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Szanowni Czytelnicy,

przekazujemy Państwu czwarty, opracowany w 2014 roku, numer Biuletynu Informacyjnego Obserwa-
torium Integracji Społecznej. Czasopismo jest wydawane w ramach Projektu systemowego 1.16 Koordynacja 
na rzecz aktywnej integracji – Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe 
instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – realizowanego przez Mazo-
wieckie Centrum Polityki Społecznej na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Samorządem Woje-
wództwa Mazowieckiego a Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – jednostki podległej Ministerstwu Pracy 
i Polityki Społecznej.

Niniejszy numer został poświęcony wybranym zadaniom realizowanym w latach 2011–2014 przez Ob-
serwatorium Integracji Społecznej w województwie mazowieckim w ramach projektu Koordynacja na rzecz 
aktywnej integracji. Projekt powstał z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a jego realizato-
rem było Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie. Celem głównym projektu było podniesienie 
jakości i efektywności działań instytucji pomocy społecznej różnych szczebli w zakresie wdrażania aktyw-
nej polityki społecznej. Jeden z celów szczegółowych projektu określał konieczność lepszego planowania 
polityki instytucji społecznych na różnych szczeblach poprzez prowadzenie i upowszechnianie badań, eks-
pertyz i analiz. Aby osiągnąć ten cel realizatorzy projektu  wsparli Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej 
w zakresie utworzenia w 12 województwach Obserwatoriów Integracji Społecznej. 

Misją Obserwatorium Integracji Społecznej było stworzenie, na szczeblu regionu mazowieckiego boga-
tego zbioru informacji i diagnozy dotyczącej problemów, zjawisk oraz kwestii z obszaru pomocy i aktywnej 
integracji, a także zgromadzenie i uporządkowanie danych o instytucjach działających w tych dziedzinach.

Działania OIS obejmowały przede wszystkim: 
 ┃ gromadzenie danych na temat problemów społecznych występujących w środowiskach lokalnych, które 

będą mogły być wykorzystywane w opracowaniu lokalnych strategii rozwiązania problemów społecz-
nych,

 ┃ poszukiwanie rozwiązań systemowych w zakresie polityki społecznej na poziomie krajowym,
 ┃ monitorowanie działalności instytucji sprzyjających aktywnej integracji,
 ┃ analizę skuteczności realizowanych projektów i stosowanych form pomocy przez instytucje aktywnej 

integracji,
 ┃ upowszechnianie innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej, w tym upo-

wszechnianie informacji na temat projektów/praktyk realizowanych w województwie.
Ze zbiorów informacji oraz wyników badań zgromadzonych w czasie realizacji projektu mogą korzy-

stać instytucje działające w obszarze aktywnej polityki społecznej na poziomie krajowym i wojewódzkim, 
a przede wszystkim jednostki organizacyjne na poziomie gminy i powiatu, w szczególności powiatowe 
centra pomocy rodzinie i ośrodki pomocy społecznej.

Działania zostały zrealizowane  w  ramach określonych trzech funkcji:
 ┃ Badawczej,
 ┃ Doradczej,
 ┃ Informacyjnej.

Podział ten miał raczej charakter porządkowy, ponieważ większość działań OIS było zadaniami interdy-
scyplinarnymi, a ww . funkcje wzajemnie się przenikały. Poniżej w treści Biuletynu, prezentujemy Państwu 
wybrane przykłady realizacji zadań w ramach poszczególnych funkcji projektu OIS. 

Za pośrednictwem niniejszego Biuletynu dziękujemy Państwu za owocną, czteroletnią współpracę. Mamy 
nadzieję, że informacje przekazywane przez Obserwatorium Integracji Społecznej wzbudziły Państwa zainte-
resowanie i dostarczyły cennej wiedzy na temat zmian i wyzwań, jakie czekają współczesną pomoc społeczną.  

       
                 Zespół

Obserwatorium Integracji Społecznej
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Katalog prac zrealizowanych w ramach 
funkcji badawczej

Prowadzenie badań i analiz dotyczących polityki 
społecznej oraz monitorowanie sytuacji w obszarze 
integracji społecznej w województwie mazowieckim 
było najważniejszym obszarem działalności Obserwa-
torium Integracji Społecznej, realizowanym w ramach 

projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”.
Poniżej prezentujemy badania w zakresie polityki 

społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy 
społecznej, przeprowadzone przez Obserwatorium 
Integracji Społecznej w latach 2011–2014. 

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej

Przygotowanie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej, 
sporządzonej w oparciu o sytuację społeczną i demo-
grafi czną, należy od 2012 roku do zadań ustawowych 
samorządu terytorialnego – na poziomie gminy, po-
wiatu i województwa. Wypracowanie i wdrożenie 
jednolitego narzędzia do przeprowadzenia Oceny 
było jednym z kilku założeń Projektu „Koordynacja 
na rzecz aktywnej integracji”. Efektem 
realizacji tego zadania było włączenie 
przetestowanego przez Obserwato-
ria narzędzia w stałą praktykę funk-
cjonowania Regionalnych Ośrodków 
Polityki Społecznej w całym kraju. 

W województwie mazowieckim 
uzyskana wiedza na temat zasobów 
pomocy społecznej umożliwia wła-
dzom samorządowym planowanie 
i wytyczanie kierunków dalszego 
rozwoju działań aktywizujących oraz 
usług społecznych w regionie. Dane 
zawarte w Ocenie Zasobów Pomocy 
Społecznej służyły między innymi do:

  Opracowania Diagnozy społecz-
no-gospodarczej będącej ele-
mentem projektu Strategii Polityki Społecznej dla 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. 

  Przygotowania raportu z ewaluacji Strategii woje-
wódzkiej w zakresie polityki społecznej dla woje-
wództwa mazowieckiego na lata 2005–2013.

  Zebrania danych zastanych niezbędnych do przy-
gotowania Projektu Kalkulator Kosztów Zaniecha-
nia–wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na 
Mazowszu w zakresie polityki społecznej w obsza-
rze analizy kosztów braku podejmowania działań 
aktywizująco–wspierających. Informacje zawarte 
w Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej, były wyko-

rzystane przy opracowaniu zasta-
wu narzędzi zwanego modelem 
Kalkulator Kosztów Zaniechania, 
czyli Kalkulator Społeczny, Dyfu-
zor Innowacji Społecznych, Mo-
delowa Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych oraz 
System Szkoleń, będących inte-
gralną częścią projektu. 

  Zdiagnozowania potrzeb 
i defi cytów w dostępie do usług, 
opracowanych na potrzeby pro-
gramowania i planowania działań 
dla Celu Tematycznego 9 – Włą-
czenie społeczne i walka z ubó-
stwem w ramach projektu Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 

dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014–
2020.

  Coroczne sporządzone przez Obserwatorium 
Integracji Społecznej Oceny Zasobów Pomocy 
Społecznej przyjęły charakter raportów woje-



4

wódzkich dotyczących stanu infrastruktury spo-
łecznej w obszarze pomocy społecznej i zakresu 
jej wykorzystania. Raporty zawierają wnioski i re-
komendacje skierowane do jednostek organiza-
cyjnych pomocy społecznej funkcjonujących na 

wszystkich szczeblach samorządu terytorialne-
go. Są one dostępne na stronie internetowej: 
www.ois.mazowsze.pl dla wszystkich instytucji 
i osób zainteresowanych pomocą i integracją 
społeczną na Mazowszu.

Diagnoza stanu zastanego w dziedzinie polityki, pomocy 

i integracji społecznej – Bilans otwarcia

Opracowanie Diagnozy stanu zastanego w dzie-
dzinie polityki, pomocy i integracji było podstawo-
wym zadaniem analitycznym wykonanym przez 
Obserwatorium Integracji Społecznej w 2011 roku. 
Tworząc „Bilans otwarcia”, po raz pierwszy w wo-
jewództwie mazowieckim dokonano wyboru sfer 
działania, które mieszczą się w obszernej defi nicji 
integracji społecznej. Za ważne z tego punktu wi-
dzenia uznano przedstawienie zakresu działania 
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
kwestii, które dotyczą integracji 
społecznej. 

