 27 00 Siedlce 
Kilińskiego 34 08-

110 Siedlce 
m. siedlce 

Świadczenia 
psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

250 

Niepubliczny Zakład 
Opieki pomoc 

lekarską 

Zdrowotnej 
“CENTRUM  Siedlc

e 

25 644 07 40 Siedlce 

ul. Piłsudskiego 49 

 

08-110 Siedlce 
(woj.mazowieckie) 

m. siedlce 
Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

251 

Niepubliczny Zakład 
Opieki  

Zdrowotnej “VENA” 

– Jacek Marciniak 
Siedlce 

25 641 51 28 Siedlce 
Katedralna 7 08-110 
Siedlce 

m. siedlce 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

252 

Niepubliczny Zakład 

Opieki  
Zdrowotnej” ARKA” 

PZP w Siedlcach 

25 633 41 40 Siedlce 
Mylna 3 08-110 
Siedlce 

m. siedlce 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

253 

Samodzielny 
Publiczny Zakład 

Opieki  

Zdrowotnej w 
Siedlcach 

25 632 27 97 Siedlce 

ul. Kilińskiego 29 

 
08-110 Siedlce 

(woj.mazowieckie) 

m. siedlce 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

254 

Siedlecki Szpital 

Specjalistyczny 
Siedlce 

25 640 32 14 Siedlce 
Poniatowskiego 26 

08-110 Siedlce 
m. siedlce 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 

255 

Wojskowa 

specjalistyczna  
Przychodnia 

Lekarska 

Samodzielny  
Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej  
w Siedlcach 

25 633 38 04 Siedlce 
Wałowa 1 08-110 

Siedlce 
m. siedlce 

Świadczenia 
psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

256 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej  
przy Caritas Diecezji 

Siedleckiej Siedlce 

25 644 14 48 Siedlce 
08-110 Siedlce; ks. 
bpa Świrskiego 57 

m. siedlce Terapia zajęciowa 

257 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

(Siedlce) 

25 644 81 72 Siedlce 
08-110 Siedlce, ul. J. 

Piłsudskiego 40 
m. siedlce Pomoc socjalna 

258 
ZUS Oddział w 
Siedlcach 

25 640 16 00 Siedlce 
Siedlce 08-110 
ul. Browarna 12  

m. siedlce 
Ubezpieczenia 

społeczne 

259 

Niepubliczny Zakład 

Opieki  
Zdrowotnej 

“CENTRUM “ 

Siedlce 

25 644 07 40 Siedlce 
Ks. Niedziałka 14 

08-110 Siedlce 
m. siedlce 

Świadczenia 
psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

260 

Niepubliczny Zakład 

Opieki  

Zdrowotnej “VENA” 
- Jacek Marciniak 

Siedlce 

25 641 51 28 Siedlce 
Katedralna 7 08-110 

Siedlce 
m. siedlce 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 

261 

Niepubliczny Zakład 
Opieki  

Zdrowotnej” ARKA” 

PZP w Siedlcach 

25 633 41 40 Siedlce 
Mylna 3 08-110 

Siedlce 
m. siedlce 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 

262 

Samodzielny 

Publiczny Zakład 

Opieki  
Zdrowotnej w 

Siedlcach 

25 632 27 97 Siedlce 

ul. Kilińskiego 29 
 

08-110 Siedlce 

(woj.mazowieckie) 

m. siedlce 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

263 
Siedlecki Szpital 
Specjalistyczny 

Siedlce 

25 640 32 14 Siedlce 
Poniatowskiego 26 

08-110 Siedlce 
m. siedlce 

Świadczenia 
psychiatryczne, 

ambulatoryjne 
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264 

Wojskowa 
specjalistyczna 

Przychodnia  

Lekarska 
Samodzielny 

Publiczny  

Zakład Opieki 
Zdrowotnej w 

Siedlcach 

25 633 38 04 Siedlce 
Wałowa 1 08-110 

Siedlce 
m. siedlce 

Świadczenia 
psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

265 

Centrum Integracji 

Społecznej 
w Siedlcach 

tel. 0 25 640 71 30, 

025 640 71 31 
Siedlce 

Ul. Budowlana 1 

08-110 Siedlce 
m. siedlce 

Pomoc w 
zachowaniu 

aktywności 

zawodowej 

266 
Zakład Aktywności 
Zawodowej w 

Siedlcach 

tel. 25 633 43 15 Siedlce 
ul. Chopina 10, 08-

110 Siedlce 
m. siedlce 

Pomoc w 

zachowaniu 

aktywności 
zawodowej 

267 

Siedleckie 

Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z 

Zespołem Downa „ 

Zawsze Razem” 
Siedlce 

tel. 660 734 702 Siedlce 
Starowiejska 181 

08-110, Siedlce  
m. siedlce 

organizacja 
działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

268 

Siedleckie 

Stowarzyszenie na 
rzecz Osób 

z Upośledzeniem 

Umysłowym 
„Przystań” Siedlce 

tel. 25 632 23 33 Siedlce 
Reymonta 2a 

08-110 Siedlce  
m. siedlce 

organizacja 
działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

269 

Powiatowy Zespół do 

Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności  

Siedlce 

(025) 633-15-21 Siedlce 

ul Sienkiewicza 32 

 

08-110 Siedlce 

m. siedlce Pomoc socjalna 

270 

Poradnia Zdrowia 

Psychicznego 

Warszawa-Mokotów 

tel. (22) 841 26 42 Warszawa-Mokotów 
ul. Chełmska 13/17 
00-724 Warszawa 

m.st. warszawa 
Pomoc psychologa, 

psychoterapia 

271 

Poradnia Zdrowia 

Psychicznego 
Warszawa-

Śródmieście 

tel. (22) 620 83 02 
Warszawa- 
Śródmieście 

ul. Mariańska 1| 00-
144 Warszawa  

m.st. warszawa 
Pomoc psychologa, 

psychoterapia 

272 

Poradnia Zdrowia 

Psychicznego 
Warszawa-Wola 

tel. (22) 632 86 81 Warszawa-Wola 
01-231 Warszawa, 

Płocka 49 
m.st. warszawa 

Pomoc psychologa, 

psychoterapia 

273 

Poradnia Zdrowia 

Psychicznego 

Warszawa-Ochota 

tel. (22) 822 14 88 Warszawa-Ochota 
ul. Skarżyńskiego 1 
02-377 Warszawa 

m.st. warszawa 
Pomoc psychologa, 

psychoterapia 

274 

Poradnia Zdrowia 

Psychicznego 
Warszawa-Praga 

Południe 

tel. (22) 617 56 82 
Warszawa Praga-

Południe 
ul. Gruzińska 6 
03 – 902 Warszawa 

m.st. warszawa 
Pomoc psychologa, 

psychoterapia 

275 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

Dzielnicy Bemowo 

m. st. Warszawy 

22 533 95 00 Warszawa 

ul. Rozłogi 10 

 
01-310 Warszawa 

m.st. warszawa Pomoc socjalna 

276 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

Dzielnicy Białołęka 
m. st. Warszawy  

22 614 70 00 Warszawa 
ul. Marywilska 44C 

03-042 Warszawa 
m.st. warszawa Pomoc socjalna 

277 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
Dzielnicy Bielany m. 

st. Warszawy 

22 568 91 00 Warszawa 

 Przybyszewskiego 

80/82, 01-824 

Warszawa 

m.st. warszawa Pomoc socjalna 

278 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Dzielnicy Mokotów 

m. st. Warszawy 

22 849 58 88, 22 849 

44 68 
Warszawa 

ul. Falęcka 10,  02-

554 Warszawa 
m.st. warszawa Pomoc socjalna 
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279 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

Mokotów Filia 2 

22 844 74 43 Warszawa 
ul. Falęcka 10,  02-

554 Warszawa 
m.st. warszawa Pomoc socjalna 

280 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

Mokotów Filia 1  

22 841 83 61 Warszawa 
ul. Iwicka 19 

00-736 Warszawa 
m.st. warszawa Pomoc socjalna 

281 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

Dzielnicy Ochota m. 

st. Warszawy  

22 822 11 24, 22 824 

46 19 
Warszawa 

l. Przemyska 11, 02-

361 Warszawa 
m.st. warszawa Pomoc socjalna 

282 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

Dzielnicy Praga 
Południe 

m. st. Warszawy 

22 517 14 90, 22 517 

15 63 
Warszawa 

Walecznych 59 

03-926 Warszawa  
m.st. warszawa Pomoc socjalna 

283 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej Dzielnicy  

Praga Północ m. st. 

Warszawy 

22 818 00 00, 22 619 

34 37, 22 619 76 62 
Warszawa 

ul. Karola 
Szymanowskiego 

6/61 

03-477 Warszawa 

m.st. warszawa Pomoc socjalna 

284 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

Praga Północ Filia 
1  Warszawa 

22 619 33 95, 22 618 

22 61, 
Warszawa 

    Prof. 

Groszkowskiego 5 

 
    03-475 Warszawa 

m.st. warszawa Pomoc socjalna 

285 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
Praga północ Filia 2 

Warszawa 

22 619 56 77, 22 670 
10 71,  22 618 77 59 

Warszawa 

ul. Brechta 15/31 

Warszawa 03-473 

Warszawa  

m.st. warszawa Pomoc socjalna 

286 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Dzielnicy 

Rembertów m. st. 
Warszawy 

22 611 99 94 Warszawa 
ul. Plutonowych 10 
04 - 404 Warszawa 

m.st. warszawa Pomoc socjalna 

287 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
Dzielnicy 

Śródmieście m. st. 
Warszawy 

22 628 07 12, 22 628 

54 38 
Warszawa 

 Żurawia 43 

00-680 Warszawa  
m.st. warszawa Pomoc socjalna 

288 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
Dzielnicy Targówek 

m. st. Warszawy  

22 675 28 10 Warszawa 

ul. Św. Wincentego 

87 

03-291 Warszawa 

m.st. warszawa Pomoc socjalna 

289 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej Targówek 

Filia 1 

22 674 20 14, 22 811 

16 57 
Warszawa 

ul. Św. Wincentego 
87 

03-291 Warszawa 

m.st. warszawa Pomoc socjalna 

290 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej Targówek 

Filia 2 

22 679 51 57 Warszawa 
Stojanowska 12/14 

03-558 Warszawa  
m.st. warszawa Pomoc socjalna 

291 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Dzielnicy Ursus m. 

st. Warszawy  

22 478 41 11 Warszawa 

Plac Czerwca 1976 r. 

nr 1  
02-495 Warszawa  

m.st. warszawa Pomoc socjalna 

292 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

Dzielnicy Ursynów 
m. st. Warszawy 

22 544 12 00 Warszawa 
ul. Jana Cybisa 7 

02-784 Warszawa  
m.st. warszawa Pomoc socjalna 

293 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
Dzielnicy Wawer m. 

st. Warszawy  

22 613 38 42, 613 38 
44, 613 38 94 

Warszawa 
 Korkowa 119/123 
04-519 Warszawa  

m.st. warszawa Pomoc socjalna 

294 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Dzielnicy Wilanów 

m. st. Warszawy 

22 648 22 26 Warszawa 

ul. Przyczółkowa 

27A 
02-968 Warszawa 

m.st. warszawa Pomoc socjalna 

295 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
Dzielnicy Włochy m. 

st. Warszawy 

22 863 91 75 Warszawa 

ul. Czereśniowa 35 

 

02-457 Warszawa 

m.st. warszawa Pomoc socjalna 
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296 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
Dzielnicy Wola m. 

st. Warszawy  

22 571 50 24 Warszawa 
ul. Gen. J. Bema 91 
01-233 Warszawa 

m.st. warszawa Pomoc socjalna 

297 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
Dzielnicy Żoliborz 

m. st. Warszawy 

22 569 28 00 Warszawa 
ul. Dembińskiego 3 
01-644 Warszawa 

m.st. warszawa Pomoc socjalna 

298 

Warszawskie 

Centrum Pomocy  

Rodzinie  

22 599 71 00 Warszawa 
 Lipińska 2, 01-001 
Warszawa 

m.st. warszawa Pomoc socjalna 

299 

Dom Pomocy 

Społecznej  

„Na Przedwiośniu” 
Warszawa 

22 815 21 04 Warszawa 

  

ul. Przedwiośnie 1  

04-748 Warszawa-
Międzylesie 

m.st. warszawa 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

300 

Dom Pomocy 

Społecznej dla Dzieci  

i Młodzieży 

Zgromadzenia Sióstr  

Franciszkanek 
Rodziny Maryi 

Warszawa 

22 812 07 72 Warszawa 
Żegańska 34 
04-713 Warszawa  

m.st. warszawa 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

301 

Dom Pomocy 

Społecznej „Leśny” 

Warszawa 

22 834 20 17 Warszawa 
ul. Tułowicka 3, 01 – 
974 Warszawa 

m.st. warszawa 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

302 

Dom Pomocy 

Społecznej Fundacji 
„Pomocna Dłoń” 

Warszawa 

22 612 79 72 Warszawa 
ul. Odrębna 10, 04-
867  Warszawa 

m.st. warszawa 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

303 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy  
dla Osób z 

Zaburzeniami 
Psychicznymi 

Warszawa 

22 638 59 43 Warszawa 

ul. Św. Wincentego 

87 
03-291 Warszawa 

m.st. warszawa 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

304 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy Nr 1 

(Warszawa) 

22 865 15 40 Warszawa 
Grębałowska 14 
01-808 Warszawa  

m.st. warszawa 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

305 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy Nr 2 

(Warszawa) 

22 851 05 95 Warszawa 
Grębałowska 14 
01-808 Warszawa  

m.st. warszawa 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

306 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy  
dla osób psychicznie 

chorych  

„Pod Skrzydłami” 
Warszawa 

22 895 27 61 Warszawa 
ul. Grójecka 109, 02-

120 Warszawa 
m.st. warszawa 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

307 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy  
Warszawskiego 

Towarzystwa 

Pomocy 
Lekarskiej i Opieki 

nad Psychicznie  

I Nerwowo Chorymi 
Warszawa 

22 810 92 87 Warszawa 
Grochowska 259A 

03-844 Warszawa  
m.st. warszawa 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

308 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy 
Warszawskiego Koła 

Polskiego  

Stowarzyszenia Na 
Rzecz Osób  

z Upośledzeniem 

Umysłowym 
Warszawa 

22 810 94 81 Warszawa 
Hoża 27a lok. 11c 

00-521 Warszawa  
m.st. warszawa 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 
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309 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

Warszawskiego Koła 

Polskiego  
Stowarzyszenia na 

Rzecz Osób  

z Upośledzeniem 
Umysłowym 

Warszawa 

22 628 60 43 Warszawa 
Hoża 27a lok. 11c 

00-521 Warszawa  
m.st. warszawa 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

310 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

(ul.Suwalska) 

Warszawa 

22 814 16 79 Warszawa 
ul. Suwalska 11 

03-252 Warszawa 
m.st. warszawa 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

311 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy 

(ul.Św.Wincentego) 
Warszawa 

22 614 21 33 Warszawa 
ul. Św. Wincentego 
87 

03-291 Warszawa 

m.st. warszawa 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

312 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy 
„Słoneczny Dom” 

Warszawa 

22 867 65 54 Warszawa 

ul.Pracownicza 54 

02-495 Warszawa - 

Ursus  

m.st. warszawa 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

313 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy (ul. 

Służby Polsce) 

Warszawa 

22 855 02 73 Warszawa 

 02-784 

Warszawa,  ul. 
Służby Polsce 4 

m.st. warszawa 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

314 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy 

(ul.Zalipie) 
Warszawa 

22 499 12 42 Warszawa 
ul. Olesińska 11/13 
m. 14, 02-548 

Warszawa 

m.st. warszawa 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

315 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy 
(ul.Rzeźbiarska) 

Warszawa 

22 812 08 66 Warszawa 
04-620 Warszawa, 
ul. Rzeźbiarska 46 

m.st. warszawa 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

316 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

(ul.Kubickiego) 
Warszawa 

22 550 61 84 Warszawa 

ul. Kubickiego 17 

lok. 13 
02-954 Warszawa 

m.st. warszawa 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

317 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy 
(ul.Przyczółkowa) 

Warszawa 

22 498 19 51 Warszawa 

ul. Przyczółkowa 

27A 

02-968 Warszawa 

m.st. warszawa 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

318 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

„Pod Wierzbami” 

Warszawa 

22 868 00 05 Warszawa 
Astronautów 17 

02-154 Warszawa 
m.st. warszawa 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

319 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy 

Warszawa 

22 631 10 96 Warszawa 
 ul. Żytnia 75/77 
01-149 Warszawa  

m.st. warszawa 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

320 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy 1 

Warszawa 

22 839 56 95 Warszawa 
Rydygiera 3 
01-793 Warszawa 

m.st. warszawa 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

321 
Środowiskowy Dom 

Samopomocy 2 
22 839 66 23 Warszawa 

Rydygiera 3 

01-793 Warszawa 
m.st. warszawa 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

322 
ZUS I Oddział w 
Warszawie 

22 538 21 11 do 14, 
538 29 34 

Warszawa 
00-917 Warszawa 
ul. Senatorska 6/8 

m.st. warszawa 
Ubezpieczenia 

społeczne 

323 
ZUS II Oddział w 
Warszawie 

22 590 20 00, 22 590 
27 82 

Warszawa 

03-446 Warszawa-

Praga Północ 
ul. 11-go Listopada 

15 a 

m.st. warszawa 
Ubezpieczenia 

społeczne 

324 
ZUS III Odział w 
Warszawie 

22 890 40 00, 22 623 
30 00 

Warszawa 
00-701 Warszawa 
ul. Czerniakowska 16 

m.st. warszawa 
Ubezpieczenia 

społeczne 

325 
ZUS Inspektorat 

Warszawa-Ochota 

22 508 30 00, 22 538 

29 34 
Warszawa 

02-134 Warszawa-

Ochota 
ul. 1-go Sierpnia 21 

m.st. warszawa 
Ubezpieczenia 

społeczne 

326 

ZUS Inspektorat 

Warszawa Praga-
Północ 

22 714 20 00 Warszawa 
03-829 Warszawa 

ul. Podskarbińska 25 
m.st. warszawa 

Ubezpieczenia 

społeczne 
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327 
ZUS Inspektorat 
Warszawa-Ursynów 

22 546 35 00 Warszawa 
ul. Dembego 23 B 
02-801 Warszawa 

m.st. warszawa 
Ubezpieczenia 

społeczne 

328 
ZUS Inspektorat 

Warszawa-Wola 

22 533 39 98, 22 538 

29 34 
Warszawa 

01-493 Warszawa-

Wola 
ul. Wrocławska 20 

m.st. warszawa 
Ubezpieczenia 

społeczne 

329 
ZUS Inspektorat 

Warszawa- Żoliborz 

22 569 34 00, 22 538 

29 34 
Warszawa 

01-949 Warszawa-

Żoliborz 
ul. Kasprowicza 151 

m.st. warszawa 
Ubezpieczenia 

społeczne 

330 

Warszawskie 

Centrum Pomocy  
Rodzinie Stołeczne 

Centrum Osób  

Niepełnosprawnych 
Warszawa 

22 831 44 40 Warszawa 

gen. Andersa 1; 

Śródmieście 00-147 
Warszawa 

m.st. warszawa 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

331 

Akademickie 

Centrum 
Psychoterapii  

SWPS Warszawa 

22 517 99 65 Warszawa 

ul. Chodakowska 

19/31, 03-815 

Warszawa 

m.st. warszawa 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

332 

Bródnowskie 
Centrum 

Specjalistyczne 

Warszawa 

326 55 00 Warszawa 
ul. Kondratowicza 8 

03-242 Warszawa 
m.st. warszawa 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 

