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SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo,

Polityka społeczna i sprawy społeczne to obszary, które z roku na rok wymagają coraz większego wspar-

cia ze strony władz Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dlatego też tak dużą wagę przykładamy 

do różnorodnych działań prowadzonych w tym zakresie, w tym do opracowania Oceny zasobów pomocy 

społecznej. Zebrane za jej pośrednictwem dane są niezbędne do monitorowania sytuacji społecznej na-

szego województwa. Pozwalają na ocenę dostępności do usług społecznych dla mieszkańców Mazowsza 

i planowania wielkości wsparcia dla osób wykluczonych: długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, 

ubogich rodzin wielodzietnych, osób starszych.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z Oceną zasobów, jej wnioskami i rekomendacjami dla lepszego 

zrozumienia i zdiagnozowania problemów społecznych występujących w naszym regionie. 

Chciałabym również podziękować wszystkim gminom i powiatom, a szczególnie pracownikom insty-

tucji pomocy i aktywnej integracji w województwie mazowieckim za udział w prowadzonym przez Ma-

zowieckie Centrum Polityki Społecznej procesie gromadzenia danych. Mam nadzieję, że kolejna edycja 

Oceny zasobów zaprezentowana w Biuletynie będzie dla samorządów lokalnych, organizacji pozarządo-

wych i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej cennym źródłem informacji do planowania działań 

społecznych. Jestem również przekonana, że będzie to inspiracja dla Państwa do podejmowania nowych 

działań oraz rozwijania lokalnych inicjatyw społecznych, a także pozyskiwania środków fi nansowych, po-

zostających na ten cel w dyspozycji Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Życzę przyjemnej lektury,

 Elżbieta Lanc

 Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
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WPROWADZENIE
Przekazujemy Państwu pierwszy w  bieżącym roku numer Biuletynu Informacyjnego Obserwatorium In-

tegracji Społecznej, którego wydawcą jest Samorząd Województwa Mazowieckiego i Mazowieckie Centrum 

Polityki Społecznej. Biuletyn został poświęcony w całości Ocenie zasobów pomocy społecznej opracowanej 

w oparciu o sytuację społeczną i demografi czną województwa mazowieckiego za 2015 rok (zwaną dalej Oceną 

zasobów) i stanowi jej zwięzłe streszczenie.

Podobnie jak w  latach ubiegłych Ocena zasobów została przygotowana i przeprowadzona w okresie od 

końca marca do 30 kwietnia 2016 r. przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Wydziale ds. Badań 

Społecznych - Obserwatorium Integracji Społecznej przy wykorzystaniu narzędzia (ankiety badawczej) jedno-

litego w skali całego kraju, umieszczonego w systemie informatycznym Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Po raz kolejny Ocena zasobów zawiera dane liczbowe opisujące: rynek pracy, osoby korzystające z pomocy 

społecznej, wybrane usługi świadczone w ramach aktywnej integracji i systemu wsparcia rodziny, instytucje 

pomocy społecznej oraz koszty prowadzenia i utrzymania zasobów pomocy społecznej na Mazowszu. Materiał 

opisujący mazowiecką pomoc społeczną został uzupełniony w roku bieżącym o informacje dotyczące:

• Funkcjonujących na terenie województwa organizacji pozarządowych aktywnie działających na rzecz 

osób ubogich i wykluczonych.

• Dostępności do instytucji i specjalistów świadczących usługi medyczne oraz społeczne dla osób w kry-

zysie psychicznym i osób z ograniczoną sprawnością intelektualną.

• Sytuacji osób starszych.

Zebrane w ramach Oceny zasobów dane będą wykorzystywane do procesu monitoringu i aktualizacji Stra-

tegii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Ocena będzie także ważnym źró-

dłem informacji do planowania interwencji w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020, przeznaczonych na realizację projektów społecznych w gminach i powiatach regionu. Dane z Oce-

ny stanowią również ważne źródło informacji dla gmin, powiatów, organizacji pozarządowych dla opraco-

wywania strategii rozwiązywania problemów społecznych, jak i przygotowywania programów pomocowych. 

Dlatego każdą część Biuletynu zamykają wnioski i rekomendacje odnoszące się do danego obszaru opisanego 

w Ocenie zasobów.

W ostatniej części Biuletynu umieściliśmy przykładową mapę obrazującą rozmieszczenie jednostek pomo-

cy i aktywnej integracji na terenie województwa oraz tzw. Kartę powiatu zawierające wybrane zasoby woje-

wództwa mazowieckiego z wyszczególnieniem Warszawy. W ramach Oceny zasobów zostały przygotowane 

osobne karty dla każdego z powiatów. Dane zebrane w Ocenie zasobów pozwalają również na opracowanie 

Kart gmin. W celu uzyskania szczegółowych danych zapraszamy do kontaktu z Wydziałem ds. Badań Społecz-

nych - Obserwatorium Integracji Społecznej w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.

Barbara Kucharska

Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
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DEMOGRAFIA W  GMINACH I  POWIATACH 

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO1

Według stanu w  dniu 31 grudnia 2015 r. w  wo-

jewództwie mazowieckim zamieszkiwało ok. 5349 

tys. osób2, co stanowiło 13,9% ogółu ludności Polski; 

mieszkańcy miast stanowili 14,8% ludności miejskiej 

kraju, a mieszkańcy wsi – 12,5% ogółu ludności wiej-

skiej. W  porównaniu z  2014 rokiem liczba ludności 

województwa zwiększyła się o 0,27%, a w porówna-

niu z 2010 r. – o 1,56%. 

Największe miasto regionu - Warszawa - na koniec 

roku 2015 liczyła ok. 1744 tys. ludności, stanowiąc 

32,6% ogółu ludności województwa. W latach 2010-

2015 roczne tempo przyrostu ludności stolicy zawie-

rało się w  przedziale od 0,41% w  2012 r. do 0,64% 

w 2014 r.

Województwo mazowieckie zurbanizowane jest 

w stopniu wyższym od przeciętnego w kraju – udział 

mieszkańców miast w ogólnej liczbie ludności woje-

wództwa stanowi ponad 64%, natomiast w kraju – nie-

co ponad 60%. W końcu 2015 r. wskaźnik zaludnienia 

wyniósł 150 osób na 1 km2 i był bardzo zróżnicowany 

przestrzennie. Z analizy rozkładu tego wskaźnika na 

poziomie powiatów wynika, że najmniejsza gęstość 

zaludnienia występuje w powiecie łosickim (41 osób/

km2), a największa – w m.st. Warszawie (3372 osoby/

km2).

Struktura ludności według płci w  województwie 

mazowieckim charakteryzuje się liczebną przewagą 

kobiet – podobnie jak w  latach wcześniejszych na 

koniec 2015 r. stanowiły one 52,2% populacji (w kraju 

51,6%); wskaźnik feminizacji, tj. liczba kobiet w prze-

liczeniu na 100 mężczyzn, wyniósł 109 (w kraju 107). 

Bardziej sfeminizowana jest ludność miast niż wsi – 

w omawianym roku udział kobiet wyniósł odpowied-

nio 53,3% wobec 50,1%, a  wskaźnik feminizacji 114 

wobec 100.

Dodatni przyrost naturalny w województwie ma-

zowieckim obserwowany jest od 2006 r., przy czym 

najwyższe jego natężenie wystąpiło w 2010 r. – wów-

czas, w wyniku bilansu urodzeń i zgonów, na każde 10 

tys. ludności przybyło przeciętnie 14 osób. W 2015  r. 

przyrost naturalny był znacznie niższy – w przelicze-

niu na 10 tys. mieszkańców przybyły tylko 4 osoby 

(w  2014 roku 7 osób). W  województwie mazowiec-

kim w 2015 r. zarejestrowano 57456 urodzeń żywych. 

W stosunku do poprzedniego roku było to o 317 wię-

cej, a w porównaniu z 2010 r. – o 3300 mniej. Współ-

czynnik urodzeń żywych wyniósł 10,76‰ wobec 

10,73‰ przed rokiem i 11,56‰ przed pięcioma laty. 

W  2015 r. zmarło 55030 osób, tj. o  1536 więcej niż 

w 2014 r. Współczynnik natężenia zgonów ukształto-

wał się na poziomie 10,30‰ wobec 10,05‰ w 2014 r. 

W miastach województwa dodatni przyrost naturalny 

utrzymuje się od 2005 r., natomiast na wsi wystąpił 

w  latach 2008–2010, 2012 i  2014. W  ostatnim roku 

analizy współczynnik przyrostu naturalnego w  mia-

stach wyniósł 0,83‰, a na wsi minus 0,21‰ (przed 

rokiem odpowiednio 1,01‰ i minus 0,09‰). 

W  Warszawie dodatni przyrost naturalny utrzy-

muje się od 2008 r. (z wyjątkiem 2013 r.), przy czym 

najwyższą wartość wskaźnika odnotowano w 2010 r. 

(1,19‰). W 2015 r. współczynnik przyrostu naturalne-

go w stolicy wyniósł 0,75‰.

Na koniec 2015 r. dodatni przyrost naturalny wy-

stąpił w  18 powiatach, przy czym w  ujęciu względ-

nym w 13 z nich był wyższy niż przeciętnie w woje-

wództwie; najwyższą wartość wskaźnika odnotowano 

w powiecie piaseczyńskim (4,83‰). Ujemny przyrost 

naturalny wystąpił w 24 powiatach, w tym w dwóch 

miastach na prawach powiatu – Płocku i  Radomiu; 

najniższe natężenie omawianego współczynnika od-

notowano w powiecie lipskim (minus 6,58‰). Z ana-

lizy przestrzennego rozkładu omawianego zjawiska 

wynika, że powiaty z  dodatnim przyrostem natural-

nym koncentrują się głównie w centralnej części wo-

jewództwa oraz w  bezpośrednim otoczeniu trzech 

miast na prawach powiatu – Ostrołęki, Radomia i Sie-

dlec.

Rok 2015 był drugim z kolei, w którym – po spad-

kach w latach 2009-2013 – odnotowano wzrost liczby 

nowo zawartych małżeństw. W  województwie ma-

zowieckim związek małżeński zawarło 25808 par, tj. 

o  884 więcej niż rok temu, jednak o  8167 mniej niż 

siedem lat temu. Współczynnik małżeństw wyniósł 

4,83‰, wobec 4,68‰ w  2014 r. i  6,55‰ w  2008 r. 

1  „Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w 2015 r.”, Urząd Statystyczny w Warszawie, maj 2016 r.

2  Szacunki liczby i struktury ludności dla lat międzyspisowych sporządza się metodą bilansową, przyjmując wyniki ostatniego spisu powszechnego jako bazę 

wyjściową do obliczenia danych dla danej gminy z uwzględnieniem liczby urodzeń, zgonów, salda migracji wewnętrznych i zagranicznych (wyjątek stanowi 

2015 r., w przypadku którego dla migracji zagranicznych przyjęto dane za 2014 r.) oraz zmian administracyjnych, jakie miały miejsce w bilansowanym okresie.
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Odnosząc dane wojewódzkie do danych ogólnopol-

skich można powiedzieć, że we wszystkich omawia-

nych latach częstość zawierania małżeństw była niż-

sza niż średnio w kraju.