Realizując zadanie dokonano 
analizy materiałów informacyj-
nych i analitycznych, które zosta-
ły wypracowane w MCPS. Były to 
przede wszystkim raporty anali-
tyczne, sprawozdania i programy 
wojewódzkie, które między inny-
mi dotyczyły następujących ob-
szarów: 
1. Aktywności lokalnej, w tym re-

alizowanej przy wykorzystaniu 
środków unijnych,

2. Partnerskiej współpracy samorządu z organiza-
cjami pozarządowymi,

3. Wspomagania społeczności ku samopomocy,
4. Wsparcia w ramach instytucji pomocy społecznej,
5. Realizacji projektów systemowych POKL,
6. Działań w ramach Programu Wsparcia Obszarów 

Wiejskich.
Mazowiecki „Bilans otwarcia” potraktowany został, 

przede wszystkim jako obraz działań o charakterze 
jakościowym, mniej jest w nim informacji o środkach, 

wydatkowanych na poszczególne 
działania. Autorom opracowania 
– Zespołowi OIS zależało w szcze-
gólności na zobrazowaniu tych 
wszystkich form aktywności, które 
składają się na dynamiczny rozwój 
zjawiska integracji społecznej, bę-
dącego na przestrzeni ostatnich lat 
podstawową wartością lokalnej po-
lityki społecznej. Szczegółowe in-
formacje zaprezentowane w Diag-
nozie stanu zastanego w dziedzinie 
polityki, pomocy i integracji – bilans 
otwacia są dostępne na stronie in-
ternetowej: www.ois.mazowsze.pl 
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Diagnoza systemu wsparcia społecznego osób z zaburzeniami 

psychicznymi w ramach służb pomocy i integracji społecznej 

Zespół Obserwatorium Inte-
gracji Społecznej w 2011 roku 
przygotował na potrzeby opra-
cowania Wojewódzkiego Progra-
mu Ochrony Zdrowia Psychicz-
nego na lata 2011–2015 badanie 
pt. Diagnoza systemu wsparcia 
społecznego osób z zaburzenia-
mi psychicznymi w ramach służb 
pomocy i integracji społecznej. 
Głównym jego celem było zdia-
gnozowanie istniejącego na 
Mazowszu systemu oparcia spo-
łecznego dla osób z zaburzenia-
mi psychicznymi (chorych psy-
chicznie, niepełnosprawnych intelektualnie) oraz 
wypracowanie rekomendacji do cytowanego po-
wyżej programu w części dotyczącej działań z za-
kresu pomocy i integracji społecznej. Na potrzeby 
zebrania materiału analitycznego dokonano anali-
zy aktów prawa krajowego i unijnego, co pozwoli-
ło poznać założenia polityki i integracji społecznej 
w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym 
oparcia społecznego. Ponadto, zebrano informa-
cje na temat instytucji wsparcia i zakresu ich dzia-
łalności (domy pomocy społecznej, środowiskowe 

domy samopomocy, warsztaty te-
rapii zajęciowej, zakłady aktywno-
ści zawodowej, organizacje poza-
rządowe działające na rzecz osób 
niepełnosprawnych z zaburzeniami 
psychicznymi). Poproszono również 
o opinie praktyków, działających na 
rzecz i dla środowiska osób z za-
burzeniami psychicznymi na Ma-
zowszu. Dokonano analizy potrzeb 
zgłaszanych przez uczestników 
warsztatów, zorganizowanych jako 
część seminarium dla przedstawi-
cieli różnych instytucji i organizacji 
pozarządowych zajmujących się 

ochroną zdrowia psychicznego.
Na podstawie zebranego materiału analityczne-

go w raporcie przedstawiono dziewięć wniosków 
wraz z rekomendacjami. Biorąc pod uwagę wy-
dłużający się wiek życia społeczeństwa polskiego 
oraz wydłużającą się aktywność zawodową w jed-
nym z wniosków zwrócono uwagę na profi lakty-
kę zdrowia psychicznego. Osoby zainteresowane 
prezentowaną tematyką odsyłamy do raportu za-
mieszczonego na stronie internetowej: www.ois.
mazowsze.pl 

Adopcja na Mazowszu. System adopcyjny 

w województwie mazowieckim 

Opracowanie Adopcja na Mazowszu. System ad-
opcyjny w województwie mazowieckim w świetle 
wyników badań i analiz Obserwatorium Integracji 
Społecznej przedstawia dokonania i informacje 
z zakresu adopcji, które na Mazowszu zrealizowano 
i zgromadzono przez cały 2012 rok. Był to pierwszy 
rok pracy po wejściu od 1 stycznia 2012 roku no-
wych przepiów prawnych związanych ze zmianą 

wspierania ro-
dziny z dziećmi 
z n a j d u j ą c y m i 
się w sytuacjach 
k r y z y s o w y c h . 
W wyniku zmian 
ustawowowych 
zadania związane 



6

z adopcją zostały przekazane do realizacji samo-
rządom wojewódzkim. Stąd też zasadnym było 
przygotowanie przez Obserwatorium Integracji 
Społecznej materiału analitycznego 

W raporcie znajdują się informacje na temat 
organizacji adopcji i preadopcji na Mazowszu, 
działalności ośrodków adopcyjno-opiekuńczych 
w województwie mazowieckim oraz realizowa-
nych przez nich zadań. Ponadto, przedstawiono 

zestawienia stytystyczne z zakresu adopcji w woje-
wództwie mazowieckim. Praktyczną częścią opra-
cowania są również wykazy instytucji zajmujących 
się wsparciem dziecka i rodziny oraz wybrane 
akty prawne, odnoszące się do podjętej tematyki. 
W celu zapoznania się ze szczegółowymi infoma-
cjami zawartymi w niniejszym raporcie odsyłamy 
do materiału umieszczonego na stronie interneto-
wej www.ois.mazowsze.pl

Ocena stanu realizacji zadań gminy w zakresie funkcjonowania 

asystenta rodziny oraz modelu pracy asystenta rodziny 

z uwzględnieniem specyfi ki miast i gmin województwa 

mazowieckiego 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła 
nowe formy pomocy dziecku i rodzinie, rozszerza-
jące i uzupełniające istniejący system realizowany 
przez samorządy terytorialne wszytkich szczebli. 
Istotne miejsce w tych zmianach zajął asystent ro-
dziny, którego zadaniem stało się wsparcie rodziny 
w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką 
i wychowaniem małoletnich dzieci. Asystent ma 
ułatwić rodzicom wypełnianie ról społecznych, 
aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej sta-
bilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczenia 
dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach 
zastępczych. 

W ramach zadań projektowych Obserwatorium 
Integracji Społecznej podjęło się dokonania obser-
wacji nowego obszaru społecznego, jakim jest asy-
sta rodzinna. Po koniec 2012 roku przeprowadzo-
no badanie, mające na celu dokonanie oceny stanu 
realizacji zadań gminy w zakresie funkcjonowania 
asystenta rodziny oraz modelu pracy asystenta ro-
dziny z uwzględnieniem specyfi ki miast i gmin wo-
jewództwa mazowieckiego. Do udziału w badaniu 
poproszono przedstawicieli jednostek organiza-
cyjnych zatrudniających asystentów rodziny, a tak-
że asystentów rodziny. Wyniki badania pozwoliły 

utworzyć „portret 
asystenta rodziny”, 
który został opisany 
na podstawie struk-
tury wieku badanych 
asystentów, pozio-
mu ich wykształce-
nia i doświadczenia 
zawodowego oraz 
uczestnictwa w kur-
sach i szkoleniach. 

Wśród najważ-
niejszych wniosków 
uzyskanych z analizy 
materiału badawczego są: 
 ┃ Nadmierna biurokracja oraz duża liczba doku-

mentacji powoduje, że asystenci rodziny mieli 
mniej czasu na pracę z rodzinami potrzebującymi 
wspracia. 

 ┃ W celu prowadzenia skutecznych działań przez 
asystentów rodziny, konieczne jest podnoszenie 
przez nich wiedzy, umiejętności i kwalifi kacji. 

 ┃ Konieczne jest wypoażenie asystenta rodziny 
w narzędzia umożliwiające efektywniejsze wyko-
nywanie zadań w terenie (np. służbowy telefon 
komórkowy, laptop z przenośnym Internetem).
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 ┃ Brak specjalistów wspierających dzieci i rodziny, 
szczególnie w mniejszych miejscowościach. 
Pozostałe wnioski, rekomendacje i inne informa-

Ocena jakości realizowanego modelu asysty rodzinnnej na terenie 

wojwództwa mazowieckiego – 2013 rok

cje zawarte w raprocie są dostępne dla osób zainte-
resowanych daną tematyką na stronie internetowej 
projektu (www.ois.mazowsze.pl).

Badanie było kontynuacją tematyki podjętej 
przez Obserwatorium Integracji 
Społecznej w 2012 roku. Wówczas 
na podstawie uzyskanych wyników 
poznaliśmy gminy zatrudniające 
asystentów rodziny. Uzyskano rów-
nież wiedzę o przygotowaniu i do-
świadczeniu zawodowym asysten-
tów rodziny. Badaniem pt. Ocena 
jakości realizowanego modelu asys-
ty rodzinnnej na terenie wojwództwa 
mazowieckiego – 2013 rok objęta 
została szersza grupa realizatorów 
działań określonych w ustawie 
o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastęczej. Obok asystentów 
rodziny grupą badawczą byli pra-
cownicy socjalni zatrudnieni w OPS. 