333 

Centralny Szpital 

Kliniczny MSWIA  

w Warszawie 

22 508 20 00 Warszawa 
ul. Wołoska 137, 02 - 
507 Warszawa  

m.st. warszawa 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

334 

Centralna Wojskowa 

Przychodnia 

Lekarska 
“CEPELEK” SP 

ZOZ Warszawa 

22 429 12 77 Warszawa 
ul. Koszykowa 78 

00-911 Warszawa 
m.st. warszawa 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 

335 

Centrum Odwykowe 
Samodzielny  

Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 
Warszawa 

22 870 03 77, 22 813 
27 65 

Warszawa 
Zgierska 18, 04-092 
Warszawa 

m.st. warszawa 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

336 
Centrum Onkologii – 
Instytut im. Marii  

Skłodowskiej-Curie  

22 546 20 00 Warszawa 
Wilhelma Konrada 
Roentgena 5, 02-781 

Warszawa 

m.st. warszawa 
Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

337 
Centrum Zdrowia 
Psychicznego NZOZ 

Warszawa 

22 857 90 81 Warszawa 
al. Wilanowska 43 A 

02-765 Warszawa 
m.st. warszawa 

Świadczenia 
psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

338 

Grupa Medyczna 
VERTIMED 

Rutkowski 

Zakrzewski Spółka 
Jawna  

(Niepubliczny 

Zakład Opieki  
Zdrowotnej 

VERTIMED 

Warszawa 

22 405 63 75 Warszawa 

ul. Bronikowskiego 

55, 02-796 
Warszawa 

m.st. warszawa 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 

339 

Instytut “Pomnik - 

Centrum Zdrowia  

Dziecka” w 
Warszawie 

22 815 70 00 Warszawa 
aleja Dzieci Polskich 
20, 00-999 

Warszawa 

m.st. warszawa 
Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

340 

Instytut Fizjologii i 

Patologii Słuchu  
w Warszawie 

22 311 81 11 Warszawa 

ul. M. Mochnackiego 

10, 02-042 
Warszawa 

m.st. warszawa 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

341 
Instytut Matki i 

Dziecka Warszawa 
22 327 70 00 Warszawa 

 Kasprzaka 17a, 01-

211 Warszawa 
m.st. warszawa 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 

342 

Instytut Psychiatrii i 

Neurologii 
Warszawa 

22 45 82 500, 22 45 

82 800 
Warszawa 

ul. Sobieskiego 9 

02-957 Warszawa 
m.st. warszawa 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 

343 

Instytut 

Psychosomatyczny  
Spółka z 

o.o.Warszawa 

22 646 11 76 Warszawa 

02-822 Warszawa 

(Ursynów), Poleczki 

49  

m.st. warszawa 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 
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344 
Izba Chorych 
Stowarzyszenia 

MONAR Warszawa 

22 614 46 03 Warszawa 
 Marywilska 44, 03-

042 Warszawa 
m.st. warszawa 

 

345 

MEDI–SYSTEM 
Niepubliczny Zakład  

Opieki Zdrowotnej 

Warszawa 

22 518 91 60 Warszawa 
ul. Kijowska 11 

03-423 Warszawa 
m.st. warszawa 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 

346 

Niepubliczny Zakład 

Opieki  

Zdrowotnej 
“CENTRUM 

MEDYCZNE  

MEDICENTER” 
SPÓŁKA Z O.O.  

MEDICENTER – 

SHALOM Warszawa 

22 646 86 08 Warszawa 

 al. Niepodległości 

120 

02-577 Warszawa  

m.st. warszawa 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

347 

Niepubliczny Zakład 

Opieki  

Zdrowotnej “MAŁY 
RYCERZ” 

Program Leczenia 

Substytucyjnego 
Leczenie Uzależnień 

Warszawa 

22 670 02 26 Warszawa 
ul. Brzeska 13, 03-

737 Warszawa 
m.st. warszawa 

Opieka medyczna i 

leczenie 
farmakologiczne 

348 

Niepubliczny Zakład 
Opieki  

Zdrowotnej 

“OŚRODEK  
POMOCY 

ZDROWIU” 

Warszwa 

22 838 73 64 Warszawa 

ul. Bellottiego 1 

 
01-022 Warszawa 

m.st. warszawa 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 

349 

Niepubliczny Zakład 

Opieki  

Zdrowotnej 
Centralna 

Przychodnia  
Rehabilitacyjno-

Lecznicza Jednostka  

Polskiego Związku 
Niewidomych 

Warszawa 

22 635 67 33 Warszawa 
 Karmelicka 26, 00-
181 Warszawa 

m.st. warszawa 
Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

350 

Niepubliczny Zakład 
Opieki  

Zdrowotnej MONAR 

Ośrodek  
Wczesnej 

Rehabilitacji 

Warszawa 

22 425 58 06 Warszawa 

 ul. Wenedów 

2   (00-223 
Warszawa) 

m.st. warszawa 

Opieka medyczna i 

leczenie 
farmakologiczne 

351 

Niepubliczny Zakład 

Opieki  

Zdrowotnej 
Przychodnia 

Lekarska  

VITA MED. 
Warszawa 

22 671 31 10 Warszawa 
Janusza Meissnera 7, 

03-982 Warszawa 
m.st. warszawa 

Świadczenia 
psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

352 

Niepubliczny Zakład 

Opieki  

Zdrowotnej Ośrodek 

dla Dzieci i Osób  

Dorosłych z 
Autyzmem i 

Pokrewnymi  

Zaburzeniami 
Rozwoju oraz ich  

Rodzin SYNAPSIS 

Warszawa 

22 825 87 42 Warszawa 
ul. Ondraszka 3 
 

02-085 Warszawa 

m.st. warszawa 
Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

353 

Niepubliczny Zakład 

Opieki  

Zdrowotnej VICTI 
Warszawa 

22 468 33 00 Warszawa 
Plac Czerwca 1976 
Roku 3 02-495 

Warszawa 

m.st. warszawa 
Opieka medyczna i 

leczenie 

farmakologiczne 
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354 

NZOZ Poradnia 
Rehabilitacyjna dla  

Dzieci „KRASNAL” 

Warszawa 

22 670 30 86 Warszawa 
 Feliksa Pancera 10, 

03-187 Warszawa 
m.st. warszawa 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

355 

Ośrodek Wczesnej 

Interwencji 

Warszawa 

22 844 06 37 Warszawa 
 Pilicka 21, 02-613 
Warszawa 

m.st. warszawa 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

356 

Ośrodek 

Psychoterapii i 

Promocji  
Zdrowia Warszawa 

22 665 77 17 Warszawa 
 Jana Olbrachta 
118A, 01-373 

Warszawa 

m.st. warszawa 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

357 

Ośrodek Terapii 

Uzależnień  
Alkoholowych 

SPZOZ Warszawa 

22 679 21 45 , 22 
619 60 65 

Warszawa 
03-590 Warszawa, 
ul. Wł. Łokietka 11 

m.st. warszawa 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

358 

Polski Związek 
Głuchych  

Specjalistyczna 

Poradnia 
Rehabilitacji  

Dzieci i Młodzieży z 

Wadą Słuchu 
Warszawa 

22 618 05 82 Warszawa 
 Białostocka 4, 03-
741 Warszawa 

m.st. warszawa 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

359 

Poradnia 

Profilaktyczno-
Rehabilitacyjna dla 

Osób 

Uzależnionyych i 
Współuzależnienia 

m.st. Warszawy i 

województwa 
Warszawa 

22 474 41 10 Warszawa 

 ul. Nowogrodzka 62 

A   (02-002 
Warszawa) 

m.st. warszawa Rehabilitacja 

360 

Przychodnia 

Lekarska AON 
SPZOZ Warszawa 

22 681 33 50 Warszawa 

Al.gen.chruściela 

103 00-910 
Rembertów 

m.st. warszawa 

Opieka medyczna i 

leczenie 
farmakologiczne 

361 

Przychodnia 
Lekarska Wojskowej  

Akademii 

Technicznej 
Samodzielny  

Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 
Warszawa 

22 683 82 34, 22 683 
82 71 

Warszawa 
ul. Kartezjusza 2 
01-480 Warszawa 

m.st. warszawa 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

362 

Przychodnia 

ZACISZE 
Niepubliczny  

Zakład Opieki 

Zdrowotnej 
Warszawa 

22 744 31 50 Warszawa 
Tużycka 31, 03-683 

Warszawa 
m.st. warszawa 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 

363 

Samodzielny 

Publiczny Dziecięcy  
Szpital Kliniczny 

Warszawa 

22 522 74 90 Warszawa 
 Marszałkowska 24, 
00-576 Warszawa 

m.st. warszawa 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

364 

Samodzielny 
Publiczny Szpital  

Kliniczny im. prof. 

W. Orłowskiego  

CMKP Warszawa 

22 584 12 17 Warszawa 

ul. Czerniakowska 

231, 00-416 

Warszawa 

m.st. warszawa 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

365 

Samodzielny 

Publiczny Zakład  
Lecznictwa 

Otwartego Warszawa  

Włochy  

22 868 28 69 Warszawa 
ul. Ciszewska 7 

02-443 Warszawa 
m.st. warszawa 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

366 

Samodzielny 

Publiczny Zakład 
Opieki  

Zdrowotnej 

Warszawa Białołęka 

22 519 33 16, 22 519 

33 00 
Warszawa 

ul. Milenijna 4 

03-125 Warszawa 
m.st. warszawa 

Świadczenia 
psychiatryczne, 

ambulatoryjne 
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367 

Samodzielny 

Publiczny Zakład 
Opieki  

Zdrowotnej 

Warszawa-Ursynów 

22 641 67 59, 22 641 

29 94 
Warszawa 

 
 

ul. Zamiany 13 

 
02-786 Warszawa 

(woj.mazowieckie) 

m.st. warszawa 
Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

368 

Samodzielny 
Publiczny Zakład  

Opieki Zdrowotnej 

Warszawa Wola –  
Śródmieście 

22 632 93 59, 22 620 
93 83, 22 632 42 50, 

22 632 86 81,  22 

632 38 91, 22 620 83 
02 

Warszawa 
ul. Ciołka 11 01 - 
445 Warszawa 

m.st. warszawa 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

369 

Samodzielny 

Publiczny Zakład 
Opieki  

Zdrowotnej 

Wojewódzki Szpital  
Zakaźny w 

Warszawie 

22 33 55 225 Warszawa 
ul. Wolska 37, 01 - 
201 Warszawa 

m.st. warszawa 

Opieka medyczna i 

leczenie 

farmakologiczne 

370 

Samodzielny 
Publiczny Zespół  

Zakładów 

Lecznictwa 
Otwartego 

Warszawa-Żoliborz 

22 633 42 77, 22 839 

47 36 

tel. 22 663 54 39, 22 
834 24 31 

Warszawa 
 Karola Szajnochy 8, 

01-637 Warszawa 
m.st. warszawa 

Świadczenia 
psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

371 

Samodzielny Zespół 
Publicznych  

Zakładów 

Lecznictwa 
Otwartego  

Warszawa – Bródno 

22 674 55 21 Warszawa 
03-545 Warszawa, 

ul. Tykocińska 34 
m.st. warszawa 

Świadczenia 
psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

372 

Samodzielny Zespół 
Publicznych  

Zakładów 

Lecznictwa 
Otwartego  

Warszawa Bemowo 

22 638 23 33, 22 664 

58 95 
Warszawa 

ul. Wrocławska 19 

01-493 Warszawa 
m.st. warszawa 

Świadczenia 
psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

373 

Samodzielny 

Wojewódzki Zespół  

Publicznych 
Zakładów 

Psychiatrycznej  

Opieki Zdrowotnej w 
Warszawie 

22 825 20 31 Warszawa 
00-665 Warszawa, 

ul. Nowowiejska 27 
m.st. warszawa 

Świadczenia 
psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

374 

Samodzielny Zespół 

Publicznych  
Zakładów 

Lecznictwa 

Otwartego  
Warszawa Ochota 

tel. 22 822 88 53, 22 
822 14 88 

tel. 22 353 24 16, 22 

823 85 27 

Warszawa 

ul. Szczęśliwicka 36 

 
02-353 Warszawa 

m.st. warszawa 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 

375 

Samodzielny Zespół 

Publicznych  
Zakładów 

Lecznictwa 

Otwartego  
Warszawa Praga 

Południe 

tel. 22 617 41 34  
22 810 44 36 

Warszawa 
04-082 Warszawa ul. 
Krypska 39  

m.st. warszawa 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

376 

Samodzielny Zespół 

Publicznych  

Zakładów 

Lecznictwa 
Otwartego  

Warszawa Praga-

Północ 

tel. 22 619 42 31 
wew. 137  

22 619 42 31 wew. 

135, 22 619 47 27 

Warszawa 
ul. Jagiellońska 34 

03-719 Warszawa 
m.st. warszawa 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 

377 

Samodzielny Zespół 

Publicznych  

Zakładów 
Lecznictwa 

Otwartego  

Warszawa Wawer 

22 815 34 22 Warszawa 
 04-564 Warszawa 
ul. Strusia 4/8 

m.st. warszawa 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 
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378 

Samodzielny Zespół 
Publicznych  

Zakładów 

Lecznictwa 
Otwartego  

Warszawa-Mokotów 

22 844 94 61 Warszawa 
ul. Madalińskiego 13, 

02-513 Warszawa 
m.st. warszawa 

Świadczenia 
psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

379 

Samodzielny Zespół 
Publicznych  

Zakładów 

Lecznictwa 
Otwartego  

Warszawa-Targówek 

22 518 26 41 Warszawa 
03-545 Warszawa, 

ul. Tykocińska 34 
m.st. warszawa 

Świadczenia 
psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

380 

Specjalistyczna 
Przychodnia 

Lekarska  

dla Pracowników 
Wojska SPZOZ 

Warszawa 

22 628 31 91 Warszawa 
ul. Nowowiejska 31 

00-911 Warszawa 
m.st. warszawa 

Świadczenia 
psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

381 

Specjalistyczna 
Przychodnia 

Lekarska  

VITAMED 
Warszawa 

22 473 89 37 Warszawa 
 Wileńska 18, 03-001 
Warszawa 

m.st. warszawa 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

382 

Specjalistyczne 

Centrum  
Diagnostyczno–

Terapeutyczne  

PRO AUTISM 
Warszawa 

22 678 11 38, 604 

233 895 
Warszawa 

 ul. Wiktorska 67 lok. 

2 02-582 Warszawa  
m.st. warszawa 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

383 

Stowarzyszenie 

ELEUTERIA  
Niepubliczny Zakład 

Opieki  

Zdrowotnej Ośrodek 
Leczenia  

Uzależnień 
Warszawa 

22 831 78 43 Warszawa 
ul. Dzielna 7 

00-154 Warszawa 
m.st. warszawa 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

384 

Szpital Bielański im. 

ks. Jerzego  
Popiełuszki 

Samodzielny  

Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 

Warszawa 

tel. 22 569 04 35 
tel. 22 569 05 38, 22 

864 47 46 

te. 22 569 05 00, 22 
839 09 31 

Warszawa 

ul. Cegłowska 80 

01-809 Warszawa 

(woj.mazowieckie) 

m.st. warszawa 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

385 

Szpital Dziecięcy im. 
prof. dr med.  

Jana Bogdanowicza, 

Samodzielny  
Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Warszawa 

22 617 60 51, 22 509 

84 50 
Warszawa 

ul. Niekłańska 4/24 

03-924 Warszawa 
m.st. warszawa 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 

386 

Szpital Kliniczny im. 

ks. Anny  
Mazowieckiej 

Warszawa 

22 59 66 301, 22 59 
66 302 

Warszawa 

ul. Karowa 2 

 
00-315 Warszawa 

(woj.mazowieckie) 

m.st. warszawa 

Opieka medyczna i 

leczenie 

farmakologiczne 

387 

Szpital Praski p.w. 

Przemienienia  

Pańskiego 
Samodzielny 

Publiczny  

Zakład Opieki 
Zdrowotnej 

Warszawa 

22 619 10 79, 22 619 

59 11 
Warszawa 

Aleja Solidarności 67 

03-401 Warszawa 
m.st. warszawa 

Opieka medyczna i 

leczenie 
farmakologiczne 

388 
Wojskowy Instytut 

Medyczny Warszawa 

22 681 64 50 

22 681 80 42 
Warszawa 

 Szaserów 128, 04-

001 Warszawa 
m.st. warszawa 

Świadczenia 
psychiatryczne, 

ambulatoryjne 
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389 

Szpital Wolski im. dr 
Anny Gostyńskiej  

Samodzielny 

Publiczny Zakład 
Opieki  

Zdrowotnej 

Warszawa 

22 389 47 00, 22 389 

48 40 
22 389 48 40, 22 389 

49 33 

22 389 49 00, 22 389 
48 00 

Warszawa 
 Kasprzaka 17, 01-

211 Warszawa 
m.st. warszawa 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 

390 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej (ul. 29 
Listopada) Warszawa 

22 841 07 83 Warszawa 
00-465 Warszawa 

ul. 29 Listopada 10 
m.st. warszawa Terapia zajęciowa 

391 

Warsztat Terapii 
Zajęciowej 

(ul.Sobieskiego) 

Warszawa 

22 858 91 72 Warszawa 
02-957 Warszawa 

ul. Sobieskiego 1/9 
m.st. warszawa Terapia zajęciowa 

392 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej  

przy Katolickim 
Stowarzyszeniu  

Niepełnosprawnych 

Archidiecezji  
Warszawskiej 

Warszawa 

22 837 92 34 Warszawa 
ul. Deotymy 41 

01-441 Warszawa 
m.st. warszawa Terapia zajęciowa 

393 

Warsztat Terapii 
Zajęciowej  

przy Katolickim 

Stowarzyszeniu  
Niepełnosprawnych 

Archidiecezji  

Warszawskiej 
Warszawa 

22 862 41 06 Warszawa 
ul. Deotymy 41 
01-441 Warszawa 

m.st. warszawa Terapia zajęciowa 

394 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej przy  
Fundacji Pomocy 

Osobom  

Upośledzonym 
Umysłowo 

Warszawa 

22 823 58 73 Warszawa 

Al. Bohaterów 

Września 7 

02-389 Warszawa 

m.st. warszawa Terapia zajęciowa 

395 

Warsztat Terapii 
Zajęciowej przy  

Polskim 

Stowarzyszeniu 
Rodziców  

i Opiekunów 
Upośledzonych  

Umysłowo „Wiara i 

Nadzieja” Warszawa 

22 823 58 73 Warszawa 
Al. Bohaterów 
Września 7 

02-389 Warszawa 

m.st. warszawa Terapia zajęciowa 

396 

Warsztat Terapii 
Zajęciowej 

(ul.Przedwiośnie) 

Warszawa 

22 815 20 59 Warszawa 

  
ul. Przedwiośnie 1  

04-748 Warszawa-

Międzylesie 

m.st. warszawa Terapia zajęciowa 

397 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej przy  

Polskim 
Stowarzyszeniu na 

Rzecz  

Osób z 
Upośledzeniem 

Umysłowym 

Warszawa 

22 848 82 60 Warszawa 
Głogowa 2b 
02-639 Warszawa  

m.st. warszawa Terapia zajęciowa 

398 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej przy TBS  

Selenu Przychodnia 
Lekarska „Ader” 

Warszawa 

22 669 79 55 Warszawa 
: 01-903 W-wa, M. 