W  województwie mazowieckim saldo migracji 

wewnętrznych ludności na pobyt stały od kilkunastu 

lat jest dodatnie, co oznacza, że liczba osób, które za-

meldowały się na pobyt stały w danym okresie prze-

wyższa liczbę osób, które wymeldowały się. W ciągu 

2015  r. różnica między napływem migracyjnym a od-

pływem wyniosła 12385 osób; na każde 10 tys. lud-

ności przybyły przeciętnie 23 osoby (przed rokiem 

blisko 25 osób).

W 2015 r. w 16 powiatach województwa saldo mi-

gracji wewnętrznych na pobyt stały było dodatnie, 

w tym w 10 było relatywnie wyższe niż średnio w wo-

jewództwie; najwyższą wartość wskaźnika odnoto-

wano w  powiecie piaseczyńskim (12,26‰). Ujemna 

wartość współczynnika salda migracji wewnętrznych 

wystąpiła w 26 powiatach, przy czym najniższa war-

tość w mieście Ostrołęce (minus 6,53‰). Rozpatrując 

przestrzenny rozkład omawianego zjawiska należy 

stwierdzić, że powiaty zaludniające się w wyniku do-

datniego salda migracji wewnętrznych na pobyt stały 

koncentrują się w centralnej części województwa, co 

jest zapewne związane z napływem ludności do War-

szawy i  okolicznych powiatów, głównie w  poszuki-

waniu pracy. Dodatnie saldo migracji wewnętrznych 

odnotowano również w powiatach okalających dwa 

duże miasta – Płock i Radom.

Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców w powiatach woj. mazowieckiego w 2015 r.

Źródło: „Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w 2015 r.”, Urząd Statystyczny w Warszawie, maj 2016 r.
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DANE O OSOBACH I RODZINACH KORZYSTAJĄCYCH 

Z POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINACH I POWIATACH

Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej
Pomoc i  wsparcie w  ośrodkach pomocy społecz-

nej, miejskich ośrodkach pomocy społecznej lub po-

wiatowych centrach pomocy rodzinie w  2015 roku 

w gminach i powiatach województwa mazowieckie-

go uzyskało 339 538 osób, co stanowiło 6,36% wszyst-

kich mieszkańców województwa. W tej grupie ujmuje 

się osoby, które w  danym okresie sprawozdawczym 

uzyskały:

• pomoc na podstawie ustawy o  pomocy spo-

łecznej bez względu na rodzaj, formę, liczbę 

świadczeń i źródło fi nansowania – uwzględnia-

jąc zarówno pomoc, która udzielona jest w for-

mie decyzji administracyjnej, bez decyzji oraz 

pomoc, która jest udzielana bez konieczności 

przeprowadzania wywiadu środowiskowego, 

także osoby objęte wyłącznie pracą socjalną, 

poradnictwem, osoby skierowane do domu 

pomocy społecznej (bez względu na to, czy 

gmina ponosi odpłatność za pobyt tej osoby 

w  domu pomocy społecznej), osoby umiesz-

czone w domu pomocy społecznej w przypad-

ku, gdy gmina jest organem wydającym decy-

zję,

• wsparcie jednostki organizacyjnej pomocy 

społecznej w postaci skierowań do zajęć w cen-

trach i klubach integracji społecznej, skierowań 

do prac społecznie użytecznych itp.,

• pomoc udzielaną na podstawie innych ustaw, 

np. pomoc w  formie dodatku mieszkaniowe-

go lub dodatku energetycznego, ale wyłącznie 

w tym przypadku, gdy pomocy tej udziela się 

bezpośrednio w  ośrodku pomocy społecznej 

lub miejskim ośrodku pomocy społecznej,

• pomoc w ramach środków EFS.

Świadczenia z  pomocy społecznej zostały przy-

znane 206 444 osobom (z  czego 119 063 kobietom 

i 90 176 mężczyznom) i 136 787 rodzinom (w których 

zamieszkiwało 345 423 osób).

W  roku oceny, w  stosunku do 2014 roku, łącz-

na liczba osób korzystających z  pomocy i  wsparcia 

zmniejszyła się o  8 167 osób (w  2014 r. w  stosunku 

do 2013 r. odnotowano spadek o 3 946 osób). Nato-

miast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie 

z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do 

roku poprzedniego o 4 994 (w 2014 r. w stosunku do 

2013  r. odnotowano spadek o 6 216 rodziny). W przy-

padku długotrwale korzystających z pomocy społecz-

nej ich liczba osiągnęła poziom 114 632 osób (w tym 

65  150 kobiet i 49 330 mężczyzn), co oznaczało spa-

dek w  stosunku do roku ubiegłego o  596 osób (rok 

wcześniej tendencja ta była podobna, zanotowano 

spadek o 1  015 osób).
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Stosunek liczby osób korzystających z pomocy i wsparcia do liczby mieszkańców w gminach województwa mazowieckiego w 2015 roku

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok

Stosunek liczby osób korzystających z pomocy i wsparcia do liczby mieszkańców w gminach województwa mazowieckiego w 2015 

roku  w ujęciu powiatowym

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok
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Powody ubiegania się o pomoc społeczną w gminach
W  województwie mazowieckim najczęściej wy-

stępującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej 

osób i  rodzin, a  jednocześnie powodami ubiegania 

się o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodki po-

mocy społecznej w 2015 roku były kolejno: ubóstwo, 

bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba oraz nie-

pełnosprawność. Pozostałe powody udzielania pomo-

cy społecznej wykazane w  ankietach to: bezradność 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadze-

niu gospodarstwa domowego, alkoholizm, narkoma-

nia, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodziet-

ności, bezdomność, trudności w  przystosowaniu się 

do życia po zwolnieniu z  zakładu karnego, zdarzenia 

losowe, klęski żywiołowe i  ekologiczne, sieroctwo, 

przemoc w rodzinie oraz ofi ary handlu ludźmi.

W województwie mazowieckim, nadal najdotkliw-

szym problemem pozostaje ubóstwo. Z tego powodu 

pomocą społeczną objęto w 2015 roku 69 795 rodzi-

ny. W  stosunku do 2014 roku odnotowano spadek 

o 3,65%, tj. o 2 643 rodzin, natomiast w stosunku do 

2013 roku redukcję o 5,38%, tj. o 3 970 rodzin. Liczba 

osób w rodzinach, którym udzielono pomocy i wspar-

cia z powodu ubóstwa wyniosła w 2015 roku 184 068 

(spadek w stosunku do 2014 roku o 5,86%, tj. o 11 460 

osób, a w stosunku do 2013 roku o 8,55%, tj. o 17 207 

osób). W  wielu przypadkach przyczyną niekorzyst-

nych zjawisk dla rodzin są nadal niskie dochody.

Bezrobocie to kolejna ważna przyczyna ubiegania 

się o świadczenia z pomocy społecznej. W 2015 roku 

było to 49 010 rodzin i  142 532 osób w  tych rodzi-

nach (spadek rok do roku o 8,34%, tj. o 4 460 rodziny 

i o 9,30%, tj. o 14 619 osób w tych rodzinach). 

Kolejnym, najczęściej wykazywanym w  ankie-

tach oceny zasobów, powodem udzielania pomocy 

i wsparcia w gminach województwa mazowieckiego 

była długotrwała lub ciężka choroba. 

W 2015 r. w stosunku do roku 2014 odnotowano 

wzrost liczby rodzin i osób w tych rodzinach objętych 

wsparciem z  powodu: narkomani, potrzeby ochro-

ny macierzyństwa, w  tym wielodzietności, zdarzeń 

losowych, klęsk żywiołowych i  ekologicznych oraz 

sieroctwa. Spadła liczba rodzin otrzymująca pomoc 

z powodu: bezradności w sprawach opiekuńczo-wy-

chowawczych, alkoholizmu, bezdomności, trudności 

w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakła-

du karnego oraz przemocy w  rodzinie. Szacunkową 

liczbę rodzin i osób, objętych w latach 2013-2015 po-

mocą społeczną wg powodów w gminach wojewódz-

twa mazowieckiego (ogółem pomocą z różnych przy-

czyn objęto 275 059 osób), obrazuje poniższy wykres.

Szacunkowa liczba rodzin (*osób), objętych pomocą społeczną wg powodów w gminach województwa mazowieckiego w latach 

2013-2015

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok
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Powody ubiegania się o  pomoc społeczną w  miastach na prawach 

powiatu
Zespół przygotowujący Ocenę zasobów za 2015 

rok postanowił utrzymać wyróżnienie danych, doty-

czących powodów ubiegania się o pomoc społeczną 

w  miastach na prawach powiatu województwa ma-

zowieckiego (z pominięciem m. st. Warszawa). Powo-

dem takiego wyróżnienia jest to, że powiaty grodzkie 

realizują zarówno zadania pomocy społecznej gminy, 

jak i powiatu, zapisane w ustawie o pomocy społecz-

nej i innych aktach prawnych. Zasadnym zatem stało 

się przedstawienie danych w tym zakresie w oddzie-

leniu od informacji z gmin.

Podobnie jak w  przypadku danych gminnych, 

najczęściej występującymi przyczynami trudnej sy-

tuacji życiowej osób i  rodzin, a  jednocześnie powo-

dami ubiegania się o  pomoc społeczną w  miastach 

na prawach powiatu było: ubóstwo i bezrobocie. Trze-

cim, co do wielkości, powodem udzielanego wsparcia 

była długotrwała lub ciężka choroba.

W 2015 r. w stosunku do roku 2014 odnotowano 

wzrost liczby rodzin i  osób w  tych rodzinach obję-

tych wsparciem z powodu: długotrwałej lub ciężkiej 

choroby, narkomani, potrzeby ochrony macierzyń-

stwa, w  tym wielodzietności, bezdomności, zdarzeń 

losowych oraz sieroctwa. Spadła liczba rodzin otrzy-

mująca pomoc z  powodu: ubóstwa, bezrobocia, 

niepełnosprawności, bezradności w  sprawach opie-

kuńczo-wychowawczych, alkoholizmu, trudności 

w  przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z  za-

kładu karnego, przemocy w rodzinie. Nie przyznano 

pomocy w  2015 roku z  powodu klęsk żywiołowych 

i ekologicznych oraz ochrony ofi ar handlu ludźmi.

Szacunkową liczbę rodzin i  osób, objętych w  la-

tach 2013-2015 pomocą społeczną wg powodów 

w  miastach na prawach powiatu województwa ma-

zowieckiego, obrazuje poniższy wykres.

Szacunkowa liczba rodzin (*osób), objętych pomocą społeczną wg powodów w miastach na prawach powiatu w województwie 

mazowieckim w latach 2013-2015

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok
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Zasoby instytucjonalne pomocy społecznej
Pomoc społeczna to nie tylko wsparcie fi nanso-

we 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, fi nansowane z  budżetu gmin 

oraz instytucje pomocy społecznej o zasięgu ponad-

gminnym, fi nansowane z budżetów powiatów na po-

moc społeczną. Dane dotyczące ilości tych placówek 

w  województwie mazowieckim w  latach 2013-2015 

obrazuje poniższa tabela.