Na podstawie uzyskanych wyników, istniejący 

w województwie mazowieckim model asystentury 
rodzinnej został oceniony pozy-
tywnie w opinii jego uczestników, 
tj. pracowników socjalnych, asy-
stentów rodziny oraz rodzin ob-
jętych ich wsparciem. Posiada on 
jasno określone cele działania dla 
asystentów, zaś struktura udzielo-
nego przez nich wsparcia (w tym: 
takie jej elementy wsparcia jak: pla-
ny pomocy, superwizja, ewaluacja 
oraz samo-ewaluacja i monitoring 
sytuacji rodzin po zakończeniu 
współpracy z asystentem) ocenia-
ne są jako skuteczne, efektywne 
i użyteczne. Zachęcamy naszych 
Czytelników zainteresowanych te-

matem asysty rodzinnej do zapoznania się z rapor-
tem na stronie internetowej www.ois.mazowsze.pl 

Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich

Efektywność pomocy społecznej w gminach wiej-
skich było jednym z czterech ogólnopolskich ba-
dań zainicjowanych w 2014 roku przez Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem 
realizacji badań było Centrum Rozwoju Zasobów 
Ludzkich, które odpowiadało za wysłanie narzę-
dzi badawczych oraz scalenie materiału do dalszej 
analizy. Na podstawie otrzymanego materiału em-
pirycznego Zespoły analityczno-badawcze Regio-
nalnych Ośrodków Polityki Społecznej przygoto-
wały raporty wojewódzkie. 

90
126

TAK NIE

Udział w szkoleniach podnoszących kompetencje społeczne pracow-

ników gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej 

w województwie mazowieckim w 2013 roku (N=216).
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Celem badania Efektywność pomocy społecznej 
w gminach wiejskich było określenie stopnia wpły-
wu różnych czynników psychologicznych, orga-
nizacyjnych oraz proceduralnych na efektywność 
działań ośrodków pomocy społecznej w gminach 
wiejskich, zarówno w opinii kadry kierowniczej tych 
ośrodków, jak i przedstawicieli władz samorządo-
wych z gmin wiejskich. 

Wśród przedstawionych wniosków, jeden z nich 
odnosi się do doskonalenia zawodowego kadry 
pracującej w wiejskich ośrodkach pomocy społecz-
nej: „Proces kształcenia ustawicznego jest szczegól-
nie ważny w zawodach wymagających bezpośred-
niego kontaktu z drugim człowiekiem. Taki kontakt 
mają w szczególności osoby pracujące w jednost-
kach pomocy społecznej. Szczególną grupą zawo-

dową są pracownicy socjalni zatrudnieni w tych jed-
nostkach. Muszą oni sukcesywnie dostosowywać 
swoją wiedzę i umiejętności do pracy z osobami, 
które z różnych przyczyn potrzebują wsparcia i po-
mocy w funkcjonowaniu społecznym. Niepokojący 
jest jednak fakt, że 20% badanych ops nie kierowało 
w 2013 roku swoich pracowników na szkolenia”.

W celu zebrania dalszych materiałów analitycz-
nych w drugiej części badania wezmą udział przed-
stawiciele władz samorządowych. Na podstawie 
kwestionariusza wywiadu udzielą odpowiedzi na 
pytanie „Jak lokalni decydenci postrzegają efek-
tywność w pomocy społecznej?”. Ich opinie można 
będzie poznać w drugiej części raportu. Materiał 
będzie dostępny na stronie internetowej projektu 
(www.ois.mazowsze.pl), pod koniec 2014 roku.

Profi laktyka instytucjonalna

Bardzo istotnym zadaniem w ramach pomocy 
społecznej jest zapobieganie powstawaniu mar-
ginalizacji osób i rodzin, a więc profi laktyka, która 
należy do najtrudniejszych zadań pomocy społecz-

nej, bowiem wymaga większego profesjonalizmu 
pracowników socjalnych oraz współdziałania in-
stytucji pomocy społecznej z innymi podmiotami 
(np. szkołą, policją).
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Czynniki ograniczające efektywność działań gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, wg. przyznanej najwyższej oceny „5”, - zdecydowanie ważny.
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Liczba gminnych programów profi laktycznych przeciwdziałających ubóstwu oraz skierowanych do gmin programów profi laktycznych z tego zakresu 

ze sfery rządowej i samorządowej (województwo, powiat).

Badaniu Profi laktyka instytucjonalna przyświecał 
cel zebrania informacji na temat szeroko pojętych 
usług, które przeciwdziałają długotrwałym skutkom 
wykluczenia społecznego oraz zapobiegają trwałe-
mu wejściu do systemu pomocy społecznej. Usługi 
te realizowane były w 2013 roku przez ośrodki po-
mocy społecznej (OPS) w zakresie m.in. przeciw-
działania ubóstwu, bezradności w sprawach opie-
kuńczo–wychowawczych, przemocy w rodzinie, 
bezdomności oraz długotrwałemu bezrobociu. 

Analiza zebranych w trakcie badania Profi lakty-
ka instytucjonalna informacji stała się podstawą do 
sformułowania ośmiu wniosków dla województwa 
mazowieckiego, z których prezentujemy dwa przy-
kładowe:
1. Z uwagi na znaczący udział środków europej-

skich w fi nansowaniu usług profi laktycznych 

(średnio 24%), wskazane jest wykorzystanie 
środków europejskich przeznaczonych na lata 
2014-2020 do budowy infrastruktury dla pro-
wadzenia działań profi laktycznych.

2. Z przeprowadzonego badania wyłaniają się 
obszary badawcze, które z uwagi na swo-
ją złożoność wymagają pogłębionej analizy 
w odrębnych badaniach. Dotyczą one: szcze-
gółowej analizy kosztów i efektywności wska-
zanych usług profi laktycznych oraz analizy 
dostępności usług profi laktycznych dla korzy-
stających z pomocy społecznej z wybranych 
powodów określonych w ustawie o pomocy 
społecznej.

Pozostałe wnioski oraz raport z badania Profi lakty-
ka instytucjonalna, są dostępne na stronie interneto-
wej projektu (www.ois.mazowsze.pl).
 

Liczba gminnych programów profi laktycznych przeciwdziałających bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz skierowanych do 

gmin programów profi laktycznych z tego zakresu ze sfery rządowej i samorządowej (województwo, powiat).

Źródło: Opracowanie Wydział ds. Badań społecznych – Obserwatorium Integracji Społecznej na podstawie przeprowadzonego badania.
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Celem głównym badania dotyczącego współdzia-
łania instytucji był nie tylko opis i charakterystyka za-
kresu i form współpracy jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej na poziomie gminy, powiatu 
oraz województwa z instytucjami publicznymi i orga-
nizacjami społecznymi w zakresie pomocy i wsparcia 
rodzin, lecz także wpływ tego rodzaju współpracy na 
skuteczność działań pomocy społecznej. 

Na podstawie analizy wyników badania opra-
cowano osiem wniosków, które stanowią podsta-
wę do dokonania ogólnego podsumowania. Niżej 
w ramach przykładu prezentujemy następujące 
dwa wnioski: 

Jednostki pomocy społecznej, jeżeli mają trudno-
ści we współpracy z innymi instytucjami w zakresie 
wspierania rodziny, to nie wyklucza to skuteczności 
prowadzonej współpracy, jak też nie wpływa to na 
obniżenie poziomu zadowolenia z prowadzonej 

Czynniki ułatwiające współpracę jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z innymi instytucjami w zakresie wsparcia rodziny

Źródło: Opracowanie Wydział ds. Badań Społecznych – Obserwatorium Integracji Społecznej w oparciu o wyniki badania ankietowego

współpracy. Najmniej trudności jednostki pomocy 
społecznej napotkały w podejmowanej współpracy 
z innymi ośrodkami pomocy społecznej, miejskimi 
ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi cen-
trami pomocy rodzinie, powiatowymi urzędami 
pracy, gminnymi komisjami rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych, policją, w tym policyjny-
mi izbami dziecka, a także z placówkami oświaty. 
W ocenie respondentów największe ograniczenia 
i problemy wystąpiły w podejmowaniu współpracy 
z: sądami rodzinnymi w tym kuratorską służbą są-
dową, placówkami ochrony zdrowia, podmiotami 
ekonomii społecznej.

Współczesna pomoc społeczna ze względu na 
zróżnicowanie potrzeb swoich klientów powinna 
opierać się w swoich działaniach na współpracy 
z innymi instytucjami. W związku z tym zasadne 
jest inicjowanie powstawania partnerstw ośrod-

Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami 

na terenie gminy, powiatu i województwa zajmującymi się 

pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań 

pomocy społecznej
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Korzyści ze współpracy jednostek pomocy społecznej z innymi instytucjami w zakresie wsparcia rodziny.

