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I. WSTĘP   
Przekazujemy Państwu drugi w 2014 roku numer Biuletynu Informacyjnego Obserwatorium Integracji 

Społecznej, który jest wydawany w ramach Projektu systemowego 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, 
Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji 
społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na 
podstawie umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego i Centrum Rozwoju Zasobów 
Ludzkich - jednostką podległą Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej. 

W pierwszym tegorocznym numerze Biuletynu prezentowaliśmy dane liczbowe, dotyczące osób 
korzystających z pomocy społecznej i wybranych usług świadczonych w ramach aktywnej integracji w gminach 
naszego województwa. 

W niniejszym biuletynie Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej zaprezentował krótką charakterystykę 
naszego województwa oraz wybrane zagadnienia charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa 
mazowieckiego. Ponadto są w nim zawarte dane liczbowe, dotyczące osób korzystających z pomocy społecznej 
i wybranych usług świadczonych w ramach aktywnej integracji w powiatach naszego województwa. W biuletynie 
przedstawiono także dane dotyczące sytemu pieczy zastępczej, zasobów instytucjonalnych pomocy społecznej, 
zasobów kadrowych, koszty prowadzenia i utrzymania powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz aktywności 
projektowo-konkursowej powiatów na Mazowszu. W celu zobrazowania zasobów pomocy społecznej, informacje 
dodatkowo zostały zaprezentowane w formie map, tabel i wykresów. 

W ostatniej części biuletynu zostały zaprezentowane w formie tabelarycznej: przykładowa Karta powiatu oraz 
dane z Kart powiatów w układzie subregionalnym. Jednakowy układ treści w poszczególnych Kartach pozwala 
czytelnikom biuletynu porównywać dane demograficzne, zasoby instytucjonalne pomocy społecznej czy też nakłady i 
środki jakie poniosły powiaty w poszczególnych subregionach w ramach organizacji systemu pomocy społecznej. Na 
podstawie analizy zebranego materiału badawczego czytelnicy uzyskają wiedzę o zasobach społeczności lokalnych i 
natężeniu występowania problemów społecznych w regionie mazowieckim. Zgromadzone w ten sposób informacje 
mogą służyć w planowaniu i podejmowaniu działań na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu 
społecznemu oraz wyrównywaniu poziomu życia mieszkańców Mazowsza. Na tej podstawie samorządy powiatowe 
przy współpracy z innymi partnerami mają możliwość ustalenia hierarchii potrzeb oraz kierunków dalszego rozwoju 
usług społecznych na rzecz osób niesamodzielnych i zależnych. Dane uzyskane w ramach Oceny zasobów mogą 
posłużyć władzom powiatów w procesie pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej w nowym okresie 
programowania na lata 2015–2020. 

Biuletyn zamykają mapki prezentujące rozmieszczenie terytorialne na obszarze województwa mazowieckiego 
wybranych jednostek pomocy i integracji społecznej, takich jak: Domy Pomocy Społecznej, Środowiskowe Domy 
Samopomocy, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze. 

Autorzy opracowania dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w Powiatowych Centrach Pomocy 
Rodzinie w proces przygotowywania Oceny zasobów pomocy społecznej… za 2013 rok. Mamy nadzieję, że zawarte 
dane dostarczą Państwu wiele cennych informacji o województwie mazowieckim, na podstawie których będzie można 
tworzyć i rozwijać lokalne inicjatywy społeczne. 
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II. WPROWADZENIE DO OCENY 
1. CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

Województwo mazowieckie położone jest w środkowo-wschodniej części Polski. Graniczy z 6 województwami: 
na zachodzie z łódzkim i kujawsko-pomorskim, na północy z warmińsko-mazurskim, na wschodzie z podlaskim i 
lubelskim, na południu ze świętokrzyskim. Mazowsze jest największym regionem w kraju, zarówno pod względem 
zajmowanego obszaru, jak i liczby mieszkańców. Zajmuje powierzchnię 35 558 km² (11,4% powierzchni kraju). Na koniec 
grudnia 2013 roku na Mazowszu mieszkało 5 317 tys. osób, tj. 13,8% ludności Polski. Średnia gęstość zaludnienia 
wynosiła 150 osób/km² i była nieznacznie wyższa od średniej krajowej, która wynosiła 123 osoby/km². 

Mapa 1. Województwo Mazowieckie – mapa administracyjna z nazwami powiatów. 

 
Źródło: opracowanie własne Obserwatorium Integracji Społecznej. 

W województwie mazowieckim, w wyniku podziału administracyjnego wyodrębniono 314 gmin (w tym: 35 
miejskich, 50 miejsko-wiejskich i 229 wiejskich), 37 powiatów i 5 miast na prawach powiatu: Warszawę, Ostrołękę, 
Płock, Radom, Siedlce. 

W województwie mazowieckim zostały wydzielone administracyjnie powiaty ziemskie wraz z następującą 
liczbą gmin: 

 białobrzeski (6 gmin), 
 ciechanowski (9 gmin), 
 garwoliński (14 gmin), 
 gostyniński (5 gmin), 
 grodziski (6 gmin), 
 grójecki (10 gmin), 
 kozienicki (7 gmin), 
 legionowski (5 gmin), 
 lipski (6 gmin), 
 łosicki (6 gmin), 
 makowski (10 gmin), 
 miński (13 gmin), 
 mławski (10 gmin),  
 nowodworski (6 gmin), 

 ostrołęcki (11 gmin), 
 ostrowski (11 gmin), 
 otwocki (8 gmin), 
 piaseczyński (6 gmin), 
 płocki (15 gmin), 
 płoński (12 gmin), 
 pruszkowski (6 gmin), 
 przasnyski (7 gmin), 
 przysuski (8 gmin), 
 pułtuski (7 gmin), 
 radomski (13 gmin), 
 siedlecki (13 gmin), 
 sierpecki (7 gmin), 
 sochaczewski (8 gmin), 
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 sokołowski (9 gmin), 
 szydłowiecki (5 gmin), 
 warszawski zachodni (7 gmin), 
 węgrowski (9 gmin), 
 wołomiński (12 gmin), 

 wyszkowski (6 gmin), 
 zwoleński (5 gmin), 
 żuromiński (6 gmin), 
 żyrardowski (5 gmin). 

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1888/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 roku 
w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) oraz 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek 
Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), województwo mazowieckie (jednostka administracyjna) stanowi jedną 
jednostkę NTS-2, podzieloną na 6 podregionów NTS-3 (w tym 5 jednostek nie administracyjnych): 

 m. st. Warszawa, 
 warszawski wschodni (powiaty: garwoliński, legionowski, miński, nowodworski, otwocki i wołomiński), 
 warszawski zachodni (powiaty: grodziski, grójecki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski 

zachodni i żyrardowski), 
 ostrołęcko-siedlecki (powiaty: łosicki, makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, pułtuski, siedlecki, 

sokołowski, węgrowski, wyszkowski, m. Ostrołęka i m. Siedlce), 
 ciechanowsko-płocki (powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, sierpecki, żuromiński 

i m. Płock), 
 radomski (powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński i m. Radom). 

2. WYBRANE ZAGADNIENIA CHARAKTERYZUJĄCE SYTUACJĘ SPOŁECZNO- 
-GOSPODARCZĄ WOJEWÓDZTWA1 

System pomocy społecznej ściśle związany jest z sytuacją społeczno-gospodarczą zarówno kraju, jak i regionu. 
W związku z powyższym w Ocenie zasobów pomocy społecznej ujęto zestaw zwięzłych informacji charakteryzujących 
takie aspekty życia społeczno-gospodarczego regionu, jak: sytuację demograficzną regionu, rynek pracy, wynagrodzenia, 
emerytury i renty, ceny, charakterystykę gospodarstw rolnych, budownictwo mieszkaniowe, sytuację finansową 
przedsiębiorstw. 

Sytuacja demograficzna w województwie mazowieckim w 2013 roku miała tendencje wzrostowe, przy czym 
rozwój demograficzny województwa był zróżnicowany przestrzennie. Biorąc pod uwagę dwie składowe przyrostu 
rzeczywistego ludności, tj. przyrost naturalny i ogólne saldo migracji na pobyt stały, można powiedzieć, że w 2013 r. 
spośród wszystkich 42 powiatów województwa mazowieckiego 17 z nich było aktywnych demograficznie, z czego w 11 
nastąpił wzrost zaludnienia w wyniku zarówno dodatniego przyrostu naturalnego, jak i dodatniego salda migracji. W 
pozostałych 25 powiatach zmiany miały charakter regresywny, przy czym w 21 z nich przyrost naturalny i saldo migracji 
były ujemne. Największy przyrost ludności występował w powiatach koncentrujących się wokół Warszawy, a największy 
ubytek w powiatach usytuowanych na krańcach województwa. Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji 
demograficznej województwa przedstawiamy w punkcie 2.1. 

Rynek pracy Mazowsza w 2013 roku przeżywał kolejny regres. W latach 2010–2013 w województwie 
mazowieckim utrzymywał się stały wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych oraz stopy bezrobocia. W 2013 r. stopa 
bezrobocia ukształtowała się na poziomie 11,0% i nadal należała do najniższych w kraju. W województwie utrzymało się 
przestrzenne zróżnicowanie stopy bezrobocia. Różnica pomiędzy najwyższą wartością stopy bezrobocia w powiecie 
szydłowieckim (38,9%), a najniższą w m. st. Warszawa (4,8%) wyniosła 34,1 punktów procentowych. Szczegółowe 
informacje dotyczące rynku pracy województwa przedstawiamy w punkcie 2.2 

W 2013 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym rosło 
w tempie zbliżonym do obserwowanego przed rokiem, ale wolniej niż w 2011 roku. W porównaniu z rokiem poprzednim 
największy wzrost wynagrodzeń notowano w sekcjach: obsługa rynku nieruchomości, wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, transport i gospodarka magazynowa. Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw na koniec 2013 roku kształtowało się na poziomie 4 647,18 zł i było o 
2,6% wyższe niż przed rokiem.  

W przypadku sektora świadczeń społecznych w 2013 r. nadal notowano spadek przeciętnej liczby emerytów 
i rencistów, których liczba na koniec 2013 roku ukształtowała się na poziomie 1 133,1 tys. osób (spadek o 0,9% 
w stosunku do 2012 r.). Wysokość rent i emerytur w województwie mazowieckim w 2013 roku zwiększyła się w ujęciu 
rocznym i wyniosła w przypadku pobierających z ZUS 1 915,32 zł, zaś w przypadku pobierających z KRUS 1 082,59 zł.  

W 2013 r. wzrost cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w skali roku był niższy w porównaniu z 
rokiem 2012, co było kontynuacją tendencji z 2011 r. i nieco słabszy niż przeciętnie w kraju. Wzrost cen zanotowano w 
większości grup towarów i usług a największy w grupie napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Niższe były 
ceny odzieży i obuwia oraz ceny usług w zakresie edukacji i transportu.   