Dąbrowskiej 15 
m.st. warszawa Terapia zajęciowa 
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399 

Warsztat Terapii 
Zajęciowej przy  

Bródnowskim 

Stowarzyszeniu  
Przyjaciół i Rodzin 

Osób  

z Zaburzeniami 
Psychicznymi  

„Pomost” Warszawa 

22 614 16 49 Warszawa 
Wincentego 85 

03-291 Warszawa  
m.st. warszawa Terapia zajęciowa 

400 

Warsztat Terapii 
Zajęciowej –  

Warszawski Oddział 

Terenowy  
Krajowego 

Towarzystwa 

Autyzmu Warszawa 

22 647 08 66 Warszawa 
Orzycka 20 

02-695 Warszawa  
m.st. warszawa Terapia zajęciowa 

401 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej przy  

Stowarzyszeniu 

„Otwarte Drzwi” 

Warszawa 

22 670 21 23 Warszawa 
ul. Równa 10/3 

03-418 Warszawa 
m.st. warszawa Terapia zajęciowa 

402 

Warsztat Terapii 
Zajęciowej przy  

Fundacji Pomocy 

Ludziom  
Niepełnosprawnym  

Warszawa 

22 664 92 74 Warszawa 
Stanisława 
Konarskiego 60, 01-

355 Warszawa 

m.st. warszawa Terapia zajęciowa 

403 

Warsztat Terapii 
Zajęciowej przy  

Fundacji Perpetuum 

Mobile Warszawa 

22 633 99 19 Warszawa 
Broniewskiego 9 

01-780 Warszawa  
m.st. warszawa Terapia zajęciowa 

404 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

(Warszawa) 

22 634 47 17, Warszawa 
ul. Lipińska 2, 01-
833 Warszawa 

m.st. warszawa Pomoc socjalna 

405 
ZUS Inspektorat 
Warszawa- Wola 

22 533 39 98, 22 538 
29 34 

Warszawa 

01-493 Warszawa-

Wola 
ul. Wrocławska 20 

m.st. warszawa 
Ubezpieczenia 

społeczne 

406 
ZUS Inspektorat 

Warszawa – Żoliborz 

22 569 34 00, 22 538 

29 34 
Warszawa 

01-949 Warszawa-

Żoliborz 
ul. Kasprowicza 151 

m.st. warszawa 
Ubezpieczenia 

społeczne 

407 

Klub Integracji 

Społecznej 

Warszawa 

tel. 22 517 69 42 Warszawa 
ul. Marywilska 44C 
03-042 Warszawa 

m.st. warszawa 

Pomoc w 

zachowaniu 
aktywności 

zawodowej 

408 

Zakład Aktywności 
Zawodowej Osób 

Niepełnosprawnych 

Galeria 
„Apteka Sztuki” 

Warszawa 

tel. 22 622 04 21 Warszawa 
 aleja Wyzwolenia 

3/5, Warszawa  
m.st. warszawa 

Pomoc w 

zachowaniu 

aktywności 
zawodowej 

409 

Zakład Aktywności 
Zawodowej 

„Pracownia Rzeczy 

Różnych” Warszawa 

tel. 22 736 28 00 Warszawa 
Jasna 36A 

05-506 Wilcz Góra  
m.st. warszawa 

Pomoc w 
zachowaniu 

aktywności 

zawodowej 

410 

„ELF” 

Stowarzyszenie 

Pomocy na rzecz 

Dzieci i Osób 

Niepełnosprawnych 

oraz Ich Rodzin 
Warszawa 

Tel. 22 638 43 18 Warszawa 
Oławska 5 lok. 13 

01-494 Warszawa  
m.st. warszawa 

organizacja 

działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

411 

Fundacja Forum 

Autyzmu Warszawa 

Warszawa 

(22) 825-87-42 Warszawa 

Kędzierskiego 12 

lok. 36 

01-493 Warszawa  

m.st. warszawa 

organizacja 

działająca na rzecz 
osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

412 

Stowarzyszenie 
Rodziców Dzieci 

Niepełnosprawnych 

„Iskra” Warszawa 

666182544 Warszawa 

Wacława Borowego 
2 lok. 119 

Miejscowość: 01-357 

Warszawa  

m.st. warszawa 

organizacja 
działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 
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413 

Zakątek 21. 
Stowarzyszenie 

Rodziców i 

Przyjaciół Dzieci z 
Zespołem 

Downa Warszawa 

tel. 22 825 70 22 Warszawa 
l. Conrada 13 

01-922 Warszawa  
m.st. warszawa 

organizacja 

działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

414 

Stowarzyszenie 

Rodziców Dzieci 

Niepełnosprawnych 
„Krasnal” Warszawa 

tel. 670 30 86 Warszawa 
 Feliksa Pancera 10, 

03-187 Warszawa 
m.st. warszawa 

organizacja 

działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

415 

Stowarzyszenie 

Terapeutów 
Warszawa 

tel. 22 670 02 97 Warszawa 
 ul. Białostocka 9, 

03-741 Warszawa  
m.st. warszawa 

organizacja 
działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

416 

Stowarzyszenie 

Rodzin i Opiekunów 
Osób z Zespołem 

Downa 

„Bardziej Kochani” 
Warszawa 

tel. 22 663 40 43 Warszawa 
ul. Conrada 13 

01-922 Warszawa  
m.st. warszawa 

organizacja 
działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

417 

Fundacja Pomocy 

Osobom 
Upośledzonym 

Umysłowo „Dom” 

Warszawa 

tel. 22 835 40 87 Warszawa 
Wólczyńska 64 

 01-908 Warszawa  
m.st. warszawa 

organizacja 

działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

418 

Katolickie 

Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych 
przy Parafii Św. 

Marii 

Magdaleny 
Warszawa 

tel. 22 675 95 65 Warszawa 
03-257 Warszawa, 

Echa Leśne 2  
m.st. warszawa 

organizacja 

działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

419 

Stowarzyszenie 

Dziecko – Rodzina – 
Świat Warszawa 

tel. 793 071 705 Warszawa 
l. Conrada 10/45, 01-

922 Warszawa 
m.st. warszawa 

organizacja 
działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

420 

Fundacja Inicjatywy 
na rzecz Rozwoju 

„ProEduron” 

Warszawa 

 
Warszawa 

 ul. Chełmska 25 

A/41 
00-724 Warszawa 

m.st. warszawa 

organizacja 
działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

421 

„Integracja” 

Stowarzyszenie 

Rodzin i Przyjaciół 
Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi 

Warszawa 

tel. 22 840 66 44, 
841 87 28 

Warszawa 
00-785 Warszawa, 
ul. A.Grottgera 25 A 

m.st. warszawa 

organizacja 

działająca na rzecz 
osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

422 
Stowarzyszenie Par-
Ter Warszawa 

tel. 22 844 68 55 Warszawa 

Stowarzyszenie Par-

Ter 
Łowicka 56 lok. 1 

02-531 Warszawa  

m.st. warszawa 

organizacja 

działająca na rzecz 
osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

423 
Fundacja Rozwiązać 

Autyzm Warszawa 
tel. 501 131 904 Warszawa 

Jaworzyńska 3 m. 18 

Warszawa 00-634  
m.st. warszawa 

organizacja 

działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

424 

Krok po Kroku 

Fundacja na rzecz 

Dzieci z 
Zaburzeniami 

Rozwoju i ich 
Rodzin Warszawa 

+48 22 885 12 48 Warszawa 

Zaściankowa 92 lok. 

4 

02-989 Warszawa  

m.st. warszawa 

organizacja 

działająca na rzecz 
osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

425 

Polskie 

Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z 

Upośledzeniem 

Umysłowym 
Warszawa 

tel. 22 848 82 60, 

646 03 14 
Warszawa 

ul. Głogowa 2B, 02-

639 Warszawa 
m.st. warszawa 

organizacja 
działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 
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426 

Warszawski Oddział 
Terenowy 

Krajowego 

Towarzystwa 
Autyzmu Warszawa 

tel. 22 647 08 66 Warszawa 
Orzycka 20, 02-695 
Warszawa 

m.st. warszawa 

organizacja 

działająca na rzecz 
osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

427 

Polskie 

Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z 

Upośledzeniem 

Umysłowym 
– Ośrodek Wczesnej 

Interwencji 

Warszawa 

tel. 22 844 06 37, 22 

844 44 29 
Warszawa 

02-613 
WARSZAWA 

ul. Pilicka 21 

m.st. warszawa 

organizacja 

działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

428 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół i Rodzin 

Osób z Zaburzeniami 
Psychicznymi „Filar” 

Warszawa 

tel. 22 825 20 31 

wew. 267 
Warszawa 

    00-665 Warszawa, 
woj. mazowieckie 

    ul. Nowowiejska 

27, Warszawa 

m.st. warszawa 

organizacja 
działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

429 
Fundacja Awangarda 
Warszawa 

tel. 22 828 00 57 Warszawa 

Krakowskie 
Przedmieście 13 

(w Hotelu 

Europejskim) 
00-071 Warszaw 

m.st. warszawa 

organizacja 

działająca na rzecz 
osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

430 
Fundacja Synapsis 

Warszawa 

tel. 22 825 87 42, 22 

825 87 22 
Warszawa 

ul. Ondraszka 3, 02-

085 Warszawa 
m.st. warszawa 

organizacja 
działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

431 

Stowarzyszenie 
Rodziców i 

Opiekunów Osób 

Upośledzonych 
Umysłowo „Wiara i 

Nadzieja” Warszawa 

tel. 22 823 58 73 Warszawa 
Al. Bohaterów 
Września 7 

02-389 Warszawa 

m.st. warszawa 

organizacja 

działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

432 

Porozumienie 
Organizacji 

Pozarządowych 

Pracujących na rzecz 

Dzieci i Osób 

Dorosłych z 

Autyzmem i 
Pokrewnymi 

Zaburzeniami 

oraz Ich Rodzin 
Autyzm – Polska 

Warszawa 

tel. 22 825 77 57 Warszawa 
Ul. Niechodzka 14a, 
 

06-400 Ciechanów,    

m.st. warszawa 

organizacja 

działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

433 

Warszawskie 
Towarzystwo 

Pomocy Lekarskiej i 

Opieki nad 
Psychicznie Chorymi 

Warszawa 

tel. 22 810 92 87, 22 

870 67 22 
Warszawa 

Grochowska 259A 

03-844 Warszawa  
m.st. warszawa 

organizacja 

działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

434 

Fundacja „Revita” – 
Stowarzyszenie 

Opiekunów i 

Przyjaciół Osób 
Upośledzonych 

Umysłowo 

Warszawa 

tel. 22 813 30 70 Warszawa 

GROCHOWSKA 

259A 
03-844 Warszawa 

m.st. warszawa 

organizacja 
działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

435 

Stowarzyszenie 

Pomocy Osobom z 

Problemami 
Emocjonalnymi 

„Spoza” Warszawa 

tel. 22 618 34 06 Warszawa 
03-734 Warszawa, 

ul. Targowa 66 m. 23 
m.st. warszawa 

organizacja 
działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

436 

Fundacja na rzecz 

Rodzin Dotkniętych 

Autyzmem 
Warszawa 

502 096 595 Warszawa 
Ul. Maltańska 6/9 

02-761 Warszawa  
m.st. warszawa 

organizacja 

działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi 
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437 

Fundacja Krzewienia 
Kultury Artystycznej 

Osób 

Niepełnosprawnych 
Warszawa 

tel. 22 628 22 65 Warszawa 
ul. Hoża 88 
00-682 Warszawa 

m.st. warszawa 

organizacja 

działająca na rzecz 
osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

438 

Fundacja dla Osób z 

Upośledzeniem 
Umysłowym „Nasz 

Dom” Warszawa 

Warszawa 

22 621 30 72 Warszawa 
Jazdów 5 

00-465 Warszawa  
m.st. warszawa 

organizacja 

działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

439 

Fundacja Dzieci i 

Młodzieży Specjalnej 
Troski „Ich Świat” 

Warszawa 

tel. 22 620 30 48 Warszawa 

Elektoralna 26 lok. 

102 

00-892 Warszawa  

m.st. warszawa 

organizacja 

działająca na rzecz 
osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

440 

Krajowe 

Towarzystwo 

Autyzmu  warszawa 

22 647 08 66 Warszawa 
 Orzycka 20, 02-695 
Warszawa 

m.st. warszawa 

organizacja 

działająca na rzecz 
osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

441 

Warszawskie Koło 

Polskiego 
Stowarzyszenia na 

rzecz Osób 

z Upośledzeniem 
Umysłowym 

Warszawa 

tel. 22 624 05 74, 
624 92 05 

Warszawa 
 Walecznych 25, 
Warszawa 

m.st. warszawa 

organizacja 

działająca na rzecz 
osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

442 

Bródnowskie 
Stowarzyszenie 

Przyjaciół i Rodzin 

Osób 
z Zaburzeniami 

Psychicznymi 

„Pomost” Warszawa 

tel. 22 614 16 38 Warszawa 
ul. Wincentego 85 

03-291 Warszawa 
m.st. warszawa 

organizacja 
działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

443 

Stowarzyszenie 

Rodzin i Przyjaciół 

Osób Głęboko 
Upośledzonych 

„Maja” Warszawa 

tel. 22 649 64 21 Warszawa 
ul. Meander 18 

02 - 791 Warszawa 
m.st. warszawa 

organizacja 
działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

444 

Fundacja Pomocy 
Osobom z 

Zaburzeniami ze 

Spektrum 
Autyzmu oraz Ich 

Rodzinom „Silentio” 

Warszawa 

tel. 609 777 969 Warszawa 
ul. Jagielska 57 B 

02-886 Warszawa 
m.st. warszawa 

organizacja 
działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

445 
Fundacja „Wszystko 
dla dzieci” Warszawa 

tel. 22 649 61 60 Warszawa 

Mariana Sengera 

Cichego 14 lok. 2a 

02-790 Warszawa  

m.st. warszawa 

organizacja 

działająca na rzecz 
osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

446 
Fundacja “Pomocna 
Dłoń” Warszawa 

22 612 79 72 Warszawa 
04 - 867 Warszawa 
ul. Odrębna 10  

m.st. warszawa 

organizacja 

działająca na rzecz 
osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

447 

Stowarzyszenie 

Rodzin i Przyjaciół 
Osób z 

Upośledzeniem 

Umysłowym „Chata 
z Pomysłami” 

Warszawa 

tel. 22 613 04 48 Warszawa 
Rzeźbiarska 46, 01-
999 Warszawa 

m.st. warszawa 

organizacja 

działająca na rzecz 
osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

448 

Zespół Regionalny 
Koalicji na rzecz 

Zdrowia 

Psychicznego 
Warszawski Dom 

pod Fontanną 

Warszawa 

tel. 22 636 55 89 Warszawa 
ul. Nowolipki 6A 

00 - 153 Warszawa 
m.st. warszawa 

organizacja 
działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 
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449 

Milowy Krok – 
Fundacja na rzecz 

Osób z Autyzmem 

Warszawa 

tel. 22 883 60 60 Warszawa 
Szymczaka 5 

01-227 Warszawa  
m.st. warszawa 

organizacja 
działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

450 

Fundacja Pomocy 

Dzieciom 

Upośledzonym 
Umysłowo 

„Dobro Dziecka” 

Warszawa 

jednostka zakończyła 
działalność 

Warszawa 
jednostka zakończyła 
działalność 

m.st. warszawa 

organizacja 

działająca na rzecz 
osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

451 
Stowarzyszenia „Po 
Pierwsze Rodzina” 

Warszawa 

tel. 22 839 39 57 Warszawa 
ul. Barska 28/30 

02-315 Warszawa 
m.st. warszawa 

organizacja 

działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

452 

Bielańskie 

Stowarzyszenie 
Rodzin Osób 

Niepełnosprawnych 

Warszawa 

tel. 22 633 16 58 Warszawa 
Kochanowskiego 12c 
lok. 14 

01-864 Warszawa  

m.st. warszawa 

organizacja 

działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

453 

Powiatowy Zespół do 

Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności  
Warszawa 

(022) 620-66-82 Warszawa 
ul. GEN. ANDERSa 
30, 00-210 

Warszawa 

m.st. warszawa Pomoc socjalna 

454 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Czerwonka 

tel. 29 717 98 24, 29 

717 98 51 
Czerwonka 

 06-232 Czerwonka 

Włościańska; 38 
makowski Pomoc socjalna 

455 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Karniewo 

tel. 29 691 10 40 Karniewo 
ul. Pułtuska 3 

06-425 Karniewo 
makowski Pomoc socjalna 

456 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
Krasnosielc 

tel. 29 717 50 72, Krasnosielc 
Rynek 39 

06-212 Krasnosielc  
makowski Pomoc socjalna 

457 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Maków Mazowiecki, 

tel. 29 717 12 51, 
Maków 

Mazowiecki 

: Kościelna 25A, 06-

200 Maków 
Mazowiecki 

makowski Pomoc socjalna 

458 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Młynarze 

tel. 29 768 11 26 Młynarze 
06-231 Młynarze, ul. 

Ostrołecka 7 
makowski Pomoc socjalna 

459 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Płoniawy-Bramura 

tel. 29 717 80 61 Płoniawy-Bramura 

Płoniawy-Bramura 

83, 06-210 Płoniawy-
Bramura 

makowski Pomoc socjalna 

460 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej Różan 
tel. 29 766 90 90 Różan 

 plac Obrońców 

Różana, 06-230 
Różan 

makowski Pomoc socjalna 

461 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej Rzewnie 

tel. 29 761 34 77, 29 

767 30 11 
Rzewnie 

 06-225 Rzewnie; 19, 

06-225 
makowski Pomoc socjalna 

462 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Sypniewo 

tel. 29 717 74 37 Sypniewo 

 06-216 Sypniewo; 

Ostrołęcka 27, 06-
216 

makowski Pomoc socjalna 

463 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Stary Szelków 

tel. 29 717 67 29, 

717 67 39, 717 67 45 
Stary Szelków 

: 06-220 Stary 

Szelków; 39, 06-220 
makowski Pomoc socjalna 

464 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Maków Mazowiecki 

tel. 29 717 12 74, 29 

717 25 62 
Maków Maz. 

 Adama Mickiewicza 

37, 06-200 Maków 
Mazowiecki 

makowski Pomoc socjalna 

465 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy 
w Makowie 

Mazowieckim 

tel. 29 717 32 89 Maków Maz. 

06-200 Maków 

Mazowiecki, ul. 

Mickiewicza 37  

makowski 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

466 
ZUS Inspektorat w 
Makowie 

Mazowieckim 

tel. 29 717 21 95 do 

98 
Maków Mazowiecki 

06-200 Maków 
Mazowiecki 

ul. Kopernika 6 a 

makowski 
Ubezpieczenia 

społeczne 
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467 

Samodzielny 
Publiczny Zakład 

Opieki 

Zdrowotnej – Zespół 
Zakładów 

Lecznictwa 

Otwartego i 
Zamkniętego 

im. Duńskiego 

Czerwonego Krzyża 
Maków Mazowiecki 

tel. 29 714 24 00 Maków Mazowiecki 

06-200 Maków 

Mazowiecki 
 

Ul. Witosa 2 

makowski 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

468 

Powiatowy Zespół do 

Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności  

Maków Mazowiecki 

(029) 717-06-65 Maków Mazowiecki 

ul. DUŃSKIEGO 

CZERWONEGO 
KRZYŻA 3, 06-200 

maków mazowiecki 

makowski Pomoc socjalna 

469 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Cegłów 

tel. 25 759 59 47 Cegłów 
 Tadeusza Kościuszki 

2, 05-319 Cegłów 
miński Pomoc socjalna 

470 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Dębe Wielkie 

tel. 25 757 70 54, 

757 70 57 
Dębe Wielkie 

 Strażacka 3, 05-311 

Dębe Wielkie 
miński Pomoc socjalna 

471 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Dobre 

tel. 25 757 11 23 Dobre 
 Kościuszki 1, 05-

307 Dobre 
miński Pomoc socjalna 

472 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Halinów 

tel. 22 783 69 4 Halinów 
Spółdzielcza 1, 05-

074 Halinów 
miński Pomoc socjalna 

473 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Jakubów 

tel. 25 757 91 64 Jakubów 
ul. Mińska 15 

05-306 Jakubów 
miński Pomoc socjalna 

474 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej Kałuszyn 

tel. 25 757 61 47 Kałuszyn 
 Wojska Polskiego, 
05-310 Kałuszyn 

miński Pomoc socjalna 

475 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Latowicz 

tel. 25 752-10-89 Latowicz 
 Rynek 6, 05-334 

Latowicz 
miński Pomoc socjalna 

476 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Mińsk Mazowiecki 

tel. 25 758-22-24 Mińsk Mazowiecki 
05-300 Mińsk 
Mazowiecki, ul. 