Zapowiedzi badawcze

Kontrakt socjalny w praktyce

Czwartym badaniem realizowanym z inicjaty-
wy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2014 
roku było badanie pn. Kontrakt socjalny w praktyce. 
Jego głównym celem była próba uzyskania odpo-
wiedzi w zakresie roli kontraktu socjalnego jako jed-
nego z instrumentów aktywnej polityki społecznej 
w rozwiązywaniu problemów społecznych. Badanie 
zostało przeprowadzone metodą jakościową w wy-
branych 21 ośrodkach pomocy społecznej na tere-
nie województwa mazowieckiego. Materiał do ana-
lizy został uzyskany na podstawie indywidualnych 
wywiadów pogłębionych (IDI), zogniskowanego 
wywiadu grupowego (FGI) oraz dyskusji ekspertów 
podczas panelu naukowego. 

Ze względu na rozpoczęcie badania, podczas trwa-
jących prac nad przygotowaniem i przekazaniem do 
druku niniejszego Biuletynu, zachęcamy Państwa do 
zapoznania się z jego wynikami, które będą dostęp-
ne na stronie internetowej (www.ois.mazowsze.pl). 

Diagnoza systemu pomocy i oparcia społecz-

nego dla osób chorujących psychicznie na tere-

nie województwa mazowieckiego

Obserwatorium Integracji Społecznej w 2014 
roku przeprowadzi badanie pt. Diagnoza systemu 
pomocy i oparcia społecznego dla osób chorujących 
psychicznie na terenie województwa mazowieckie-
go. Z konieczności oddania niniejszego Biuletynu 
do druku przed zakończeniem badania, intencją 
Zespołu Obserwatorium Integracji Społecznej jest 
przedstawienie Państwu ogólnych założeń bada-
nia i jednocześnie zachęcenie do zapoznania się 
z wnioskami i całym raportem w późniejszym cza-
sie. Raport będzie dostępny na stronie www.ois.ma-
zowsze.pl – w zakładce badania i publikacje. Celem 
głównym badania jest zdiagnozowanie sposobu 
funkcjonowania instytucji udzielających pomocy 
i oparcia społecznego osobom dorosłym chorują-
cych psychicznie. 

3
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ków pomocy społecznej z innymi instytucjami, 
które będą podejmować wspólne działania na 
rzecz rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Pomimo tego, że respondenci wska-
zali na skuteczność i efektywność prowadzonej 
dotychczas współpracy z innymi instytucjami 
i organizacjami pozarządowymi, nadal występu-

ją liczne bariery i ograniczenia w podejmowaniu 
takiej współpracy. Z tego względu jednostki po-
mocy społecznej nie powinny opierać współpracy 
z innymi instytucjami na jednym wypracowanym 
schemacie, ale stale rozszerzać formy tej współpra-
cy i dostosowywać je elastycznie do zmieniające-
go się otoczenia społecznego.
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W ramach funkcji doradczej w latach 2011–2014 
pracownicy Obserwatorium Integracji Społecznej 
przekazywali w różnej formie informacje dotyczą-
ce wydarzeń społecznych bądź aktywnie w nich 
uczestniczyli. 

Funkcja doradcza – poziom krajowy i regio-

nalny

1. Współuczestniczyli w tworzeniu założeń pro-
gramowych projektu Kalkulator Kosztów Zanie-
chania – wprowadzenie innowacyjnych rozwią-
zań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej 
w obszarze analizy kosztów braku podejmowania 
działań aktywizująco – wspierających, fi nanso-
wanego z funduszy Unii Europejskiej.

2. Prezentowali wyniki prowadzonych badań na 
forum wojewódzkim. Odbiorcą tych informacji 
był Zarząd Województwa Mazowieckiego, Ko-
misja Polityki Społecznej i Prorodzinnej Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego oraz prezydenci 
miast stolic subregionów województwa mazo-
wieckiego (Ciechanów, Płock, Ostrołęka, Siedl-
ce, Radom, m. st. Warszawa).

3. Przygotowali wnioski, rekomendacje oraz zało-
żenia, które zostały wpisane do „Wojewódzkie-
go Programu Pomocy i Oparcia Społecznego 
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na lata 
2012–2015”, który stanowi część Mazowieckie-
go Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

4. Zaprezentowali wyniki badania Instytucje wobec 
osób starszych (zrealizowanego przez MCPS na 
zlecenie IRSS w 2010 roku) na konferencji „Bez-
pieczny senior” zorganizowanej przez Mazowiec-
ki Urząd Wojewódzki i Policję w ramach Rządo-
wego programu ograniczania przestępczości 
i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

5. Uczestniczyli w konsultacjach Regionalnego 
Planu Działań na Recz Zatrudnienia na 2012 rok 
prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy 
w Warszawie. Działanie to jest każdego roku po-
wtarzane i dotyczy przede wszystkim określenia 
bądź zaktualizowania udziału Mazowieckiego 
Centrum Polityki Społecznej w przeciwdziała-
niu wykluczeniu społecznemu osób i rodzin 
z powodu bezrobocia.

6. Przeprowadzili konsultacje dla pracowników 
OPS i PCPR dotyczące metod i narzędzi nie-
zbędnych do przygotowania i przeprowadze-
nia badania pn. Ocena Zasobów Pomocy Spo-
łecznej. Konsultacje były prowadzone w formie 
korespondencji e-mailowej i za pośrednictwem 
Centralnej Aplikacji Statystycznej. 

7. Prezentowali wyniki prowadzonego badania pt. 
Instytucje wobec osób starszych (zrealizowanego 
przez MCPS na zlecenie IRSS w 2010 roku) na 
spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych or-
ganizowanych przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Mazowieckiego dla przedstawicieli 

Katalog prac zrealizowanych w ramach 
funkcji doradczej
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organizacji pozarządowych. Spotkania odbyły 
się w Płocku, Ciechanowie, Ostrołęce, Siedlcach, 
Radomiu i Warszawie.

8. Prezentowali zidentyfi kowane działania inno-
wacyjne oraz „dobre praktyki” w formie prelek-
cji, prezentacji, podczas seminarium zorganizo-
wanego w dniu 20 marca 2012 r. w Warszawie 
pt. Nowoczesne metody komunikacji w obszarze 
pomocy społecznej. 

9. Przygotowywali analizy przeprowadzonych ba-
dań w celu wykorzystania ich przy opracowaniu 
przez Wydział do spraw realizacji POKL tematyki 
szkoleń organizowanych i prowadzonych w ra-
mach projektu oraz do opiniowania wniosków 
projektów systemowych składanych przez gmi-
ny i powiaty województwa mazowieckiego. 

10. Prezentowali wybrane aspekty z badań regio-
nalnych, w tym między innymi Ocena zasobów 
pomocy społecznej w części dotyczącej dziecka, 
rodziny, pieczy zastępczej, a także prezentowali 
wstępne wyniki badania Asystent rodziny - sto-
pień wdrożenia asystentury rodzinnej w gminach 
Mazowsza. Przedstawiali doświadczenia Orga-
nizatorów Pieczy Zastępczej oraz Sądów i Służ-
by Kuratorskiej wobec nowych uregulowań 
Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej.

11. Prezentowali wstępne wyniki badania pt. Sys-
tem opieki nad dzieckiem i rodziną na Mazowszu 
– stan obecny i perspektywy jego rozwoju z punk-
tu widzenia różnych służb i instytucji podczas se-
minarium w dniu 6 grudnia 2012 roku. W semi-
narium udział brali przedstawicieli OPS, PCPR, 
realizatorzy pieczy zastępczej na Mazowszu 
oraz przedstawiciele sądów rodzinnych z tere-
nu województwa mazowieckiego.

12. Uczestniczyli w opracowaniu wyników i reko-
mendacji na podstawie prowadzonych badań 

na potrzeby Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014–2020 oraz w pracach przygotowujących 
nową Strategię Województwa Mazowieckiego 
w zakresie Polityki Społecznej na lata 2014–
2020, będącą integralną częścią Strategii Roz-
woju Województwa Mazowieckiego. 

13. Uczestniczyli w aktualizacji Strategii Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego do roku 2020 
i przekazywali stosowne informacje i analizy do 
zespołu zajmującego się monitoringiem i przy-
gotowaniem strategii. 

14. Wyniki i rekomendacje prowadzonych przez 
OIS badań (Ocena Zasobów Pomocy Społecz-
nej) zostały wykorzystane do aktualizacji Stra-
tegii Rozwoju Województwa Mazowieckiego na 
lata 2013–2020.