Zasoby instytucjonalne pomocy społecznej w województwie mazowieckim w latach 2013-2015

Typ jednostki 2013 2014 2015

Domy Pomocy Społecznej 105 105 107

Środowiskowe Domy Samopomocy 62 62 65

Dzienne Domy Pomocy 28 29 37

Noclegownie, schroniska dla bezdomnych 78 80 80

Kluby samopomocy 13 10 12

Mieszkania chronione 48 67 44

Ośrodki Interwencji Kryzysowej 13 13 16

Jednostki specjalistycznego poradnictwa 79 81 71

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 85 86 90

Dzienne placówki wsparcia dla dzieci 257 258 358

Placówki dla dzieci typu rodzinnego 39 35 35

Centra Integracji Społecznej 8 11 12

Kluby Integracji Społecznej 15 17 20

Warsztaty Terapii Zajęciowej 83 87 89

Zakłady Aktywności Zawodowej 6 6 8

RAZEM 919 950 1044

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok, Rejestry i Wykazy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Wnioski i rekomendacje w zakresie świadczeń pomocy społecznej
Z  informacji przekazanych przez jednostki orga-

nizacyjne pomocy społecznej województwa mazo-

wieckiego wynika, że nadal utrzymuje się, zapocząt-

kowana w  2013 r. tendencja zmniejszania się liczby 

osób i  rodzin korzystających z  pomocy społecznej 

(w stosunku do 2014 r. spadek o 2,4%, w stosunku do 

2013 o 3,3%), w tym także długotrwale korzystających 

z pomocy społecznej. Spadek odnotowano w zakre-

sie liczby i kwoty przyznanych świadczeń pieniężnych 

i  niepieniężnych, zasiłków okresowych i  celowych. 

W  roku oceny, w  stosunku do roku poprzedniego 

nieznacznie wzrosła liczba osób i  kwota świadczeń 

przyznanych zasiłków stałych, przy jednoczesnym 

spadku liczby tych świadczeń. Nadal najczęściej wy-

stępującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej 

osób i  rodzin, a  jednocześnie powodami ubiegania 

się o pomoc społeczną w województwie mazowiec-

kim, wskazanymi przez ośrodki pomocy społecznej 

w 2014 roku były: ubóstwo, bezrobocie, długotrwała 

lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność.

Zaprezentowane powyżej dane dowodzą, że 

z roku na rok zmienia się obraz mazowieckiej pomocy 

społecznej, która ogranicza działania pasywne, opie-

kuńcze na rzecz działań aktywizujących i  integracji 

społecznej. Działania te, jak też odpowiednie wyko-

rzystanie środków unijnych z  Europejskiego Fundu-

szu Społecznego przynoszą coraz więcej pozytyw-

nych efektów chociażby w  zakresie uniezależniania 
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się od pomocy społecznej, a w dalszej perspektywie 

do przerwania syndromu dziedziczenia bezradności 

życiowej. Kontynuowanie działań profi laktycznych 

nakierowanych na osoby będące w kryzysie, przy jed-

noczesnym utrzymywaniu się pozytywnych tenden-

cji ekonomiczno-gospodarczych (spadająca stopa 

bezrobocia, wzrost PKB itp.), ograniczyły napływ osób 

do systemu pomocy społecznej i pozwoliły utrzymać 

pozycję województwa mazowieckiego, jako regionu 

zaliczanego w  Unii Europejskiej do lepiej rozwinię-

tych.

Rekomendowane działania do podjęcia przez sa-

morządy to:

1. Kontynuowanie działań profi laktycznych i  ak-

tywizujących, kierowanych do osób i  rodzin 

korzystających z  pomocy społecznej, szcze-

gólnie przez rozwój pracy socjalnej, usług spo-

łecznych, kontraktów socjalnych przy jedno-

czesnym dalszym odchodzeniu od tzw. działań 

interwencyjnych.

2. Zwiększenie aktywności gmin i  powiatów 

w poszukiwaniu dodatkowych źródeł fi nanso-

wania pomocy społecznej, szczególnie z nowej 

perspektywy fi nansowej środków Unii Europej-

skiej na lata 2014-2020 oraz innych funduszy 

krajowych i zagranicznych.

3. Kontynuacja działań wspierających współpra-

cę instytucji pomocy i  integracji społecznej, 

i  instytucji rynku pracy w  zakresie aktywizacji 

społeczno-zawodowej osób w  wieku produk-

cyjnym, dotychczas nieaktywnych, długotrwa-

le korzystających z pomocy społecznej.

4. Stałe monitorowanie skali występowania pro-

blemów społecznych w  regionie, w  tym skali 

ubóstwa za pomocą badań, analiz, a także Ma-

zowieckiego Barometru Ubóstwa i  Wyklucze-

nia Społecznego.

5. Umożliwienie wymiany informacji i  doświad-

czeń pomiędzy instytucjami i  podmiotami 

działającymi w  obszarze pomocy społecznej 

i aktywnej integracji w regionie, w tym poprzez 

wymianę dobrych praktyk.

6. Podnoszenie wiedzy i  inicjowanie nowych roz-

wiązań w  obszarze pomocy społecznej, w  tym 

poprzez organizowanie konferencji i  semina-

riów oraz cyklicznych szkoleń, kampanii i badań.

7. Wzmocnienie działań na rzecz prowadzenia 

deinstytucjonalizacji różnych form pomocy 

świadczonej w środowisku lokalnym.

Wnioski i rekomendacje w zakresie kadry pomocy społecznej
Od kilku lat obserwujemy wzrost zatrudnienia 

osób w jednostkach samorządu terytorialnego, reali-

zujących zadania pomocy społecznej na Mazowszu. 

Kadra pomocy społecznej według stanu na koniec 

2015 roku w  województwie mazowieckim liczyła: 

6  682 osoby w ośrodkach pomocy społecznej i 759 

osób w  powiatowych centrach pomocy rodzinie 

(przyrost o 2% w stosunku do 2014 r. nastąpił w OPS, 

w  PCPR pozostał na prawie niezmienionym pozio-

mie). 

Wzrosła także liczba pracowników socjalnych za-

trudnionych w ośrodkach pomocy społecznej (o 1,9% 

w stosunku do 2014 roku), pomimo zakończenia sub-

sydiowania tej kategorii pracowników ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego (w  2015 roku 

w ten sposób zatrudniano już tylko 35 osób). Popra-

wie ulega także spełnianie ustawowego warunku za-

trudnienia odpowiedniej ilości pracowników socjal-

nych. Pod koniec roku oceny nie spełniało go jednak 

125 gmin. W  przypadku powiatowych centrów po-

mocy rodzinie nastąpił spadek liczby zatrudnionych 

pracowników socjalnych (w  stosunku do 2014 roku 

o 16,9%), natomiast wzrosło zatrudnienie (o 4%) w ka-

tegorii pozostali pracownicy, pośród których znajdują 

się min. koordynatorzy pieczy zastępczej. Zwiększyła 

się liczba pracowników socjalnych Mazowsza posia-

dających wyższe wykształcenie i specjalizację II stop-

nia w zawodzie pracownik socjalny.

Jak wynika z analizy formularzy Oceny, coraz czę-

ściej współpracę z  ośrodkami pomocy społecznej 

podejmują wolontariusze, których jest już na Mazow-

szu 2372. Odnotowano również udział wolontariuszy 

w  realizacji zadań przypisanych powiatowym jed-

nostkom organizacyjnym pomocy społecznej.

Rekomendowane działania do podjęcia przez sa-

morządy:

1. Zintensyfi kowanie działań w  gminach woje-

wództwa mazowieckiego na rzecz wzrostu 

liczby zatrudnionych pracowników socjalnych 

zgodnie ze wskaźnikami określonymi w  usta-

wie o pomocy społecznej.

2. Aktywne uczestnictwo kadry pomocy spo-

łecznej z  gmin i  powiatów w  szkoleniach, se-
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minariach i konferencjach organizowanych na 

poziomie regionu (w tym przez MCPS), w celu 

wymiany informacji i  dalszego podnoszenia 

kwalifi kacji w  zakresie nowych metod prowa-

dzenia pracy socjalnej na rzecz włączenia spo-

łecznego.

3. Kontynuowanie współpracy z  organizacjami 

pozarządowymi i centrami wolontariatu w po-

wiatach w celu rozwoju idei wolontariatu, stre-

etworkingu, coachingu z  wykorzystaniem no-

woczesnych technik komunikacji.

4. Organizowanie doradztwa specjalistycznego 

dla pracowników pomocy społecznej na Ma-

zowszu, w tym doradztwo MCPS bezpośrednio 

w  gminach i  powiatach, szczególnie w  zakre-

sie nowych polityk publicznych określonych 

w Strategii Polityki Społecznej.

Piecza zastępcza
W  ramach systemu wpierania rodziny i  pieczy 

zastępczej powiaty województwa mazowieckiego 

wykazały funkcjonowanie 4 548 rodzin zastępczych, 

w  których przebywało 6 576 dzieci; rodzinom tym 

udzielono świadczenia na kwotę 62 034 178 zł.

Według ocen zasobów pomocy społecznej przy-

gotowane przez powiatowe centra pomocy rodzi-

nie w  województwie mazowieckim funkcjonowało: 

2  986 rodzin spokrewnionych z dzieckiem, w których 

przebywało 3 886 dzieci, 1 351 rodziny zastępcze nie-

zawodowe, w  których przebywało 1 754 dzieci, 174 

rodzin zastępczych zawodowych, w których przeby-

wało 661 dzieci, w tym:

• 17 rodzin zastępczych specjalistycznych, w któ-

rych przebywało 43 dzieci,

• 44 rodzin pełniących funkcję pogotowia ro-

dzinnego, w których przebywało 242 dzieci.

W  37 rodzinnych domach dziecka przebywało 

275  dzieci.

Ważnym elementem skutecznej pomocy dla ro-

dzin przeżywających trudności w wychowaniu dzieci 

jest współpraca wszystkich osób, instytucji i  organi-

zacji pracujących na rzecz dziecka i rodziny. Wspiera-

nie rodzin przeżywających trudności w  wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych jest realizowane 

przez zespół działań mających na celu przywróce-

nie rodzinom zdolności do wypełniania tych funk-

cji. W  przypadku niemożności zapewnienia dziecku 

opieki i  wychowania przez rodziców biologicznych 

uruchamiane zostają działania zmierzające do usta-

nowienia pieczy zastępczej, która jest realizowana 

w  ramach rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy za-

stępczej. Instytucjonalna piecza zastępcza jest spra-

wowana między innymi w formie placówek opiekuń-

czo-wychowawczych, w  których praca z  dzieckiem 

jest prowadzona zgodnie z planem pomocy dziecku, 

sporządzanym i  realizowanym przez wychowawcę 

we współpracy z  asystentem rodziny. Według infor-

macji uzyskanych z  powiatowych centrów pomocy 

rodzinie w 2015 roku sporządzono 4 695 planów po-

mocy dziecku, tj. o 121 (2,65%) więcej w stosunku do 

2014 roku (4 574 planów). W 2013 roku odnotowano 

sporządzenie 3 581 planów pomocy dziecku.

W  2015 roku odnotowano sporządzenie 9 200 

ocen sytuacji dziecka w  rodzinie zastępczej i  było 

to o 40 (0,44%) więcej niż w 2014 roku (9 160 ocen). 

W 2013 roku takich ocen sporządzono 9 244 dla 5 891 

dzieci. 

Dokonywano również oceny sytuacji dziecka w ro-

dzinnych domach dziecka. W 2015 roku zrealizowano 

435 takich ocen, tj. o 129 (42,16%) więcej niż w 2014 

roku (306 ocen). W 2013 roku zrealizowano 238 takich 

ocen dla 160 dzieci.

Oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego ro-

dzinny dom dziecka organizator rodzinnej pieczy 

zastępczej dokonuje w  konsultacji w  szczególności 

z  koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz 

asystentem rodziny, pracującym z rodziną dziecka.