Kościuszki 25A 

miński Pomoc socjalna 

477 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Mińsk Mazowiecki 

tel. 25 758 19 32 Mińsk Mazowiecki 
05-300 Mińsk 
Mazowiecki, ul. 

Kościuszki 25A 

miński Pomoc socjalna 

478 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Mrozy 

tel. 25 757 47 15 Mrozy 
 Mrozy 05-320 
 

ul.Armii Krajowej 12 

miński Pomoc socjalna 

479 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Siennica 

tel. 25 757 22 64 Siennica 

Siennica Różana 265 
A 

22-304 Siennica 

Różana 

miński Pomoc socjalna 

480 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Stanisławów 

tel. 25 757 58 78, 
757 58 72 

Stanisławów 
05-304 Stanisławów, 
Rynek 32  

miński Pomoc socjalna 

481 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Sulejówek 

tel. 22 783 59 49 Sulejówek 

 Aleksandra 

Świętochowskiego 4, 

05-070 Sulejówek 

miński Pomoc socjalna 

482 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

Mińsk Mazowiecki 

tel. 25 759 27 77 Mińsk Maz. 

 Konstytucji 3 Maja 

16, 05-303 Mińsk 

Mazowiecki 

miński Pomoc socjalna 

483 
Dom Pomocy 

Społecznej w Kątach 
tel. 25 799 19 07 Siennica 

Kąty Nr 22, 05-332 

Siennica  
miński 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

484 
Dom Pomocy 
Społecznej „Jedlina” 

w Mieni 

tel. 25 757 01 60 Mienia 
Mienia 300 

05-319 Cegłów  
miński 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

485 

Dom Pomocy 

Społecznej Św. 

Józefa 
w Mieni 

tel. 25 757 02 03 Mienia 
Mienia 94  

    05-319 Cegłów  
miński 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 
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486 

Powiatowy 
Środowiskowy Dom 

Samopomocy w 

Mińsku 
Mazowieckim 

tel. 25 759 32 98 Mińsk Maz. 

 Generała Kazimierza 

Sosnkowskiego 43, 
05-300 Mińsk 

Mazowiecki 

miński 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

487 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy Mińsk 

Mazowiecki 

tel. 25 756 32 06 Mińsk Maz. 

 Generała Kazimierza 

Sosnkowskiego 43, 
05-300 Mińsk 

Mazowiecki 

miński 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

488 

Warsztat Terapii 
Zajęciowej „Caritas 

Diecezji 

Warszawsko-
Praskiej” Mińsk 

Mazowiecki 

tel. 25 758 27 79 Mińsk Maz. 
05-300 Mińsk 
Mazowiecki, ul. 

Graniczna 18 

miński Terapia zajęciowa 

489 
ZUS Inspektorat w 
Mińsku 

Mazowieckim 

tel. 25 759 50 01 Mińsk Maz. 
05-300 Mińsk 
Mazowiecki 

ul. Warszawska 84 

miński 
Ubezpieczenia 

społeczne 

490 
„KAŚMIN” S.C. 
Dom Seniora 

Siennica 

tel. 25 799 21 23 Siennica 
 Drożdżówka 5a, 05-

332 Siennica 
miński 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

491 

Samodzielny 
Publiczny Zakład 

pomoc lekarską 

Opieki Zdrowotnej w 
Sulejówku 

tel. 783 27 15 Sulejówek 
05-070 Sulejówek 
ul. Idzikowskiego 7B 

miński 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

492 

Samodzielny 

Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej 

Mińsk Mazowiecki 

25 759 21 86 Mińsk Mazowiecki 

 05-300 Mińsk 

Mazowiecki, ul. 

Szpitalna 37 

miński 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

493 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej Okuniew 

22 783 70 48, 22 783 
33 72 

Okuniew 
Południowa 8 
05-079 Okuniew  

miński Terapia zajęciowa 

494 

Stowarzyszenie 

Rodzin i Przyjaciół 
Osób Niepełnospraw. 

Intelektualnie 
„Jesteśmy” Duchów 

22 789 90 03 Duchów 
Wspólna 46 

05-462 Duchnów  
miński Terapia zajęciowa 

495 

Klub Integracji 

Społecznej 

Sulejówek 

tel. 22 783 59 49 Sulejówek, 

ul. 

Świętochowskiego 4, 

05-071 Sulejówek 

miński 

Pomoc w 

zachowaniu 
aktywności 

zawodowej 

496 

Klub Integracji 
Społecznej i 

Samopomocy 

„Dziupla” Dębe 
Wielkie 

tel. 25 757 70 57 Dębe Wielkie 
ul. Strażacka 3, 05-
311 Dębe Wielkie 

miński 

Pomoc w 

zachowaniu 
aktywności 

zawodowej 

497 
Fundacja „Leko” 
Okuniew 

tel. 22 783 70 48 Okuniew 

 Południowa 8, 05-

079 Okuniew 
Południowa 8, 05-

079 Okuniew 

miński 

organizacja 

działająca na rzecz 
osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

498 

Mazowieckie 
Stowarzyszenie na 

Rzecz Dzieci i 

Młodzieży 
z Mózgowym 

Porażeniem 

Dziecięcym „Krok 
dalej” Mińsk 

Mazowiecki 

tel. 25 785 05 05 Mińsk Mazowiecki 
Budowlana 12 
05-300 Mińsk 

Mazowiecki  

miński 

organizacja 

działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

499 

Stowarzyszenie na 
rzecz Dzieci 

Upośledzonych 

Umysłowo 
„Dzieciom Radość” 

Ignaców 

tel. 668 104 805 Ignaców 

Ignaców 8 

05-300 Ignaców 

Ignaców 8 
05-300 Ignaców  

miński 

organizacja 

działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

500 

Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności  

Mińsk Mazowiecki 

(025) 759-04-97 Mińsk Mazowiecki 

05 - 300 Mińsk 
Mazowiecki, ul. 

Konstytucji 3 - go 

Maja 16 

miński Pomoc socjalna 
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501 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Dzierzgowo 

23 653 30 08 Dzierzgowo 
Kościuszki 3 06-520 

Dzierzgowo 
mławski Pomoc socjalna 

502 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Lipowiec Kościelny 

23 655 50 29 Lipowiec Kościelny 
06-545 Lipowiec 

Kościelny 
mławski Pomoc socjalna 

503 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Mława 

23 654 35 60 Mława 
06-500 Mława, 

Narutowicza 6  
mławski Pomoc socjalna 

504 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Radzanów 

23 679-80-35 w. 31 Radzanów 
Płocka 32, 09-451 

Radzanowo 
mławski Pomoc socjalna 

505 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Strzegowo 

23 679-42-47 Strzegowo 
Słowackiego 33 

06-445 Strzegowo  
mławski Pomoc socjalna 

506 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Stupsk 

23 653 12 54 (55) w. 

17 
Stupsk 

 Henryka 
Sienkiewicza 10, 06-

561 Stupsk 

mławski Pomoc socjalna 

507 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Szreńsk 

023 653 40 38 Szreńsk 
Plac Kanoniczny 10 

06-550 Szreńsk 
mławski Pomoc socjalna 

508 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Szydłowo 

23 655 40 19 Szydłowo 
Jaraczewo 2 
 

64-930 Szydłowo 

mławski Pomoc socjalna 

509 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Wieczfnia Kościelna 

23 654 00 04 Wieczfnia Kościelna 
06-513 Wieczfnia 

Kościelna 96 
mławski Pomoc socjalna 

510 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Wiśniewo 

23 655 70 24 w. 34, 

35 
Wiśniewo 06-521 Wiśniewo; 86 mławski Pomoc socjalna 

511 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

Mława 

23 654 43 56, Mława 
 06-500 M³awa, ul. 

Reymonta 4  
mławski Pomoc socjalna 

512 

Dom Pomocy 
Społecznej  

„Zdrowa Jesień” 

Bogurzyn 87 

23 655 82 44 Bogurzyn 
 Bogurzynie 87, 06-

521 Wiśniewo 
mławski 

Świadczenia 
psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

513 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy  
Powiatowego 

Centrum Pomocy  

Rodzinie Mława 

23 654 41 33 Mława 
06-500 Mława 

ul. Słowackiego 16 
mławski 

Świadczenia 
psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

514 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy  

w Strzegowie 

23 679 42 84 Mława 
 Słowackiego, 06-
445 Strzegowo 

mławski 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

515 
ZUS Inspektorat w 
Mławie 

23 654 35 35, 23 655 
00 31/32 

Mława 

06-500 Mława 

ul. Padlewskiego 

29/31 

mławski 
Ubezpieczenia 

społeczne 

516 

Samodzielny 

Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w 
Mławie 

23 654 32 35 Mława 
06-500 Mława, ul. A. 

Dobrskiej 1 
mławski 

Świadczenia 
psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

517 

Powiatowy Zespół do 

Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności  

Mława 

(023) 654-53-70 Mława 
06-500 Mława, ul. 
Reymonta 4  

mławski Pomoc socjalna 

518 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Czosnów 

22 785 55 85 Czosnów 
 Warszawska 59, 05-

152 Czosnów 
nowodworski Pomoc socjalna 

519 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej Leoncin 
22 785 65 82 w.17 Leoncin 

 05-155 Leoncin; 
Partyzantów 3, 05-

085 

nowodworski Pomoc socjalna 

520 

Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy  

Społecznej Nasielsk 

23 693 30 03 (do 
011) 

Nasielsk 

Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

Warszawska 48 
05-190 Nasielsk  

nowodworski Pomoc socjalna 
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521 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Nowy Dwór 

Mazowiecki 

22 775 27 30, 22 775 

27 42 

Nowy Dwór 

Mazowiecki 

05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki, ul. 
Partyzantów 7 

nowodworski Pomoc socjalna 

522 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Pomiechówek 

22 785 45 19 Pomiechówek 

Słoneczna 51 

05-180 

Pomiechówek 

nowodworski Pomoc socjalna 

523 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

Zakroczym 

22 785 22 99, 22 785 
35 04 

Zakroczym 

l. o. H. 

Koźmińskiego 15 

05-170 Zakroczym  

nowodworski Pomoc socjalna 

524 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

Nowy Dwór 
Mazowiecki 

22 775 41 72 Nowy Dwór Maz. 
ul. Paderewskiego 6 
05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki  

nowodworski Pomoc socjalna 

525 

Dom Pomocy 

Społecznej w 
Nasielsku 

23 693 02 64 Nasielsk 

05-190 Nasielsk, 

ul.Tadeusza 
Kościuszki 25 

nowodworski 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

526 

ZUS Inspektorat w 

Nowym Dworze  
Mazowieckim 

22 775 74 67 
Nowy Dwór 

Mazowiecki 

05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki 
ul. Modlińska 10  

nowodworski 
Ubezpieczenia 

społeczne 

527 

Powiatowy Zespól 

ds. Orzekania 
o Niepełnospraw. 

Nowy Dwór 

Mazowiecki 

22 765 32 05, 765 32 

06 

Nowy Dwór 

Mazowiecki 

Zakroczymska 30 
05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki  

nowodworski Pomoc socjalna 

528 

Garnizonowa 

Przychodnia 

Lekarska  
Samodzielny 

Publiczny Zakład 

Opieki  
Zdrowotnej w 

Modlinie 

22 686 23 80 
Nowy Dwór 

Mazowiecki 

ul. 29 Listopada 105 
 

05-160 Nowy Dwór 

Mazowiecki 

nowodworski 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 

529 

Młodzieżowy 
Ośrodek 

Rehabilitacyjny  

Warszawskiego 
Towarzystwa  

Dobroczynności 

Kazuń-Bielany 

22 794 02 97 Kazuń – Bielany 
 ul. Działkowa 13, 

05-152 Czosnów 
nowodworski Rehabilitacja 

530 

Niepubliczny Zakład 

Opieki  

Zdrowotnej „Nasza 
Przychodnia” s. c.  

Alicja Nojszewska-

Rydlińska i Piotr  
Uliasz Nowy Dwór 

Mazowiecki 

22 775 55 87 
Nowy Dwór 

Mazowiecki 

 Ignacego Jana 
Paderewskiego 3B, 

05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki 

nowodworski 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

531 

Nowodworskie 

Centrum Medyczne 

w Nowym Dworze 
Mazowieckim 

22 775 25 12 
Nowy Dwór 

Mazowiecki 

Miodowa 2 
05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki 

nowodworski 
Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

532 

Samodzielny 

Publiczny Zakład 
Opieki 

Zdrowotnej w 

Nasielsku 

23 619 25 03 Nasielsk 
 Sportowa 2, 05-190 

Nasielsk 
nowodworski 

Świadczenia 
psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

533 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej Stare 

Pierścirogi 

664 460 322 Stare Pierścirogi 

ul. Gen. Wł. 

Sikorskiego 5A 

05-191 Stare 
Pieścirogi  

nowodworski Terapia zajęciowa 

534 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej –  
Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 

Nowy Dwór 
Mazowiecki 

22 775-15-55 
Nowy Dwór 

Mazowiecki 

Bohaterów Modlina 
77a 

05-100 Nowy Dwór 

Mazowiecki  

nowodworski Terapia zajęciowa 
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535 

Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności  

Nowy Dwór 
Mazowiecki 

(22) 765-32-05 

 765-32-06 

 765-32-07 

Nowy Dwór  
Mazowiecki 

ul. paderewskiego 

1B, 05-100 nowy 

dwór mazowiecki 

nowodworski Pomoc socjalna 

536 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
Baranowo 

29 761 36 77 Baranowo 
Plac XXX-lecia 7 

06-320 Baranowo  
ostrołęcki Pomoc socjalna 

537 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Czarnia 

29 772 70 84 Czarnia 

 

Czarnia 41 
07-431 Czarnia 

ostrołęcki Pomoc socjalna 

538 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Czerwin 

29 761 45 92 w. 36 Czerwin 
Plac Tysiąclecia 1 

07-407 Czerwin  
ostrołęcki Pomoc socjalna 

539 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
Goworowo 

29 761 40 15, 29 761 

44 66 
Goworowo 

ul. Ks. Stanisława 

Dulczewskiego 1A, 
07-440 Goworowo  

ostrołęcki Pomoc socjalna 

540 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
Kadzidło 

29 761 89 34 Kadzidło 
07-420 Kadzidło, 

Targowa 4  
ostrołęcki Pomoc socjalna 

541 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Lelis 

29 761 19 95 Lelis 
Szkolna 37, 07-402 

Lelis 
ostrołęcki Pomoc socjalna 

542 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
Łyse 

29 772 54 75 Łyse, 
: 07-437 Łyse; 

Ostrołęcka 2 
ostrołęcki Pomoc socjalna 

543 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
Myszyniec 

29 772 13 98, 29 772 

24 53 
Myszyniec 

 07-430 Myszyniec; 

pl. Wolności 60 
ostrołęcki Pomoc socjalna 

544 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
Olszewo-Borki 

29 764 78 75 Olszewo-Borki 

ul. Broniewskiego 

13, 07-415 Olszewo-
Borki  

ostrołęcki Pomoc socjalna 

545 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej Rzekuń 
29 761 73 95 Rzekuń 

Kolonia 1B, 07-411 

Rzekuń 
ostrołęcki Pomoc socjalna 

546 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

Troszyn 

29 767 10 03 Troszyn 
Słowackiego 13 

07-405 Troszyn  
ostrołęcki Pomoc socjalna 

547 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy  
w Czarnowie 

29 761 44 66 Czarnowo 

Czarnowo 63 

mazowieckie 
07-440 Goworowo  

ostrołęcki 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

548 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy 
w Myszyńcu 

29 722 10 80 Myszyniec 
Sienkiewicza 1 

07-430 Myszyniec  
ostrołęcki 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

549 

Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 
„MONAR” Ośrodek  

Rehabilitacyjno–

Readaptacyjny  
w Lipiance 

29 768 24 01 Lipianka 
Goworowo, ul. 

Lipianka 2a  
ostrołęcki Rehabilitacja 

550 

Przychodnia 

Lekarska „Zdrowie” 
Olszewo-Borki 

29 761 32 63 Olszewo – Borki 
3 Maja 4, 07-415 

Olszewo-Borki 
ostrołęcki 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 

551 

Klub Integracji 

Społecznej w 
Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej 

Goworowo 

tel. 29 761 40 15 w. 

23 
Goworowo 

ul. Ks. Stanisława 
Dulczewskiego 1A, 

07-440 Goworowo  

ostrołęcki 

Pomoc w 

zachowaniu 

aktywności 

zawodowej 

552 

Stowarzyszenie na 

rzecz Osób 

Sprawnych Inaczej 
Myszyniec 

tel. 29 772 10 80 Myszyniec 
Sienkiewicza 1 

07-430 Myszyniec  
ostrołęcki 

organizacja 

działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

553 

Szpital Powiatowy  

im. Marii 
Skłodowskiej –Curie  

w Ostrowi 

Mazowieckiej SP 
ZZOZ 

29 746 37 11 Ostrów Mazowiecka 

ul. Dubois 68 
 

07-300 Ostrów 

Mazowiecka 

ostrow 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 
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554 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Andrzejewo 

86 271 71 20 Andrzejewo 
 07-305 Andrzejewo; 

Warszawska 36 
ostrowski Pomoc socjalna 

555 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

Boguty-Pianki 

86 277 50-73 Boguty-Pianki 
Al. Jana Pawła II 45 
07-325 Boguty-

Pianki  

ostrowski Pomoc socjalna 

556 
Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy  

Społecznej Brok 

29 745 75 57 Brok 
ul. Plac Kościelny 6 

07-306 Brok 
ostrowski Pomoc socjalna 

557 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

Małkinia Górna 

29 745 56 91 Małkinia Górna 
Biegańskiego 3 
07-320 Małkinia 

Górna  

ostrowski Pomoc socjalna 

558 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Nur 

86 277 41 18 Nur 
ul. Drohiczyńska 2 

07-322 Nur 
ostrowski Pomoc socjalna 

559 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

Ostrów Mazowiecka 

29 745 32 41 Ostrów Mazowiecka 

ul. 3 Maja 57 

07-300 Ostrów 

Mazowiecka 

ostrowski Pomoc socjalna 

560 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

Ostrów Mazowiecka 

29 745 21 91 Ostrów Mazowiecka 

 Generała 
Władysława 

Sikorskiego 5, 07-

300 Ostrów 
Mazowiecka 

ostrowski Pomoc socjalna 

561 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
Stary Lubotyń 

29 644 64 22 wew. 