Funkcja doradcza – współpraca zagraniczna

Obserwatorium Integracji Społecznej współ-
pracuje od kwietnia 2012 roku z European Social 
Network (ESN). Jest to organizacja, która jako czło-
nek Europejskiej Grupy Ekspertów uczestniczy we 
wsparciu nowych członków Unii Europejskiej w kre-
owaniu rozwoju usług społecznych. ESN obserwu-
je, inicjuje i wspiera rozwój tego procesu w szcze-
gólności w odniesieniu do troski o uwzględnianie 
indywidualnych potrzeb ich odbiorców, godności 
osoby, trwałości i samodzielności rodziny, a także 
odpowiedzialności władz lokalnych za mieszkań-
ców swojej wspólnoty.

Współpraca OIS ma na celu przenoszenie do-
brych praktyk z Europy i promowanie ich wśród 
mazowieckich jednostek pomocy i aktywnej inte-
gracji. Szczególny nacisk położony został przez ESN 
w ostatnich latach na wdrożenie procesu deinstytu-
cjonalizacji, w krajach europejskich, w tym również 
w Polsce. 

Od początku współpracy z ESN – Obserwatorium 
aktywnie uczestniczy w sesjach warsztatowych 
i konferencjach organizowanych przez tę organi-
zację. Wspólnie z przedstawicielami mazowieckich 
domów pomocy społecznej OIS brało udział w se-
sjach warsztatowych poświęconych rozwiązaniom 
i wsparciu osób z niepełnosprawnością intelektu-
alną w środowisku lokalnym. Warsztaty odbyły się 
w Anglii i Czechach. Sesja warsztatowa w Barcelonie 
która odbyła się w 2014 miała na celu przedstawie-
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nie efektów projektu badawczego pn. Inwestowanie 
w usługi dla dzieci. Poprawianie efektywności działa-
nia w zakresie przeciwdziałania ich ubóstwu i wyklu-
czeniu. 

Każdego roku w lipcu przedstawiciele Obser-
watorium Integracji Społecznej i Mazowieckiego 
Centrum Polityki Społecznej uczestniczyli w kon-
ferencjach, organizowanych przez państwa człon-
kowskie przewodniczące w tym czasie Radzie Unii 
Europejskiej. Podczas ostatniej, zorganizowanej 
w 2014 roku XXII konferencji pt. Inwestycja w ludzi 

i społeczności. Integracja i rozwój społeczny (Inve-
sting in people and communities. Social inclusion 
and social development), został zaprezentowany 
Model Kalkulatora Kosztów Zaniechania. Wzbudził 
on bardzo duże zainteresowanie wśród przedstawi-
cieli zajmujących się pomocą i usługami społeczny-
mi w Europie. 

Dzięki współpracy z European Social Network 
mamy możliwość wymiany doświadczeń z partne-
rami zagranicznymi i upowszechniania innowacyj-
nych rozwiązań w naszym regionie. 

Katalog prac zrealizowanych w ramach 
funkcji informacyjnej

Zadaniem Zespołu Obserwatorium Integracji 
Społecznej w latach 2011–2014 było upowszechnia-
nie dorobku badawczego oraz innych zbiorów in-
formacji, zgromadzonych w wyniku realizacji zadań 
projektowych. Informacje te były upowszechniane 
wśród instytucji zajmujących się pomocą i aktywną 
integracją społeczną w województwie mazowiec-
kim przy pomocy różnych technik i metod. 

Konferencje i seminaria

Częstą formą dzielenia się informacjami, bezpo-
średnio z naszymi partnerami z Mazowsza, reali-
zującymi zadania z zakresu polityki społecznej, a w 
szczególności pomocy społecznej, były konferencje 

i seminaria. Mogliśmy się w ten sposób z Państwem 
spotkać i wymienić nasze uwagi. Poniżej przedsta-
wiamy wybrane seminaria spośród ośmiu, zrealizo-
wanych podczas czteroletniego projektu OIS. Wielu 
Czytelników naszego biuletynu uczestniczyło w nich 
i mogło podzielić się swoimi uwagami i wnioskami 
na temat prezentowanych zagadnień. Niżej poda-
jemy tylko przykłady organizowanych seminariów 
w latach 2011–2014, natomiast terminy i tematy se-
minariów i konferencji zawarte są w załączniku nr 1 
do niniejszej informacji.

Dnia 9 listopada 2011 roku w Warszawie Ob-
serwatorium Integracji Społecznej zorganizowało 
seminarium Wsparcie społeczne osób z zaburze-
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niami psychicznymi w ramach instytucji pomocy 

i integracji społecznej na Mazowszu. Celem tego 
wydarzenia było zebranie od zaproszonych przed-
stawicieli instytucji zajmujących się obszarem zdro-
wia psychicznego opinii oraz wniosków na temat 
możliwości wzbogacenia jakości i efektywności 
działań w środowisku lokalnym na rzecz osób z za-
burzeniami psychicznymi. Efektem końcowym se-
minarium było wypracowanie blisko pięćdziesięciu 
wniosków, na podstawie których zostały opraco-
wane rekomendacje do Mazowieckiego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

Dnia 26 września 2012 roku w Warszawie od-
było się seminarium Ocena rozwoju instytucjo-

nalnych form opieki stacjonarnej na Mazowszu 

– deinstytucjonaizacja dla wsparcia aktywnej in-

tegracji, Wydarzenie to było jednym z trzech spo-
tkań przedstawicieli instytucji pomocy i integracji 
społecznej z Mazowsza w 2012 roku. Podczas se-
minarium zostały zaprezentowane między innymi 
przykłady deinstytucjonalizacji placówek pomoco-
wych w różnych krajach europejskich. Dzięki owoc-
nej współpracy Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego i European Social Network w seminarium 
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wziął udział Alfonso Lara Montero, który dokonał 
prezentacji kierunków i etapów deinstytucjonali-
zacji w obszarze działań podejmowanych na rzecz 
osób niesamodzielnych w wybranych krajach eu-
ropejskich.

Ponadto, intencją spotkania było poznanie opinii 
teoretyków i praktyków, zajmujących się polityką 
społeczną w zakresie potrzeb i możliwości deinsty-
tucjonalizacji usług społecznych na Mazowszu. Pre-
zentowane stanowiska były pomocne w planowa-
niu działań w powyższym temacie przez samorządy 
lokalne. 

Jednym z trzech seminariów organizowanych 
w 2013 roku przez Zespól Obserwatorium Inte-
gracji Społecznej było seminarium Strategia roz-

wiązywania problemów społecznych wojewódz-

twa mazowieckiego, identyfi kacja zasobów do 

diagnozy, które się odbyło 23 maja 2013 roku 
w Warszawie. Głównym założeniem seminarium 
było wypracowanie wstępnych wniosków i reko-
mendacji przy partycypacyjnym udziale zaproszo-
nych przedstawicieli różnych służb i instytucji oraz 
określenie założeń dotyczących celów i prioryte-
tów do opracowywanej Strategii w zakresie polity-
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ki społecznej województwa mazowieckiego na lata 
2014–2020.

Seminarium pt. Ocena stanu przygotowania 

samorządu województwa mazowieckiego do re-

alizacji zadań w 2014 roku w zakresie wsparcia 

dziecka i rodziny (możliwości pozyskania środków 

zewnętrznych na realizację zadań) zorganizowano 
25 września 2014 roku w Warszawie. Seminarium 
miało na celu przedstawienie dotychczasowych 
działań w regionie, wynikających przede wszystkim 
z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i propozy-
cji zmian w ustawie, co stało się okazją do podjęcia 
dyskusji na temat budowania lokalnego systemu 
wsparcia dziecka i rodziny oraz pozyskiwania środ-
ków unijnych w nowym okresie programowania 
2014–2020. 

Biuletyn Informacyjny Obserwatorium Inte-

gracji Społecznej

Wydawanie Biuletynu Informacyjnego Obserwa-
torium Integracji Społecznej w wersji papierowej 
było zadaniem komplementarnym projektu OIS, 
wykonywanym w ramach funkcji informacyjnej. 