W  2015 roku odnotowano realizację 1 512 ocen 

rodzin zastępczych i  jest to o  1 254 (45,34%) mniej 

niż w 2014 roku. Dla porównania w 2013 takich ocen 

wykonano 3 163. Spadła również ocena rodzinnych 

domów dziecka, w 2015 – 15, w 2014 – 23 i w 2013 

roku 19. 

Według informacji uzyskanych z  powiatowych 

centrów pomocy rodzinie w  województwie mazo-

wieckim do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 

prowadzenia rodzinnych domów dziecka w  2015 

roku przygotowanych było 288 kandydatów, tj. o 178 

(38,20%) mniej niż w 2014 roku. W 2013 roku Ocenę 

w zakresie kwalifi kacji kandydatów na rodziny zastęp-

cze i rodzinne domy dziecka posiadały 459 osoby.

Proces usamodzielniania pełnoletnich osób opusz-

czających pieczę zastępczą obrazuje poniższa tabela.
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Usamodzielnienie w powiatach wraz z m. st. Warszawą w latach 2013-2015

Wyszczególnienie

Liczba 

osób 

2013

Liczba 

osób 

2014

Liczba 

osób 

2015

Kwota 

świadczeń 

w złotych 

2013

Kwota 

świadczeń 

w złotych 

2014

Kwota 

świadczeń 

w złotych 

2015

Indywidualny program usamodzielnienia 1 593 1 325 2 250

Pełnoletnie osoby opuszczające rodziny za-

stępcze
1 750 1 645 1 594 8 621 015 8 726 243 8 245 259

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 

pełnoletnich osób opuszczających rodziny 

zastępcze

194 214 216 924 516 969 160 909 592

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 

dla pełnoletnich osób opuszczających rodzi-

ny zastępcze

1 499 1 480 1 421 6 980 606 7 087 246 6 671 024

Pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 

pełnoletnich osób opuszczających rodziny 

zastępcze

203 209 217 647 065 660 461 659 702

Pełnoletnie osoby opuszczające placówki 

opiekuńczo-wychowawcze
740 770 791 3 601 476 3 889 186 3 946 103

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 

pełnoletnich osób opuszczających placówki 

opiekuńczo-wychowawcze

120 122 112 659 464 663 326 582 486

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 

dla pełnoletnich osób opuszczających pla-

cówki opiekuńczo-wychowawcze

593 641 693 2 458 835 2 692 393 2 825 045

Pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 

pełnoletnich osób opuszczających placówki 

opiekuńczo-wychowawcze

110 134 132 360 775 451 505 419 547

Pełnoletnie osoby opuszczające instytucje, 

o których mowa w art. 88 ust.1 ustawy o po-

mocy społecznej

269 227 234 960 242 932 775 1 013 720

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 

pełnoletnich osób opuszczających instytu-

cje, o  których mowa w  art. 88 ust.1 ustawy 

o pomocy społecznej

36 30 43 123 945 111 459 153 815

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 

dla pełnoletnich osób opuszczających insty-

tucje, o których mowa w art. 88 ust.1 ustawy 

o pomocy społecznej

196 190 195 711 855 711 738 697 032

Pomoc pieniężna na zagospodarowanie dla 

pełnoletnich osób opuszczających instytu-

cje, o  których mowa w  art. 88 ust.1 ustawy 

o pomocy społecznej

38 34 45 124 442 109 578 162 873

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok
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Wnioski i rekomendacje w zakresie wsparcia dziecka i rodziny
W  przypadku wystąpienia w  rodzinie trudności 

w sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich wychowaniu 

system pomocy społecznej oferuje szereg zaplano-

wanych działań, które mają pomóc przywrócić takim 

rodzinom zdolności do pełnienia funkcji opiekuńczo-

-wychowawczych. Rodziny zagrożone kryzysem są 

wspierane przez pracowników socjalnych, pedago-

gów szkolnych, asystentów rodziny i  inne instytucje, 

w tym także w razie potrzeby przez policję, kuratorów 

sądowych. W  przypadku, gdy działania te nie przy-

noszą rezultatów, a  rodzice mają nadal problemy 

w  wypełnianiu obowiązków rodzicielskich, dziecko 

ze względu na jego dobro, jest umieszczane w pieczy 

zastępczej (sprawowanej w  formie rodzinnej lub in-

stytucjonalnej).

W  naszym regionie w  2015 roku funkcjonowało 

w ramach systemu wspierania rodziny i pieczy zastęp-

czej 4 548 rodzin zastępczych, w których przebywało 

6 576 dzieci. W roku oceny, w stosunku do 2014 roku 

zmniejszyła się zarówno liczba rodzin zastępczych 

spokrewnionych z dzieckiem, jak i liczba dzieci obję-

tych tą formą pieczy zastępczej. Spadła także liczba 

rodzin niezawodowych i przebywających w nich dzie-

ci. Od dwóch lat wzrasta natomiast liczba rodzin za-

wodowych i rodzinnych domów dziecka. 

Według ocen zasobów pomocy społecznej przy-

gotowanych przez powiatowe centra pomocy rodzi-

nie w  województwie mazowieckim funkcjonowało: 

2   986 rodzin spokrewnionych z  dzieckiem (w  któ-

rych przebywało 3 886 dzieci), 1 351 rodzin zastępcze 

niezawodowe (w  których przebywało 1 754 dzieci), 

174 rodziny zastępcze zawodowe (w  których prze-

bywało 661 dzieci), w  tym: 17 rodzin zastępczych 

specjalistycznych (w  których przebywało 43 dzieci) 

i 44 rodziny pełniące funkcję pogotowia rodzinnego 

(w których przebywało 242 dzieci). W 37 rodzinnych 

domach dziecka przebywało 275 dzieci.

W roku 2015 na Mazowszu pod opieką zastępczą 

przebywało ponad 9,5 tys. dzieci. Spośród nich ponad 

61% podlegało rodzinnym formom pieczy. W placów-

kach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 2641 

dzieci. Rok 2015 był kolejnym, w  którym w  rodzin-

nych domach dziecka znalazło się więcej wychowan-

ków niż w roku 2014 (o 17%). 

Nadal w  10 powiatach naszego województwa 

(na 42) nie ma w  ogóle placówek opiekuńczo-wy-

chowawczych, wobec czego dzieci kierowane są do 

placówek w innych powiatach. Sytuacja ta jest szcze-

gólnie dotkliwa, gdy na terenie powiatu brakuje tak-

że rodzinnych form opieki zastępczej. Innym proble-

mem jest również umieszczanie dzieci w placówkach 

ponad limit miejsc, co wpływa na jakość sprawowanej 

nad nimi opieki.

Rekomendowane działania do podjęcia przez sa-

morządy:

1. Tworzenie przez samorządy lokalne progra-

mów wspierania rodziny i  systemu pieczy za-

stępczej zgodnych z Programem Wojewódzkim 

i  Strategią Polityki Społecznej, które wskazują 

na potrzebę prowadzenia przez gminy i powia-

ty zrównoważonych działań profi laktycznych, 

interwencyjnych i aktywizujących w dziedzinie 

wsparcia rodzin, zmierzającej przede wszyst-

kim do zachowania jej trwałości.

2. Rozwijanie idei deinstytucjonalizacji w  pieczy 

zastępczej rozumianej, jako rozwój rodzinnych 

form pieczy zastępczej świadczonych lokalnie, 

a wspieranych przez placówki opieki całodobo-

wej.

3. Zwiększenie zakresu wsparcia dla gmin w działa-

niach służących rozwojowi pracy socjalnej z  ro-

dziną, pracy środowiskowej, pracy podwórkowej 

oraz na rzecz instytucji wspierających rodzinę

(placówki wsparcia dziennego, poradnie psy-

chologiczno-pedagogiczne, kluby młodzieżowe, 

ogniska wychowawcze).

4. W szerszym zakresie powierzanie przez samo-

rządy lokalne wyspecjalizowanym organiza-

cjom pozarządowym, podmiotom ekonomii 

społecznej zadań z zakresu wspierania dziecka 

oraz systemu pieczy zastępczej.

5. Szkolenie kadr pomocy i  integracji społecznej, 

przedstawicieli organizacji pozarządowych 

w  zakresie form terapii rodzinnej, mediacji, 

interwencji kryzysowej i  innych form specjali-

stycznej pomocy rodzinie. Upowszechnianie 

„dobrych praktyk” w zakresie rozwoju specjali-

stycznych form pomocy i  interwencji w  rodzi-

nie.

6. Kontynuowanie badań, diagnoz i analiz w ob-

szarze wspierania rodziny i  pieczy zastępczej, 

w  tym monitorowanie systemu wsparcia dla 

rodzin zastępczych, procesu adopcji, procesu 

usamodzielniania wychowanków z  różnych 

form opieki zastępczej.
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Wnioski i rekomendacje w zakresie kadry pieczy zastępczej
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu ro-

dziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła nowe 

formy pomocy dziecku i  rodzinie, które rozszerzyły 

i  uzupełniły istniejący system realizowany na róż-

nych poziomach samorządu terytorialnego. W nowej 

strukturze opieki nad dzieckiem i rodziną na szczeblu 

gminy funkcjonują: zespoły interdyscyplinarne, pla-

cówki wsparcia dziennego, rodziny wspierające oraz 

asystenci rodziny. Na poziomie powiatu, realizowana 

jest piecza zastępcza wraz z jej organizatorem i koor-

dynatorem. W samorządzie województwa regionalne 

ośrodki polityki społecznej stały się odpowiedzialne 

za poszukiwanie nowych rodzin dla dzieci, które utra-

ciły możliwość powrotu do swoich rodziców.

Z  informacji przekazanych przez gminy w 2015 r. 

w  województwie mazowieckim z  pomocy 449 asy-

stentów rodziny korzystało 4 170 rodzin. Wzrosła 

zatem w  stosunku do roku poprzedniego zarówno 

liczba samych asystentów (o 8,8%), jak i liczba rodzin, 

która uzyskała wsparcie z ich strony (o 9,9%). Już tyl-

ko 24 gminy w  regionie nie spełniają ustawowego 

obowiązku zatrudnienia minimum jednego asystenta 

rodziny. Wszystkie 42 powiaty w  województwie za-

trudniają koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 

(łącznie 178, wzrost w stosunku do 2014 r. o 38,4%). 

Ich rolą jest m.in. udzielanie specjalistycznego wspar-

cia opiekunom oraz przygotowanie planu pomocy 

dla dzieci.

Z roku na rok rośnie liczba asystentów rodziny i ko-

ordynatorów pieczy zastępczej, do czego niewątpli-

wie przyczynił się program POKL, jak i rządowy „Pro-

gram asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 

zastępczej”. Dzięki niemu gminy i powiaty mogą uzy-

skać środki na dofi nansowanie ich zatrudnienia.

Według uzyskanych danych, w  latach 2012-2014 

systematycznie wzrastała liczba adopcji. Pomimo za-

trzymania tego trendu w  roku oceny, w  wojewódz-

twie mazowieckim 663 dzieci znalazło nowy dom 

w 525 rodzinach adopcyjnych (w tym adopcji zagra-

nicznych 326 dzieci w 223 rodzinach – przede wszyst-

kim z niepełnosprawnością).

Rekomendowane działania do podjęcia przez sa-

morządy:

1. Upowszechnianie i  monitorowanie nowych 

metod tworzenia planów pomocy rodzinie 

z  uwzględnieniem interdyscyplinarnych dzia-

łań gminy i powiatu.