107 
Stary Lubotyń 

 07-303 Stary 

Lubotyń; 42 
ostrowski Pomoc socjalna 

562 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
Szulborze Wielkie 

86 475 40 71 Szulborze Wielkie 

 07-324 Szulborze 

Wielkie; 
Romantyczna 2 

ostrowski Pomoc socjalna 

563 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
Wąsewo 

29 645 80 00 w. 32 Wąsewo 
07-311 Wąsewo, 

Zastawska 13  
ostrowski Pomoc socjalna 

564 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
Zaręby Kościelne 

86 270 60 04 wew. 

27 
Zaręby Kościelne 

ul. Kowalska 14, 07-

323 Zaręby 
Kościelne 

ostrowski Pomoc socjalna 

565 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

Ostrów Mazowiecka 

29 644 32 16 Ostrów Mazowiecka 

Kazimierza 

Warchalskiego 3, 07-
300 Ostrów 

Mazowiecka 

ostrowski Pomoc socjalna 

566 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy Ostrów 

Mazowiecka 

29 644 14 12 Ostrów Mazowiecka 

ul. Warchalskiego 3 
(Budynek MOSiR, II 

piętro) 

07-300 Ostrów 
Mazowiecka 

ostrowski 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

567 

ZUS Inspektorat w 

Ostrowi  
Mazowieckiej 

29 746 27 01, 29 745 

23 34, 29 745 20 50 
Ostrów Mazowiecka 

 Stanisława Duboisa 

1, 07-300 Ostrów 
Mazowiecka 

ostrowski 
Ubezpieczenia 

społeczne 

568 

Klub Integracji 

Społecznej i 
Samopomocy 

„KISS” Ostrów 

Mazowiecka 

tel. 29 745 32 41 Ostrów Mazowiecka 
07-300 Ostrów 
Mazowiecka 

ul. Warchalskiego 3. 

ostrowski 

Pomoc w 

zachowaniu 

aktywności 
zawodowej 

569 

Polskie 

Stowarzyszenie na 

rzecz Osób z 
Upośledzeniem 

Umysłowym 

– Koło Terenowe 
Ostrów Mazowiecka 

tel. 29 746 22 32 Ostrów Mazowiecka 
Komuny Paryskiej 14 
63-400 Ostrów 

Wielkopolski  

ostrowski 

organizacja 

działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

570 

Powiatowy Zespół do 

Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności  

Ostrów Mazowiecka 

(29) 645-53-97 Ostrów Mazowiecka 

ul. 

WIDNICHOWSKA 
20 , 07-300 ostrów 

mazowiecka 

ostrowski Pomoc socjalna 
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571 
Poradnia Zdrowia 
Psychicznego 

Otwock 

tel. (22) 788 88 41 Otwock 
 
ul. Mickiewicza 8 

05-402 Otwock 

otwocki 
Pomoc psychologa, 

psychoterapia 

572 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Celestynów 

22 789 70 54 Celestynów 
Regucka 3, 05-430 

Celestynów 
otwocki Pomoc socjalna 

573 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Józefów 

22 789 53 93 Józefów 
23-460 Józefów 

ul. Kościuszki 37 
otwocki Pomoc socjalna 

574 
Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej Karczew 

22 780 94 61 Karczew 
ul. Warszawska 28 

Karczew 05-480  
otwocki Pomoc socjalna 

575 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Kołbiel 

25 757 39 92 w. 126 Kołbiel 
 Szkolna 1, 05-340 

Kołbiel 
otwocki Pomoc socjalna 

576 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Osieck 

22 685 70 26 Osieck 
 08-445 Osieck; 

Rynek 1, 05-430 
otwocki Pomoc socjalna 

577 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej Otwock 

22 779 36 92 (32) Otwock 
Sosnowa 4 
05-400 Otwock  

otwocki Pomoc socjalna 

578 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
Sobienie-Jeziory 

025 685 80 69 Sobienie-Jeziory 

08-443 Sobienie-

Jeziory; Garwolińska 
16a, 08-443 

otwocki Pomoc socjalna 

579 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
Wiązowna 

22 780 46 59, 610 45 

53 
Wiązowna 

 Lubelska 59, 05-462 

Wiązowna 
otwocki Pomoc socjalna 

580 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Otwock 

22 788 40 44, 22 719 

48 10, 22 719 48 12 
Otwock 

    Komunardów 10 

    Otwock 
    05-402 

otwocki Pomoc socjalna 

581 

Dom Pomocy 

Społecznej 
„Anielin”  Otwock 

22 779 36 93 Otwock 
Anielin 1 

05-400 Anielin  
otwocki 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

582 

Dom Pomocy 

Społecznej 
„Hostel” im. Jana 

Pawła II Otwock 

22 779 29 23 Otwock 
Moniuszki 41 
05-400 Otwock  

otwocki 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

583 
Dom Pomocy 
Społecznej 

w Otwocku 

22 779 34 03 Otwock 
Ziemowita 7 
05-400 Otwock-

Śródborów  

otwocki 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

584 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy  

w Otwocku 

22 779 34 12 Otwock 
 ul. Pułaskiego 5a 
05-400 Otwock  

otwocki 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

585 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy 

Karczew 

 
22 780 90 58 

Karczew 
Świderska 27 
05-480 Karczew  

otwocki 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

586 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy  

w Radiówku 

22 610 45 81 Radiówek 
Radiówek 25, 05-462 
Wiązowna 

otwocki 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

587 
ZUS Inspektorat w 
Otwocku 

22 719 45 60 Otwock 

05-400 Otwock 

ul. Poniatowskiego 

17 

otwocki 
Ubezpieczenia 

społeczne 

588 

Niepubliczny Zakład 

Opieki  

Zdrowotnej 
Mazowieckie 

Centrum  

Neurorehabilitacji i 
Psychiatrii  

w Zagórzu  

22 789 90 06 Zagórze 
Zagórze, 05-462 

Wiązowna 
otwocki 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 

589 

Samodzielny 
Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Szpital Spec. 
Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych 

i Administracji w 
Otwocku  

22 779 20 61, 22 779 
20 62 

Otwock 

ul. Bolesława Prusa 

1/3 

05-400 Otwock 

otwocki 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 
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590 

Zespół Publicznych 
Zakładów Opieki  

Zdrowotnej w 

Otwocku  

22 778 26 00 Otwock 

ul. Batorego 44 

 
05-400 Otwock 

otwocki 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 

591 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej przy  

Spółdzielni 
Inwalidów 

„Techniczna” 

Józefów 

22 789 31 47 Józefów 
Słoneczna 15 
05-410 Józefów  

otwocki Terapia zajęciowa 

592 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej  

przy Stowarzyszeniu 
Rodzin  

i Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych  
Intelektualnie 

„Jesteśmy” 

22 789-09-71 Radiówek 
Radiówek 25, 05-462 

Wiązowna 
otwocki Terapia zajęciowa 

593 

Warsztaty Terapii 
Zajęciowej  

Przy Stowarzyszeniu 

„Jesteśmy” 
Radiówek 25 

22 789 03 71 Radiówek 

Radiówek 25 

 

05-462 Wiązowna 

otwocki Terapia zajęciowa 

594 

Fundacja Pomocy z 

Mózgowym 
Porażeniem 

Dziecięcym „Bez 

Barier” Józefów 

 
Józefów 

3 Maja 140 

05-400 Józefów  
otwocki 

organizacja 

działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

595 

Polskie 

Stowarzyszenie na 

rzecz Osób z 
Upośledzeniem 

Umysłowym 

„Koło w Otwocku” 
Otwock 

tel. 22 779 35 42, 

779 29 23 
Otwock 

ul. Moniuszki 41 

05-400 Otwock 
otwocki 

organizacja 

działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

596 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Wsparcia 

Rozwoju Progres 

Duchnów 

tel. 508 481 000 Duchnów 

Stowarzyszenie na 
rzecz Wsparcia i 

Rozwoju Progres 

Wspólna 191 
05-462 Duchnów  

otwocki 

organizacja 

działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

597 

Stowarzyszenie 

Rodzin i Przyjaciół 
Osób 

Niepełnosprawnych 

Intelektualnie 
„Jesteśmy” Duchnów 

tel. 22 789 90 03 Duchnów 
05-462 Duchnów, ul. 

Wspólna 46 
otwocki 

organizacja 
działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

598 

Powiatowy Zespół do 

Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności  

Otwock 

(022) 788-40-44 Otwock 
ul. komunardów 10, 
05-420 otwock 

otwocki Pomoc socjalna 

599 
Poradnia Zdrowia 
Psychicznego 

Piaseczno 

tel. (22) 757 00 78 Piaseczno 
ul. Kościuszki 9 

05-500 Piaseczno 
piaseczyński 

Pomoc psychologa, 

psychoterapia 

600 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

Góra Kalwaria 

22 727 33 36, 22 727 

29 07 
Góra Kalwaria 

ul. Pijarska 40, 05-

530 Góra Kalwaria 
piaseczyński Pomoc socjalna 

601 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

Konstancin-Jeziorna 

22 756 34 84, 22 756 

34 85, 756 34 86 
Konstancin-Jeziorna 

ul. Rycerska 13 

05-510 Konstancin-

Jeziorna 

piaseczyński Pomoc socjalna 

602 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Lesznowola 

22 757 92 32 Lesznowola 
ul. Gminnej Rady 
Narodowej 66 

05-506 Lesznowola 

piaseczyński Pomoc socjalna 

603 
Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy  

Społecznej Piaseczno 

22 750 33 08, 22 737 

23 97, 22 756 72 63 
Piaseczno 

ul. Wojska Polskiego 
54 

05-500 Piaseczno 

piaseczyński Pomoc socjalna 

604 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Prażmów 

22 727 05 26 Prażmów 
 05-505 Prażmów; 
Czołchańskiego 17, 

05-505 

piaseczyński Pomoc socjalna 
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605 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Tarczyn 

22 727 74 76 Tarczyn 
 Rynek 8, 05-555 

Tarczyn 
piaseczyński Pomoc socjalna 

606 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

Piaseczno 

22 750 60 17 Piaseczno 
ul. Chyliczkowska 

14, 05-500 Piaseczno 
piaseczyński Pomoc socjalna 

607 
Dom Pomocy 
Społecznej 

Konstancin Jeziorna 

22 756 41 36 Konstancin Jeziorna 
 Potulickich 1, 05-
510 Konstancin-

Jeziorna 

piaseczyński 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

608 
Dom Pomocy 
Społecznej w Górze  

Kalwarii 

22 727 31 47 Kalwaria 
ul. Szpitalna 1 
05-530 Góra 

Kalwaria 

piaseczyński 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

609 

Dom Pomocy 
Społecznej 

dla Dorosłych 

Zgromadzenia Sióstr 
Franciszkanek 

Rodziny Mary 

Głosków 

22 757 81 76 Głosków 

ul.Gościniec 32 

05-503 Głosków 
Robercin  

piaseczyński 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

610 
ZUS Inspektorat w 

Piasecznie 

22 757 13 00, 22 757 

14 99 
Piaseczno 

05-500 Piaseczno 

ul. Puławska 34B 
piaseczyński 

Ubezpieczenia 

społeczne 

611 

Centrum Zdrowia 
Niepubliczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej  Piaseczn
o 

22 756 91 68 Piaseczno 
 Młynarska 13A, 05-
500 Piaseczno 

piaseczyński 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

612 

Niepubliczny Zakład 

Opieki  
Zdrowotnej Ośrodek 

Detoksykacji  

i Terapii Uzależnień 
DROMADER  

w Piasecznie  

22 750 21 59 Piaseczno 
ul. Świętojańska 4 
05-500 Piaseczno 

piaseczyński 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

613 

Niepubliczny Zakład 
Opieki  

Zdrowotnej Szpital 
św. Anny  

w Piasecznie  

22 735 41 15 Piaseczno 
Adama Mickiewicza 
39, 05-500 Piaseczno 

piaseczyński 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 

614 

Samodzielny 
Publiczny Zakład 

Opieki 

Zdrowotnej w 
Tarczynie 

22 727 70 63 Tarczyn 
 Warszawska 42, 05-
555 Tarczyn 

piaseczyński 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

615 
Warsztat Terapii 

Zajęciowej Piaseczno 
22 750 09 71 Piaseczno 

05-501 Piaseczno 

ul. Modrzewiowa 2 
piaseczyński Terapia zajęciowa 

616 

Stowarzyszenie na 

rzecz Osób 

Upośledzonych 
Umysłowo 

lub Fizycznie „Dobra 

Wola” Duchnów 

tel. 22 750 95 49 Nowa Iwiczna 

Modrzewiowa 3 

05-500 Nowa 
Iwiczna 

Polska  

piaseczyński 

organizacja 

działająca na rzecz 
osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

617 

Powiatowy Zespół do 

Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności  
Piaseczno 

(22) 756-62-07 Piaseczno 
ul. chyliczkowska 14, 

05-500 piaseczno 
piaseczyński Pomoc socjalna 

618 

Niepubliczny Zakład 

Opieki  
Zdrowotnej 

„REMEDIUM” s.c.  

J. Sołdaczewski, 
B.Hrynkiewicz 

Starożreby 

242 617 015 Staroźreby 
Kościelna 31, 09-440 
Staroźreby 

płocki 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

619 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Bielsk 

24 367 10 64, 24 367 

10 05 
Bielsk 

ul. Medyczna 1, 09 - 

230 Bielsk 
płocki Pomoc socjalna 

620 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Bodzanów 

24 260 70 06 wew. 

31 
Bodzanów 

09-470 Bodzanów, 

Bankowa 7  
płocki Pomoc socjalna 



DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE 

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

160 

Lp. Nazwa Numer telefonu Miasto Adres Powiat Rodzaj wsparcia 

621 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Brudzeń Duży 

24 260 40 79 Brudzeń Duży 
 09-414 Brudzeń 
Duży; Jana Pawła II 

2A, 09-414 

płocki Pomoc socjalna 

622 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Bulkowo 

24 265 20 31 Bulkowo 
Szkolna 1, 09-454 

Bulkowo 
płocki Pomoc socjalna 

623 
Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy  

Społecznej Drobin 

24 260 10 42 Drobin 
09-210 Drobin; 
marsz. Piłsudskiego 

12 

płocki Pomoc socjalna 

624 
Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy  

Społecznej Gąbin 

24 277 10 14, 24 277 

10 48 
Gąbin 

 Stary Rynek, 09-530 

Gąbin 
płocki Pomoc socjalna 

625 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Łąck 

24 384 14 02, 24 384 

14 07, 24 384 14 26 
Łąck 

ul. Gostynińska 2 

09-520 Łąck 
płocki Pomoc socjalna 

626 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Mała Wieś 

24 269 79 62, Mała Wieś 
ul. Jana 
Kochanowskiego 1 

09-460 Mała Wieś 

płocki Pomoc socjalna 

627 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Nowy Duninów 

24 261 14 14 Nowy Duninów 
09-505 Nowy 
Duninów; Osiedlowa 

1 

płocki Pomoc socjalna 

628 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

Radzanowo 

24 261 34 24 Radzanowo 
ul. Płocka 32 

09-451 Radzanowo 
płocki Pomoc socjalna 

629 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Słubice 

24 277 80 55 Słubice 
Płocka 32 

09-533 Słubice  
płocki Pomoc socjalna 

630 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Słupno 

24 261 91 78, 261 95 

44, 261 95 43 
Słupno 

 Warszawska 26, 09-

402 Słupno 
płocki Pomoc socjalna 

631 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Stara Biała 

24 367 66 30 do 37 Stara Biała 
  ul. J. Kazimierza 1 

09-411 Biała 
płocki Pomoc socjalna 

632 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Staroźreby 

24 261 70 03 Staroźreby 
 Płocka 18, 09-440 
Staroźreby 

płocki Pomoc socjalna 

633 

Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy  

Społecznej 
Wyszogród 

24 23 11 393 Wyszogród 
ul. Płocka 29 

09-450 Wyszogród 
płocki Pomoc socjalna 

634 

Dom Pomocy 

Społecznej 
w Goślicach 

24 262 84 93 
Goślice 66, 09-230 

Bielsk 

Goślice 66, 09-230 

Bielsk 
płocki 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

635 

Dom Pomocy 

Społecznej  
„Nad Jarem” w 

Nowym Miszewie 

24 260 60 38 Nowe Miszewo 

ul. Pałacowa 2 ,  

Nowe Miszewo ,  

09-470 Bodzanów, 

płocki 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

636 
Dom Pomocy 
Społecznej  

w Zakrzewie  

24 231 41 47 Mała Wieś 
09-460 Mała Wieś, 

Zakrzewo 14 
płocki 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

637 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

Wyszogród 

24 267 85 20 Wyszogród 
ul. Niepodległości 5a 

09-450 Wyszogród 
płocki 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

638 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

w Słupnie 

24 261 91 78 Słupno 
ul. Warszawska 26a 

09-472 Słupno  
płocki 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

639 

Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 

„REMEDIUM” S.C. 

J. Sołdaczewski, B. 
Hrynkiewicz 

Staroźreby 

24 261 70 15 Staroźreby 
ul. Kościelna 31 a 

09-440 Staroźreby  
płocki 

Świadczenia 
psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

640 

Warsztat Terapii 
Zajęciowej  

przy DPS „Nad 

Jarem” Bogdanów 
powiat Płocki 

24 260 67 13 Bogdanów 

09-470 Bodzanów, 

Nowe Miszewo, ul. 

Pałacowa 2 B 

płocki Terapia zajęciowa 
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641 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej  
przy DPS Zakrzewo  

24 231 41 47 wew.12 Zakrzewo 
Zakrzewo 14 

09-460 Zakrzewo  
płocki Terapia zajęciowa 

642 

Klub Integracji 

Społecznej 

Bodzanów 

tel. 24 260 70 06, w. 
21 lub 31 

Bodzanów 
ul. Bankowa 7 
09-470 Bodzanów 

płocki 

Pomoc w 

zachowaniu 
aktywności 

zawodowej 

643 

Rolniczy Zakład 
Aktywności 

Zawodowej 

dla Osób 
Niewidomych 

Drobin 

tel. 24 260 23 46 Drobin 
Stanisławowo 9 

09-210 Stanisławowo  
płocki 

Pomoc w 

zachowaniu 

aktywności 
zawodowej 

644 

Stowarzyszenie 
Pomocowe w 

Zakrzewie „Bliżej 

Siebie” Zakrzewo 

tel. 24 231 41 47 Zakrzewo 

Zakrzewo, Zakrzewo 
26, 09-460 Mała 

Wieś, województwo 

mazowieckie 

płocki 

organizacja 
działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

645 
Poradnia Zdrowia 
PsychicznegoPłońsk 

tel. (23) 662 28 30 Płońsk 
Sienkiewicza 7 
09-100 Płońsk 

płoński 
Pomoc psychologa, 

psychoterapia 

646 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Baboszewo 

23 661 10 91 w. 38, 

37, 
Baboszewo, 

ul. Warszawska 9A 
 

09-130 Baboszewo 

płoński Pomoc socjalna 

647 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
Czerwińsk nad Wisłą 

24 231 58 72 Czerwińsk nad Wisłą 

Władysława Jagiełły 
16 

09-445 Czerwińsk 

nad Wisłą  

płoński Pomoc socjalna 

648 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

Dzierzążnia 

23 661 59 04 w.43 Dzierzążnia 
09-164 Dzierzążnia 
Nr 28 

płoński Pomoc socjalna 

649 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Joniec 

23 661 64 30, 23 661 

60 17 w. 12 
Joniec 

Joniec 29 

09-131 Joniec  
płoński Pomoc socjalna 

650 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
Naruszewo 

23 663 10 14, 23 663 

12 47 
Naruszewo 

09-152 Naruszewo; 

19a, 09-152 
płoński Pomoc socjalna 

651 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

Nowe Miasto 

23 661 42 75 Nowe Miasto 

 09-120 Nowe 

Miasto; Apteczna 8, 

09-120 

płoński Pomoc socjalna 

652 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Płońsk 

23 662 29 90 Płońsk 

Świętego 

Maksymiliana Kolbe 

9 
09-100 Płońsk 

płoński Pomoc socjalna 

653 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
Płońsk 

23 662 42 01 Płońsk, 
19 Stycznia 39 

09-100 Płońsk  
płoński Pomoc socjalna 

654 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

Raciąż 

23 679 10 51 Raciąż 
11 Listopada 20, 09-
140 Raciąż 

płoński Pomoc socjalna 

655 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Sochocin  

23 661 80 25 w. 46, 
22 661 80 13 w. 45 i 

47 

Sochocin 
Guzikarzy 9 

09-110 Sochocin 
płoński Pomoc socjalna 

656 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
Załuski 

23 661 91 20 Załuski  09-142 Załuski; 67 płoński Pomoc socjalna 

657 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
(Płońsk) 

023 662 75 49 Płońsk 
ul. ZWM 10 

09-100 Płońsk 
płoński Pomoc socjalna 

658 
ZUS Inspektorat w 
Płońsku 

23 662 69 80/82, 662 
24 38, 662 32 91 

Płońsk 
09-100 Płońsk 
ul. Warszawska 5 

płoński 
Ubezpieczenia 

społeczne 

659 

Niepubliczna 
Specjalistyczna  

Przychodnia 
LEKARSKA 

„PSYCHE” Płońsk 

23 662 49 50 Płońsk 

Henryka 

Sienkiewicza 7, 09-
100 Płońsk 

płoński 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 
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660 

Niepubliczny Zakład 
Opieki  

Zdrowotnej Terapii 

Uzależnień  
i Świadczeń 

Psychologicznych  

“SZANSA” w 
Płońsku 

23 662 44 66 Płońsk 
Adama Mickiewicza 
4, 09-100 Płońsk 

płoński 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

661 

Samodzielny 

Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki 

Zdrowotnej im.  