Podczas trwania projektu zostało wydanych 
siedemnaście numerów. W ciągu każdego roku 
wysyłaliśmy Państwu cztery numery biuletynów, 
a w 2011 roku pięć. Staraliśmy się, aby tematyka 
biuletynów była różnorodna tak, jak różny jest ka-
talog działań wpisujących się w tematykę pomocy 
i integracji społecznej. Nasze czasopisma zawierały 
między innymi prezentację wyników badań i ana-
liz, sprawozdania z seminariów krajowych i zagra-
nicznych, zapowiedzi zmian przepisów prawnych. 
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Na łamach naszego wydawnictwa mogliśmy po-
dzielić się z Państwem informacjami o współpra-
cy zagranicznej z European Social Network – or-
ganizacją zrzeszającą osoby i instytucje z ponad 
30 krajów europejskich odpowiadające za usługi 
socjalne fi nansowane ze środków publicznych. 
Do redagowania naszych biuletynów zapraszali-
śmy również Państwa. W tym miejscu dziękujemy 
wszystkim autorom tekstów za dotychczasową 
współpracę i zapraszamy do upowszechniania do-
brych praktyk, które będą zamieszczone na stronie 
internetowej projektu (www.ois.mazowsze.pl). Na 
niej znajdują się również Biuletyny Informacyj-
ne Obserwatorium Integracji Społecznej w wersji 
elektronicznej. Wykaz wydanych Biuletynów za-
wiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu 

aktywnej integracji 

Niezwykle istotnym obszarem pozostającym 
w sferze zainteresowania podmiotów pomocy i in-
tegracji społecznej jest wiedza dotycząca praktycz-
nych doświadczeń wynikających z realizowanych 
projektów i podejmowanych działań na poziomie 
lokalnym. Upowszechnianie dobrych praktyk jest 

obecnie jedną ze skuteczniejszych metod impliko-
wania zmiany społecznej. Działania te wpisywały się 
w funkcję informacyjną projektu, dostarczając tym 
samym źródła wiedzy o realizowanych programach 
na Mazowszu i ich skuteczności. 

Poniżej prezentujemy dwie spośród kilkunastu 
opisanych „dobrych praktyk” w Biuletynach Ob-
serwatorium Integracji Społecznej, dostępnych na 
stronie www.ois.mazowsze.pl

XII Przegląd Twórczości Artystycznej Mieszkań-

ców Warszawskich Domów Pomocy Społecznej

To cykliczne wydarzenie jest organizowane od 
1999 roku. Jego wieloletnimi współorganizatorami 
są: Oddział Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa 
Pracowników Socjalnych, Warszawskie Centrum Po-
mocy Rodzinie, Centrum Usług Socjalnych i Szkole-
nia Kadr Pomocy Społecznej, „Ośrodek Nowolipie”. 
W przeglądzie, który odbył się 19 października 2011 
roku wzięło udział stu dwudziestu mieszkańców 
Warszawskich Domów Pomocy Społecznej i bywal-
ców „Ośrodka Nowolipie”. W większości są to osoby 
o dużej dysfunkcji ruchowej, intelektualnej i o bardzo 
niskim statusie materialnym, wyłonione ze swoich 
macierzystych placówek. Podczas trwania XII edy-
cji przeglądu zaprezentowano różnorodny dorobek 
aktywności artystycznej warszawskich placówek 
takich jak: aranżacje literatury pięknej i autorskich 
scenariuszy mieszkańców oraz terapeutów, recytacje 
wierszy własnego autorstwa, pokazy różnych form 
teatralnych i kabaretowych, występy zespołów mu-
zycznych, wystawy prac manualnych mieszkańców 
placówek całodobowych (malarstwo akwarelowe, 
tkactwo, rzeźba, malarstwo na szkle, decoupage, 
grafi ka, fotografi a, artystyczna i dokumentalna itp.). 

W ramach kolejnej dobrej praktyki pragniemy 
przybliżyć Państwu inicjatywę, którą Środowisko-
wy Dom Samopomocy przy Miejskim Ośrodku 
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Pomocy Rodzinie w Siedlcach wspólnie z Oddzia-
łem Psychiatrycznym SPZOZ w Siedlcach, realizuje 
w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia 
Psychicznego.

„Przez twórczość do zdrowia” – pod tym hasłem 
od dziewięciu lat osoby biorące udział w tym projek-
cie spotykają się z mieszkańcami Siedlec na werni-
sażu oraz wystawie prac plastycznych i rękodzielni-
czych, autorstwa uczestników naszego Domu oraz 
pacjentów Oddziału Psychiatrycznego. Dziewięć lat 
temu w Siedlcach, sztuka po raz pierwszy stała się 
potężnym orężem w walce ze stereotypami i styg-
matyzacją społeczną osób dotkniętych problemami 
zdrowia psychicznego. Wystawa „Przez twórczość 
do zdrowia” na stałe wpisała się w kalendarium 
corocznych imprez. Wernisaż odbywał się w róż-
nych miejscach, takich jak: Muzeum Regionalne, 
Urząd Miasta, Szpital Wojewódzki oraz dwukrotnie 
w ramach konferencji naukowych organizowanych 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedl-
cach. Organizując wernisaż starano się dotrzeć do 
różnych środowisk miasta, aby w wyjątkowej at-
mosferze, wbrew powszechnym stereotypom, po-
rozmawiać o ludziach, którzy na co dzień borykają 
się z problemami niezrozumienia, braku akceptacji 
i jakże często wykluczenia społecznego. Tak więc 
chcąc dotrzeć do jak największej grupy mieszkań-
ców Siedlec i nie tylko, wystawa „Przez twórczość 
do zdrowia” jest eksponowana w formie „wystawy 
wędrującej” w różnych instytucjach Siedlec. Szcze-
gólnie ważne dla środowiska wspierającego osoby 

z zaburzeniami psychicznymi jest docieranie do 
młodzieży, stąd wystawa często jest prezentowa-
na w szkołach oraz wszędzie tam, gdzie ekspozycja 
będzie ważnym aspektem szeroko rozumianej inte-
gracji społecznej w środowisku lokalnym oraz kre-
owaniem pozytywnego wizerunku osoby z chorobą 
psychicznej. 

Strona internetowa – Obserwatorium Integra-

cji Społecznej

Strony internetowe stały się wciągu ostatniej 
dekady popularną formą przekazu informacji na 
temat działań, zarówno fi rm prywatnych, jak i in-
stytucji rządowych oraz samorządowych. Ich układ 
grafi czny i zawarte informacje mają na celu skutecz-
ne zarządzanie informacją wśród zainteresowanych 
odbiorców. Takie działanie ma również duży wpływ 
na wizerunek instytucji realizującej dany projekt. 

Istotne z punktu działań Public Relations jest 
dostosowanie przekazywanych informacji do sze-
rokiego grona zainteresowanych odbiorców. Jest 
to bardzo ważny element w budowaniu marki in-
stytucji wśród naszych zawodowych partnerów. 
Cel, jaki przyświecał stworzeniu strony interneto-
wej projektu Obserwatorium Integracji Społecznej 
podyktowany był przede wszystkim upowszech-
nianiu dorobku badawczego i analitycznego OIS. 
Zamieszczenia bieżących informacji na temat reali-
zowanych zadań spowodowało częstą odwiedzal-
ność utworzonej strony. Informacje zamieszczane 
w panelu Obserwatorium Integracji Społecznej 
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były bardzo często wykorzystywane przez part-
nerów zewnętrznych do bieżących prac w danym 
zakresie. Badania, publikacje oraz aktualne in-
formacje na temat organizowanych seminariów 
i konferencji naukowych były najchętniej śledzo-
nymi informacjami na przygotowanej stronie pro-
jektu. Formą dzielenia się z Państwem informacja-
mi o wydarzeniach naukowych było utworzenie na 
stronie OIS kalendarza regionalnych i krajowych 
wydarzeń naukowych. Tym sposobem możliwa 
była wymiana informacji z ośrodkami naukowymi 
i akademickimi prowadzącymi dyskusję skupioną 
wokół zagadnień polityki społecznej. 

 

Newsletter OIS

Zadaniem elementarnym Obserwatorium Inte-
gracji Społecznej wykonywanym w ramach funkcji 
informacyjnej było wysyłanie w wersji elektronicz-
nej Newslettera. Zawarte były w nim informacje na 
temat aktualnych prac badawczych prowadzonych 
przez OIS. Newsletter był również doskonałą formą 
upowszechniania wyników badań udostępnioną 
elektronicznie szerszemu gronu odbiorców. W ten 
sposób pracownicy zatrudnieni w jednostkach or-
ganizacyjnych pomocy społecznej na Mazowszu 
otrzymywali najnowszą wiedzę z zakresu potrzeb 
i wyzwań jakie niesie ze sobą zmieniająca się rzeczy-
wistość i potrzeby mieszkańców regionu. Ponad-
to, w pakiecie informacyjnym przekazywane były 
odbiorcom wiadomości wpisujące się w tematykę 
pomocy i integracji społecznej. W ten sposób infor-
mowaliśmy Państwa o możliwości podjęcia nauki 
na studiach podyplomowych lub specjalizacji w za-
wodzie pracownik socjalny. Innym merytorycznym 
przekazem była propozycja uczestniczenia on-line 
w konferencji międzynarodowej zorganizowanej 
w lutym 2014 roku przez European Social Network 
w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Intencją 
autorów przygotowujących kolejne wydania New-
slettera było podzielenie się z Państwem informa-
cjami, które będą mogły zostać wykorzystane w co-
dziennej pracy zawodowej, jak również przyczynić 
się do rozwoju osobistego. 
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Przegląd działań doradczych
i informacyjnych – załączniki

Załącznik nr 1

Seminaria i konferencje
 zrealizowane w okresie 2011 2014 rok przez Obserwatorium Integracji 

Społecznej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

l/P
Termin

i miejsce realizacji
Tytuł seminarium/konferencji Prezentowana tematyka 

1.
9.11.2011 r.