2. Wsparcie dalszego rozwoju nowych zawodów: 

koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, asy-

stenta osoby niepełnosprawnej i asystenta ro-

dziny, przy wykorzystaniu środków własnych, 

programu rządowego i funduszy Unii Europej-

skiej w nowym okresie programowania (2014-

2020).

3. Podnoszenie kompetencji asystentów rodzin, 

koordynatorów pieczy zastępczej i innych pra-

cowników systemu pieczy zastępczej, poprzez 

szerszy dostęp do różnego rodzaju szkoleń, 

kursów i  warsztatów, które pozwolą pracow-

nikom skuteczniej pomagać dzieciom i  rodzi-

nom.

4. Zwiększenie wsparcia dla podmiotów, które 

realizują adopcję oraz położenie większego na-

cisku na promocję adopcji, jako idei rodziciel-

stwa, a nie tylko określonej usługi społecznej.
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SYTUACJA OSÓB STARSZYCH NA MAZOWSZU

Sytuacja demografi czna osób starszych
W okresie ostatnich 25 lat obserwujemy w naszym 

kraju spowolnienie rozwoju demografi cznego oraz 

znaczące zmiany w strukturze wieku jej mieszkańców. 

Trwający proces starzenia się ludności Polski będący 

wynikiem korzystnego zjawiska, jakim jest wydłuża-

nie się trwania życia, pogłębiany jest niskim pozio-

mem dzietności. Zmiany te są jednocześnie zintensy-

fi kowane przez zwiększoną emigrację osób młodych. 

Co prawda, Polska nadal jest postrzegana w Europie, 

jako kraj demografi cznie młody, jednak od początku 

lat 90. ub. XX wieku przeciętny mieszkaniec Polski po-

starzał się o ponad 7 lat. 

Te negatywne trendy demografi czne dotyczą rów-

nież Mazowsza. Województwo mazowieckie mimo 

największego wśród pozostałych województw po-

tencjału demografi cznego, również ma do czynienia 

z  problemem starzenia się społeczeństwa i  rosnącą 

populacją osób starszych. Już w chwili obecnej pra-

wie co piąty mieszkaniec województwa przekroczył 

wiek 65 lat. Proces starzenia się ludności, według 

prognoz, nadal będzie się nasilał, a wydłużenie prze-

ciętnego trwania życia spowoduje, że udział osób 

starszych w ogólnej liczbie ludności będzie wzrastał 

i przekroczy poziom 40% populacji.

Zachodzące trendy demografi czne, zostały 

uwzględnione w  „Strategii Rozwoju Województwa 

Mazowieckiego do 2030 roku - Innowacyjne Mazow-

sze” i uszczegółowione przez Samorząd Województwa 

Mazowieckiego w „Strategii Polityki Społecznej Woje-

wództwa Mazowieckiego na lata 2014–2020”, gdzie 

polityka senioralna została wyróżniona jako jedna 

z czterech nowych regionalnych polityk publicznych 

dla rozwoju województwa, dla których powinien być 

opracowany specjalny program wojewódzki.

W  Ocenie zasobów przedstawiona została sytu-

acja osób starszych w  województwie mazowieckim 

w  roku 2015 w  celu zdiagnozowanie problemów, 

z  jakimi mogą zetknąć się samorządy województwa 

w tym zakresie.

Według stanu w dniu 31 grudnia 20153 r., ludność 

województwa mazowieckiego liczyła 5  349,1 tys. 

osób. Liczba ludności w wieku 65 lat i więcej wynosiła 

867,8 tys. osób, z czego mężczyźni stanowili 333,7 tys. 

osób zaś kobiety 534,1 tys. osób.

W końcu 2015 r. osoby w wieku przedprodukcyj-

nym (dzieci i młodzież w wieku do 17 lat) stanowiły 

18,6% ogólnej liczby ludności, tj. o 0,1 p. proc. więcej 

niż w 2014 r. Udział ludności w wieku produkcyjnym 

(mężczyźni 18 – 64 lata, kobiety 18 – 59 lat) zmniejszył 

się z 62,0% do 61,4%, natomiast udział osób w wie-

ku poprodukcyjnym zwiększył się z 19,5% do 20,0%. 

Relacje pomiędzy ludnością będącą w wieku produk-

cyjnym a ludnością w wieku nieprodukcyjnym obra-

zuje wskaźnik obciążenia ekonomicznego. W 2015 r. 

na 100 osób w  wieku produkcyjnym przypadały 63 

osoby w wieku nieprodukcyjnym (w 2014 r. - 61osób). 

Postępujący proces starzenia się ludności odzwier-

ciedla współczynnik starości, określający udział osób 

starszych (razem mężczyźni i kobiety w wieku 65 lat 

i  więcej) w  ogólnej liczbie ludności, który w  2015 r. 

wyniósł 16,2% wobec 15,8% przed rokiem.

Infrastruktura społeczna dla osób starszych
W sytuacji konieczności zapewnienia całodobowej 

opieki dla osób starszych, lub gdy stan zdrowia tych 

osób nie wymaga ciągłego przebywania w  szpitalu 

lub innej placówce ochrony zdrowia (np. zakładzie 

opiekuńczo-leczniczym czy pielęgnacyjno-opiekuń-

czym) są one kierowane do domów pomocy spo-

łecznej. Domy pomocy społecznej są formą wspar-

cia skierowaną w  szczególności do osób samotnych 

i  niesamodzielnych. Na Mazowszu na koniec 2015 r. 

funkcjonowało 107 takich placówek, z czego dla osób 

w podeszłym wieku 35. 

Ważną formą wsparcia dla osób starszych są dzien-

ne domy pomocy. Placówki te działają w  gminach, 

a ich celem jest wsparcie osób, które mają ograniczo-

ną samodzielność ze względu na wiek, stan zdrowia 

czy niepełnosprawność. Osoby starsze w domu dzien-

3  Stan i ruch naturalny ludności w województwie mazowieckim w 2015 r. Urząd Statystyczny w Warszawie, maj 2016 r.
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nego pobytu spędzają kilka godzin, by przez resztę 

doby pozostawać w  swoich mieszkaniach. Podczas 

pobytu pracownicy troszczą się nie tylko o organiza-

cję czasu, ale zapewniają posiłek i czuwają nad speł-

nieniem przez osoby starsze sformułowanych przez 

lekarzy zaleceń pozamedycznych np. dotyczących ak-

tywności czy sposobów żywienia. Na Mazowszu pod 

koniec 2015 r. funkcjonowało 37 dziennych domów 

pomocy z tego 19 w Warszawie. 

Osoby starsze mogą kontynuować i rozwijać swoją 

aktywność edukacyjną, uczestnicząc w  organizowa-

nych formach pozainstytucjonalnych, które umoż-

liwiają rozwój intelektualny, społeczny, wzmacniają 

aktywność fi zyczną osób starszych, wspierają posze-

rzanie wiedzy i umiejętności seniorów. Do takich form 

wsparcia zaliczamy Kluby Seniora i  miejsca spotkań 

dla seniorów oraz Uniwersytety Trzeciego Wieku. 

W 2015 roku w funkcjonowało 450 świetlic i klubów 

dla seniorów oraz 72 UTW.

Kluby Seniora i miejsca spotkań dla seniorów w województwie mazowieckim

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok
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Świadczenia pomocy społecznej dla osób starszych
Pomoc społeczna jest udzielana osobom i  rodzi-

nom, które nie są w stanie funkcjonować samodzielnie 

w szczególności z powodu: ubóstwa, niepełnospraw-

ności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, zdarzenia lo-

sowego czy sytuacji kryzysowej. Osoby starsze mogą 

korzystać ze świadczeń pomocy społecznej, które 

mają charakter rzeczowy, fi nansowy oraz usługowy 

i  są przyznawane w  zależności od sytuacji material-

nej, społecznej, zdrowotnej osoby/członków rodziny 

itp. Przyznawanie świadczeń pieniężnych uzależnio-

ne jest od uzyskiwanego dochodu w przeliczeniu na 

członka rodziny. Pomoc może być udzielana w  for-

mie fi nansowej, rzeczowej lub usług świadczonych 

w miejscu zamieszkania.

Wsparcie fi nansowe dla osób starszych w  2015 

roku w  województwie mazowieckim było udzielane 

w postaci: 

• specjalnego zasiłku opiekuńczego, w  ramach 

którego udzielono 28 348 świadczeń na łączną 

kwotę 14 468 010 zł,

• dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego dla 

osoby, która ukończyła 75 lat, w  ramach któ-

rego udzielono 53 764 świadczenia na łączną 

kwotę 8 225 892 zł,

• dodatku mieszkaniowego, w  ramach któ-

rego udzielono 61 653 rodzinom na kwotę 

95 552 477 zł,

• dodatku energetycznego, w  ramach któ-

rego udzielono 18 543 rodzinom na kwotę 

1 767 574 zł,

• opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 

dla 3 219 osób na łączną kwotę 75 368 418 zł.

Według art. 50 ustawy o pomocy społecznej oso-

bie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub in-

nych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a  jest 

jej pozbawiona, przysługuje pomoc w  formie usług 

opiekuńczych (lub specjalistycznych usług opie-

kuńczych). Usługi  opiekuńcze mogą być przyzna-

ne również osobie, która wymaga pomocy innych 

osób, a  rodzina, a  także wspólnie niezamieszkujący 

małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy 

zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w za-

spokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 

higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, 

w  miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z  oto-

czeniem i  są świadczone przez opiekunki domowe. 

W roku oceny na Mazowszu udzielono ich dla 12 836 

osób (liczba świadczeń – 4 237 696) na łączną kwotę 

48  295  952  zł. Usługi specjalistyczne były świadczo-

ne dla 1 023 osób (liczba świadczeń – 165 856), na 

łączną kwotę 1 990 779 zł.

Wnioski i rekomendacje w zakresie sytuacji osób starszych
W strukturze społeczeństw europejskich od kilku-

dziesięciu lat zachodzą niekorzystne zmiany związa-

ne z obserwowanym procesem starzenia się popula-

cji. Te negatywne trendy zostały zauważone również 

w Polsce i na Mazowszu. Województwo mazowieckie 

mimo największego wśród pozostałych województw 

potencjału demografi cznego, również ma do czy-

nienia z  problemem starzenia się społeczeństwa 

i  rosnącą populacją osób starszych przy jednocze-

snym zmniejszaniu się udziału osób młodych w spo-

łeczeństwie. Mając to na uwadze władze samorządu 

województwa uznały za konieczne przygotowanie 

specjalnego programu regionalnej polityki senioral-

nej, sprzyjającej aktywizacji osób starszych, zapobie-

gającej ich wykluczeniu i  utracie samodzielności, co 

zostało także uwzględnione w  dokumentach strate-

gicznych regionu. 

Z  danych demografi cznych zebranych w  tym za-

kresie wynika, że w  2015 roku województwo mazo-

wieckie zamieszkiwało 867,8 tys. osób w wieku 65  lat 

i  więcej. Współczynnik starości, określający udział 

osób starszych (razem mężczyźni i  kobiety w  wieku 

65  lat i więcej) w ogólnej liczbie ludności, w 2015 r. wy-

niósł 16,2%. Prognozy GUS przewidują, że w 2035  r. 

w województwie mazowieckim będzie zamieszkiwać 

około 1,7 mln osób w wieku 65 lat i więcej, co określi 

współczynnik starości na poziomie 31%, natomiast 

w 2050 r. około 2,2 mln osób, co będzie stanowić 41% 

ludności regionu.