Marszałka Józefa 
Piłsudskiego  

w Płońsku 

023/ 661 34 00 Płońsk 

09-100 Płońsk 

ul. Henryka 

Sienkiewicza 7  

płoński 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

662 

Polskie Towarzystwo 
Zapobiegania  

Narkomanii 

Czerwińsk nad Wisłą 

24 231 81 06 Czerwińsk n/Wisłą 

Wólka Przybójewska 
58a 

09-151 Wólka 

Przybójewska  

płoński Rehabilitacja 

663 
Poradnia Rodzinna 
“ZDROWIE” Płońsk 

23 662 83 20 Płońsk 

 Henryka 

Sienkiewicza 7, 09-

100 Płońsk 

płoński 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

664 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej (Płońsk) 

23 676 53 67 Płońsk 

 ul. Płocka 17, 

                 09-100 

Płońsk 

płoński Terapia zajęciowa 

665 

Powiatowy Zespół do 

Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności  
Płońsk 

(023) 662-80-09 Płońsk 
Związku Walki 
Młodych 10 

09-100 Płońsk  

płoński Pomoc socjalna 

666 

Poradnia Zdrowia 

Psychicznego 
Pruszków 

tel. (22) 758 77 75 Pruszków 

05-803 Pruszków, 

Ignacego 
Kraszewskiego 18 

pruszkowski 
Pomoc psychologa, 

psychoterapia 

667 

Środowiskowy 

Ośrodek Pomocy  
Społecznej Brwinów 

22 729 54 44 Brwinów 

 05-840 Brwinów; 

Kościuszki 4a, 05-
840 

pruszkowski Pomoc socjalna 

668 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Michałowice 

22 758 27 93 Michałowice 
aleja Powstańców 
Warszawy 1, 05-816 

Reguły 

pruszkowski Pomoc socjalna 

669 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Nadarzyn 

22 729 81 73, Nadarzyn 
Plac Poniatowskiego 

42, 05-830 Nadarzyn 
pruszkowski Pomoc socjalna 

670 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Piastów 

22 723 11 70, 753 41 

42 
Piastów 

Aleja Tysiąclecia 3 

05-820 Piastów 
pruszkowski Pomoc socjalna 

671 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Pruszków 

22 728 11 81 Pruszków 
ul. Helenowska 3A 

05-804 Pruszków 
pruszkowski Pomoc socjalna 

672 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Raszyn 

22 701 79 40 Raszyn 
Unii Europejskiej 3, 

05-090 Raszyn 
pruszkowski Pomoc socjalna 

673 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

(Pruszków) 

22 758 69 11 Pruszków 
ul. Drzymały 30, 05-

800 Pruszków  
pruszkowski Pomoc socjalna 

674 

Dom Pomocy 

Społecznej w 

Czubinie 

22 729 51 27 Czubin 

 Czubin 
13                              

                                  

                                  
05 - 840 Brwinów      

pruszkowski 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

675 

Dom Pomocy 

Społecznej dla dzieci  
w Pruszkowie 

22 758 66 14 Pruszków 
Żbikowska 40 

05-800 Pruszków  
pruszkowski 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

676 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy 
(Czubin) 

22 729 69 03 Czubin 
Czubin 13, 05-840 

Brwinów 
pruszkowski 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

677 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy  
„Na Górce” w 

Brwinowie 

22 729 74 79 Brwinów 
 Rynek 14, 05-840 
Brwinów 

pruszkowski 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 
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678 
ZUS Inspektorat w 
Pruszkowie 

22 77 05 300 lub 301 Pruszków 
05-800 Pruszków 
ul. Ołówkowa 38 

pruszkowski 
Ubezpieczenia 

społeczne 

679 

Mazowieckie 

Specjalistyczne 
Centrum  

Zdrowia im. prof. 

Jana Mazurkiewicza  
w Pruszkowie  

22 758 60 05 Pruszków 
Partyzantów 2/4 

05-802 Pruszków 
pruszkowski 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 

680 

Samodzielny 

Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki 

Zdrowotnej  

w Pruszkowie 

22 758 80 02 Pruszków 
Armii Krajowej 2/4 

05-800 Pruszków 
pruszkowski 

Świadczenia 
psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

681 
Warsztat Terapii 

Zajęciowej (Czubin) 
22 729 57 53 Czubin 

Czubin 13, 05-840 

Brwinów 
pruszkowski Terapia zajęciowa 

682 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej 

(Pruszków) 

22 758 67 82 Pruszków 
ul. Drzymały 30, 05-

800 Pruszków  
pruszkowski Terapia zajęciowa 

683 
ZUS Inspektorat w 
Pruszkowie 

22 77 05 300 lub 301 Pruszków 
ul. Ołówkowa 38 
05-800 Pruszków 

pruszkowski 
Ubezpieczenia 

społeczne 

684 

Stowarzyszenie 

Rodzin i Przyjaciół 
Osób Psychicznie 

Chorych 

„Szansa” Pruszków 

tel. 22 758 63 72, 

739 12 68 
Pruszków 

Partyzantów 2/4 

05-802 Pruszków  
pruszkowski 

organizacja 

działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

685 

Towarzystwo 

Pomocy Dzieciom 

Upośledzonym 
Umysłowo ze 

Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-
Wychowawczego w 

Pruszkowie 

tel. 22 758 80 19 Pruszków 
ul. Wapienna 2 

05-800 Pruszków 
pruszkowski 

organizacja 
działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

686 

Towarzystwo 
Przyjaciół Tworek 

„Armici Di Tworki” 
Pruszków 

tel. 22 739 12 04 Pruszków 
Partyzantów 2/4 

05-802 Pruszków  
pruszkowski 

organizacja 
działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

687 

Polskie 

Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z 

Upośledzeniem 

Umysłowym 
Koło w Pruszkowie 

tel. 22 758 67 82 Pruszków 
3 Maja 56 

05-800 Pruszków  
pruszkowski 

organizacja 
działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

688 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej Chorzele  

29 751 54 71 Chorzele 

 ul. Komosińskiego 

1B 
 

06-330 Chorzele 

przasnyski Pomoc socjalna 

689 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Czernice Borowe 

23 674 60 90 w.33, Czernice Borowe 
ul. Dolna 2 
06-415 Czernice 

Borowe 

przasnyski Pomoc socjalna 

690 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

Jednorożec 

29 751 88 53, Jednorożec 
 06-323 Jednorożec; 

Odrodzenia 12 
przasnyski Pomoc socjalna 

691 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Krasne 

23 671 02 16, Krasne 
Mickiewicza 23, 06-

408 Krasne 
przasnyski Pomoc socjalna 

692 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Krzynowłoga Mała 

29 751 28 82, 29 751 

27 06 
Krzynowłoga Mała 

06-316 Krzynowłoga 
Mała 

ul. Kościelna 3 

przasnyski Pomoc socjalna 

693 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Przasnysz 

29 752 28 83 Przasnysz 
ul. Św St. Kostki 5 

06-300 Przasnysz 
przasnyski Pomoc socjalna 

694 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

Przasnysz 

29 751 27 25 Przasnysz 

 UL. ŚW. 
STANISŁAWA 

KOSTKI 5 

06-300 
PRZASNYSZ 

przasnyski Pomoc socjalna 
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695 

Dom Pomocy 
Społecznej w 

Przasnyszu 

typ: dla dorosłych 
niepełnosprawnych  

intelektualnie 

29 752 30 45 Przasnysz 
ul. Ruda 1 06-300 

Przasnysz 
przasnyski 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

696 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

Przasnysz 

29 752 23 16 w. 123 Przasnysz 
06-300 Przasnysz 

ul. Św. Wojciecha 5 
przasnyski 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

697 
ZUS Inspektorat w 
Przasnyszu 

29 752 53 76, 752 24 
82, 752 26 49 

Przasnysz 
06-300 Przasnysz 
ul. Leszno 4 

przasnyski 
Ubezpieczenia 

społeczne 

698 

Samodzielny 

Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki 

Zdrowotnej  

w Przasnyszu 

29 75 34 318 Przasnysz 
06-300 Przasnysz, ul. 

Sadowa 9 
przasnyski 

Świadczenia 
psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

699 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej  

przy DPS  Przasnysz 

29 752 30 45/46 
wew. 61,62 

Przasnysz 
Ruda 1, 06-300 
Przasnysz 

przasnyski Terapia zajęciowa 

700 

Klub Integracji 

Społecznej przy 

Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej 

Przasnysz 

tel. 24 260 70 06, w. 

21 lub 31 
Przasnysz 

06-300 Przasnysz, ul. 

Św. Stanisława 
Kostki 5 

przasnyski 

Pomoc w 
zachowaniu 

aktywności 

zawodowej 

701 

Stowarzyszenie 
Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych 

Intelektualnie 
„Przyjazny Dom” 

przy Domu Pomocy 

Społecznej w 
Przasnyszu 

29 752 30 45 Przasnysz 
Ruda 1b 
06-300 Przasnysz  

przasnyski 

organizacja 

działająca na rzecz 
osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

702 

Powiatowy Zespół do 

Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności  

Przasnysz 

(029) 753-44-00 Przasnysz 
Daszyńskiego 19 
06-100 Pułtusk  

przasnyski Pomoc socjalna 

703 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

Borkowice 

48 675 79 60, Borkowice 
ul. Ogrodowa 9 

26-422 Borkowice 
przysuski Pomoc socjalna 

704 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

Gielniów 

48 672 01 16 Gielniów 
Pl. Wolności 75 
26-434 Gielniów  

przysuski Pomoc socjalna 

705 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

Klwów 

48 671 00 10 w. 23, 
24 

Klwów 
Opoczyńska 35, 26-
415 Klwów 

przysuski Pomoc socjalna 

706 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

Odrzywół 

48 671 60 57 w. 43 Odrzywół 

 26-425 Odrzywół; 

Warszawska 53, 26-

420 

przysuski Pomoc socjalna 

707 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

Potworów 

48 671 30 11 w.37, 
48 671 30 40 w.37 

Potworów 
ul. Radomska 2 
26-414 Potworów 

przysuski Pomoc socjalna 

708 

Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy  

Społecznej 
Przysucha 

48 675 22 17 Przysucha 
 Grodzka 5, 26-400 

Przysucha 
przysuski Pomoc socjalna 

709 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
Rusinów 

48 672 72 97 Rusinów 

ul. Zaciszna 30 

 
26-411 Rusinów 

przysuski Pomoc socjalna 

710 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
Wieniawa 

48 673 00 03 Wieniawa 
Kochanowskiego 88 

26-432 Wieniawa  
przysuski Pomoc socjalna 

711 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
(Przysucha) 

48 675 55 17 Przysucha 
 Aleja Jana Pawła II 

10, 26-400 Przysucha 
przysuski Pomoc socjalna 

712 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy (Ruski 
Bród) 

48 675 18 00 Ruski Bród 
26-400 Ruski Bród, 

ul. Główna 51  
przysuski 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 
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713 
ZUS Inspektorat w 
Przysusze 

48 383 37 20 Przysucha 
: Radomska 30, 26-
400 Przysucha 

przysuski 
Ubezpieczenia 

społeczne 

714 

Samodzielny 

Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki 

Zdrowotnej  

w Przysusze 

48 383 35 00 Przysucha 
 Partyzantów 8, 26-

400 Przysucha 
przysuski 

Świadczenia 
psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

715 

Niepubliczny Zakład 

Opieki  

Zdrowotnej „PULS” 
Przysucha 

48 383 30 00 Przysucha 
 Świętokrzyska 35, 

26-400 Przysucha 
przysuski 

Świadczenia 
psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

716 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej 
(Borkowice) 

48 675 31 43 Borkowice 

 Ulica Platanowa 1 

 
26-422 Borkowice.  

przysuski Terapia zajęciowa 

717 
Warsztat Terapii 

Zajęciowej (Lipiny) 
48 671 60 02 Lipiny 26-425 Odrzywół przysuski Terapia zajęciowa 

718 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 
Alkoholowych w 

Pułtusku 

tel. 23 6920404 Pułtusk 

ul. Marii 

Konopnickiej 7, 06-
100 Pułtusk 

pułtuski 
Pomoc psychologa, 

psychoterapia 

719 

Interdyscyplinarny 
Punkt 

Konsultacyjno-

Informacyjny dla 
Ofiar Przemocy 

Domowej w Pułtusku  

tel. 23 6920404 Pułtusk 
ul. Marii 
Konopnickiej 7, 06-

100 Pułtusk 

pułtuski Terapia zajęciowa 

720 
Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 

„AN-MED”  

tel. 23 6923443 Pułtusk 
ul. Romualda 
Traugutta 21A, 06-

100 Pułtusk 

pułtuski 
Opieka medyczna i 

leczenie 

farmakologiczne 

721 
Zespół Przychodni 
Specjalistycznych 

„AL-MED” 

tel. 23 6923520 Pułtusk 
ul. Romualda 
Traugutta 23A, 06-

100 Pułtusk 

pułtuski 
Opieka medyczna i 

leczenie 

farmakologiczne 

722 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 

Pułtusku 

tel. 23 6922265 Pułtusk 
ul. Ignacego 
Daszyńskiego 3, 06-

100 Pułtusku 

pułtuski Pomoc socjalna 

723 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 

Pułtusku 

tel. 23 6925483 Pułtusk 
ul. 3 Maja 20, 06-100 
Pułtusk 

pułtuski Pomoc socjalna 

724 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna w 
Pułtusku 

tel. 23 6925591 Pułtusk 
ul. 3 Maja 20, 06-100 

Pułtusk 
pułtuski 

Pomoc psychologa, 

psychoterapia 

725 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
Gzy 

23 691 31 91 Gzy 
 06-126 Gzy; 8, 06-

126 
pułtuski Pomoc socjalna 

726 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej Obryte 
29 741 11 05 Obryte 

Obryte 185 

 
07-215 Obryte 

pułtuski Pomoc socjalna 

727 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
Pokrzywnica 

23 691 87 94 Pokrzywnica 
Aleja Jana Pawła II 1 

06-121 Pokrzywnica 
pułtuski Pomoc socjalna 

728 

Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy  
Społecznej Pułtusk 

23 692 52 65, Pułtusk 
17 Sierpnia 58, 06-

100 Pułtusk, 
pułtuski Pomoc socjalna 

729 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
Świercze 

23 691 60 62 Świercze 

 ul. Pułtuska 47 

 
06-150 Świercze 

pułtuski Pomoc socjalna 

730 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
Winnica 

23 691 40 21 Winnica 
Pułtuska 25, 06-120 

Winnica 
pułtuski Pomoc socjalna 

731 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej Zatory 
29 741 03 60 Zatory 

 Jana Pawła II 106, 

07-217 Zatory 
pułtuski Pomoc socjalna 

732 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
Pułtusk 

23 692 54 83 Pułtusk 
 3 Maja 20, 06-100 

Pułtusk 
pułtuski Pomoc socjalna 
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733 

Dom Pomocy 

Społecznej w 
Obrytem 

29 741 10 80 Obryte 
Obryte 188, 07-215 

Obryte 
pułtuski 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

734 

Dom Pomocy 

Społecznej w 
Ołdakach 

23 691 30 17 Ołdaki 

ul. Ołdaki 7 

06-126 Gzy, 
mazowieckie 

pułtuski 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

735 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy  

w Pułtusku 

23 692 22 65 Pułtusk 

06-100 Pułtusk, ul. 