Warszawa

„Wsparcie społeczne osób z zabu-

rzeniami psychicznymi w ramach 

instytucji pomocy i integracji spo-

łecznej na Mazowszu”.

Założenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i wynikające z niego 

zadania dla Województwa Mazowieckiego.

Zadania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w związku z opracowywaniem 

Mazowieckiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (MPOZP) w części dotyczącej 

wsparcia społecznego.

Cel, metodologia i etapy realizacji badania pn. „System wsparcia społecznego osób 

z zaburzeniami psychicznymi w ramach instytucji pomocy i integracji społecznej na 

Mazowszu”.

2.
20.03.2012 r. 

Warszawa

„Nowoczesne metody komunikacji 

w obszarze pomocy społecznej”

Ocena zasobów pomocy społecznej – nowy sposób diagnozowania potrzeb pomocy spo-

łecznej.

Statystyczna Aplikacja Centralna (SAC) – usprawnienie i przyśpieszenie obsługi sprawoz-

dawczości – analizy i oceny zasobów na poziomie centralnym.

Obserwatorium Integracji Społecznej – zasady pracy w systemie SAC na Mazowszu.

Nowoczesne metody i zasady komunikacji między jednostkami pomocy społecznej i ak-

tywnej integracji (promocja, strona internetowa, newlestter tematyczny).

Kampanie społeczne – skuteczny sposób komunikacji ze społeczeństwem. Projekcja re-

portażu telewizyjnego i rozmowa z Panią Dobromiłą Skalską – dziennikarką TVP 3.

3.
26.09.2012 r.

 Warszawa

„Ocena rozwoju instytucjonalnych 

form opieki stacjonarnej na Ma-

zowszu – de instytucjonalizacja dla 

wsparcia aktywnej integracji”

Współpraca Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej z European Social Network. 

Informacja o dotychczasowych działaniach.

Deinstytucjonalizacja pomocy społecznej i jej modelowe rozwiązania w wybranych 

krajach Unii Europejskiej.

Wykorzystanie danych z Oceny zasobów pomocy społecznej w procesie planowania 

i wdrażania de instytucjonalizacji w celu wsparcia aktywnej integracji na Mazowszu.

4.
23.05.2013 r.

Warszawa

„Strategia rozwiązywania proble-

mów społecznych województwa 

mazowieckiego, identyfi kacja zaso-

bów do diagnozy’

Pomoc społeczna w regionie – nowe zadania wynikające z nowelizacji ustawy o po-

mocy społecznej. 

Regionalne strategie polityki społecznej wyznacznikiem zrównoważonego rozwoju 

społecznego w świetle długookresowej i średniookresowej strategii rozwoju kraju.

Ocena stanu realizacji działań instytucji i służb w zakresie polityki społecznej na Ma-

zowszu w obszarach: dziecko i rodzina, osoby niepełnosprawne, osoby starsze.
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5.

5–6. 12 2013 r. 

Falenty/k 

Warszawy

„Strategia Wojewódzka w zakresie 

polityki Społecznej dla wojewódz-

twa mazowieckiego na lata 2014 

–2020. Priorytety i możliwości 

działań instytucji pomocy i aktywnej 

integracji w nowym okresie progra-

mowania”.

Strategia polityki społecznej dla województwa mazowieckiego na lata 2014–2020 – 

diagnoza opracowana przez Obserwatorium Integracji Społecznej.

Diagnoza społeczno – gospodarcza z wykorzystaniem analizy SWOT. Wstępne wnioski 

i rekomendacje dla Strategii.

Misja i operacjonalizacja Strategii Województwa Mazowieckiego – porównanie z inny-

mi strategiami w kraju.

Priorytety instytucji pomocy i aktywnej integracji w nowym okresie programowania 

w projektach dokumentów krajowych na lata 2014 – 2020.

Wykluczenie społeczne i przeciwdziałanie ubóstwu – założenia i fi nansowanie na lata 

2014–2020 – wyzwania dla Mazowsza.

6.

12–13.12.2013 r. 

Sękocin Stary/k. 

Warszawy

„Badania i analizy w obszarze 

dziecka i rodziny – rozwój systemu 

pieczy zastępczej w województwie 

mazowieckim”

Prezentacja wyników badania „Ocena stanu realizacji zadań gminy w zakresie funk-

cjonowania asystenta rodziny oraz modelu pracy asystenta rodziny z uwzględnieniem 

specyfi ki miast i gmin województwa mazowieckiego”.

Prezentacja wstępnych wyników badania „Ocena jakości realizowanego modelu asysty 

rodzinnej na terenie województwa mazowieckiego”.

Działania na rzecz rodziny – obserwacja rozwiązań w kraju i regionie mazowieckim”.

7.
25. 09. 2014r. 

Warszawa

„Ocena stanu przygotowania samo-

rządów województwa mazowiec-

kiego do realizacji zadań w 2014 

roku w zakresie wsparcia dziecka 

i rodziny (możliwości pozyskania 

środków zewnętrznych na realiza-

cję zadań)”.

Budowanie lokalnego systemu wsparcia dziecka i rodziny, założenia i rzeczywistość.

Usługi społeczne skierowane do dziecka i rodziny z uwzględnieniem systemu pieczy 

zastępczej i adopcji - omówienie wyników Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 

2013.

Europejski Fundusz Społeczny w okresie programowania 2014-2020, środki 

na wsparcie działań z zakresu systemu pomocy dziecku i rodzinie, w tym rozwoju pie-

czy zastępczej dla gmin i powiatów.

Stan realizacji zadań z zakresu adopcji i preadopcji na terenie województwa mazo-

wieckiego, w tym realizowanych w ramach programów i projektów społecznych oraz 

wprowadzenie do systemowego monitorowania procesów adopcyjnych.

Omówienie zmian prawnych dotyczących adopcji, wynikających z ustawy z dnia 

25 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

oraz niektórych innych ustaw 

8.
30.10.2014 r. 

Warszawa

„Analiza doświadczeń sądów ro-

dzinnych i kuratorów sądowych 

i ich rola w procesie adopcji”

Diagnoza lokalnych działań z zakresu wspierania rodziny oraz adopcji na Mazowszu.

Rola Kuratora sądowego w procedurze adopcyjnej.

Doświadczenia sądu rodzinnego i jego rola w orzekaniu o adopcji.

Analiza danych statystycznych z zakresu adopcji – dane krajowe i regionalne.

Zakres zmian przepisów prawa z zakresu adopcji oraz wprowadzenie do informatyzacji 

obsługi danych dzieci zgłaszanych do adopcji, możliwość współpracy z Obserwatorium 

Integracji Społecznej.
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Załącznik nr 2

BIULETYNY INFORMACYJNE OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
 Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

L/p Nr Biuletynu
Ogólny zakres tematyczny materiałów informacyjnych zamieszczonych w Biuletynach Informacyjnych Obserwatorium. In-

tegracji Społecznej

1. 1/2011

Działalność analityczna i badawcza OIS

Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok dla województwa mazowieckiego. 

Diagnoza stanu zastanego w dziedzinie polityki, pomocy społecznej i integracji społecznej.

Ocena zasobów pomocy społecznej – wybrane zagadnienia badawcze.

2. 2/2011

Konferencje, seminaria i inne wydarzenia na Mazowszu – European Social Network – 6-8 lipca 2011 r. konferencja Przedstawicieli 

ESN w Warszawie.

Dobre praktyki – działania jednostek pomocy i integracji społecznej (OPS w Mławie, OPS w Sochaczewie, MOPS w Pułtusku, DPS 

św. Józefa w Mieni, DPS w Bramkach).

3. 3/2011

Informacje ogólne dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym: zasady uczestnictwa, postępowanie wspierająco-

rehabilitacyjne, dokumentacja uczestników, kadra, warunki lokalowe standardy, zasady dotyczące odpłatności).

XII Mazowiecki Przegląd Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy w Sochaczewie.

Informacja o nowo otwartym Środowiskowym Domu Samopomocy w Miedznej, pow. węgrowski.

Wykaz środowiskowych domów samopomocowych w woj. mazowieckim.

4. 4/2011

Informacje ogólne o domach pomocy społecznej (zasady ubiegania się o miejsce, standardy).

Domy pomocy społecznej w województwie mazowieckim (typy domów, fi nansowanie, zatrudnienie, usytuowanie terytorialne).