                                                           
1 „Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w 2013 r.”, Urząd Statystyczny w Warszawie, maj 2014 r. 
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Według danych Banku Danych Lokalnych GUS w 2012 r. liczba gospodarstw rolnych na Mazowszu wynosiła  
234 503 i stanowiła 15,86% ogólnej liczby gospodarstw w kraju. Z tej liczby prawie 100% gospodarstw należało do sektora 
prywatnego. Spośród 234,5 tys. gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych, 99,89% (234,2 tys.) 
stanowiły gospodarstwa indywidualne.  

W województwie mazowieckim produkcja sprzedana przemysłu w 2013 r. (247 599,6 mln. zł) była wyższa niż 
w roku poprzednim, a jej tempo wzrostu było wyższe od obserwowanego w 2012 roku. W porównaniu z rokiem 
poprzednim odnotowano wzrost przeciętnego zatrudnienia w przemyśle o 3,29%, które osiągnęło w 2013 roku wartość 
339,3 tys. osób.  

W 2013 r. w województwie mazowieckim w budownictwie mieszkaniowym oddano do użytkowania mniej 
mieszkań niż rok wcześniej. Liczba ta wyniosła 5,5 mieszkania na 1000 mieszkańców w stosunku do 5,8 mieszkania w 
2012 roku. Zmniejszyła się także liczba mieszkań, na budowę których uzyskano pozwolenia, jednak skala spadku była 
mniejsza niż notowana w latach 2008–2010. Nadal utrzymywało się także zapoczątkowane w 2012 roku obniżenie liczby 
mieszkań, których budowę rozpoczęto i wyniosło 6,1 mieszkania na 1000 mieszkańców (w 2012 roku 6,9 mieszkania). 
Jedynym wskaźnikiem wzrostowym była w 2013 roku przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do 
użytkowania i wyniosła 98,9 m² (w 2012 roku 97,7 m²). 

W końcu grudnia 2013 roku w rejestrze REGON na Mazowszu zarejestrowanych było 724 997 podmiotów 
gospodarki narodowej (bez rolników indywidualnych). W porównaniu ze stanem z końca grudnia 2012 roku liczba 
podmiotów zwiększyła się o 3,7%.  

Z analizy danych z lat poprzednich wynika, że przez cały okres lat 2010–2012 utrzymywała się tendencja 
wzrostowa sprzedaży detalicznej w skali roku, przy czym najwyższą dynamikę obserwowano w 2011r., a najniższą – w 
2010 r. W 2013 r. odnotowano spadek sprzedaży detalicznej w skali roku. Wyższa niż przed rokiem była sprzedaż 
hurtowa.  

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw niefinansowych badanych w 2013 r. była korzystniejsza niż przed rokiem, 
z wyjątkiem wyniku na operacjach finansowych. Obserwowano przyrost zysku netto i znaczne ograniczenie straty netto. 
Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe nie różniły się znacząco od uzyskanych w 2012 roku. Odnotowano 
wyższe niż przed rokiem przychody ze sprzedaży na eksport. Zwiększył się także ich udział w przychodach netto ze 
sprzedaży produktów, towarów i materiałów.  

 Województwo mazowieckie wyróżnia się w skali kraju najwyższym poziomem rozwoju gospodarczego, 
jednakże widoczne są znaczne dysproporcje przestrzenne w rozwoju województwa. Zasadniczy potencjał 
gospodarczy, kapitałowy i intelektualny skupiony jest w Warszawie i aglomeracji warszawskiej. Subregiony 
województwa odznaczają się zdecydowanie słabszym potencjałem gospodarczym i niższą dynamiką rozwojową. 
Wysoki poziom rozwoju gospodarczego województwo zawdzięcza dobrze rozwiniętemu sektorowi usług, 
szczególnie w handlu, w którym w ostatnich latach najszybciej rosła liczba miejsc pracy. W dalszym ciągu słabo 
jest rozwinięty między innymi sektor usług społecznych szczególnie dla osób starszych2. 

                                                           
2 Za osobę starszą należy uznać osobę w wieku poprodukcyjnym – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.  
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III. OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIATACH 
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
1. DANE O OSOBACH I RODZINACH KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ  

W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM 

1.1. LICZBA OSÓB I RODZIN KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ 
W 2013 roku w województwie mazowieckim pomoc i wsparcie bez względu na rodzaj, formę, liczbę świadczeń i 

źródło finansowania (uwzględniając zarówno pomoc, która udzielana jest w formie decyzji administracyjnej, bez tej 
decyzji oraz pomoc, która jest udzielana bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego) uzyskało 342 527 
osób. Pomoc została udzielona 201 166 rodzinom, w których zamieszkuje 508 198 osób. Długotrwale korzystających z 
pomocy i wsparcia odnotowano – 176 481 osób. 

W 2013 roku, w stosunku do 2012 roku, liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zwiększyła się o 7 455 
(w 2012 r. w stosunku do 2011 r. odnotowano wzrost o 646 osoby), natomiast liczba rodzin korzystających z pomocy 
społecznej wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 5 345 (w 2012 r. w stosunku do 2011 r. odnotowano spadek o 831 
rodzin). 

W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 176 481 osób, co 
oznaczało spadek w stosunku do roku ubiegłego o 2,84%, tj. o 5 147 osób, mimo że rok wcześniej tendencja ta była 
odwrotna (zamontowano wzrost o 1,68%). 

Wykres 1. Osoby i rodziny, które uzyskały pomoc i wsparcie bez względu na rodzaj, formę, liczbę świadczeń i źródło 
finansowania w powiatach województwa mazowieckiego w latach 2011–2013. 

 
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok. 

W roku Oceny w formie świadczeń pieniężnych pomocy udzielono 130 913 osobom i 119 503 rodzinom, 
w których wspólnie gospodarowały 285 832 osoby. Świadczenia niepieniężne zostały udzielone 130 886 osobom, 82 015 
rodzinom i 263 379 osobom w tych rodzinach. Pracą socjalną w postaci wywiadu środowiskowego objęto 178 481 rodzin, 
w których przebywało 431 840 osób.  

1.2. POWODY UBIEGANIA SIĘ O POMOC SPOŁECZNĄ W POWIATACH WRAZ Z M. ST. WARSZAWA 
Na podstawie danych umieszczonych w formularzach Oceny w ramach realizacji powiatowych zadań z zakresu 

pomocy społecznej powiatowe centra pomocy rodzinie wykazały, że w 2013 roku najwięcej rodzin otrzymało pomoc i 
wsparcie z powodu niepełnosprawności. Taki powód wskazano w stosunku do 7 669 rodzin. Było to o 10,33%, tj. o 718 
rodzin więcej niż w 2012 roku, w którym pomocy udzielono 6 951 rodzinom. Zmniejszyła się natomiast w roku Oceny 
liczba osób w tych rodzinach o 12,04 % (tj. o 1 554 osoby) w stosunku do roku poprzedniego. 

Następnym powodem, na który powoływały się rodziny, którym udzielono pomocy w powiatach województwa 
mazowieckiego była bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych. Z analizy danych wynika, że z tego powodu 
w 2013 roku wsparcia udzielono 4 081 rodzinom, co oznacza spadek o 16,14%, tj. o 785 rodzin w stosunku do 2012 roku. 
Mniejsza była również liczba osób w tych rodzinach. W 2013 wyniosła 7 540 i była mniejsza rok do roku o 1,26%, tj. o 
96 osób. 

Kolejnym istotnym powodem udzielania pomocy w 2013 roku przez powiatowe centra pomocy rodzinie była 
długotrwała lub ciężka choroba. Z danych zwartych w ankietach Oceny wynika, że w roku oceny udzielono wsparcia 
3 380 rodzinom (spadek w stosunku do 2012 roku o 10,56%, tj. o 399 rodzin). Spadła również liczba osób w tych 
rodzinach o 389 (4,85%) i na koniec grudnia 2013 roku wyniosła 7 635 osób.   
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Szacunkowa liczba rodzin, którym w 2013 roku powiatowe centra pomocy rodzinie przyznały świadczenia 
z pomocy społecznej w województwie mazowieckim była następująca: 

 z powodu niepełnosprawności – 7 669 rodzin, 
 z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby – 3 380 rodzin, 
 z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego –  

4 081 rodzin, 
 z powodu sieroctwa – 269 rodzin, 
 z powodu przemocy w rodzinie (ofiar przemocy) – 567 rodzin, 
 z powodu przemocy w rodzinie (sprawców przemocy) – 214 osób, 
 z powodu ochrony ofiar handlu ludźmi – 9 osób. 

Wykres 2. Szacunkowa liczba rodzin (*osób), objętych pomocą społeczną wg. powodów w powiatach województwa 
mazowieckiego w latach 2011–2013. 

 
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok. 

2. WYBRANE USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIATY 
I MIASTA NA PRAWACH POWIATU W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ 
I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych powiatowe centra pomocy rodzinie 
oraz miejskie ośrodki pomocy rodzinie realizowały następujące formy pomocy: 

 pomoc na tworzenie i działalność warsztatów terapii zajęciowej świadczono dla 2 388 osób na łączną kwotę  
38 515 028 zł, 

 dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki świadczono dla 11 314 osób na łączną kwotę 871 739 zł, 
 pomoc na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się świadczono dla 1 282 osób 

na łączną kwotę 5 442 618 zł, 
 turnusy rehabilitacyjne świadczono dla 7 465 osób na łączną kwotę 6 220 587 zł, 
 zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny świadczono dla 12 537 osób 

na łączną kwotę 11 092 236 zł, 
 pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych świadczono dla 62 osób na 

łączną wartość 1 882 381 zł. 

Na uwagę zasługują działania podejmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie i miejskie ośrodki pomocy 
społecznej na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, których wartość wyniosła 645 443 zł oraz dostosowanie 
stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, zrealizowane na łączną kwotę 1 688 935 zł. 

3. PIECZA ZASTĘPCZA 

W ramach systemu wpierania rodziny i pieczy zastępczej powiaty województwa mazowieckiego wykazały 
funkcjonowanie: 3 012 rodzin spokrewnionych z dzieckiem, w których przebywało 3 888 dzieci, 1 432 rodziny zastępcze 
niezawodowe, w których przebywało 1 866 dzieci, 156 rodzin zastępczych zawodowych, w których przebywało 703 
dzieci, w tym:   
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 18 rodzin zastępczych specjalistycznych, w których przebywało 41 dzieci, 
 51 rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, w których przebywało 282 dzieci. 

W 23 rodzinnych domach dziecka przebywało 150 dzieci. Ważnym elementem skutecznej pomocy dla rodzin 
przeżywających trudności w wychowaniu dzieci jest współpraca wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących na 
rzecz dziecka i rodziny. Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 
wychowawczych jest realizowane przez zespół działań, mających na celu przywrócenie rodzinom zdolności do 
wypełniania tych funkcji. W przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców 
biologicznych uruchamiane zostają działania zmierzające do ustanowienia pieczy zastępczej, która jest realizowana w 
ramach rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana między 
innymi w formie placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których praca z dzieckiem jest prowadzona zgodnie z planem 
pomocy dziecku, sporządzanym i realizowanym przez wychowawcę we współpracy z asystentem rodziny3. Według 
informacji uzyskanych z powiatowych centrów pomocy rodzinie w 2013 roku sporządzono 3 525 planów pomocy 
dziecku, tj. o 766 (21,73%) więcej w stosunku do 2012 roku. W 2011 roku odnotowano sporządzenie 272 planów pomocy 
dziecku. 