Ignacego 

Daszyńskiego 3  

pułtuski 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

736 
ZUS Inspektorat w 

Pułtusku 

23 692 54 74, 692 08 

68, 692 76 28 
Pułtusk 

Daszyńskiego 4 , 06-

100 Pułtusk  
pułtuski 

Ubezpieczenia 

społeczne 

737 

Niepubliczny Zakład 
Opieki  

Zdrowotnej “AN-

MED” Pułtusk 

23 692 34 43 Pułtusk 
 Traugutta 21, 06-100 

Pułtusk 
pułtuski 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 

738 

Zespół Przychodni 

Specjalistycznych  

AL - MED. Pułtusk 

23 692 35 20 Pułtusk 
 Romualda Traugutta 

23, 06-100 Pułtusk 
pułtuski 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

739 

Klub Integracji 

Społecznej 
Pokrzywnica 

tel. 23 691 87 94 Pokrzywnica 

Aleja Jana Pawła II 

1, 06-121 
Pokrzywnica  

pułtuski 

Pomoc w 
zachowaniu 

aktywności 

zawodowej 

740 
Klub Integracji 

Społecznej Świercze 
tel. 23 691 60 62 Świercze 

ul. Pułtuska 47 

06-150 Świercze 
pułtuski 

Pomoc w 

zachowaniu 

aktywności 
zawodowej 

741 

Powiatowy Zespół do 

Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności  

Pułtusk 

(023) 692-54-83 Pułtusk 

ul. 3 Maja 20 

 

06-100 Pułtusk 

pułtuski Pomoc socjalna 

742 

Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy  

Społecznej 

Skaryszew 

048 610-32-84 Skaryszew 
ul. Słowackiego 6, 

26-640 Skaryszew 
radomski Pomoc socjalna 

743 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

Wierzbica  

48 618 22 53 Wierzbica, 

ul. J. Krasickiego 27 

 

26- 680 Wierzbica 

radomski Pomoc socjalna 

744 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Wolanów 

48 618-60-20, 618-

60-67 w. 31, 49, 63 
Wolanów 

Radomska 20 

26-625 Wolanów 
radomski Pomoc socjalna 

745 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Zakrzew 

48 610 54 88 Zakrzew  26-652Zakrzew51  radomski Pomoc socjalna 

746 

Dom Pomocy 

Społecznej w 
Jedlance 

48 321 30 60 Jedlińsk 
Jedlanka 10 

26-660 Jedlińsk 
radomski 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

747 

Dom Pomocy 

Społecznej  

w Krzyżanowicach 

48 616 37 46 Iłża 
Krzyżanowice 217 
27-100 Iłża 

radomski 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

748 
Dom Pomocy 
Społecznej w 

Wierzbicy 

48 618 20 59 Wierzbica 
ul. Sienkiewicza 37 

26-680 Wierzbica 
radomski 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

749 

Samodzielny 

Publiczny Zespół  

Zakładów 

Opieki Zdrowotnej - 
Szpital w Iłży 

48 616 30 63 Iłża 
 27-100 Iłża; 
Bodzentyńska 17 

radomski 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

750 

Samodzielny 

Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki 

Zdrowotnej  

w Pionkach 

509 535 143 Pionki 
 Henryka 
Sienkiewicza 11, 26-

670 Pionki 

radomski 
Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

751 
Gminny Ośrodek 
Zdrowia w Goździe 

48 320 20 19 Gózd 
Lekarska 4, 26-634 
Gózd 

radomski 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 
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752 

Gminny 
Samodzielny 

Publiczny  

Zakład Podstawowej 
Opieki  

Zdrowotnej w Iłży 

48 616 33 67 Iłża 
27-100 Iłża; 

Bodzentyńska 17 
radomski 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

753 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej (Jedlanka 

Stara) 

48 334 12 15 Iłża 
 Jedlanka Stara 92 
27-100 Jedlanka 

Stara  

radomski Terapia zajęciowa 

754 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej (Pionki) 

48 384 84 65 Pionki 
26-670 Pionki, ul. 
Leśna 3 

radomski Terapia zajęciowa 

755 

Centrum Integracji 

Społecznej 

w Radomiu 

tel. 506 056 829 Radom 
Zubrzyckiego 2 
26-600 Radom  

radomski 

Pomoc w 

zachowaniu 
aktywności 

zawodowej 

756 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Domanice 

25 642 43 54 Domanice 
 52, 08-113 

Domanice 
siedlecki Pomoc socjalna 

757 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Korczew 

25 631 20 36 Korczew 
 08-108 Korczew; ks. 

Brzóski 20A 
siedlecki Pomoc socjalna 

758 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Kotuń 

25 641 43 63 Kotuń 
: ul. Siedlecka 56c, 

08-130 Kotuń 
siedlecki Pomoc socjalna 

759 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Mokobody 

25 641 13 48 Mokobody 
 08-124 Mokobody; 

Cmentarna 2, 08-124 
siedlecki Pomoc socjalna 

760 
Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy  

Społecznej Mordy 

25 641 54 26, 641 54 

02 w. 36,52, 
Mordy 

 08-140 Mordy; Jana 
Kilińskiego 9, 08-

140 

siedlecki Pomoc socjalna 

761 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Paprotnia  

25 631 21 93 Paprotnia 
08-107 Paprotnia , 3 

Maja 4 
siedlecki Pomoc socjalna 

762 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Przesmyki 

25 641 23 87 Przesmyki 
08-109 Przesmyki, 

11 Listopada 13  
siedlecki Pomoc socjalna 

763 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Skórzec 

25 64 21 61 Skórzec 
08-114 Skórzec, 

Siedlecka 
siedlecki Pomoc socjalna 

764 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Wiśniew 

25 641 7 13 Wiśniew 
Siedlecka 13, 08-112 

Wiśniew 
siedlecki Pomoc socjalna 

765 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Wodynie 

25 631 26 58 wew. 

42 
Wodynie 

Siedlecka 43 

08-117 Wodynie 
siedlecki Pomoc socjalna 

766 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Zbuczyn 

Poduchowny 

25 641 61 21, 641 63 

21 

Zbuczyn 

Poduchowny 

 Jana Pawła II, 08-

106 Zbuczyn 
siedlecki Pomoc socjalna 

767 

Dom Pomocy dla 

Osób z Chorobą  
Alzheimera Mordy 

25 641 51 16, 64155 

86 
Mordy 

08-140 Mordy, 

Ptaszki 6a/b 
siedlecki 

 

768 
Warsztat Terapii 

Zajęciowej (Skórzec) 
602 323 316 Skórzec 

Siedlecka 19B 

08-114 Skórzec  
siedlecki Terapia zajęciowa 

769 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Gozdowo 

24 276 28 73 Gozdowo 

ul. Krystyna 

Gozdawy 21 

09-213 Gozdowo 

sierpecki Pomoc socjalna 

770 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Mochowo 

24 276 31 91 Mochowo 
 09-214 Mochowo; 

20 
sierpecki Pomoc socjalna 

771 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Rościszewo  

24 276 40 79, Rościszewo 
09-204 Rościszewo; 

Armii Krajowej 13 
sierpecki Pomoc socjalna 

772 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Sierpc 

24 275 31 58 Sierpc 
 Gabriela 
Narutowicza 21C, 

09-200 Sierpc 

sierpecki Pomoc socjalna 



DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE 

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

168 

Lp. Nazwa Numer telefonu Miasto Adres Powiat Rodzaj wsparcia 

773 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Szczutowo 

24 276 71 86 Szczutowo, 
ul. Lipowa 9 

09-227 Szczutowo 
sierpecki Pomoc socjalna 

774 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Zawidz Kościelny 

24 276 61 99, 24 276 

61 94 
Zawidz Kościelny 

 09-226 Zawidz 
Kościelny; 

Mazowiecka 24 

sierpecki Pomoc socjalna 

775 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

(Sierpc) 

24 274 76 60 Sierpc 
Świętokrzyska 2a, 

09-200 Sierpc 
sierpecki Pomoc socjalna 

776 
ZUS Inspektorat w 

Sierpcu 
24 275-46-83 Sierpc 

gen. Leopolda 
Okulickiego 8, 09-

200 Sierpc 

sierpecki 
Ubezpieczenia 

społeczne 

777 

Niepubliczny Zakład 
Opieki  

Zdrowotnej 

“MEDICAR” Sierpc 

24 275 32 20 Sierpc 
 Płocka 23, 09-200 

Sierpc 
sierpecki 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 

778 

Samodzielny 

Publiczny Zespół  

Zakładów Opieki 
Zdrowotnej  

w Sierpcu 

24 275 85 01 Sierpc 

ul. J. Słowackiego 32 

 

09-200 Sierpc woj. 

Mazowieckie 

sierpecki 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 

779 

Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności  

Sierpc 

(024) 275-76-60 Sierpc 
Kopernika 9 

09-200 Sierpc  
sierpecki Pomoc socjalna 

780 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

Brochów  

22 725 71 82 Brochów 
05-088 Brochów; 
125, 05-088 

sochaczewski Pomoc socjalna 

781 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

Iłów 

24 267 50 92 Iłów, 
Płocka 2 
96-520 Iłów 

sochaczewski Pomoc socjalna 

782 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

Młodzieszyn 

46 86 67 84, Młodzieszyn 
Wyszogrodzka 25 
96-512 Młodzieszyn  

sochaczewski Pomoc socjalna 

783 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
Nowa Sucha 

46 861 20 51 w. 26, 

28 
Nowa Sucha 

Nowa Sucha 50a 

96-513 Nowa Sucha  
sochaczewski Pomoc socjalna 

784 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
Rybno 

46 861 14 38 w.39 Rybno 
 Zajeziorna 58, 13-

220 Rybno 
sochaczewski Pomoc socjalna 

785 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
Sochaczew 

46 863 14 81 Sochaczew 
ul.Al.600-lecia 90 

96-500 Sochaczew 
sochaczewski Pomoc socjalna 

786 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
Sochaczew 

46 864 26 17 Sochaczew 
96-500 Sochaczew, 

Warszawska 115  
sochaczewski Pomoc socjalna 

787 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
Teresin 

46 861 30 45 Teresin 
96-515 Teresin; 

Zielona 18, 96-515 
sochaczewski Pomoc socjalna 

788 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 
(Sochaczew) 

0-46 862-77-40 Sochaczew 

 96-500 Sochaczew; 

marsz. Piłsudskiego 
65 

sochaczewski Pomoc socjalna 

789 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy  
w Sochaczewie 

46 863 55 80 Sochaczew 
96-500 Sochaczew 

ul. Zamkowa 4a 
sochaczewski 

Pomoc w 

codziennych 
zajęciach 

790 
ZUS Inspektorat w 

Sochaczewie 
46 862-64-33 do 37 Sochaczew 

96-500 Sochaczew 

ul. Reymonta 20 
sochaczewski 

Ubezpieczenia 

społeczne 

791 

Niepubliczny Zakład 

Opieki  

Zdrowotnej 
“MEDICAMED” 

Sochaczew 

46 861 00 65 Sochaczew 

Hanki Sawickiej 3A 

3A 96-500 
Sochaczew 

sochaczewski 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 

792 

Zespół Opieki 

Zdrowotnej „Szpitala  

Powiatowego” w 
Sochaczewie 

46 864 95 40 Sochaczew 
Batalionów 
Chłopskich 3/7, 96-

500 Sochaczew 

sochaczewski 
Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 
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793 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej 

(Sochaczew) 

46 863 26 39 Sochaczew 
Chodakowska 10 

96-500 Sochaczew  
sochaczewski Terapia zajęciowa 

794 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Bielany 

25 787 80 98 Bielany 
Słoneczna 2 

08-311 Bielany  
sokołowski Pomoc socjalna 

795 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Ceranów 

25 787 08 15 Ceranów 
 08-322 Ceranów; 25, 

08-322 
sokołowski Pomoc socjalna 

796 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Jabłonna Lacka 

25 78710 63 Jabłonna Lacka 
 08-304 Jabłonna 
Lacka; Kubusia 

Puchatka 1 

sokołowski Pomoc socjalna 

797 

Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy  

Społecznej Kosów 

Lacki 

25 787 96 27 Kosów Lacki 
08-330 Kosów Lacki, 

Kościelna 22  
sokołowski Pomoc socjalna 

798 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

Repki 

25 787 50 23 w.37 Repki 

 

Parkowa 7 

08-307 Repki 

sokołowski Pomoc socjalna 

799 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

Sabnie 

25 787 41 60 Sabnie 
08-331 Sabnie; 
Główna 75, 08-331 

sokołowski Pomoc socjalna 

800 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

Sokołów Podlaski 

25 781 65 99 Sokołów Podlaski 

Wolności 26 

08-300 Sokołów 

Podlaski  

sokołowski Pomoc socjalna 

801 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

Sokołów Podlaski 

25 787 73 50 Sokołów Podlaski 

Piękna 2 

08-300 Sokołów 

Podlaski 

sokołowski Pomoc socjalna 

802 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

Sterdyń 

25 787 04 11 Sterdyń 
08-320 Sterdyń, 
Wojska Polskiego 17 

sokołowski Pomoc socjalna 

803 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

(Sokołów Podlaski) 

41 787 22 02 Sokołów Podlaski 

Armii Krajowej 4, 

08-300 Sokołów 

Podlaski 

sokołowski Pomoc socjalna 

804 

Dom Pomocy 

Społecznej w 

Wirowie 

25 781 10 66 Wirów 

Al. Jana Pawła II 2 

08-304 Jabłonna 

Lacka 

sokołowski 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

805 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy 
(Sokołów) 

25 787 60 13 Sokołów 

08-300 Sokołów 

Podlaski, ul. 
Kosowska 83  

sokołowski 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

806 

ZUS Inspektorat w 

Sokołowie  
Podlaskim 

25 787 60 32 Sokołów Podlaski 

08-300 Sokołów 

Podlaski 
ul. Piłsudskiego 2 

sokołowski 
Ubezpieczenia 

społeczne 

807 

Samodzielny 

Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 

w Sokołowie 

Podlaskim 

25 781 72 00 Sokołów Podlaski 
08-300 Sokołów 
Podlaski 

ul. ks. J. Bosko 5 

sokołowski 
Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

808 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej (Sokołów 

Podlaski) 

25 787 37 40 Sokołów Podlaski 

Lipowa 84 

08-300 Sokołów 

Podlaski  

sokołowski Terapia zajęciowa 

809 

Klub Integracji 

Społecznej Centrum 

Pomocy Socjalnej 
Sokołów Podlaski 

tel.25 781 65 99 lub 

787 27 39 
Sokołów Podlaski 

 Wolności 26, 08-300 

Sokołów Podlaski 
sokołowski 

Pomoc w 

zachowaniu 

aktywności 
zawodowej 

810 

Poradnia Zdrowia 

Psychicznego 
Szydłowiec 

tel. (48) 617 06 64 Szydłowiec 
ul. Kościuszki 170 

26-500 Szydłowiec 
szydłowiecki 

Pomoc psychologa, 

psychoterapia 

811 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
Chlewiska 

48 61 74 803 Chlewiska 
 26-510 Chlewiska; 

Czachowskiego 49 
szydłowiecki Pomoc socjalna 

812 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
Jastrząb 

048 628 48 77 Jastrząb 

Plac Niepodległości 

5 
26-502 Jastrząb 

szydłowiecki Pomoc socjalna 

813 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
Mirów 

48 628 38 80 Mirów 
26-503 Mirów, 

Mirów Stary 27  
szydłowiecki Pomoc socjalna 
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814 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Orońsko 

48 618 59 23, 48 618 

59 16 
Orońsko 

ul. Szkolna 8,  26-

505 Orońsko 
szydłowiecki Pomoc socjalna 

815 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Szydłowiec 

48 617 64 82, 48 

6118 12 
Szydłowiec 

 Jana Kilińskiego, 

26-500 Szydłowiec 
szydłowiecki Pomoc socjalna 

816 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

(Szydłowiec) 

48 617 10 08 wew. 

20 
Szydłowiec 

 Metalowa 7, 26-500 

Szydłowiec 
szydłowiecki Pomoc socjalna 

817 
ZUS Inspektorat w 

Szydłowcu 
48 617-18-97 Szydłowiec 

Józefa Longina 
Sowińskiego 6, 26-

500 Szydłowiec 

szydłowiecki 
Ubezpieczenia 

społeczne 

818 

Niepubliczny Zakład 
Opieki  

Zdrowotnej – 

Centrum Medyczne  
Wschodnia 66 

605 565 157 Szydłowiec 
Wschodnia 66 26-
500 Szydłowiec 

szydłowiecki 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

819 

Samodzielny 

Publiczny Zespół  
Zakładów  

Opieki Zdrowotnej w 

Szydłowcu 

48 617 14 42 Szydłowiec 
ul. Wschodnia 
23,  26-500 

Szydłowiec 

szydłowiecki 
Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

820 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej 

(Szydłowiec) 

48 617 02 97 Szydłowiec 
 Zamkowa 9, 26-500 
Szydłowiec 

szydłowiecki Terapia zajęciowa 

821 

 LesznoNiepubliczny 

Zakład Opieki  

Zdrowotnej 
„MEDICOR” 

Centrum  

Zdrowia Izabela 
Zawada-Drynkowska 

22 725 95 35 Feliksów 
 Stołeczna 145, 05-

850 Zaborów 

warszawski 

wschodni 

Świadczenia 
psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

822 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
Błonie 

22 721 11 31 Błonie 

 Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 13, 
05-870 Błonie 

warszawski zachodni Pomoc socjalna 

823 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Izabelin 

22 722 79 95 Izabelin 
 3 Maja 42, 05-080 

Izabelin C 
warszawski zachodni Pomoc socjalna 

824 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Kampinos 

22 725 00 05 w.13 Kampinos 
ul. Szkolna 2A ; 05-

085 Kampinos 
warszawski zachodni Pomoc socjalna 

825 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej Łomianki 

22 751 90 57, 22 751 
40 89 

Łomianki 
 Szpitalna 7, 05-092 
Łomianki 

warszawski zachodni Pomoc socjalna 

826 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  
Ożarów Mazowiecki 

22 721 02 80 w. 207 

- 212 
Ożarów Mazowiecki 

 Ulica Poznańska 

165, 05-850 Ożarów 
Mazowiecki 

warszawski zachodni Pomoc socjalna 

827 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  
Stare Babice 

22 722 90 11, Stare Babice 
 Rynek 11, 05-082 

Stare Babice 
warszawski zachodni Pomoc socjalna 

828 

Dom Pomocy 

Społecznej w 
Bramkach 

22 725 61 27 Błonie 
Bramki ul. Północna 

18, 05-870 Błonie 
warszawski zachodni 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

829 

Dom Pomocy 

Społecznej w 
Sadowej 

22 751 27 50 Łomianki 
ul. Jagodowa 2 

Łomianki 05-092 
warszawski zachodni 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

830 

Samodzielny 

Gminny Zespół  
Publicznych 

Zakładów Opieki  

Zdrowotnej Błonie 

22 731 97 77 Błonie 
 ul. Piłsudskiego 

2/4   (05-870 Błonie) 
warszawski zachodni 

Świadczenia 
psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

831 

Krajowe 

Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw 
na Rzecz Ludzi 

Niepełnosprawnych i 

Niezaradnych 
Życiowo „Przyłącz 

się do Nas” Błonie 

tel. 606 596 418 Błonie 

Bramki ul. Północna 

18 
05-870 Błonie 

warszawski zachodni 

organizacja 
działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 
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832 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Grębków 

25 793 00 40 Grębków 
Wspólna 5 

07-110 Grębków  
węgrowski Pomoc socjalna 

833 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Korytnica 

25 661 21 30 Korytnica 
 07-120 Korytnica; 

Małkowskiego 20 
węgrowski Pomoc socjalna 

834 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Liw 

25 792 28 05 Liw 
 Adama Mickiewicza 

2, 07-100 Węgrów 
węgrowski Pomoc socjalna 

835 
Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy  

Społecznej Łochów 

25 675 13 60 Łochów 
 aleja Pokoju 75, 07-

130 Łochów 
węgrowski Pomoc socjalna 

836 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Miedzna 

25 69183 34 Miedzna 
Ul. Ułańska 25, 42 – 

120 Miedźno 
węgrowski Pomoc socjalna 

837 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Sadowne 

25 675 32 34, Sadowne 
 Kuźnica 1, 07-140 

Sadowne 
węgrowski Pomoc socjalna 

838 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Stoczek 

25 792 20 57 Stoczek 
ul. Kosowska 5, 07-

104 Stoczek 
węgrowski Pomoc socjalna 

839 
Centrum Pomocy 
Społecznej  

w Węgrowie  

25 792 20 57 Węgrów 
 Ulica Gdańska 69, 

07-100 Węgrów 
węgrowski Pomoc socjalna 

840 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

Wierzbno 

25 793 45 91 Wierzbno 
 88, 07-111 

Wierzbno 
węgrowski Pomoc socjalna 

841 
Powiatowe Centrum 
Pomocy 

Rodzinie  (Węgrów) 

25 792 49 07 Węgrów 
 07-100 Węgrów; 
marsz. Piłsudskiego 

23 

węgrowski Pomoc socjalna 

842 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

(Miedzna) 

25 691 83 20 Miedzna 
07-100 Węgrów ul. 