Rejestr domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego.

5. 5/2011

Wolontariat w mazowieckich ośrodkach pomocy społecznej – konferencja z dnia 10 czerwca 2011 roku.

Razem wobec przemocy w rodzinie – konferencja z dnia 14 listopada 2011 roku.

Wsparcie społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu – seminarium z dnia 9 listopada 2011 roku.

Dobre praktyki – integracja na Mazowszu (ŚDS w Łubcu, pow. Warszawski Zachodni, PCPR w Ożarowie Mazowieckim, WTZ w Sa-

dowej, pow. Warszawski Zachodni, Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Sochaczewie, Centrum Alzhaimera w Warszawie.

6. 1/2012

Artykuły informacyjne dotyczące: 1) zmian w ustawie o pomocy społecznej, w odniesieniu do obowiązku przygotowywania Oceny 

zasobów pomocy społecznej przez samorządy wszystkich szczebli, 2) przebiegu konferencji z dnia 20 marca 2012 r. pt. „Nowocze-

sne metody w obszarze komunikacji społecznej”, 3) możliwości zastosowania Statystycznej Aplikacji Centralnej (SAC).

Współpraca zagraniczna OIS – edukacyjne spotkania z European Social Network (ESN).

Działalność placówek pomocy i integracji społecznej na Mazowszu, na przykładzie DPS „Pomocna Dłoń” w Wirowie, WTZ w Lipsku.

Obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (2012) w Polsce – wymiana do-

świadczeń.

7. 2/2012

Nowe zadania samorządu województwa mazowieckiego, w tym między innymi: prawa rodziców i dzieci, stan przygotowania 

samorządu wojewódzkiego do realizacji zadań z zakresu adopcji i wspierania rodziny, organizacja adopcji i preadopcji na Mazow-

szu, zadania i oferta ośrodka adopcyjnego, przebieg adopcji – opis procedury w odniesieniu do dziecka i potencjalnych rodziców, 

współpraca kandydatów do przysposobienia z ośrodkiem adopcyjnym.

Działalność ośrodków adopcyjnych – prezentacja mazowieckich ośrodków adopcyjnych.

Organizacja adopcji i preadopcji na Mazowszu – dane teleadresowe.

8. 3/2012

Informacja o nowej stronie internetowej OIS – u.

Wnioski i rekomendacje wynikające z Oceny zasobów pomocy społecznej przeprowadzonej przez ośrodki pomocy społecznej i po-

wiatowe centra pomocy rodzinie województwie mazowieckim na koniec 2011 roku.

Współpraca zagraniczna OIS – wizyta w Londynie w ramach sesji warsztatowej ESN pod nazwą „Zarządzanie zmianami: Rola 

władz publicznych w de instytucjonalizacji”.

Aktywne formy działalności placówek pomocy i integracji społecznej na Mazowszu (działania integracyjne: DPS „Jedlina” w Mieni, 

DPS św. Józefa w Mieni, WTZ w Lipsku)

9. 4/2012

Diagnoza sytuacji społecznej i demografi cznej osób starszych – Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 

na lata 2012–2013.

Sytuacja społeczna i demografi czna osób starszych w kontekście „Oceny zasobów pomocy społecznej w 2011 roku” na Mazowszu.

Prawa człowieka w życiu osób starszych – na podstawie publikacji „Prawa człowieka – poradnik dla osób starszych”.

Działania pomocy społecznej wobec seniorów na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrołęce.

Centrum Alzhaimera – pomoc, opieka i wsparcie osób chorych i ich rodzin

Bezpieczeństwo socjalne osób starszych. Realizacja zadań Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Adresy, telefony i strony internetowe organizacji i instytucji przydatne dla osób starszych.
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10. 1/2013

Artykuł prof. dr hab. Piotra Sałustowicza „Co wiemy o potrzebach pomocy i wsparcia rodziny”.

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – obecna sytuacja w województwie mazowieckim.

Obraz asystenta rodziny na Mazowszu na podstawie wyników badania przeprowadzonego przez Mazowieckie Centrum Polityki 

Społecznej w 2012 roku oraz wnioski i rekomendacje wypływające z badania.

11. 2/2013

Adopcja dzieci z rodzin zastępczych – na podstawie doświadczeń ze współpracy Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie z Warszaw-

skim Centrum Pomocy Rodzinie.

Sytuacja niemowląt pozbawionych opieki rodzicielskiej – raport sporządzony na podstawie doświadczeń Interwencyjnego Ośrod-

ka Preadopcyjnego w Otwocku.

Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie – praca metodą zespołową.

Świadczenia rodzinne w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Innowacja i kreatywność młodych w gminie Długosiodło.

Radomskie Towarzystwo Dobroczynności w działaniach na rzecz dzieci.

12. 3/2013

Wybrane dane ogólne dotyczące problemów społecznych z Oceny zasobów pomocy społecznej w województwie mazowieckim 

za 2012 rok.

Zasoby instytucjonalne pomocy społecznej i wsparcia rodziny.

Kadra ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie – kapitałem ludzkim tych instytucji.

Wnioski i rekomendacje wypływające z „Oceny zasobów pomocy” społecznej w województwie mazowieckim za 2012 rok.

Wykorzystanie danych z oceny zasobów pomocy społecznej.

13. 4/2013

Najważniejsze uregulowania prawne dotyczące osób niepełnosprawnych.

Wybrane działania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i innych podmiotów prawnych dzia-

łających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Działania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych.

Działania samorządów lokalnych na rzecz osób niepełnosprawnych według „Oceny zasobów pomocy społecznej w województwie 

mazowieckim za 2012 rok”.

Przykłady dobrych praktyk na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych 

na przykładzie DPS im. Jana Pawła II w Nasielsku, powiatowego ŚDS w Mińsku Mazowieckim, ŚDS w Siedlcach.

14. 1/2014

Informacje ogólne z Oceny zasobów pomocy społecznej w województwie mazowieckim za 2013 rok.

Ocena zasobów pomocy społecznej w gminach województwa mazowieckiego.

Wnioski i rekomendacje dla gmin.

Przykładowa Karta Gminy.

15. 2/2014

Wybrane zagadnienia charakteryzujące sytuację społeczno – gospodarczą województwa mazowieckiego na przykładzie Oceny 

zasobów pomocy społecznej za 2013 rok.

Ocena zasobów pomocy społecznej w powiatach województwa mazowieckiego – wybrane zagadnienia badawcze.

Wnioski i rekomendacje dla województwa.

Karty powiatów.

Dane z kart powiatów w układzie subregionalnym.

Rozmieszczenie wybranych jednostek pomocy i integracji społecznej.

16. 3/2014

Artykuły własne instytucji pomocowych, których formy i sposób działania można uznać jako „dobre praktyki” (Fundacja Pomocy 

Rodzinie „Gwiazdeczka” w Warszawy, Akademia Kompetencji Wychowawczych w Mławie, Grupa wsparcia dla osób ze stwardnie-

niem rozsianym w Wyszkowie, DPS św. Józefa w Mini, Centrum Usług Środowiskowych w Słupnie. 

Przykłady działań podejmowanych na rzecz osób starszych – Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Tłuszczu, Dom Dziennego Pobytu „Senior” w Wyszkowie.

Przykład działań partnerskich instytucji rynku pracy i pomocy społecznej – Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie. 

 Przykład działalności podmiotu ekonomii społecznej – „Centrum Usług Środowiskowych” w Słupnie. 

17. 4/2014

Katalog prac badawczych, w tym: „Diagnoza stanu zastanego”, „Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok”, „Adopcja na 

Mazowszu. System adopcyjny w województwie mazowieckim w świetle wyników badań i analiz Obserwatorium Integracji Spo-

łecznej”, „Ocena stanu realizacji zadań gminy w zakresie funkcjonowania asystenta rodziny oraz modelu pracy asystenta rodziny 

z uwzględnieniem specyfi ki miast i gmin województwa mazowieckiego”, „Ocena jakości realizowanego modelu asysty rodzinnej 

na terenie województwa mazowieckiego za 2013 rok”, trzy raporty cząstkowe badań ogólnopolskich w części dotyczącej woje-

wództwa mazowieckiego: „Profi laktyka instytucjonalna” „Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich”, „Współpracy in-

stytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem 

rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej”. W trakcie realizacji jest badanie „Kontrakt socjalny w praktyce”.

Katalog prac informacyjnych, w tym: konferencje i seminaria, biuletyny informacyjne Obserwatorium Integracji Społecznej, pro-

wadzenie strony internetowej OIS, newsletter OIS.

Katalog prac doradczych, w tym: wykorzystanie konferencji, seminariów, spotkań i szkoleń do działań doradczych realizowanych 

na poziomie krajowym i zagranicznym.
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