Poszczególne elementy instytucjonalnej pomocy dziecku i rodzinie są systematycznie oceniane. Dokonuje się 
oceny zarówno sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, jak też samych rodzin zastępczych i rodzinnych 
domów dziecka.  

Ocena sytuacji dziecka powinna być przeprowadzana w miarę potrzeb, jednak w przypadku dzieci w wieku 
poniżej 3 lat nie rzadziej niż co 3 miesiące, a w przypadku dzieci starszych nie rzadziej niż co 6 miesięcy4. W 2013 roku 
odnotowano sporządzenie 5 811 ocen sytuacji dziecka w rodzinie zastępczej i było to o 426 (7,91%) więcej niż w 2012 
roku. W 2011 roku takich ocen sporządzono 1 714.  

Dokonywano również oceny sytuacji dziecka w rodzinnych domach dziecka. W 2013 roku zrealizowano 160 
takich ocen, tj. o 72 (95,13%) więcej niż w 2012 roku. W 2011 roku, to jest w okresie przed wejściem w życie ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zrealizowano zaledwie 10 takich ocen. 

Oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka organizator rodzinnej pieczy zastępczej 
dokonuje w konsultacji w szczególności z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystentem rodziny 
pracującym z rodziną dziecka5. 

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje pierwszej oceny rodziny zastępczej albo prowadzącego 
rodzinny dom dziecka nie później niż przed upływem roku od umieszczenia pierwszego dziecka w rodzinie zastępczej 
albo rodzinnym domu dziecka. Kolejna ocena jest dokonywana po upływie roku od dokonania pierwszej oceny, 
a następne nie rzadziej niż co 3 lata6. W 2013 roku odnotowano realizację 4 268 ocen rodzin zastępczych i jest to o 653 
(15,30%) więcej niż w 2012 roku. Dla porównania w 2011 takich ocen wykonano 650. Wzrosła również ocena 
rodzinnych domów dziecka, w 2013 – 43, w 2012 – 13 i w 2011 roku tylko 1 (było to działanie nieobligatoryjne – przed 
wejściem ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej).  

Na wniosek kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub 
prowadzenia rodzinnego domu dziecka, posiadającego świadectwo ukończenia stosownego szkolenia, organizator rodzinnej 
pieczy zastępczej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne 
zawierające potwierdzenie ukończenia tego szkolenia, spełniania odpowiednich warunków oraz posiadania predyspozycji 
i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej7. Według informacji uzyskanych z powiatowych centrów pomocy rodzinie w 
województwie mazowieckim do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnych domów dziecka w 2013 
roku przygotowanych było 456 kandydatów, tj. o 223 (95,71%) więcej niż w 2012 roku. W 2011 roku Ocenę w zakresie 
kwalifikacji kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka posiadały 52 osoby. 

W ramach procesu usamodzielniania indywidualny program realizowało 1 593 osoby, zaś weryfikacji w ramach 
indywidualnego programu usamodzielniania poddano 1 118 osób. W ramach prowadzonych działań pełnoletnim osobom 
opuszczającym rodziny zastępcze przyznano: 

 13 908 świadczeń dla 1 698 osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze na łączną kwotę 8 193 820 zł, 
w tym: 

 pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 188 osób, którym przyznano 191 świadczeń na kwotę 899 467 zł, 
 pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 1 443 osób, którym przyznano 13 528 świadczeń na kwotę  

6 682 207 zł, 
 pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 187 osób, którym przyznano 240 świadczeń na kwotę 691 953 zł. 
 5 236 świadczeń dla 729 osób pełnoletnich opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, na kwotę  

3 487 074 zł,  
w tym: 

 pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 118 osób, którym przyznano 118 świadczeń, na kwotę 649 582 zł, 
 pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 583 osób, którym przyznano 4 929 świadczeń, na kwotę 2 392 820 zł, 
 pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 107 osób, którym przyznano 107 świadczeń, na kwotę 348 512 zł. 

                                                           
3 art. 100 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.135). 
4 art. 13, ibid. 
5 art. 133 ibid. 
6 art. 134 ibid. 
7 art. 45 ibid. 
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 1 365 świadczeń dla 274 osób pełnoletnich osoby opuszczających instytucje, o których mowa w art. 88 ust.1 
ustawy o pomocy społecznej, na kwotę 960 242 zł, w tym: 

 pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 36 osób, którym przyznano 36 świadczeń, na kwotę 123 945 zł, 
 pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 196 dzieci, którym przyznano 1 446 świadczeń, na kwotę 711 855 zł, 
 pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla 38 dzieci, którym przyznano 50 świadczeń, na kwotę 124 442 zł. 

4. ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY SPOŁECZNEJ 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa. Obowiązek jej kreowania, standaryzacji i realizacji 
zadań spoczywa na organach administracji rządowej oraz jednostkach samorządu terytorialnego. Kreatorem polityki 
społecznej na szczeblu krajowym jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Za standard usług oraz realizację zadań z 
zakresu administracji rządowej odpowiedzialny jest Wojewoda (wydziały polityki społecznej). Realizatorem na szczeblu 
regionalnym jest Marszałek Województwa (realizacja zadań samorządu wojewódzkiego), w tym przez regionalne ośrodki 
polityki społecznej. Za organizację instytucji pomocy społecznej na szczeblu powiatowym odpowiedzialne są powiatowe 
centra pomocy rodzinie, zaś za organizację podstawowych usług społecznych na szczeblu gminnym – ośrodki pomocy 
społecznej.  

W województwie mazowieckim zadania pomocy społecznej realizują: 

 na szczeblu administracji samorządowej – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, posiadające status 
regionalnego ośrodka polityki społecznej, które jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, 
powołaną do realizacji zadań samorządu województwa mazowieckiego z zakresu polityki społecznej, 

 na szczeblu administracji rządowej – Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, 
 37 powiatowych centrów pomocy rodzinie, 2 miejskie ośrodki pomocy rodzinie w Siedlcach i Ostrołęce, 

2 miejskie ośrodki pomocy społecznej w Płocku i Radomiu oraz Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, 
 327 ośrodków pomocy społecznej, do zadań których należy organizacja pomocy społecznej na szczeblu gminy. 

Pomoc społeczna to nie tylko wsparcie finansowe osób i rodzin potrzebujących pomocy, ale także pomoc 
instytucjonalna, świadczona przez placówki pomocy społecznej. W województwie mazowieckim prowadzą działalność 
instytucje pomocy społecznej o zasięgu lokalnym, finansowane z budżetu gmin oraz instytucje pomocy społecznej 
o zasięgu ponadgminnym, finansowane z budżetów powiatów na pomoc społeczną. Do takich instytucji zaliczamy: 

 Domy Pomocy Społecznej, 
 Środowiskowe Domy Samopomocy, 
 Dzienne Domy Pomocy, 
 Noclegownie, schroniska dla bezdomnych, 
 Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze, 
 Kluby samopomocy, 
 Mieszkania chronione, 
 Ośrodki Interwencji Kryzysowej, 
 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 
 Placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
 Dzienne placówki wsparcia, 
 Placówki typu rodzinnego, 
 Centra Integracji Społecznej, 
 Kluby Integracji Społecznej, 
 Warsztaty Terapii Zajęciowej, 
 Zakłady Aktywności Zawodowej. 

Dane dotyczące ilości tych placówek w województwie mazowieckim w latach 2011–2013 obrazuje poniższa tabela. 

Tabela 1. Zasoby instytucjonalne pomocy społecznej w województwie mazowieckim w latach 2011–2013. 

Nazwa jednostki 
Liczba jednostek 

2011 2012 2013 

Domy Pomocy Społecznej 99 101 105 
Środowiskowe Domy Samopomocy 64 62 62 
Dzienne Domy Pomocy 23 26 24 
Noclegownie, schroniska dla bezdomnych 45 56 78 
Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze 12 10 10 
Kluby samopomocy 11 16 13 
Mieszkania chronione 46 50 45 
Ośrodki Interwencji Kryzysowej 16 16 13 
Jednostki specjalistycznego poradnictwa 68 72 79 
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Nazwa jednostki 
Liczba jednostek 

2011 2012 2013 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 88 82 83 
Dzienne placówki wsparcia 246 236 188 
Placówki typu rodzinnego 44 39 39 
Centra Integracji Społecznej 4 5 8 
Kluby Integracji Społecznej 13 11 15 
Warsztaty Terapii Zajęciowej 72 73 73 
Zakłady Aktywności Zawodowej 6 6 6 

RAZEM 857 861 841 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok, Rejestry i Wykazy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. 

5. ZASOBY KADROWE W POWIATACH  

5.1. KADRA POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE WRAZ Z M. ST. WARSZAWA 
Według stanu na koniec grudnia 2013 roku, w powiatowych centrach pomocy rodzinie w województwie 

mazowieckim zatrudnionych było 768 osób, w tym 34 osoby zatrudnione na etacie dofinasowanym ze środków 
Europejskiego Funduszu Europejskiego. W okresie 2011–2013 stan kadry powiatowych centrów pomocy rodzinie 
systematycznie wzrastał, choć w 2012 roku tempo wzrostu wyraźnie wyhamowało. W 2013 roku w porównaniu do 2011 
roku stan zatrudnienia zwiększył się o 11,14%, zaś w stosunku do 2012 roku tylko o 0,78%.  

Powiatowe centra pomocy rodzinie wykazały zatrudnienie w następującym podziale: 

 Kadra kierownicza – 48 osób, 
 Pracownicy socjalni – 141 osób, 
 Pozostali pracownicy – 579 osób. 

Spośród kadry kierowniczej 48 osób posiadało wykształcenie wyższe oraz tyle samo osób specjalizację 
z organizacji pomocy społecznej. Stan kadry kierowniczej w powiatowych centrach pomocy rodzinie nieznacznie 
zmniejszył się (o 3 osoby) w porównaniu do 2011 roku. 

Wykres 3. Kadra powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa mazowieckiego w latach 2011–2013. 

 
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok. 

Powiatowe centra pomocy rodzinie w 2013 roku w formularzach oceny wykazały zatrudnienie 141 
pracowników socjalnych. Po roku spadku zatrudnienia w latach 2011–2012 (w 2012 roku w stosunku do 2011 w tej 
grupie zawodowej nastąpił spadek 14,2%) w 2013 nastąpił nieznaczny wzrost w stosunku do 2012 roku o 1,44%. 
W grupie pracowników socjalnych w 2013 roku 126 osób legitymuje się wykształceniem wyższym, 15 osób 
wykształceniem średnim, specjalizację I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego ukończyło 12 osób, zaś 8 osób 
specjalizację II stopnia. Specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej posiadało 30 pracowników socjalnych. 