Piłsudskiego 23, 
węgrowski 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

843 
ZUS Biuro Terenowe 
w Węgrowie 

25 792 04 30 Węgrów 
 Henryka 
Wieniawskiego 15, 

07-100 Węgrów 

węgrowski 
Ubezpieczenia 

społeczne 

844 

Samodzielny 

Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w 
Węgrowie 

Tel. 25 792 28 33 Węgrów 
ul. Kościuszki 15 

07-100 Węgrów 
węgrowski 

Opieka medyczna i 
leczenie 

farmakologiczne 

845 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej   Wierzbn
o 

Tel. 25 793 45-19 Wierzbno 
Jaworek 32 

07-111 Jaworek  
węgrowski Terapia zajęciowa 

846 

Stowarzyszenie 

pomocy osobom 
Niepełnosprawnym i 

Autystycznym 

„Sponia” Węgrów 

tel. 25 792 01 61 Węgrów 

ul. Mickiewicza 23 

 

 
07 - 100 Węgrów 

węgrowski 

organizacja 

działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

847 

Powiatowy Zespół do 

Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności  
Węgrów 

(025) 792-42-10 Węgrów 
Piłsudskiego 23 

07-100 Węgrów  
węgrowski Pomoc socjalna 

848 

Poradnia Zdrowia 

Psychicznego 
Wołomin 

tel. (22) 776 31 20 Wołomin 
ul. Kościelna 38 

05-200 Wołomin 
wołomiński 

Pomoc psychologa, 

psychoterapia 

849 

Poradnia Zdrowia 

Psychicznego 
"Drewnica" 

tel. (22) 762 45 47 Ząbki k/Warszawy ul. Rychlińskiego 1 wołomiński 
Pomoc psychologa, 

psychoterapia 

850 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Dąbrówka 

tel. 29 757 80 85 Dąbrówka 
ul. Kościuszki 14 

05-252 Dąbrówka  
wołomiński Pomoc socjalna 

851 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Jadów 

tel. 25 675 41 09 Jadów 
 05-280 Jadów; Jana 

Pawła II 17 
wołomiński Pomoc socjalna 

852 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Klembów 

tel. 29 777 92 40 Klembów 

ul. Gen. Fr. 

Żymirskiego 38 
05-205 Klembów 

wołomiński Pomoc socjalna 
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853 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej Kobyłka  

tel. 22 786 05 50, 22 
786 14 36 

Kobyłka 
ul. Żymirskiego 2, 
05-230 Kobyłka, 

wołomiński Pomoc socjalna 

854 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej Marki  

tel. 22 761 30 23, 22 

761 91 77 
Marki 

Al. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 95, 05-
270 Marki 

wołomiński Pomoc socjalna 

855 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
Poświętne 

tel. 25 752 03 15 Poświętne 
ul. Akacjowa 4, 26-

315 Poświętne 
wołomiński Pomoc socjalna 

856 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
Radzymin 

tel. 22 786 54 86 Radzymin 
 Konstytucji 3 Maja 

19, 05-250 Radzymin 
wołomiński Pomoc socjalna 

857 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Strachówka 

tel. 25 676 06 73 Strachówka 
07-150 Strachówka; 

Norwida 6 
wołomiński Pomoc socjalna 

858 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej Tłuszcz  
tel. 29 757 32 40 Tłuszcz 

Warszawska, 05-240 

Tłuszcz 
wołomiński Pomoc socjalna 

859 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej Wołomin  

tel. 22 787 27 01, 22 

776 50 23 
Wołomin 

05-200 Wołomin, 

Aleja Armii 

Krajowej 34  

wołomiński Pomoc socjalna 

860 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej Ząbki 
tel. 22 781 64 57 Ząbki 

05-091 Ząbki, ul. 

Wojska Polskiego 12  
wołomiński Pomoc socjalna 

861 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Zielonka 

tel. 22 781 03 51 Zielonka 
Literacka 20 

05-220 Zielonka  
wołomiński Pomoc socjalna 

862 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

Wołomin 

tel. 22 787 09 76 Wołomin 
Warszawska 5a 

05-200 Wołomin  
wołomiński 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

863 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

Radzymin 

tel. 22 786 54 74 Radzymin 
05-250 Radzymin, ul. 
Polskiej Organizacji 

Wojskowej 1 

wołomiński 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

864 
Środowiskowy Dom 

Samopomocy Ząbki 
tel. 22 781 72 45 Ząbki 

ul. Wojska Polskiego 
10 

05-091 Ząbki 

wołomiński 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

865 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

Tłuszcz 

tel. 508 050 407 Tłuszcz 
05-240 Tłuszcz, ul. 
Szkolna 4 

wołomiński 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

866 
ZUS Inspektorat w 

Wołominie 

tel. 22 787 30 81 do 

86, 787 02 04/06 
Wołomin 

05-200 Wołomin 

ul. Reja 20 
wołomiński 

Ubezpieczenia 

społeczne 

867 

Wojewódzki Szpital 
dla Nerwowo 

i Psychicznie 

Chorych 
“DREWNICA” 

Samodzielny 

Publiczny Zakład 
Opieki Zdrow. Ząbki 

Tel. 22 781 68 41 Ząbki 

ul. Karola 

Rychlińskiego 1 
05-091 Ząbki 

(woj. mazowieckie) 

wołomiński 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

868 

Centrum Medyczne 

PRO – MED. 
Wołomin 

Tel. 22 499 80 70 Wołomin 

 aleja Armii 

Krajowej 64, 05-200 
Wołomin 

wołomiński 

Świadczenia 

psychiatryczne, 
ambulatoryjne 

869 

Niepubliczny Zakład 

Opieki 
Zdrowotnej 

“ESCULAP” sp. z 

o.o. Marki 

Tel. 22 761 90 35 Marki 
ul. Fabryczna 1 

05-270 Marki 
wołomiński 

Świadczenia 
psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

870 

Ośrodek Profilaktyki 

i Terapii 

Uzależnień 
Samodzielny 

Publiczny 

Zakład Opieki 
Zdrowotnej 

w Wołominie 

tel. 22 787 85 43 Wołomin 
: Powstańców 12, 05-

200 Wołomin 
wołomiński 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

871 

Samodzielny 
Publiczny Zespół 

Zakładów Opieki 

Zdrowotnej 
Radzymin 

Tel. 22 786 50 35 Radzymin 
 Konstytucji 3 Maja 
17, 05-250 Radzymin 

wołomiński 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 
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872 

Warsztat Terapii 
Zajęciowej – 

Dwernickie 

Stowarzyszenie 
Rodzin 

i Przyjaciół Osób z 

Zaburzeniami 
Psychicznymi 

„Empatia” Ząbki 

Tel. 22762 40 58 Ząbki 
05-091 Ząbki, ul. 

Rychlińskiego 1  
wołomiński Terapia zajęciowa 

873 
Klub Integracji 

Społecznej Tłuszcz 
tel. 694 674 086 Tłuszcz 

 ul. Warszawska 10 

 
05-240 Tłuszcz  

wołomiński 

Pomoc w 
zachowaniu 

aktywności 

zawodowej 

874 

Fundacja 

Apostolstwa 

Eucharystycznego 
dla Dzieci 

Niepełnosprawnych 

„Dzieci Dzieciom” 

Nadliwie 

tel. 25 624 04 07 Nadliwie 
Nadliwie 05-281 

Urle 
wołomiński 

organizacja 

działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

875 

Fundacja „O Godne 

Życie dla Dzieci 
Upośledzonych Jezu 

Ufamy Tobie” 

Kobyłka 

tel. 22 786 10 74 Kobyłka 
Ceglana 16 

05-230 Kobyłka  
wołomiński 

organizacja 

działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

876 

Drewnickie 

Stowarzyszenie 

Rodzin i Przyjaciół 
Osób 

z Zaburzeniami 

Psychicznymi 
„Empatia” Ząbki 

tel. 22 762 40 58 Ząbki 
ul. Rychlińskiego 1 
05-091 Ząbki k/ 

Warszawy 

wołomiński 

organizacja 

działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

877 

Powiatowy Zespół do 

Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności  

Wołomin 

(022) 787-43-01 Wołomin 
Prądzyńskiego 1 
05-200 Wołomin  

wołomiński Pomoc socjalna 

878 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Brańszczyk 

tel. 29 679 40 40 Brańszczyk 
 Jana Pawła II 45, 07-

221 Brańszczyk 
wyszkowski Pomoc socjalna 

879 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Długosiodło 

tel. 29 741 21 58, 29 

741 27 87 
Długosiodło 

ul. T. Kościuszki 2 

07-210 Długosiodło  
wyszkowski Pomoc socjalna 

880 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej  Rząśnik 
tel. 29 679 20 90 Rząśnik 

ul. Jesionowa 3 

07-205, Rząśnik 
wyszkowski Pomoc socjalna 

881 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Somianka 

tel. 29 741 83 46, 29 
741 88 79 

Somianka 
Somianka 25B 
07-203 Somianka 

wyszkowski Pomoc socjalna 

882 
Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej Wyszków 

tel. 29 742 49 02 Wyszków 
07-200 Wyszków, 3 

Maja 16  
wyszkowski Pomoc socjalna 

883 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Zabrodzie 

tel. 29 757 12 62 Zabrodzie 
 Wł. St. Reymonta 

51, 07-230 Zabrodzie 
wyszkowski Pomoc socjalna 

884 

Powiatowe Centrum 

Pomocy 

Rodzinie  Wyszków 

tel. 29 742 50 52 Wyszków 

 I Armii Wojska 

Polskiego 82, 07-200 

Wyszków 

wyszkowski Pomoc socjalna 

885 

Dom Pomocy 

Społecznej 

w Brańszczyku 

tel. 29 679 42 40 Brańszczyk 
Jana Pawła II 65, 07-
221 Brańszczyk 

wyszkowski 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

886 

Dom Pomocy 

Społecznej dla Dzieci 

„Fiszor” w Gaju 
Zabrodzie 

el. (29) 758 25 35 Zabrodzie 
ul.Matki Wincenty 
Jaroszewskiej 5 

07-230 Zabrodzie  

wyszkowski 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

887 

Dom Pomocy 

Społecznej w 

Niegowie 

tel. 29 757 12 16 Niegowo 

ul. Wierzbowa 4 

 

07-230 Zabrodzie 

wyszkowski 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 
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888 

Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

“Soteria” przy OPS 

w Wyszkowie 

tel. 29 742 79 90 Wyszków 
ul. 3 Maja 16, 07-200 

Wyszków 
wyszkowski 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

889 
ZUS Inspektorat w 

Warszawie 

tel. 29 742 24 77, 

742 42 97, 742 76 89 
Wyszków 

Wyszków 07-200, ul. 

Sowińskiego 83 
wyszkowski 

Ubezpieczenia 

społeczne 

890 

Niepubliczny Zakład 
Opieki 

Zdrowotnej 

„MONAR” OR w 
Wyszkowie 

Tel. 29 742 48 43 Wyszków 
ul. 3-ego Maja 65 
07-200 Wyszków 

wyszkowski Rehabilitacja 

891 

Samodzielny 
Publiczny Zespół 

pomoc lekarską 

Zakładów Opieki 
Zdrowotnej 

w Wyszkowie 

Tel. 29 743 76 00 Wyszków 
ul. Komisji Edukacji 
Narodowej 1 

07-200 Wyszków 

wyszkowski 
Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

892 

Warsztat Terapii 

Zajęciowej    Wyszkó

w 

tel. 29 743 37 37 Wyszków 

 I Armii Wojska 

Polskiego 89, 07-200 

Wyszków 

wyszkowski Terapia zajęciowa 

893 

Klub Integracji 

Społecznej Twoja 
Szansa Wyszków 

tel. 29 742 85 22 Wyszków 
ul. 3 – Maja 16, 

07–200 Wyszków 
wyszkowski 

Pomoc w 
zachowaniu 

aktywności 

zawodowej 

894 

Stowarzyszenie na 

rzecz Osób 

Niepełnosprawnych 
i Niezradnych 

Życiowo Brańszczyk 

tel. 29 742 14 14, 

679 42 20 
Brańszczyk 

Jana Pawła II 65 

07-221 Brańszczyk  
wyszkowski 

organizacja 
działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

895 

Polskie 
Stowarzyszenie na 

rzecz Osób z 

Upośledzeniem 
Umysłowym „Koło” 

w Wyszkowie 

tel. 29 742 77 68 Wyszków 
ul. Geodetów 76, 07-

200 Wyszków 
wyszkowski 

organizacja 

działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

896 

Powiatowy Zespół do 
Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności  

Wyszków 

(029) 742-07-50 Wyszków 
Aleja Róż 2, 07-200 

Wyszków 
wyszkowski Pomoc socjalna 

897 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Policzna 

tel. 48 677 00 42 Policzna 
Bolesława Prusa 11, 
26-720 Policzna 

zwoleński Pomoc socjalna 

898 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Przyłęk 

tel. 48 677 30 40 Przyłęk 
Przyłęk 30, 26-704 
Przyłęk, 

zwoleński Pomoc socjalna 

899 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Tczów 

tel. 48 676 82 97 Tczów 
ul. Tczów 124 
26-706 Tczów,  

zwoleński Pomoc socjalna 

900 
Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej Zwoleń 

tel. 48 676 22 10 Zwoleń 

Plac 

Kochanowskiego 1 

 
26-700 Zwoleń 

zwoleński Pomoc socjalna 

901 

Powiatowe Centrum 

Pomocy 
Rodzinie  Zwoleń 

tel. 48 676 36 23 Zwoleń 
ul. Wł. Jagiełły 4, 26-

700 Zwoleń 
zwoleński Pomoc socjalna 

902 
ZUS Inspektorat w 
Zwoleniu 

tel. 48 676 38 45 Zwoleń 
26-700 Zwoleń 
ul. Bogusza 20 

zwoleński 
Ubezpieczenia 

społeczne 

903 

Samodzielny 

Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 

Gminy Przyłęk 

tel. 48 677 50 09 Przyłęk 
ul. Załazy 25 
26-704 Przyłęk, 

zwoleński 

Opieka medyczna i 

leczenie 

farmakologiczne 

904 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Kazanów 

tel. 48 676 63 05, 48 

676 60 33 w. 12,22 
Kazanów 

Plac Partyzantów 28 

26-713 Kazanów 
zwoleński Pomoc socjalna 

905 
Dom Pomocy 
Społecznej w Gródku 

tel. 48 677 00 29 Gródek 
Gródek 26 
26-720 Policzna 

zwoleński Pomoc socjalna 
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906 

Samodzielny 
Publiczny Zespół 

Opieki 

Zakładów 
Zdrowotnej w 

Zwoleniu 

Tel. 48 676 25 74 Zwoleń 

 
 

ul. Pokoju 5 

 
26-700 Zwoleń 

(woj.mazowieckie) 

zwoleński 
Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

907 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej  Zwoleń 

tel. 48 677 63 59 Zwoleń 
Wilczowola 12 
26 - 720 Policzna  

zwoleński Terapia zajęciowa 

908 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
Wiskitki 

tel. 46 855 47 58, Wiskitki 
Kościuszki 1 

96-315 Wiskitki 
żt Pomoc socjalna 

909 

Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 
Społecznej Bieżuń 

tel. 23 657 82 56 w. 

18 
Bieżuń 

Warszawska 1 

09-320 Bieżuń  
żuromiński Pomoc socjalna 

910 

Gminny Ośrodek 

Pomocy 
SpołecznejKuczbork-

Osada 

tel. 23 65763 92, Kuczbork-Osada 
 Mickiewicza 7b, 09-
310 Kuczbork-Osada 

żuromiński Pomoc socjalna 

911 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Lubowidz 

tel. 23 658 20 05 w. 

40 
Lubowidz 

 Zielona, 09-304 

Lubowidz 
żuromiński Pomoc socjalna 

912 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Lutocin 

tel. 23 658 10 01 w. 

33, w. 36, w. 38 
Lutocin 

 ul. Poniatowskiego 1 
 

09-317 Lutocin  

żuromiński Pomoc socjalna 

913 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Siemiątkowo 

Koziebrodzkie 

tel. 23 679 60 27, 
Siemiątkowo 

Koziebrodzkie 

Władysława 
Reymonta 10 

09-135 Siemiątkowo 

Koziebrodzkie 

żuromiński Pomoc socjalna 

914 

Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej Żuromin 

tel. 23 657 22 39, 
657 46 51 

Żuromin 
ul. Olszewska 9/11 
09-300 Żuromin 

żuromiński Pomoc socjalna 

915 

Dom Pomocy 

Społecznej w 

Budzynie 

tel. 23 659 39 97 Budzyń 
64-840 Budzyń, ul. 
Lipowa 1  

żuromiński 
Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

916 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy 
Żuromin 

tel. 23 657 41 99 Żuromin 
ul. Kościuszki 2 

09-300 Żuromin 
żuromiński 

Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

917 
ZUS Biuro terenowe 

w Żurominie 

(0-23) 657-27-00, 

657-39-73 
Żuromin 

09-300 Żuromin 

ul. Szpitalna 89/93 
żuromiński 

Ubezpieczenia 

społeczne 

918 

Samodzielny 

Publiczny Zespół 

Zakładów Opieki 
Zdrowotnej Żuromin 

tel. 23 657 22 01 Żuromin 
 Szpitalna 56, 09-300 

Żuromin 
żuromiński 

Opieka medyczna i 
leczenie 

farmakologiczne 

919 
Warsztat Terapii 

Zajęciowej  Żuromin 
tel. 23 657 09 29 Żuromin 

Tadeusza Kościuszki, 

09-300 Żuromin 
żuromiński Terapia zajęciowa 

920 

Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
Mszczonów 

tel. 46 857 12 73 Mszczonów 
Warszawska 23 

96-320 Mszczonów  
żyrardowski Pomoc socjalna 

921 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Puszcza Mariańska 

tel. 46 831 81 51 w. 
18, 46 831 87 49 

 
Puszcza Mariańska 

Ul. Plac Tadeusza 

Kościuszki 2 
96-330 P uszcza 

Mariańska 

żyrardowski Pomoc socjalna 

922 
Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Radziejowice 

tel. 46 857 71 22 Radziejowice 
 Kubickiego 3, 96-

325 Radziejowice 
żyrardowski Pomoc socjalna 

923 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Żyrardów 

Tel. 46 855 31 26, 46 

855 36 59 
Żyrardów 

Armii Krajowej 3 

96-300 Żyrardów 
żyrardowski Pomoc socjalna 

924 
ZUS Inspektorat w 
Żyrardowie 

tel. 46 855 20 01 do 
05 

Żyrardów 
96-300 Żyrardów 
ul. Bankowa 1. 

żyrardowski 
Ubezpieczenia 

społeczne 

925 

,,Centrum Zdrowia 

Mazowsza 
Zachodniego” Sp. z 

o. o. Żyrardów 

tel. 46 855 20 11 Żyrardów 
ul.Limanowskiego 30 
96-300 Żyrardów 

żyrardowski 

Świadczenia 

psychiatryczne, 

ambulatoryjne 

926 
Warsztat Terapii 
Zajęciowej Żyrardów 

46 855 30 45, 46 855 
38 66, 46 855 31 03 

Żyrardów 
1 Maja 43a 
96-300 Żyrardów  

żyrardowski Terapia zajęciowa 
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927 

Stowarzyszenie na 
rzecz Dzieci i 

Młodzieży z 

Niepełnosprawnością 
Psychofizyczną 

„Pomóż Żyć” 

Żyrardów 

tel. 505 939 544 Żyrardów 
Środkowa 36 

96-300 Żyrardów  
żyrardowski 

organizacja 
działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

928 
Stowarzyszenie 
Równych Szans 

Żyrardów 

tel. 46 855 41 81 Żyrardów 
Armii Krajowej 3, 

96-300 Żyrardów 
żyrardowski 

organizacja 

działająca na rzecz 

osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

929 

Powiatowy Zespół do 

Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności  

Żuromin 

(023) 657-22-01 Żuromin 
ul. Szpitalna 56, 09-
300 Żuromin 
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