W  przypadku infrastruktury społecznej dla osób 

starszych dość dobrze rozwinięta jest sieć domów 

pomocy społecznej. Na terenie Mazowsza funkcjonu-

je 35 domów pomocy społecznej dla osób w  pode-

szłym wieku, rozmieszczonych w 22 powiatach woje-

wództwa (z czego 7 znajduje się w Warszawie). Nieco 

inaczej wygląda sytuacja w przypadku dziennych do-

mów pomocy. Na Mazowszu na koniec 2015  r. funk-

cjonowało ich zaledwie 37, z tego aż 19 w Warszawie. 
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Dość dobrze rozwija się sieć Klubów Seniora i innych 

miejsc spotkań dla seniorów (450 placówek) oraz Uni-

wersytetów Trzeciego Wieku (72 zgłoszone przez po-

moc społeczną). 

Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych 

zostały udzielone 12 836 osobom na łączną kwotę 

48  295 952 zł. Świadczenie takie jest przyznawane 

przez 262 gminy woj. mazowieckiego.

Prognozy statystyczne wskazują, że zwiększe-

nie się zarówno liczby, jak i odsetka ludności w wie-

ku starszym w  ogólnej populacji Mazowsza będzie 

przybierać na sile. Podkreślenia wymaga także fakt, 

że obecnie w  przypadku osób w  wieku sędziwym 

(80 lat i więcej), większość seniorów to osoby owdo-

wiałe. Są  to przede wszystkim kobiety, przeważnie 

mieszkające i  żyjące samotnie oraz wymagające 

wsparcia. Zatem, należy liczyć się z poważnym nara-

staniem problemu zapewnienia opieki dla tej grupy, 

szczególnie na terenach wiejskich, oddalonych od 

dużych miast.

Rekomendowane działania do podjęcia przez sa-

morządy:

1. Opracowanie i  wdrożenie przez samorządy 

gminne i powiatowe nowych programów pro-

fi laktycznych, aktywizujących i  wspierających 

osoby niesamodzielne, w  tym starsze oraz 

członków ich rodzin, uwzgledniające zacho-

dzące zmiany demografi czne.

2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych 

świadczonych w  miejscu zamieszkania, dzien-

nych domów opieki, domów pomocy społecz-

nej zapewniających opiekę w  przypadku cho-

roby lub braku możliwości sprawowania opieki 

nad osobą niesamodzielną.

3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu se-

niorów, wspieranie działania organizacji repre-

zentujących osoby starsze i sprzyjające ich włą-

czaniu w  życie lokalnych społeczności, takich 

jak organizacje pozarządowe, rady senioralne, 

kluby seniora, UTW, wolontariat.

4. Badanie i  stałe monitorowanie sytuacji osób 

starszych w regionie ze szczególnym uwzględ-

nieniem małych gmin wiejskich, usytuowa-

nych na terenach peryferyjnych województwa 

i na terenach defaworyzowanych, określonych 

w  Barometrze Ubóstwa i  Wykluczenia Spo-

łecznego.

5. Przygotowanie programu Polityki Senioralnej 

Województwa Mazowieckiego oraz zapewnie-

nie odpowiednich środków na ich realizację, 

w tym na konkursy dla organizacji pozarządo-

wych i wsparcie samorządów lokalnych.

6. Prowadzenie monitoringu sytuacji osób w wie-

ku 60+ oraz inicjowanie nowych działań, pro-

gramów, wymiany dobrych praktyk.

7. Zwiększenie współpracy międzysektorowej po-

między służbami, instytucjami i organizacjami 

pozarządowymi w tym zakresie.
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UBÓSTWO I  WYKLUCZENIE SPOŁECZNE NA 

MAZOWSZU
Podstawowym dokumentem strategicznym opi-

sującym misje, cele oraz sposób ich realizacji na 

szczeblu samorządu województwa, w  zakresie poli-

tyki społecznej (zgodnie z art. 21 pkt. 1 ustawy o po-

mocy społecznej) jest „Strategia Polityki Społecznej 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020” 

będąca integralną częścią „Strategii Rozwoju Woje-

wództwa Mazowieckiego do 2030 roku - Innowacyjne 

Mazowsze”. Misją wyznaczoną w tym dokumencie dla 

Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie 

polityki społecznej na lata 2014-2020 jest włączenie 

społeczne i przeciwdziałanie ubóstwu dla popra-

wy jakości życia mieszkańców Mazowsza.

W  ramach realizacji ww. misji, Strategia wyzna-

cza najważniejsze kierunki dla realizacji programów 

społecznych i nowych polityk publicznych w naszym 

regionie. Strategia jest dokumentem regionalnym, 

uszczegóławiającym zadania Samorządu Wojewódz-

twa Mazowieckiego w obszarze polityki społecznej. 

W  Strategii wyodrębniono trzy obszary realizacji 

regionalnych polityk publicznych:

1. Regionalne polityki publiczne z wyodrębniony-

mi programami wojewódzkimi dla zidentyfi ko-

wanych problemów społecznych.

2. Regionalne polityki publiczne bez wyodrębnio-

nych programów wojewódzkich dla zidentyfi -

kowanych problemów społecznych.

3. Nowe regionalne polityki publiczne dla rozwo-

ju województwa.

Pośród nowych polityk publicznych, za podstawo-

we wymagające pilnych rozwiązań w postaci działań 

samorządu województwa wskazano: politykę senio-

ralną, politykę rodzinną, politykę deinstytucjonaliza-

cji i rozwoju usług (z naciskiem na usługi dla osób za-

leżnych i ich rodzin) oraz ekonomię społeczną.

W  związku z  tym, Mazowieckie Centrum Polityki 

Społecznej, zwróciło się z prośbą do jednostek orga-

nizacyjnych pomocy społecznej (OPS, PCPR) o doko-

nanie analizy dostępności do usług środowiskowych 

na terenie gmin i powiatów województwa mazowiec-

kiego. Analiza ta była uzupełnieniem danych zbiera-

nych w  ramach Oceny zasobów pomocy społecznej 

za 2015 rok w  województwie mazowieckim. Dane 

dotyczące oceny dostępności do usług środowi-

skowych na terenie gmin i  powiatów województwa 

mazowieckiego zostały zebrane przy pomocy for-

mularza sprawozdania jednorazowego za pośrednic-

twem systemu CAS MP i PS w okresie od 23 marca do 

30 kwietnia 2016 roku.

Ocena dostępności do usług środowiskowych dla 

osób wykluczonych w 2015 roku była określana przez 

jednostki organizacyjne pomocy społecznej w nastę-

pujących obszarach:

• funkcjonowania aktywnych organizacji poza-

rządowych działających w  obszarze szeroko 

pojętej pomocy społecznej,

• oceny dostępności do instytucji świadczących 

usługi medyczne w obszarze zdrowia psychicz-

nego dla klientów pomocy społecznej,

• oceny dostępności do specjalistów ochrony 

zdrowia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

i ich otoczenia,

• oceny dostępności do instytucji i usług pomo-

cy społecznej dla osób z  zaburzeniami psy-

chicznymi i ich otoczenia, 

• ocena dostępności do specjalistów pomocy 

społecznej dla osób z  zaburzeniami psychicz-

nymi i ich otoczenia.



23

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ 

WSPARCIA OSÓB UBOGICH I WYKLUCZONYCH

W pierwszej części ankiety Mazowieckie Centrum 

Polityki Społecznej zwróciło się do ośrodków pomocy 

społecznej, miejskich ośrodków pomocy społecznej 

i  powiatowych centrów pomocy społecznej o  wska-

zanie aktywnych organizacji pozarządowych, działa-

jących w obszarze polityki społecznej na terenie gmi-

ny i powiatu. Stąd też prezentowane dane wynikają 

z subiektywnej oceny pracowników jednostek orga-

nizacyjnych pomocy społecznej o działaniu tego typu 

organizacji na ich terenie.

Ilość wskazanych NGO działających na rzecz osób wykluczonych w gminach i powiatach woj. mazowieckiego

Rodzaj jednostki samorządu 

terytorialnego

Liczba 

jednostek

Udział 

procentowy

Ilość 

wskazanych 

NGO

Udział 

procentowy

gmina 314 88,2 221 23,2

miasto na prawach powiatu 5 1,4 389 41

powiat 37 10,4 341 35,8

Razem 356 100 951 100

Źródło: Opracowanie własne MCPS na podstawie sprawozdania jednorazowego MCPS-SJ-2-2016

Z danych przesłanych przez OPS-y, MOPR-y i PCPR-y

województwa mazowieckiego wynika, że spośród 

wykazanych 951 organizacji pozarządowych aktyw-

nie działało na Mazowszu 680 stowarzyszeń, 164 fun-

dacji, 54 organizacje kościelne, 61 innych organizacji. 

Spośród organizacji pozarządowych 169 jednostek 

to przedstawicielstwa terenowe, rejonowe lub okrę-

gowe ogólnopolskich organizacji społecznych lub 

prozdrowotnych, m.in.: Polski Czerwony Krzyż, Pol-

ski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polski 

Komitet Pomocy Społecznej, Polski Związek Niewido-

mych i inne).

Ilość wskazanych NGO działających na rzecz osób wykluczonych według formy działalności

Wyszczególnienie stowarzyszenia fundacje
organizacje 

kościelne

inna forma 

działalności

województwo mazowieckie 680 164 54 61

Źródło: Opracowanie własne MCPS na podstawie sprawozdania jednorazowego MCPS-SJ-2-2016

W  zakresie obszarów działania organizacji poza-

rządowych jednostki samorządu terytorialnego wy-

kazały funkcjonowanie4:

• 347 NGO dla osób starszych,

• 462 NGO dla osób niepełnosprawnych,

• 120 NGO działających w zakresie ochrony zdro-

wia psychicznego,

• 416 NGO działających w  zakresie wsparcia 

dziecka i rodziny,

• 352 NGO działających w zakresie ubóstwa i wy-

kluczenia społecznego,

• 58 NGO działających w zakresie ekonomii spo-

łecznej,

• 75 NGO w innych obszarach.

W  województwie mazowieckim 383 organizacje 

pozarządowe działają w  więcej niż jednym obsza-

rze, zaś 289 organizacji było fi nansowanych w  ra-

mach konkursów ogłaszanych przez samorządy 

w  2015 roku. Z  przedstawionych powyżej danych 

wynika, że organizacje pozarządowe stanowią duży 

potencjał społeczny w  naszym regionie. Choć nadal 

przeważająca ich część powstaje i działa w Warszawie 

i miastach powiatowych, to także lokalne społeczno-

ści przekonują się do tej formy aktywności w ramach 

działań np. Ekonomii Społecznej.

4  Dane szacunkowe. Liczby te nie sumują się – wskazane organizacje działają równolegle w kilku obszarach.
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Ocena dostępności do instytucji świadczących usługi medyczne 

w  obszarze ochrony zdrowia psychicznego, działających dla osób 

chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie w gminach 

i powiatach województwa mazowieckiego
Pierwszym obszarem poddanym analizie w ankie-

tach przez jednostki organizacyjne pomocy i aktyw-

nej integracji była ocena jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej nt. dostępności dla osób wspie-

ranych do placówek medycznych, działających w ob-

szarze ochrony zdrowia psychicznego w  gminach 

i  powiatach województwa mazowieckiego. W  tym 

przypadku analizie poddano dostępność dla osób 

w kryzysie psychicznym i osób z ograniczoną spraw-

nością intelektualną do: poradni zdrowia psychiczne-

go (PZP) dla dorosłych i dzieci do 19 r. ż., oddziałów 

psychiatrycznych przy szpitalach ogólnych, szpitali 

psychiatrycznych, hosteli, oddziałów leczenia środo-

wiskowego5, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych oraz 

Zakładów Pielęgnacyjno-Opiekuńczych. Ocenie pod-

legał dostęp do ww. placówek w  trzech zakresach: 

pełnym, utrudnionym lub braku dostępu.