W kategorii „pozostali pracownicy”, do których zaliczamy między innymi: prawników, psychologów, obsługę 
administracyjną, informatyczną i księgową powiatowych centrów pomocy rodzinie wykazano zatrudnienie w 2013 roku 
579 osób.   
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5.2. ZATRUDNIENIE POMOCNICZE W POWIATOWYCH CENTRACH POMOCY RODZINIE 
Powiatowe centra pomocy rodzinie również korzystają z zatrudnienia pomocniczego, choć w znacznie 

mniejszym zakresie niż ośrodki pomocy społecznej. W ramach wolontariatu w 2013 roku współpracowało w powiatach 
11 osób, z zatrudnienia subsydiowanego skorzystały 72 osoby, natomiast staż odbyło 65 osób. 

Wykres 4. Zatrudnienie pomocnicze w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie województwa 
mazowieckiego w latach 2011-2013. 

 
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok. 

6. ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH 
OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W POWIATACH 

Środki finansowe przeznaczone na pomoc społeczną i inne obszary polityki społecznej, wydatkowane przez 
powiaty w 2013r. wyniosły ogółem w województwie mazowieckim 587 421 748 zł. Z analizy wielkości tych wydatków w 
latach 2011–2013 wynika, że powiaty podobnie jak gminy województwa przeznaczają na politykę społeczną coraz więcej 
środków finansowych. W porównaniu do 2011 roku wielkość tych nakładów wzrosła o kwotę 66 685 859 zł. 

Najwięcej środków finansowych powiaty przeznaczają na: 

 Wydatki na prowadzenie i utrzymanie Domów Pomocy Społecznej w kwocie 313 089 112 zł. 
 Wydatki na prowadzenie i utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 102 588 789 zł. 
 Wydatki na rodziny zastępcze w kwocie 71 264 440 zł. 
 Wydatki ze środków PFRON w kwocie 18 453 650 zł. 

Najmniej środków finansowych powiaty przeznaczają na: 

 Wydatki na rodziny wspierające w kwocie 404 064 zł. 
 Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem w kwocie 866 323 zł. 
 Wydatki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w kwocie 923 823 zł. 
 Wydatki na specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie  

5 688 842 zł. 
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Wykres 11 Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w powiatach województwa 
mazowieckiego w latach 2011–2013 

 
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok. 

Wydatki na utrzymanie i prowadzenie powiatowych centrów pomocy rodzinie wyniosły w 2013 r. 32 370 704 zł.  

7. AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-KONKURSOWA POWIATÓW 

7.1. AKTYWNOŚĆ PROJEKTOWO-KONKURSOWA POWIATÓW 
Z analizy wszystkich formularzy Oceny wynika, że projekty współfinansowane z EFS były realizowane w 39 

powiatach, a ogólna liczba osób objęta tymi projektami wyniosła 5 230 osób. Projekty nie były realizowane przez powiaty 
makowski, piaseczyński i przasnyski. 

Udział w konkursach ogłaszanych przez MPiPS zadeklarowało 16 powiatów i wzięło w nich udział 625 osób. 
Udział w programach osłonowych wykazały 34 powiaty i wzięło w nich udział 713 osób. 

7.2. WSPÓŁPRACA POWIATÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
Współpracę przy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi lub innymi 

podmiotami określonymi w ustawie o działalności pożytku publicznego na podstawie umowy o współpracy i zleceniu 
zadań zadeklarowały 23 powiaty i 72 gminy województwa mazowieckiego. Kwoty zleconych zadań wyniosły 
odpowiednio 217 667 434 zł w gminach i 7 479 078 zł w powiatach.  

W powiatach: białobrzeskim, gostynińskim, sochaczewskim, sokołowskim, szydłowieckim, węgrowskim, 
zwoleńskim i żuromińskim żadna z gmin nie wykazała współpracy z organizacjami pozarządowymi. Najwięcej 
organizacji pozarządowych współpracuje natomiast z gminami w powiatach: legionowskim (3 gminy), nowodworskim  
(3 gminy), ostrowskim (3 gminy), pruszkowskim (3 gminy), radomskim (4 gminy), sierpeckim (4 gminy), m. st. 
Warszawa (12 dzielnic), wołomińskim (3 gminy), wyszkowskim (4 gminy).  

Współpraca gmin z organizacjami pozarządowymi (zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia) odbywała 
się przez : 

 zlecenia w trybie działalności pożytku publicznego, które uzyskało 571 organizacji pozarządowych na łączną 
wartość 217 667 434 zł, 

 zlecenia w trybie zamówień publicznych, które uzyskało 60 organizacji pożytku publicznego na łączną kwotę  
6 412 925 zł. 

W przypadku powiatowych centrów pomocy rodzinie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie 
zlecania im zadań z zakresu pomocy społecznej nie deklarowały powiaty: ciechanowski, gostyniński, grójecki, kozienicki, 
lipski, łosicki, m. Ostrołęka, ostrowski, m. Płock, płoński, przysuski, pułtuski, m. Radom, m. Siedlce, sierpecki, 
sokołowski, szydłowiecki, węgrowski, zwoleński. 

Spośród rodzajów usług pomocy społecznej wykonywanych przez organizacje pozarządowe gminy zlecały 
w zakresie: 

 usług opiekuńczych 33 zlecenia na kwotę 9 863 810 zł, 
 specjalistycznych usług opiekuńczych 10 zleceń na kwotę 1 393 554 zł, 
 prowadzenia placówki pomocy społecznej 17 zleceń na kwotę 1 928 910 zł. 

Powiatowe centra pomocy rodzinie skoncentrowały się głównie na współpracy z organizacjami pozarządowymi 
w zakresie zleceń w trybie działalności pożytku publicznego w liczbie 75 na łączną kwotę 7 479 078 zł i zlecenia 
prowadzenia placówek pomocy społecznej w liczbie 18 na łączną kwotę 15 700 138 zł. 
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IV. WNIOSKI I REKOMENDACJE DLA POWIATÓW 
Ocena zasobów pomocy społecznej województwa mazowieckiego za 2013 rok została przygotowana na 

podstawie materiału zebranego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej z gmin i powiatów za pośrednictwem 
ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Uzupełniającym niemniej ważnym źródłem 
informacji były dane z Głównego Urzędu Statystycznego i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Ocena zasobów 
pomocy społecznej za 2013 rok, jest istotnym narzędziem, umożliwiającym analizowanie i monitorowanie występowania 
problemów społecznych na Mazowszu oraz planowanie działań gmin i powiatów w obszarze pomocy społecznej. Zawarte 
w niej informacje stały się podstawą do sformułowania poniższych wniosków i rekomendacji:  

1. W ZAKRESIE DEMOGRAFII  

Głównymi wnioskami, wynikającymi z analizy kwestionariuszy Oceny zasobów w województwie mazowieckim 
w zakresie zjawisk demograficznych są:  

1. Niski przyrost naturalny w województwie mazowieckim. 
2. Odpływ ludności z obszarów peryferyjnych w kierunku Warszawy, skutkujące depopulacją i przyrostem 

jednoosobowych gospodarstw domowych. 
3. Zmniejszająca się liczba osób w wieku produkcyjnym i rosnąca wielkość populacji osób w wieku 

poprodukcyjnym. 

Tendencje te w wielu gminach i powiatach narastają od kilku lat, co powinno ukierunkowywać działania pomocy 
społecznej na szeroko rozumiane wsparcie dla osób niesamodzielnych (seniorów, osób niepełnosprawnych, długotrwale i 
ciężko chorych). Rekomendowane działania do podjęcia przez samorządy: 

W POWIATACH 

1. Zapewnienie elastyczności w funkcjonowaniu stacjonarnych domów pomocy społecznej, w tym między innymi 
przygotowanie do zmiany profili działalności i wprowadzenie dodatkowych usług społecznych, dostępnych dla 
okolicznych mieszkańców, w zależności od zmieniających się potrzeb. 

2. Utrzymanie liczby miejsc w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym i rozwijanie usług 
środowiskowych w społecznościach lokalnych, tworzenie innych form wsparcia instytucjonalnego, w tym 
rodzinnych domów pomocy społecznej. 

3. Zwiększenie współpracy samorządów w wykorzystaniu istniejących wolnych miejsc w domach pomocy 
społecznej regionalnie, a nie tylko powiatowo. 

4. Rozwój systemu rehabilitacji społecznej i zawodowej wspierającej osoby starsze przy współudziale organizacji 
pozarządowych. 

5. Wzmocnienie współdziałania z organizacjami pozarządowymi i rozwój sieci współpracy partnerskiej przy 
realizacji działań pomocowych. 

W WOJEWÓDZTWIE 

1. Inicjowanie i opracowywanie wspólnie z samorządami gminnymi i powiatowymi nowych form pomocy oraz 
programów aktywizujących i wspierających osoby niesamodzielne, dostosowanych do potrzeb lokalnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb subregionów, w tym terenów wiejskich i małych gmin. 

2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla kadr jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie 
nowych form wsparcia, w tym dla osób niesamodzielnych. 

3. Prowadzenie doradztwa specjalistycznego w zakresie budowania partnerstw lokalnych na rzecz przeciwdziałania 
izolacji społecznej osób z grup defaworyzowanych. 

4. Wspieranie samorządów lokalnych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej 
w nowym okresie programowania (2014–2020) w celu uzupełnienia środków własnych na rozwój i modernizację 
usług społecznych. 

5. Zwiększenie współpracy z organizacjami pozarządowymi w tworzeniu i realizacji nowych form pomocy. 

2. W ZAKRESIE BEZROBOCIA I RYNKU PRACY 

Analiza danych zawartych w ocenie zasobów pomocy społecznej dotyczącej rynku pracy i bezrobocia wskazuje 
na rosnącą liczbę bezrobotnych mieszkańców Mazowsza przy jednoczesnym spadku liczby pracujących i poziomu 
zatrudnienia. Powoduje to znaczne pogorszenie warunków bytowych osób i rodzin. Brak pracy jest jedną z głównych 
przyczyn starania się o wsparcie i świadczenia z pomocy społecznej, co powoduje konieczność zwiększania środków 
finansowych na świadczenia społeczne dla tych osób w budżetach samorządów. W końcu grudnia 2013 r. na Mazowszu 
zarejestrowanych było 283 196 bezrobotnych (wzrost w stosunku do 2012 roku o 4,1%), zaś pomoc społeczna z tego 
tytułu została przyznana 56 281 rodzinom (wzrost w stosunku do 2012 roku o 6,52%).  
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Wśród bezrobotnych dominowały osoby nieposiadające prawa do zasiłku (86,2%). Zwiększyła się liczba biernych 
zawodowo, przez co wzrosło obciążenie osób pracujących osobami niepracującymi. W analizowanym okresie zbiorowość 
aktywnych zawodowo w województwie mazowieckim liczyła 2 594 tys. osób, a biernych zawodowo 1 780 tys. osób.  