Z analizy informacji przesłanych przez ośrodki po-

mocy społecznej i miejskie ośrodki pomocy społecz-

nej wynika, że w  opinii tych jednostek benefi cjenci 

pomocy społecznej z  terenu Mazowsza posiadają 

utrudniony dostęp (lub go nie mają) do wszyst-

kich rodzajów placówek zapewniających pomoc 

osobom chorym psychicznie i niepełnosprawnym 

intelektualnie. 

Fakt, że w opinii jednostek organizacyjnych pomo-

cy społecznej na Mazowszu osoby chore psychicznie 

i  niepełnosprawne intelektualnie, wspierane przez 

pomoc społeczną, nie mają lub mają ograniczony 

dostęp do palcówek medycznych, działających w ob-

szarze ochrony zdrowia psychicznego, potwierdzają 

dane dotyczące stosunku liczby osób korzystających 

z tych placówek do liczby osób, które powinny z nich 

korzystać.

Ocena jednostek organizacyjnych pomocy społecznej nt. dostępności ich benefi cjentów do placówek medycznych działających w ob-

szarze ochrony zdrowia psychicznego dla osób z ograniczoną sprawnością intelektualną w gminach woj. mazowieckiego

Wyszczególnienie

Osoby chore psychicznie
Osoby niepełnosprawne 

intelektualnie

Pełna Utrudniona
Brak 

dostępu
Pełna Utrudniona

Brak 

dostępu

Poradnie zdrowia psychicznego (PZP) 

dla dorosłych i dzieci 

do 19 r.ż.

23% 51% 26% 22% 51% 27%

Oddziały psychiatryczne 

przy szpitalach ogólnych
18% 30% 53% 17% 31% 53%

Szpitale psychiatryczne 25% 37% 37% 24% 38% 37%

Hostele 2% 14% 84% 2% 14% 84%

Oddziały leczenia środowiskowego 5% 23% 73% 4% 24% 72%

Zakłady opiekuńczo-lecznicze (ZOL) 9% 53% 38% 8% 50% 42%

Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze (ZPO) 4% 34% 62% 4% 34% 62%

Źródło: Opracowanie własne MCPS na podstawie sprawozdania jednorazowego MCPS-SJ-2-2016 

5  Samodzielne komórki organizacyjne wchodzące w skład ZOZ ogólnych lub szpitali psychiatrycznych
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Szacunkowa liczba osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie korzystających z placówek medycznych działają-

cych w obszarze ochrony zdrowia psychicznego w gminach woj. mazowieckiego

Wyszczególnienie

Osoby chore psychicznie
Osoby niepełnosprawne 

intelektualnie

Liczba osób 

korzystających

Liczba osób, 

jaka powinna 

korzystać 

(dane 

szacunkowe)

Liczba osób 

korzystających

Liczba osób, jaka 

powinna korzystać 

(dane szacunkowe)

Poradnie zdrowia psychicznego 

(PZP) dla dorosłych i dzieci do 19 r.ż.
5 566 7 389 2 164 3 262

Oddziały psychiatryczne przy 

szpitalach ogólnych
537 900 162 428

Szpitale psychiatryczne 1 037 1 436 176 352

Hostele 24 57 5 27

Oddziały leczenia środowiskowego 284 627 68 305

Zakłady opiekuńczo-lecznicze (ZOL) 224 453 65 237

Zakłady pielęgnacyjno-opiekuń-

cze (ZPO)
12 161 9 151

Źródło: Opracowanie własne MCPS na podstawie sprawozdania jednorazowego MCPS-SJ-2-2016

Dane uzyskane z  powiatowych centrów pomocy 

rodzinie potwierdziły przekazaną przez gminy infor-

mację o ograniczonym dostępie osób wykluczonych 

- mieszkańców Mazowsza do placówek zapewniają-

cych pomoc osobom chorym psychicznie i  niepeł-

nosprawnym intelektualnie, jednakże w  przypadku 

dwóch kategorii placówek dostęp ten na poziomie 

powiatu został określony jako zdecydowanie lepszy.

Ocena dostępności do lekarzy specjalistów świadczących usługi 

medyczne w  obszarze ochrony zdrowia psychicznego, działających 

dla osób chorych psychicznie i  niepełnosprawnych intelektualnie 

w gminach i powiatach województwa mazowieckiego
Kolejnym obszarem zbierania danych w sprawoz-

daniu jednorazowym przez jednostki organizacyjne 

pomocy i  aktywnej integracji była ocena dostępno-

ści do lekarzy specjalistów, działających w  obszarze 

ochrony zdrowia psychicznego w  gminach i  powia-

tach województwa mazowieckiego. W tym przypad-

ku zebrano informacje o dostępności dla osób w kry-

zysie psychicznym i osób z ograniczoną sprawnością 

intelektualną, a  wspieranych przez system pomocy 

społecznej do: lekarza psychiatry dziecięcego, lekarza 

psychiatry, pielęgniarki psychiatrycznej oraz psycho-

loga. Podobnie jak w wypadku oceny dostępności do 

placówek medycznych ocenie podlegał dostęp do 

ww. placówek w trzech zakresach: pełnym, utrudnio-

nym lub braku dostępu. Porównaniu podlegała po-

nownie liczba osób korzystających z  tych placówek 

do szacunkowej liczby osób, jaka powinna z nich ko-

rzystać.
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Z  danych przekazanych przez ośrodki pomo-

cy społecznej i  miejskie ośrodki pomocy spo-

łecznej wynika, że benefi cjenci pomocy spo-

łecznej z  terenu województwa mazowieckiego 

posiadają równie utrudniony dostęp do lekarzy 

zapewniających pomoc osobom chorym psychicznie 

i niepełnosprawnym intelektualnie, jak jest to w przy-

padku dostępu do placówek zapewniających pomoc 

tym osobom.

Ocena jednostek organizacyjnych pomocy społecznej nt. dostępności ich benefi cjentów do lekarzy specjalistów dla osób chorych 

psychicznie oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie w gminach woj. mazowieckiego

Wyszczególnienie

Osoby chore psychicznie Osoby niepełnosprawne intelektualnie

Pełna Utrudniona
Brak 

dostępu
Pełna Utrudniona Brak dostępu

Lekarz psychiatra dziecięcy 8% 44% 47% 8% 45% 47%

Lekarz psychiatra 29% 46% 25% 28% 46% 26%

Pielęgniarka psychiatryczna 10% 31% 59% 11% 31% 58%

Psycholog 29% 45% 27% 30% 44% 27%

Źródło: Opracowanie własne MCPS na podstawie sprawozdania jednorazowego MCPS-SJ-2-2016

Najtrudniejszy dostęp w  gminach i  miastach na 

prawach powiatu wspierani chorzy psychicznie i nie-

pełnosprawni intelektualnie mają do lekarza psychia-

try dziecięcego i pielęgniarki psychiatrycznej (łącznie 

ponad 90% wskazań o  utrudnionym dostępie lub 

o  jego braku). Podobnie sytuacja przedstawia się 

w  zakresie możliwości uzyskania pomocy u  lekarza 

psychiatry i  psychologa (łącznie nieco ponad 70% 

wskazań o utrudnionym dostępie lub o jego braku).

Ocena dostępności do lekarzy specjalistów, świadczących usługi 

medyczne w  obszarze ochrony zdrowia psychicznego, działających 

dla osób chorych psychicznie i  niepełnosprawnych intelektualnie 

w gminach i powiatach województwa mazowieckiego
Trzecim obszarem, jaki został poddany analizie 

przez jednostki organizacyjne pomocy i aktywnej in-

tegracji była ocena dostępności do instytucji i usług 

pomocy społecznej dla osób chorych psychicznie 

i  niepełnosprawnych intelektualnie na poziomie 

gmin i  powiatów województwa mazowieckiego. 

W  tym przypadku analizie poddano dostępność dla 

osób w  kryzysie psychicznym i  osób z  ograniczoną 

sprawnością intelektualną (wspieranych przez system 

pomocy społecznej) do: domów pomocy społecznej, 

środowiskowych domów samopomocy, klubów inte-

gracji społecznej, centrów integracji społecznej usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zburzeniami psychicznymi poprzez porów-

nanie liczby osób z nich korzystających) do szacunko-

wej liczby osób, jaka powinna z nich korzystać.

Z analizy ankiet przesłanych przez gminy i miasta 

na prawach powiatu wynika, że we wszystkich kate-

goriach instytucji i  usług pomocy społecznej, które 

zostały poddane analizie liczba osób korzystających 

z pomocy jest mniejsza w stosunku do szacunkowej 

liczby osób, jaka powinna z  niej korzystać. Z  przed-

stawionych danych wynika, że w województwie ma-

zowieckim funkcjonuje obecnie zbyt mała liczba KIS 

i CIS, a funkcjonujące placówki nie są przygotowane 

do udzielania wsparcia osobom z zaburzeniami psy-

chicznymi.

Nieco lepsza jest sytuacja dotycząca usług śro-

dowiskowych świadczonych na rzecz osób w  kryzy-

sie psychicznym i  osób z  ograniczoną sprawnością 

intelektualną, wspieranych przez system pomocy 

społecznej na Mazowszu. Analiza danych, skłania do 

wniosku, że pomimo stale rosnącej liczby osób ko-

rzystających z  usług środowiskowych (patrz Tabela 

28. Usługi pomocy społecznej w gminach i miastach 

na prawach powiatu w  latach 2013-2015.) Ich liczba 
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nadal nie zabezpiecza istniejących w  tym zakresie 

potrzeb zarówno w  zakresie usług opiekuńczych, 

jaki i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zburzeniami psychicznymi.

Liczba osób chorych psychicznie korzystających z instytucji i usług pomocy społecznej w gminach województwa mazowieckiego 

w roku 2015

Źródło: Opracowanie własne MCPS na podstawie sprawozdania jednorazowego MCPS-SJ-2-2016

Dane uzyskane z  powiatowych centrów pomocy 

rodzinie potwierdziły przedstawione powyżej ten-

dencje, choć do analizy porównawczej można od-

nieść tylko ocenę dostępności do instytucji pomocy 

społecznej dla osób chorych psychicznie i niepełno-

sprawnych intelektualnie, bowiem usługi środowi-

skowe świadczone są przede wszystkim na poziomie 

gmin i miast na prawach powiatu.