W celu minimalizowania skutków bezrobocia, a w konsekwencji, wynikającego z tego powodu ubóstwa, 
proponowane są działania dla samorządów: gminnych, powiatowych i województwa w zakresie aktywizacji społecznej i 
zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Rekomendowane działania do podjęcia przez samorządy: 

W POWIATACH 

1. Opracowywanie i realizacja programów usamodzielnienia dla młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo- 
-wychowawcze oraz inne formy rodzinnej pieczy zastępczej w oparciu o:  
a) rozwój systemu mieszkań chronionych i wspieranych,  
b) współpracę PCPR i PUP w zakresie wspierania młodzieży w wejściu na rynek pracy m. in. przez tworzenie 

miejsc pracy dla młodzieży w podmiotach ekonomii społecznej w celu umożliwienia podjęcia pierwszej 
pracy. 

2. Wzmocnienie rozwoju Klubów Integracji Społecznej i Centrów Integracji Społecznej przy współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, mających na celu reintegrację społeczną i powrót na rynek pracy osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

3. Zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na realizację programów profilaktycznych 
i aktywizujących, finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej, kierowanych 
w szczególności do osób niepełnosprawnych. 

W WOJEWÓDZTWIE 

1. Inspirowanie działań mających na celu tworzenie i wzmacnianie partnerstw lokalnych – ukierunkowanych na 
rzecz rozwiązywania problemów bezrobocia przy udziale gmin i powiatów z terenu województwa 
mazowieckiego. 

2. Promowanie „dobrych praktyk” w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych i przeciwdziałania ubóstwu na terenie 
Mazowsza. 

3. Zapewnienie przepływu informacji, rozwijanie i upowszechnianie baz wiedzy z zakresu aktywizacji społeczno- 
-zawodowej oraz przeciwdziałania ubóstwu. 

4. Budowanie nowych form współpracy w celu realizacji zadań dla rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu 
przy współpracy z samorządami gminnymi, powiatowymi i organizacjami pozarządowymi. 

5. Wzmocnienie współpracy z wojewódzkim urzędem pracy, powiatowymi urzędami pracy oraz inspirowanie 
i promowanie nowych form współpracy pomocy społecznej i instytucji rynku pracy. 

3. W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ 

Z informacji przekazanych przez ośrodki pomocy społecznej w Ocenie zasobów wynika, że z roku na rok 
zwiększa się wielkość przyznawanego finansowego wsparcia. W 2013 roku na świadczenia pieniężne pomocy społecznej 
(zasiłki stałe, celowe i okresowe) na Mazowszu przeznaczono kwotę w wys. 254 023 825 zł (w stosunku do roku 
poprzedniego nastąpiło zwiększenie o 11,4%). W roku Oceny, w stosunku do roku poprzedniego, wzrosła kwota zasiłków 
stałych, okresowych oraz wielkość świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. 

Zwiększenie przyznawanych świadczeń z pomocy społecznej dowodzi zubożenia społeczeństwa w naszym 
regionie. Mimo stosowania aktywnych form wsparcia nie następuje spadek liczby klientów pomocy społecznej. Wciąż 
obserwuje się uzależnienie od korzystania z pomocy społecznej, syndrom „dziedziczenia biedy” i wzrost postaw 
roszczeniowych. Rekomendowane działania do podjęcia przez samorządy: 

W POWIATACH 

1. Wzmocnienie działań profilaktycznych, wspieranie rodzin z dziećmi, w tym rodzin wielodzietnych, rozwój 
poradnictwa specjalistycznego oraz programów przeciwdziałających ubóstwu i dziedziczeniu biedy. 

2. Wzmocnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie podejmowania partnerskich działań 
wspierających rodziny. 

3. Kontynuacja aktywnego uczestnictwa kadry powiatowych centrów pomocy rodzinie w różnorodnych formach 
doskonalenia zawodowego, umożliwienie przygotowania do korzystania z nowych narzędzi, w tym narzędzi 
informatycznych. 

W WOJEWÓDZTWIE 

1. Prowadzenie analiz, badań w obszarze pomocy społecznej i monitorowanie skali ubóstwa i innych problemów 
społecznych w regionie. 

2. Zapewnienie przepływu informacji, upowszechnianie „dobrych praktyk” i umożliwienie wymiany doświadczeń 
pomiędzy instytucjami i podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej i aktywnej integracji. 
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3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla kadr pomocy społecznej, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego 
wśród pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na Mazowszu. 

4. Rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych narzędzi i rozwiązań w zakresie aktywnej integracji, wypracowanych w 
ramach projektów finansowanych ze środków UE w latach 2007–2013. 

4. W ZAKRESIE WSPARCIA DZIECKA I RODZINY 

W ramach systemu wpierania dziecka i rodziny w powiatach województwa mazowieckiego w 2013 roku 
zmniejszyła się zarówno liczba rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem, jak i liczba dzieci objętych tą formą 
pieczy zastępczej. Wzrosła natomiast liczba rodzin zawodowych i rodzinnych domów dziecka.  

W województwie mazowieckim w 2013 roku funkcjonowało: 3 012 rodzin spokrewnionych z dzieckiem, 
w których przebywało 3 888 dzieci, w 1 432 rodzinach zastępczych niezawodowych, opieką objęto 1 866 dzieci. 
Natomiast w 156 rodzinach zastępczych zawodowych, wychowywało się 703 dzieci. 

Ważnym elementem skutecznej pomocy dla rodzin przeżywających trudności w wychowaniu dzieci powinna być 
współpraca wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny. Instytucjonalna piecza 
zastępcza jest sprawowana między innymi w formie placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których praca z dzieckiem 
jest prowadzona zgodnie z planem pomocy dziecku, sporządzanym i realizowanym przez wychowawcę we współpracy z 
asystentem rodziny. 

Asystent rodziny jest nowym zawodem w systemie pomocy, wprowadzonym ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wspomaga on rodzinę w przypadku trudności występujących 
w wypełnianiu przez nią funkcji rodzicielskich i opiekuńczo-wychowawczych. Obowiązkowo wszystkie gminy będą 
zobowiązane do zatrudniania asystentów od stycznia 2015 roku. Rekomendowane działania do podjęcia przez samorządy: 

W POWIATACH 

1. Organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla kierowników i pracowników jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu w zakresie wsparcia dziecka i rodziny. 

2. Rozwijanie specjalistycznego poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej. 

3. Kontynuacja procesu przekształcania placówek opiekuńczo-wychowawczych w rodzinne formy pieczy 
zastępczej, rozwijanie idei deinstytucjonalizacji rozumianej jako rozwój usług środowiskowych wspieranych 
przez placówki opieki całodobowej. 

4. Podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia liczby ośrodków interwencji kryzysowej w powiatach woj. 
mazowieckiego. 

5. Zapewnienie środków finansowych na wkład własny niezbędny przy ubieganiu się o środki zewnętrzne, w tym z 
Unii Europejskiej, na realizacje programów na rzecz wsparcia rodziny. 

W WOJEWÓDZTWIE 

1. Monitorowanie regionalnych potrzeb i promowanie działań w obszarze pieczy zastępczej i wspierania rodziny, 
promocja „dobrych praktyk”, organizowanie szkoleń. 

2. Promowanie nowych rozwiązań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym wspieranie 
samorządów gmin i powiatów w opracowywaniu i realizacji programów profilaktycznych. 

3. Wspieranie rozwoju idei deinstytucjonalizacji usług na rzecz dziecka i rodziny oraz wsparcia procesu 
przekształcania placówek w rodzinne formy pieczy zastępczej. 

4. Prowadzenie programów i działań wspierających w partycypacji z MPiPS, powiatami, gminami, organizacjami 
pozarządowymi przy wsparciu teoretyków polityki społecznej. 

5. W ZAKRESIE KADRY POMOCY SPOŁECZNEJ 

W mazowieckich ośrodkach pomocy społecznej pracuje coraz więcej pracowników socjalnych. Na koniec 
grudnia 2013 roku zatrudnionych było 2 358 osób, co stanowi wzrost o 2,12% w stosunku do roku 2012 i o 3,37% 
w stosunku do roku 2011. Pozytywna zmiana w tej kategorii zatrudnienia może być związana z faktem, że część etatów 
pracowników socjalnych jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego. Taką możliwość mają 
ośrodki pomocy społecznej, które realizują projekty systemowe. W 2013 roku na stanowiskach dofinansowanych z EFS 
zatrudnionych było 198 pracowników socjalnych i jest to więcej niż w latach minionych (w 2012 r. było to 181 
pracowników socjalnych, w 2011 r. zatrudniono dodatkowo 177 pracowników socjalnych). 

Ponad 70% (1 738 osób) pracowników zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej posiada wykształcenie 
średnie. Jeśli zaś mowa o poziomie wykształcenia wyższego wśród kadry kierowniczej, to przedstawia się on następująco 
– w PCPR 100%, w OPS 76%. 

Z punktu widzenia efektywności i skuteczności działań w pomocy społecznej konieczna jest profesjonalizacja 
kadry. Rekomendowane działania do podjęcia przez samorządy: 
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W POWIATACH 

1. Umożliwienie udziału w szkoleniach zewnętrznych wzmacniających kompetencje zarządcze kadry kierowniczej 
i doskonalenie zawodowe pracowników. 

2. Organizowanie szkoleń dla pracowników socjalnych z terenu powiatu. 

W WOJEWÓDZTWIE 

1. Organizowanie kształcenia dla kadr pomocy społecznej i instytucji aktywnej integracji. 
2. Umożliwienie pracownikom socjalnym podniesienie kwalifikacji zawodowych, w tym przez udział 

w specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny. 
3. Prowadzenie doradztwa specjalistycznego dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. 

Uzyskana wiedza na temat zasobów społeczności lokalnych oraz deficytów w zakresie spraw społecznych 
została wykorzystana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego do planowania i wytyczania kierunków dalszego 
rozwoju działań aktywizujących oraz usług społecznych w regionie. Dotychczas dane zawarte w Ocenie zasobów pomocy 
społecznej posłużyły do: 

 diagnozy społeczno-gospodarczej projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 
2014–2020.  

 sporządzenia raportu z ewaluacji Strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej dla Województwa 
Mazowieckiego na lata 2005–2013, 

 projektu „Kalkulator Kosztów Zaniechania – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie 
polityki społecznej w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco – wspierających” – 
przy opracowywaniu narzędzi, w szczególności Kalkulatora Społecznego oraz Dyfuzora Innowacji Społecznych,  

 diagnozowania potrzeb i deficytów w dostępie do usług przy programowaniu i planowaniu działań dla Celu 
Tematycznego 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach projektu Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. 

Uzyskane w ramach Oceny zasobów pomocy społecznej informacje mogą również być pomocne do planowania 
działań w obszarze pomocy społecznej w gminie w szczególności: 

 opracowywania, aktualizowania i monitorowania gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.  
 opracowywania i monitorowania programów gminnych programów: – profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych, – przeciwdziałania narkomanii, – przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie,– wspierania rodziny, – ochrony zdrowia psychicznego, – oparcia społecznego dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi  

 monitoringu zjawisk i problemów społecznych występujących na terenie gminy oraz do oceny efektywności 
i jakości podejmowanych działań, 

 analizy skuteczności realizowanych projektów i stosowanych form wsparcia przez instytucje pomocy i aktywnej 
integracji. 

Ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną województwa 
mazowieckiego za 2013 rok w pełnej wersji można znaleźć pod następującym adresem: ois.mazowsze.pl 
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V. KARTY POWIATU 
Poniżej zamieszczamy wybraną Kartę powiatu. Karty powiatu przykładem lat ubiegłych zostały zamieszczone w 

raporcie Oceny zasobów pomocy społecznej. Karty powiatu zawierają dane, które mogą być wykorzystane w procesie 
planowania rocznych i wieloletnich budżetów społecznych na potrzeby opracowywania i monitorowania programów i 
strategii rozwiązywania problemów społecznych, w tym szczególnie programów pomocowych finansowanych ze 
środków m.in. MPiPS oraz środków europejskich. Karta może być wykorzystana w trakcie sporządzania sprawozdań i 
konstruowania dowolnych wskaźników ukazujących efekty pracy jednostki pomocowej prowadzonej w danej gminie. 
Dane uzyskane z Katy mogą również posłużyć do przygotowywania pogłębionej diagnozy lokalnych problemów powiatu. 

Więcej informacji o Ocenie można pobrać ze strony internetowej Obserwatorium Integracji Społecznej – 
ois.mazowsze.pl 

1. PRZYKŁADOWA KARTA POWIATU 

POWIAT: 
Gminy: 

Powierzchnia: 
 

Lp. 
Treść 

(� – dane powiatowe w komórce w wierszu wyżej, 
� – dane gminne w komórce w wierszu niżej) 

Liczba/kwota 
– w zależności od opisywanej kategorii 
2011 2012 2013 

D
an

e 
og

ól
ne

 1 Liczba mieszkańców 33 843 33 760 33 669 
2 Liczba mieszkańców – zmiana % w stosunku do roku poprzedniego - -0,25% -0,27% 
3 Liczba osób / rodzin, które otrzymały pomoc i wsparcie 2 910 / 1 556 2 545 / 1 267 2 573 / 1 335 
4 Liczba zawartych kontraktów socjalnych 55 43 35 

B
ez

ro
bo

ci
e 

5 Liczba osób bezrobotnych / bezrobotnych długotrwale 2 140 / 1 067 2 357 / 1 311 2 107 / 1 258 
6 Liczba osób bezrobotnych – zmiana % w stosunku do roku poprzedniego - +10,14% -10,61% 
7 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia 677 569 618 

8 Centrum Integracji Społecznej 0 0 0 
9 Klub Integracji Społecznej 0 0 0 

10 Zakład Aktywności Zawodowej 0 0 0 
11 Spółdzielnia Socjalna bd. 0 0 

U
bó

st
w

o 12 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa 1 087 905 925 
13 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezdomności 2 3 6 

14 Noclegownie, schroniska i domy dla bezdomnych 0 0 0 

O
so

by
 

ni
ep

eł
no

sp
ra

w
ne

 15 Liczba osób niepełnosprawnych wg. NSP 2011 2 272 - - 

16 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności – 
powiat / gminy 0 / 261 0 / 276 0 / 294 

17 Liczba osób korzystających z usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 0 0 2 

18 Środowiskowy Dom Samopomocy 1 1 1 
19 Warsztat Terapii Zajęciowej 1 1 1 

R
od

zi
na

 i 
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za

 z
as

tę
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za
 

20 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych – powiat / gminy 0 / 311 0 / 244 0 / 278 

21 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu potrzeby ochrony 
macierzyństwa (w tym wielodzietności) 130 120 149 

22 Liczba ofiar przemocy (rodzin) / sprawców przemocy (osób) korzystających z pomocy 
społecznej z powodu przemocy w rodzinie - powiat � gminy � 

0 / 0 
6 / 2 

5 / 5 
22 / 19 

1 / 1 
87 / 81 

23 Liczba osób, którym przyznano świadczenie w postaci posiłku (w tym dzieci) 1 117 (1 105) 1 104 (1 085) 1 076 (1 068) 
24 Liczba asystentów rodziny 0 0 1 
25 Liczba rodzin zastępczych 1 5 5 
26 Liczba rodzin objętych pracą socjalną 390 353 312 

27 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcze bd. 0 0 
28 Mieszkanie chronione 0 0 0 
29 Jednostka poradnictwa specjalistycznego  0 0 1 

O
so

by
 

st
ar

sz
e 30 Osoby w wieku poprodukcyjnym 5 412 5 507 5 589 

31 Dom Pomocy Społecznej 1 1 2 
32 Dzienny Dom Pomocy 0 0 0 

Z
as
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y 

i w
yd

at
ki
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33 Liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR / OPS 2 / 16 2 / 16 2 / 16 
34 Liczba mieszkańców przypadająca na 1 pracownika socjalnego zatrudnionego w OPS 2 115 2 110 2 104 

35 Dochód powiatu � gmin � 32 730 154,78 / 
100 136 026,69 

32 814 525,81 / 
112 244 020,43 bd. 

36 Dochody / Wydatki na 1 mieszkańca – powiat � gminy � 965,63 / 971,87 
2 954,30 / 3 106,07 

970,87 / 1 006,68 
3 320,93 / 3 329,43 bd. 

37 Wysokość środków (w zł) niezbędnych na realizację zadań z zakresu pomocy 4 292 632 4 109 583 4 107 311 
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społecznej – powiat � gminy � 17 219 971 15 255 514 16 541 585 

38 Wysokość środków (w zł) na prowadzenie i utrzymanie PCPR � OPS � 310 408 
1 417 862 

324 125 
1 431 536 

316 385 
1 506 235 

39 Liczba projektów systemowych realizowanych w powiecie (gminy) 1 (5) 1 (5) 1 (5) 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2012 i 2013 rok; Bank Danych Lokalnych, GUS. 

VI. DANE Z KART POWIATÓW W UKŁADZIE SUBREGIONALNYM 
1. SUBREGION CIECHANOWSKO-PŁOCKI 

POWIATY: CIECHANOWSKI, GOSTYNIŃSKI, MŁAWSKI, M. PŁOCK, PŁOCKI, PŁOŃSKI, SIERPECKI, ŻUROMIŃSKI 

Powierzchnia: 7 780 km2 

 

Lp. Treść 
Liczba/kwota 

- w zależności od opisywanej kategorii 
2011 2012 2013 

D
an

e 
og

ól
ne

 1 Liczba mieszkańców 631 010 629 672 627 564 
2 Liczba mieszkańców – zmiana % w stosunku do roku poprzedniego - -0,21% -0,33% 
3 Liczba osób / rodzin, które otrzymały pomoc i wsparcie 56 417 / 37 219 55 970 / 36 576 55 045 / 37 421 
4 Liczba zawartych kontraktów socjalnych 1 019 910 1 072 

B
ez

ro
bo

ci
e 

5 Liczba osób bezrobotnych / bezrobotnych długotrwale 42 967 / 22 398 45 744 / 24 140 46 671 / 26 750 
6 Liczba osób bezrobotnych – zmiana % w stosunku do roku poprzedniego - +6,46% +2,03% 
7 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia 12 746 12 861 13 623 

8 Centrum Integracji Społecznej 2 2 2 
9 Klub Integracji Społecznej 3 2 3 

10 Zakład Aktywności Zawodowej 1 2 2 
11 Spółdzielnia Socjalna 0 6 9 

U
bó

st
w

o 12 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa 11 921 12 836 13 285 
13 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezdomności 316 384 405 
14 Noclegownie, schroniska i domy dla bezdomnych 3 3 11 

O
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by
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 15 Liczba osób niepełnosprawnych wg. NSP 2011 62 478 - - 

16 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności – 
powiat / gminy 1 076 / 5 963 1 543 / 5 859 1 175 / 5 974 

17 Liczba osób korzystających z usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 182 182 182 

18 Środowiskowy Dom Samopomocy 7 9 7 
19 Warsztat Terapii Zajęciowej 12 12 13 
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20 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych – powiaty / gminy 774 / 4 416 856 / 4 379 948 / 4 442 

21 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu potrzeby ochrony 
macierzyństwa (w tym wielodzietności) 1 734 1 890 1 940 

22 Liczba ofiar przemocy (rodzin) / sprawców przemocy (osób) korzystających z pomocy 
społecznej z powodu przemocy w rodzinie – powiaty � gminy � 

307 / 92 
982 / 520 

237 / 71 
1 200 / 667 

240 / 88 
1 274 / 827 

23 Liczba osób, którym przyznano świadczenie w postaci posiłku (w tym dzieci) 17 787 (16 322) 17 509 (15 666) 18 710 (16 980) 
24 Liczba asystentów rodziny 0 21 49 
25 Liczba rodzin zastępczych 58 197 188 
26 Liczba rodzin objętych pracą socjalną 20 350 20 755 21 381 
27 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcze bd. 12 13 
28 Mieszkanie chronione 10 9 8 
29 Jednostka poradnictwa specjalistycznego  7 9 11 

O
so

by
 

st
ar
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e 30 Osoby w wieku poprodukcyjnym 106 608 109 521 112 720 

31 Dom Pomocy Społecznej 14 18 17 
32 Dzienny Dom Pomocy 2 2 2 

Z
as

ob
y 
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33 Liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w  PCPR / OPS 19 / 331 17 / 336 18 / 349 
34 Liczba mieszkańców przypadająca na 1 pracownika socjalnego zatrudnionego w OPS 1 906 1 874 1 798 

35 Dochód powiatów � gmin � 469 220 956 / 
2 087 938 078 

457 313 184 / 
2 323 397 929 bd. 

36 Dochody / Wydatki na 1 mieszkańca – powiaty � gminy � 6 674 / 6 891 
25 008 / 26 382 

6 476 / 6 443 
27 314 / 26 867 bd. 

37 Wysokość środków (w zł) niezbędnych na realizację zadań z zakresu pomocy 
społecznej – powiaty � gminy � 

74 633 703 
300 787 417 

81 739 932 
314 729 097 

85 164 299 
322 215 106 

38 Wysokość środków (w zł) na prowadzenie i utrzymanie PCPR � OPS � 4 586 221 
34 247 633 

4 855 486 
37 842 249 

5 116 768 
38 319 690 

39 Liczba projektów systemowych realizowanych w subregionie – powiaty/gminy 7 / 42 7 / 36 7 / 47 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2012 i 2013 rok; Bank Danych Lokalnych, GUS. 
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2. SUBREGION M. ST. WARSZAWA 

DZIELNICE: BEMOWO, BIAŁOŁĘKA, BIELANY, MOKOTÓW, OCHOTA, PRAGA-POŁUDNIE, PRAGA-PÓŁNOC, REMBERTÓW, 
ŚRÓDMIEŚCIE, TARGÓWEK, URSUS, URSYNÓW, WAWER, WESOŁA, WILANÓW, WŁOCHY, WOLA, ŻOLIBORZ 

Powierzchnia: 517 km2 

 

Lp. Treść 
Liczba/kwota 

- w zależności od opisywanej kategorii 
2011 2012 2013 

D
an

e 
og

ól
ne

 1 Liczba mieszkańców 1 708 491 1 715 517 1 724 404 
2 Liczba mieszkańców – zmiana % w stosunku do roku poprzedniego - +0,41% +0,52% 
3 Liczba osób / rodzin, które otrzymały pomoc i wsparcie 86 135 / 45 193 87 930 / 43 766 88 099 / 42 579 
4 Liczba zawartych kontraktów socjalnych 2 422 2 822 4 029 

B
ez

ro
bo

ci
e 

5 Liczba osób bezrobotnych / bezrobotnych długotrwale 41 613 / 19 027 48 382 / 21 062 53 684 / 25 182 
6 Liczba osób bezrobotnych – zmiana % w stosunku do roku poprzedniego - +16,27% +10,96% 
7 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia 8 994 8 999 9 530 
8 Centrum Integracji Społecznej 1 1 3 
9 Klub Integracji Społecznej 2 2 2 

10 Zakład Aktywności Zawodowej 2 2 2 
11 Spółdzielnia Socjalna 0 36 42 

U
bó

st
w

o 12 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa 15 875 15 491 15 547 
13 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezdomności 1 308 1 324 1 314 

14 Noclegownie, schroniska i domy dla bezdomnych 25 24 26 

O
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 15 Liczba osób niepełnosprawnych wg. NSP 2011 178 924 - - 

16 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności – 
dzielnice 14 868 14 019 13 892 

17 Liczba osób korzystających z usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 801 802 774 

18 Środowiskowy Dom Samopomocy 0 15 15 
19 Warsztat Terapii Zajęciowej 15 15 18 
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20 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych – dzielnice 8 324 7 871 7 799 

21 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu potrzeby ochrony 
macierzyństwa (w tym wielodzietności) 2 239 2 098 2 008 

22 Liczba ofiar przemocy (rodzin) / sprawców przemocy (osób) korzystających z pomocy 
społecznej z powodu przemocy w rodzinie – dzielnice 1 604 / 989 2 114 / 1 245 2 680 / 1 383 

23 Liczba osób, którym przyznano świadczenie w postaci posiłku (w tym dzieci) 15 176 (10 051) 14 499 (9 742) 15 044 (10 234) 
24 Liczba asystentów rodziny 55 79 81 
25 Liczba rodzin zastępczych 196 414 414 
26 Liczba rodzin objętych pracą socjalną 44 581 40 662 37 129 
27 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcze bd. 23 23 
28 Mieszkanie chronione 19 20 19 
29 Jednostka poradnictwa specjalistycznego  24 21 26 

O
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by
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e 30 Osoby w wieku poprodukcyjnym 367 799 377 155 386 602 

31 Dom Pomocy Społecznej 18 18 19 
32 Dzienny Dom Pomocy 17 16 16 
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33 Liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w WCPR / OPS 41 / 631 37 / 638 38 / 646 
34 Liczba mieszkańców przypadająca na 1 pracownika socjalnego zatrudnionego w OPS 2 708 2 689 2 669 
35 Dochód 11 268 509 502 11 941 031 109 bd. 
36 Dochody / Wydatki na 1 mieszkańca – dzielnice 6 616 / 7 204 6 978 / 7 370 bd. 

37 Wysokość środków (w zł) niezbędnych na realizację zadań z zakresu pomocy 
społecznej – WCPR � dzielnice � 

145 114 232 
607 040 736 

160 164 446 
644 091 601 

175 071 435 
657 759 448 

38 Wysokość środków (w zł) na prowadzenie i utrzymanie WCPR � OPS � 6 654 000 
94 252 632 

6 722 125 
97 526 189 

6 691 691 
99 261 592 

39 Liczba projektów systemowych realizowanych w subregionie – powiat/dzielnice 1 / 18 1 / 18 1 / 18 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2012 i 2013 rok; Bank Danych Lokalnych, GUS. 
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3. SUBREGION OSTROŁĘCKO-SIEDLECKI 

POWIATY: ŁOSICKI, MAKOWSKI, OSTROŁĘCKI, M. OSTROŁĘKA, OSTROWSKI, PRZASNYSKI, PUŁTUSKI, M. SIEDLCE, SIEDLECKI, 
SOKOŁOWSKI, WĘGROWSKI, WYSZKOWSKI 

Powierzchnia: 12 090 km2 

 

Lp. Treść 
Liczba/kwota 

- w zależności od opisywanej kategorii 
2011 2012 2013 

D
an

e 
og

ól
ne

 1 Liczba mieszkańców 758 056 756 669 754 786 
2 Liczba mieszkańców – zmiana % w stosunku do roku poprzedniego - -0,18% -0,25% 
3 Liczba osób / rodzin, które otrzymały pomoc i wsparcie 63 876 / 34 021 63 770 / 34 625 65 245 / 36 726 
4 Liczba zawartych kontraktów socjalnych 1 504 1 784 2 601 

B
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5 Liczba osób bezrobotnych / bezrobotnych długotrwale 46 488 / 25 061 49 543 / 27 215 50 287 / 29 103 
6 Liczba osób bezrobotnych – zmiana % w stosunku do roku poprzedniego - +6,57% +1,5% 
7 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia 12 176 12 352 13 178 
8 Centrum Integracji Społecznej 1 1 2 
9 Klub Integracji Społecznej 4 3 4 

10 Zakład Aktywności Zawodowej 1 1 1 
11 Spółdzielnia Socjalna 0 6 15 
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o 12 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa 18 108 18 274 19 249 
13 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezdomności 330 368 327 

14 Noclegownie, schroniska i domy dla bezdomnych 3 3 7 
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 15 Liczba osób niepełnosprawnych wg. NSP 2011 75 167 - - 

16 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności – 
powiat / gminy 251 / 7 400 568 / 7 514 530 / 7 953 

17 Liczba osób korzystających z usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 271 301 315 

18 Środowiskowy Dom Samopomocy 9 14 14 
19 Warsztat Terapii Zajęciowej 7 8 9 
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20 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych – powiaty / gminy 79 / 6 390 74 / 6 289 52 / 5 905 

21 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu potrzeby ochrony 
macierzyństwa (w tym wielodzietności) 3 281 3 379 3 424 

22 Liczba ofiar przemocy (rodzin) / sprawców przemocy (osób) korzystających z pomocy 
społecznej z powodu przemocy w rodzinie – powiaty � gminy � 

194 / 59 
965 / 479 

224 / 71 
1 540 / 1 036 

99 / 34 
1 565 / 959 

23 Liczba osób, którym przyznano świadczenie w postaci posiłku 
(w tym dzieci) 28 093 (26 932) 27 585 (26 311) 27 934 (26 778) 

24 Liczba asystentów rodziny 0 28 60 
25 Liczba rodzin zastępczych 92 226 233 
26 Liczba rodzin objętych pracą socjalną 13 306 15 436 16 363 
27 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcze bd. 8 8 
28 Mieszkanie chronione 8 7 6 
29 Jednostka poradnictwa specjalistycznego  14 16 14 

O
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e 30 Osoby w wieku poprodukcyjnym 125 641 128 082 131 363 

31 Dom Pomocy Społecznej 16 17 17 
32 Dzienny Dom Pomocy 1 2 1 
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33 Liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w  PCPR / OPS 27 / 390 23 / 398 21 / 409 
34 Liczba mieszkańców przypadająca na 1 pracownika socjalnego zatrudnionego w OPS 1 944 1 901 1 845 

35 Dochód powiatów � gmin � 582 945 734 / 
2 415 327 265 

554 832 123 / 
2 563 818 624 bd. 

36 Dochody / Wydatki na 1 mieszkańca – powiaty � gminy � 9 633 / 9 784 
37 841 / 39 921 

9 214 / 9 347 
40 296 / 40 383 bd. 

37 Wysokość środków (w zł) niezbędnych na realizację zadań z zakresu pomocy 
społecznej – powiaty � gminy � 

60 801 521 
390 691 789 

70 142 125 
410 168 837 

72 453 319 
428 553 985 

38 Wysokość środków (w zł) na prowadzenie i utrzymanie PCPR � OPS � 5 139 644 
36 952 682 

5 063 764 
40 317 483 

5 331 358 
41 661 342 

39 Liczba projektów systemowych realizowanych w subregionie – powiaty/gminy 9 / 64 8 / 60 8 / 67 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2012 i 2013 rok; Bank Danych Lokalnych, GUS 
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4. SUBREGION RADOMSKI 

POWIATY: BIAŁOBRZESKI, KOZIENICKI, LIPSKI, PRZYSUSKI, M. RADOM, RADOMSKI, SZYDŁOWIECKI, ZWOLEŃSKI 

Powierzchnia: 5 763 km2 

 

Lp. Treść 
Liczba/kwota 

- w zależności od opisywanej kategorii 
2011 2012 2013 

D
an

e 
og

ól
ne

 1 Liczba mieszkańców 624 600 623 276 621 261 
2 Liczba mieszkańców – zmiana % w stosunku do roku poprzedniego - -0,21% -0,32% 
3 Liczba osób / rodzin, które otrzymały pomoc i wsparcie 46 064 / 27 984 43 821 / 27 239 47 794 / 28 812 
4 Liczba zawartych kontraktów socjalnych 1 358 1 433 1 664 
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5 Liczba osób bezrobotnych / bezrobotnych długotrwale 60 282 / 37 499 63 290 / 39 270 63 288 / 40 541 
6 Liczba osób bezrobotnych – zmiana % w stosunku do roku poprzedniego - +4,99% -0,0% 
7 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia 15 365 15 703 16 338 
8 Centrum Integracji Społecznej 1 1 1 
9 Klub Integracji Społecznej 1 1 2 

10 Zakład Aktywności Zawodowej 1 1 1 
11 Spółdzielnia Socjalna 0 4 11 
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o 12 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa 17 726 17 886 19 099 
13 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezdomności 237 274 268 
14 Noclegownie, schroniska i domy dla bezdomnych 4 4 8 
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 15 Liczba osób niepełnosprawnych wg. NSP 2011 64 592 - - 

16 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności – 
powiat / gminy 569 / 6 465 811 / 6 539 542 / 6 806 

17 Liczba osób korzystających z usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 74 76 78 

18 Środowiskowy Dom Samopomocy 5 7 8 
19 Warsztat Terapii Zajęciowej 16 16 24 
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20 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych – powiaty / gminy 157 / 4 252 155 / 3 999 233 / 3 835 

21 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu potrzeby ochrony 
macierzyństwa (w tym wielodzietności) 2 012 2 365 2 509 

22 Liczba ofiar przemocy (rodzin) / sprawców przemocy (osób) korzystających z pomocy 
społecznej z powodu przemocy w rodzinie – powiaty � gminy � 

10 / 0 
164 / 136 

41 / 5 
372 / 317 

47 / 11 
864 / 774 

23 Liczba osób, którym przyznano świadczenie w postaci posiłku 
(w tym dzieci) 19 517 (18 338) 19 022 (17 842) 19 144 (17 566) 

24 Liczba asystentów rodziny 4 31 52 
25 Liczba rodzin zastępczych 73 168 169 
26 Liczba rodzin objętych pracą socjalną 8 054 7 168 8 515 
27 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcze bd. 18 19 
28 Mieszkanie chronione 3 6 3 
29 Jednostka poradnictwa specjalistycznego  6 7 8 
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e 30 Osoby w wieku poprodukcyjnym 105 991 108 747 111 657 

31 Dom Pomocy Społecznej 12 12 14 
32 Dzienny Dom Pomocy 0 0 0 
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33 Liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR / OPS 16 / 331 11 / 328 12 / 329 
34 Liczba mieszkańców przypadająca na 1 pracownika socjalnego zatrudnionego w OPS 1 887 1 900 1 888 

35 Dochód powiatów � gmin � 389 220 871 / 
2 070 059 338 

371 664 899 / 
2 067 555 207 bd. 