Liczba osób z ograniczoną sprawnością intelektualną korzystających z instytucji i usług pomocy społecznej w gminach wojewódz-

twa mazowieckiego w roku 2015

Źródło: Opracowanie własne MCPS na podstawie sprawozdania jednorazowego MCPS-SJ-2-2016

Ostatnim obszarem, w  jakim zbierane były dane 

w  sprawozdaniu jednorazowym była ocena dostęp-

ności do specjalistów pomocy społecznej dla osób 

chorych psychicznie i  niepełnosprawnych intelek-

tualnie na poziomie gmin i  powiatów. Tutaj ocenia-

no dostęp dla osób w  kryzysie psychicznym i  osób 

z ograniczoną sprawnością intelektualną do: asysten-

ta rodziny, asystenta osoby niepełnosprawnej, tera-

peuty oraz psychologa. Ponownie miarą dostępności 

był stosunek liczby osób z korzystających z ww. spe-

cjalistów do szacunkowej liczby osób, jaka powinna 

z nich korzystać.
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Liczba osób chorych psychicznie korzystających ze specjalistów pomocy społecznej w gminach województwa mazowieckiego w roku 2015

Źródło: Opracowanie własne MCPS na podstawie sprawozdania jednorazowego MCPS-SJ-2-2016

Z  analizy informacji przesłanych przez ośrodki 

pomocy społecznej i  miejskie ośrodki pomocy spo-

łecznej wynika, że we wszystkich kategoriach spe-

cjalistów pomocy społecznej, które zostały poddane 

analizie liczba osób korzystających z ich pomocy jest 

mniejsza w  stosunku do szacunkowej liczby osób, 

jaka powinna z nich korzystać.

Liczba osób z ograniczoną sprawnością intelektualną korzystających ze specjalistów pomocy społecznej w gminach województwa 

mazowieckiego w roku 2015

Źródło: Opracowanie własne MCPS na podstawie sprawozdania jednorazowego MCPS-SJ-2-2016
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Wnioski i rekomendacje w zakresie dostępu do instytucji, specjalistów 

i usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Z analizy informacji przesłanych przez ośrodki po-

mocy społecznej, miejskie ośrodki pomocy społecz-

nej i  powiatowe centra pomocy rodzinie wynika, że 

w opinii tych jednostek, osoby korzystające z pomocy 

społecznej na Mazowszu posiadają bardzo utrudnio-

ny dostęp lub nie mają go wcale do placówek i spe-

cjalistów, zapewniających pomoc osobom chorym 

psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie w za-

kresie usług medycznych. 

Najtrudniejszy dostęp chorzy w obszarze ochrony 

zdrowia psychicznego w  województwie mazowiec-

kim mają do: hosteli, oddziałów leczenia środowi-

skowego, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, Zakła-

dów Pielęgnacyjno-Opiekuńczych, lekarza psychiatry 

dziecięcego oraz pielęgniarki psychiatrycznej. 

Nieco lepiej przedstawia się sytuacja osób chorych 

psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie w do-

stępie do instytucji i  specjalistów systemu pomocy 

społecznej, choć we wszystkich kategoriach, które 

zostały poddane analizie liczba osób (rodzin) korzy-

stających z ich pomocy jest mniejsza w stosunku do 

szacunkowej liczby osób (rodzin), jaka powinna z nich 

korzystać. 

W  przypadku dostępu do domów pomocy spo-

łecznej i środowiskowych domów samopomocy wy-

stępują znaczne braki miejsc w  stosunku do dekla-

rowanych potrzeb. W  województwie mazowieckim 

funkcjonuje obecnie zbyt mała liczba KIS, CIS, a  ist-

niejące placówki nie są przygotowane do udzielania 

wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi. 

Analiza danych dotyczących usług opiekuńczych, 

jak i  specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z  zburzeniami psychicznymi, skłania do wniosku, że 

pomimo stale rosnącej liczby osób korzystających 

z usług środowiskowych, ich liczba nadal jest wysoce 

niewystarczająca. Największe braki występują w  do-

stępie do usług terapeutów i asystentów osoby nie-

pełnosprawnej oraz wsparciu do zatrudnienia.

Rekomendowane działania do podjęcia przez sa-

morządy:

1. Rozwijanie środowiskowych usług opiekuń-

czych dla osób niesamodzielnych, a także przy 

wsparciu z budżetu państwa specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z  zaburzeniami 

psychicznymi wspieranych siecią domów po-

mocy społecznej i środowiskowych domów sa-

mopomocy dla tych osób.

2. Tworzenie usług asystenckich na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi 

z niepełnosprawnościami.

3. Zwiększenie dostępności do usług medycznych 

dla osób wykluczonych z  zaburzeniami psy-

chicznymi, szczególnie w  zakresie: oddziałów 

leczenia środowiskowego, hosteli, mieszkań 

wspomaganych, Zakładów Opiekuńczo-Lecz-

niczych, Zakładów Pielęgnacyjno-Opiekuń-

czych, lekarza psychiatry dziecięcego oraz pie-

lęgniarki psychiatrycznej.

4. Zapewnienie większego wsparcia dla rodzin 

opiekujących się osobami w kryzysie psychicz-

nym i niepełnosprawnych intelektualnie celem 

pomocy im w  sprawowaniu bezpośredniej, 

osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko 

chorym członkiem rodziny.

5. Wzmacnianie działań profi laktycznych, współ-

praca samorządu z  organizacjami pozarządo-

wymi, opracowywanie programów wsparcia 

i zapewnienie środków fi nansowych w budże-

tach samorządu na ich realizację (np. na organi-

zowanie konkursów dla NGO).

6. Wzmocnienie koordynacji działań na rzecz po-

wstawania nowych miejsc pracy w podmiotach 

ekonomii społecznej, w szczególności w przed-

siębiorstwach społecznych dla osób z zaburze-

niami psychicznymi i  zwiększenie możliwości 

korzystania ze wsparcia podmiotów reintegra-

cji (CIS, KIS, WTZ, ZAZ).

7. Wspieranie samorządów lokalnych i  organiza-

cji pozarządowych w  pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europej-

skiej w nowym okresie programowania (2014-

2020), w  celu uzupełnienia środków własnych 

na rozwój i  modernizację usług społecznych 

i rozbudowę infrastruktury instytucjonalnej dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi.
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ANALIZA DANYCH OCENY ZASOBÓW 
KARTY POWIATU

Na podstawie danych zbieranych w ramach Oce-

ny zasobów można dokonywać różnorodnych analiz, 

zestawień tabelarycznych, prezentacji grafi cznych 

w układzie gminnym, powiatowym lub subregional-

nym. Analizy mogą być dokonywane zarówno za rok 

oceny jak i w przekroju wieloletnim. Przygotowaniem 

takich zestawień zajmuje się w  Mazowieckim Cen-

trum Polityki Społecznej Wydział ds. Badań Społecz-

nych – Obserwatorium Integracji Społecznej.

Poniżej zamieszczamy przykładową formę takiej 

prezentacji danych - Kartę powiatu. Karty powiatu 

są zamieszczone w  raporcie Oceny zasobów pomo-

cy społecznej od 2012 roku. Zawierają dane, które 

mogą być wykorzystane w procesie planowania rocz-

nych i  wieloletnich budżetów społecznych na po-

trzeby opracowywania i monitorowania programów 

i  strategii rozwiązywania problemów społecznych, 

w  tym szczególnie programów pomocowych fi nan-

sowanych ze środków m.in. MRPiPS oraz środków 

europejskich. Karta może być wykorzystana w trakcie 

sporządzania sprawozdań i  konstruowania dowol-

nych wskaźników ukazujących efekty pracy jednostki 

pomocowej prowadzonej w danej gminie. Dane uzy-

skane z Katy mogą również posłużyć do przygotowy-

wania pogłębionej diagnozy lokalnych problemów 

powiatu. Samorządy gminne mogą otrzymać podob-

ną Kartę (Kartę gminy) po zgłoszeniu takiej potrzeby 

na adres e-mail: mcps@mcps.com.pl.

Pełny raport Oceny zasobów można pobrać ze 

strony internetowej Obserwatorium Integracji Spo-

łecznej – ois.mazowsze.pl lub ze strony Mazowieckie-

go Centrum Polityki Społecznej: www.mcps.com.pl.

M. st. Warszawa na tle województwa mazowieckiego

Lp. Treść Mazowsze

Mazowsze 

bez m. st. 

Warszawy

m. st. 

Warszawa

D
a

n
e

 

o
g

ó
ln

e 1 Liczba mieszkańców bd. bd. bd.

2
Liczba osób, które otrzymały pomoc i wsparcie 

socjalne
339 538 261 921 77 617

B
e

zr
o

b
o

ci
e

3 Liczba osób bezrobotnych 223 576 183 314 40 262 

4
Liczba osób bezrobotnych – zmiana % w stosun-

ku do roku poprzedniego
-12,15% -10,72% -18,12%

5 Liczba osób bezrobotnych długotrwale 127 714 109 331 18 383

6
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecz-

nej z powodu bezrobocia
60 300 52 360 7 940

E
k

o
n

o
m

ia
 

S
p

o
łe

cz
n

a 7 Liczba CIS / KIS / ZAZ 12 / 20 / 8 9 / 19 / 5 3 / 1 / 3

8 Liczba spółdzielni socjalnych 130 74 56

9
Liczba NGO współpracujących z samorządami 

w obszarze społecznym
661 521 140

O
so

b
y

 n
ie

p
e

łn
o

sp
ra

w
n

e

10 Liczba osób niepełnosprawnych wg NSP 2011 515 698 336 774 178 924

11
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecz-

nej z powodu niepełnosprawności 
44 918 31 363 13 555

12
Liczba osób korzystających z usług specjalistycz-

nych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
1 766 1 019 747

13 Środowiskowe domy samopomocy 65 50 15

14 Domy pomocy społecznej dla osób psychicznie chorych 25 24 1

15
Domy pomocy społecznej dla osób niepełno-

sprawnych intelektualnie
29 25 4
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R
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ę
p

cz
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Liczba rodzin korzystających z pomocy społecz-

nej z powodu bezradności w sprawach opiekuń-

czo-wychowawczych

26 249 19 523 6 726

17
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecz-

nej z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa
13 935 11 922 2 013

18
Liczba rodzin korzystających z pomocy społecz-

nej z powodu przemocy w rodzinie 
2 926 2 191 735

19 Liczba asystentów rodziny 517 380 137

20 Liczba rodzin zastępczych 4 548 3 114 1 434

21 Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze 90 69 21

22 Mieszkania chronione 44 41 3

O
so

b
y

 s
ta

rs
ze

23 Osoby w wieku poprodukcyjnym 1 041 759 645 623 396 136

24 Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi 12 836 6 204 6 632

25
Zasiłek pielęgnacyjny dla osoby, która ukończyła 

75 lat
71 493 27 786 43 707

26
Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla senio-

rów
450 340 110

27
Domy pomocy społecznej dla osób w podeszłym 

wieku
35 28 7

28
Domy pomocy społecznej dla osób przewlekle 

somatycznie chorych
35 28 7

29 Dzienne domy pomocy 37 18 19

Z
a

so
b

y
 i

 w
y

d
a

tk
i 

JS
T

30 Liczba pracowników socjalnych 2 528 1 834 694

31
Liczba mieszkańców przypadająca na 1 pracow-

nika socjalnego zatrudnionego w OPS
2 110 1 963 2 501

32 Dochód powiatu  gmin bd. bd. bd.

33
Dochody / Wydatki na 1 mieszkańca - powiat 

gminy
bd. bd. bd.

34

Wysokość środków (w zł) niezbędnych na realiza-

cję zadań z zakresu pomocy społecznej - powiat 

gminy

656 135 933

2 848 928 007

435 729 747

1 853 356 653

220 406 186

995 571 354

35
Wysokość środków (w zł) na prowadzenie i utrzy-

manie PCPR OPS

37 824 090

336 186 725

28 188 642

228 506 269

9 635 448

107 680 456

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok; Bank Danych Lokalnych, GUS
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