36 Dochody / Wydatki na 1 mieszkańca – powiaty � gminy � 7 145 / 7 086 
24 501 / 24 860 

6 893 / 7 153 
24 813 / 24 608 bd. 

37 Wysokość środków (w zł) niezbędnych na realizację zadań z zakresu pomocy 
społecznej – powiaty � gminy � 

52 223 701 
395 125 400 

55 773 450 
398 625 863 

58 369 278 
408 037 485 

38 Wysokość środków (w zł) na prowadzenie i utrzymanie PCPR � OPS � 2 984 967 
32 301 353 

3 149 783 
34 116 732 

3 158 096 
35 581 896 

39 Liczba projektów systemowych realizowanych w subregionie – powiaty/gminy 7 / 45 7 / 42 7 / 42 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2012 i 2013 rok; Bank Danych Lokalnych, GUS. 
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5. SUBREGION WARSZAWSKI WSCHODNI 

POWIATY: GARWOLIŃSKI, LEGIONOWSKI, MIŃSKI, NOWODWORSKI, OTWOCKI, WOŁOMIŃSKI 

Powierzchnia: 5 104 km2 

 

Lp. Treść 
Liczba/kwota 

- w zależności od opisywanej kategorii 
2011 2012 2013 

D
an

e 
og

ól
ne

 1 Liczba mieszkańców 786 750 793 363 799 180 
2 Liczba mieszkańców – zmiana % w stosunku do roku poprzedniego - +0,84% +0,73% 
3 Liczba osób / rodzin, które otrzymały pomoc i wsparcie 42 890 / 29 130 43 038 / 28 917 45 804 / 29 499 
4 Liczba zawartych kontraktów socjalnych 779 681 1 050 
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5 Liczba osób bezrobotnych / bezrobotnych długotrwale 30 896 / 12 955 35 925 / 15 614 38 667 / 18 419 
6 Liczba osób bezrobotnych – zmiana % w stosunku do roku poprzedniego - +16,28% +7,63% 
7 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia 7 401 8 195 9 159 
8 Centrum Integracji Społecznej 0 0 0 
9 Klub Integracji Społecznej 4 3 3 

10 Zakład Aktywności Zawodowej 0 0 0 
11 Spółdzielnia Socjalna 0 5 5 
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o 12 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa 11 118 11 174 11 466 
13 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezdomności 390 403 412 
14 Noclegownie, schroniska i domy dla bezdomnych 1 1 14 
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 15 Liczba osób niepełnosprawnych wg. NSP 2011 64 344 - - 

16 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności – 
powiat / gminy 580 / 5 818 669 / 5 695 2 030 / 5 983 

17 Liczba osób korzystających z usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 177 188 188 

18 Środowiskowy Dom Samopomocy 7 9 11 
19 Warsztat Terapii Zajęciowej 11 11 14 
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20 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych – powiaty / gminy 1 937 / 3 600 2 969 / 3 301 2 042 / 3 442 

21 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu potrzeby ochrony 
macierzyństwa (w tym wielodzietności) 1 689 1 820 2 043 

22 Liczba ofiar przemocy (rodzin) / sprawców przemocy (osób) korzystających z pomocy 
społecznej z powodu przemocy w rodzinie – powiaty � gminy � 

203 / 30 
314 / 281 

364 / 11 
694 / 502 

76 / 17 
965 / 724 

23 Liczba osób, którym przyznano świadczenie w postaci posiłku (w tym dzieci) 11 850 (11 055) 12 079 (11 246) 13 071 (12 173) 
24 Liczba asystentów rodziny 4 27 47 
25 Liczba rodzin zastępczych 146 272 271 
26 Liczba rodzin objętych pracą socjalną 20 321 18 769 19 304 
27 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcze bd. 16 15 
28 Mieszkanie chronione 3 3 4 
29 Jednostka poradnictwa specjalistycznego  6 8 7 
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e 30 Osoby w wieku poprodukcyjnym 122 572 126 837 131 215 

31 Dom Pomocy Społecznej 12 15 16 
32 Dzienny Dom Pomocy 4 4 3 

Z
as

ob
y 

i w
yd

at
ki

 J
ST

 

33 Liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w  PCPR / OPS 27 / 309 27 / 319 29 / 329 
34 Liczba mieszkańców przypadająca na 1 pracownika socjalnego zatrudnionego w OPS 2 546 2 487 2 429 

35 Dochód powiatów � gmin � 568 694 155 / 
2 161 561 784 

602 860 906 / 
2 281 284 612 bd. 

36 Dochody / Wydatki na 1 mieszkańca – powiaty � gminy � 4 472 / 4 592 
16 822 / 17 831 

4 631 / 4 699 
17 565 / 17 587 bd. 

37 Wysokość środków (w zł) niezbędnych na realizację zadań z zakresu pomocy 
społecznej – powiaty � gminy � 

68 584 983 
274 478 714 

73 601 716 
287 296 316 

76 541 493 
306 139 282 

38 Wysokość środków (w zł) na prowadzenie i utrzymanie PCPR � OPS � 4 920 120 
34 855 167 

5 383 795 
37 420 761 

5 493 702 
39 424 740 

39 Liczba projektów systemowych realizowanych w subregionie – powiaty/gminy 6 / 42 6 / 30 6 / 35 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2012 i 2013 rok; Bank Danych Lokalnych, GUS. 
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6. SUBREGION WARSZAWSKI ZACHODNI 

POWIATY: GRODZISKI, GRÓJECKI, PIASECZYŃSKI, PRUSZKOWSKI, SOCHACZEWSKI, WARSZAWSKI ZACHODNI, ŻYRARDOWSKI 

Powierzchnia: 4 304 km2 

 

Lp. Treść 
Liczba/kwota 

- w zależności od opisywanej kategorii 
2011 2012 2013 

D
an
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ne

 1 Liczba mieszkańców 776 697 783 263 789 645 
2 Liczba mieszkańców – zmiana % w stosunku do roku poprzedniego - +0,85% +0,81% 
3 Liczba osób / rodzin, które otrzymały pomoc i wsparcie 37 469 / 21 945 39 175 / 23 662 39 383 / 25 220 
4 Liczba zawartych kontraktów socjalnych 506 586 1 011 
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5 Liczba osób bezrobotnych / bezrobotnych długotrwale 23 230 / 10 055 26 318 / 11 321 27 175 / 12 573 
6 Liczba osób bezrobotnych – zmiana % w stosunku do roku poprzedniego - +13,29% +3,26% 
7 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia 5 691 6 026 6 454 
8 Centrum Integracji Społecznej 0 0 0 
9 Klub Integracji Społecznej 0 0 0 

10 Zakład Aktywności Zawodowej 0 0 0 
11 Spółdzielnia Socjalna 0 2 3 
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o 12 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa 7 595 8 132 8 474 
13 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezdomności 326 378 419 
14 Noclegownie, schroniska i domy dla bezdomnych 0 0 14 
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 15 Liczba osób niepełnosprawnych wg. NSP 2011 70 193 - - 

16 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności – 
powiat / gminy 2 713 / 5 340 3 360 / 5 301 3 392 / 5 395 

17 Liczba osób korzystających z usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 146 152 159 

18 Środowiskowy Dom Samopomocy 6 8 7 
19 Warsztat Terapii Zajęciowej 11 11 12 
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20 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych – powiaty / gminy 640 / 3 797 812 / 3 732 806 / 3 473 

21 Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu potrzeby ochrony 
macierzyństwa (w tym wielodzietności) 1 430 1 541 1 525 

22 Liczba ofiar przemocy (rodzin) / sprawców przemocy (osób) korzystających z pomocy 
społecznej z powodu przemocy w rodzinie – powiaty � gminy � 

138 / 89 
419 / 300 

128 / 84 
581 / 392 

105 / 64 
874 / 600 

23 Liczba osób, którym przyznano świadczenie w postaci posiłku 
(w tym dzieci) 9 258 (8 119) 9 621 (8 348) 9 729 (8 658) 

24 Liczba asystentów rodziny 1 30 51 
25 Liczba rodzin zastępczych 171 292 313 
26 Liczba rodzin objętych pracą socjalną 14 370 14 760 14 259 
27 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcze bd. 5 5 
28 Mieszkanie chronione 3 5 5 
29 Jednostka poradnictwa specjalistycznego  9 11 13 
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e 30 Osoby w wieku poprodukcyjnym 129 027 133 774 139 269 

31 Dom Pomocy Społecznej 18 21 22 
32 Dzienny Dom Pomocy 2 2 2 
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33 Liczba pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR / OPS 32 / 289 24 / 290 23 / 296 
34 Liczba mieszkańców przypadająca na 1 pracownika socjalnego zatrudnionego w OPS 2 688 2 701 2 668 

35 Dochód powiatów � gmin � 701 729 093 / 
2 547 256 631 

683 611 626 / 
2 699 811 273 bd. 

36 Dochody / Wydatki na 1 mieszkańca – powiaty � gminy � 6 373 / 6 471 
22 556 / 23 011 

6 074 / 6 050 
23 673 / 23 527 bd. 

37 Wysokość środków (w zł) niezbędnych na realizację zadań z zakresu pomocy 
społecznej – powiaty � gminy � 

119 377 749 
237 839 749 

121 522 660 
253 911 389 

120 185 022 
276 755 562 

38 Wysokość środków (w zł) na prowadzenie i utrzymanie PCPR � OPS � 6 339 634 
37 314 332 

6 628 530 
41 888 010 

6 579 089 
44 343 240 

39 Liczba projektów systemowych realizowanych w subregionie 
– powiaty/gminy 6 / 31 6 / 30 6 / 30 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2012 i 2013 rok; Bank Danych Lokalnych, GUS. 
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VII. ROZMIESZCZENIE WYBRANYCH JEDNOSTEK POMOCY  
I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
1. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok; Rejestry i wykazy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

2. ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY 

 
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok; Rejestry i wykazy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. 
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3. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 
(TYPU INTERWENCYJNEGO, SOCJALIZACYJNEGO, SPECJALISTYCZNO- 
-TERAPEUTYCZNEGO, RODZINNEGO) 

 
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok; Rejestry i wykazy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. 



MAZOWIECKIE
CENTRUM
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SPOŁECZNEJ


