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SŁOWO WSTĘPNE
Szanowni Państwo,

Zgodnie z  wytycznymi europejskich, krajo-
wych i wojewódzkich dokumentów strategicznych 
w  obszarze społecznym, jednym z  naczelnych ce-
lów, jaki Samorząd Województwa Mazowieckiego 
wyznaczył na najbliższe lata w polityce społecznej 
regionu, jest walka z  ubóstwem i  wykluczeniem 
społecznym. Aby wspomóc osoby zagrożone tymi 
zjawiskami w ich codziennym funkcjonowaniu, na-
leży ułatwić im dostęp do niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług społecznych, w  tym opieki 
zdrowotnej i lokalnych usług socjalnych.

Zapobieganiu występowania niekorzystnych zjawisk społecznych na Mazowszu może pomóc 
wdrażany od kilku lat proces deinstytucjonalizacji usług społecznych, rozumiany z  jednej strony 
jako rozwój usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności, z drugiej strony jako stopnio-
we ograniczanie usług w ramach opieki instytucjonalnej. Integralnym elementem tego procesu jest 
prewencja mająca zapobiegać umieszczaniu osób w opiece instytucjonalnej, a w przypadku dzieci 
rozdzieleniu dziecka z rodziną i umieszczeniu ich w pieczy zastępczej.

Dlatego zachęcam Państwa do lektury drugiego w  bieżącym roku numeru Biuletynu Obser-
watorium Integracji Społecznej, który został w  całości poświęcony prezentacji wyników badania 
dostępności i prognozy realizacji usług społecznych przez ośrodki pomocy społecznej na Mazow-
szu przeprowadzony przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach „Oceny zasobów 
pomocy społecznej”.

Wyniki powyższego badania są tym istotne, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Samorząd Województwa przeznaczył znaczne 
środki fi nansowe na rozwój różnych form usług społecznych w tym: usług opiekuńczych specjali-
stycznych usług opiekuńczych, dziennych form usług opiekuńczych, usług w rodzinnych domach 
pomocy, w ośrodkach wsparcia oraz na usługi asystenckie. O środki te można aplikować w odpo-
wiedzi na ogłoszenia konkursowe zamieszczane na stronach Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych.

Jestem przekonana, że usługi świadczone na poziomie lokalnych społeczności to usługi umożli-
wiające osobom niezależne życie w ich miejscu zamieszkania. Zapobiegają one odizolowaniu osób 
od rodziny i środowiska lokalnego, a gdy to nie jest możliwe, gwarantują tym osobom warunki życia 
jak najbardziej zbliżone do warunków domowych oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzin-
nych i sąsiedzkich. Dlatego zachęcam Państwa do aktywności w tym zakresie.

Życzę przyjemnej lektury!
 
 Elżbieta Lanc

 Członek Zarządu 
 Województwa Mazowieckiego
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 ANALIZA DANYCH DO MAPOWANIA 
 USŁUG SPOŁECZNYCH NA MAZOWSZU

„Strategia Polityki Społecznej Województwa Ma-
zowieckiego na lata 2014-2020” jest kluczowym doku-
mentem programowym i  istotnym narzędziem reali-
zacji regionalnej polityki społecznej, wyznaczającym 
priorytety, cele i działania na rzecz rozwiązywania pro-
blemów mieszkańców województwa, wyrównywania 
poziomu życia oraz zapobiegania procesom wyklucze-
nia społecznego. Strategia wyznacza najważniejsze kie-
runki dla realizacji programów społecznych i  nowych 
polityk publicznych w Województwie Mazowieckim.

W  Strategii, wśród nowych polityk publicznych, 
wymagających najpilniejszych działań samorządu 
województwa wskazano: politykę senioralną, polity-
kę rodzinną, ekonomię społeczną i politykę deinsty-
tucjonalizacji i  rozwoju usług (z naciskiem na usługi 
dla osób zależnych i ich rodzin).

W związku z  tym, Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej, zwróciło się z  prośbą do ośrodków po-
mocy społecznej na Mazowszu o  dokonanie analizy 
dostępności i prognozy realizacji na ich terenie usług 
społecznych. Analiza ta była uzupełnieniem danych 
zbieranych w  ramach Oceny zasobów pomocy spo-
łecznej za 2016 rok w  województwie mazowieckim. 
Dane dotyczące oceny dostępności do usług spo-
łecznych zostały zebrane przy pomocy formularza 
sprawozdania jednorazowego za pośrednictwem 
systemu CAS MRP i PS w okresie od 14 marca do 14 
kwietnia 2017 roku. W badaniu wzięły udział wszyst-
kie ośrodki pomocy społecznej w województwie ma-
zowieckim w liczbie 331.

Prognoza dostępności do wybranych usług po-
mocy społecznej miała być określana niezależnie od 
podmiotu prowadzącego (organizatora tych usług), 
oraz niezależnie od źródła fi nansowania tych usług 
i  organizowania ich przez ośrodek pomocy społecz-
nej. Ocena dostępności do usług społecznych została 
przedstawiona przez ośrodki w następujący sposób: 
dane za 2016 rok i prognoza na 2017 i 2018 rok dla 
następujących grup docelowych:

1. dla seniorów, dla których należało określić pla-
nowany dostęp do:
 usług opiekuńczych, 
 usługi/miejsca w placówce zapewniającej ca-

łodobową opiekę (w tym Domu pomocy spo-
łecznej), 
 usługi w  formie Dziennego domu pomocy 

(w  tym w  ramach programu „Senior-Wigor”
/ „Senior+”),
 usług oferowanych przez Klub seniora.

2. dla dzieci i rodziny, dla których należało określić 
planowany dostęp do:
 usług wsparcia w formie opieki i zajęć w świe-

tlicach i klubach dla dzieci typu opiekuńcze-
go, specjalistycznego, podwórkowego lub 
innych form działających lokalnie,

3. dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla któ-
rych należało określić planowany dostęp do:
 specjalistycznych usług opiekuńczych dla os. 

z zaburzeniami psychicznymi,
 usługi/miejsca w  Domu pomocy społecznej 

dla os. przewlekle psychicznie chorych,
 usługi/miejsca w  Domu pomocy społecznej 

dla dzieci i młodzieży i/lub dorosłych niepeł-
nosprawnych intelektualnie,
 usługi w  formie Środowiskowego domu sa-

mopomocy dla osób przewlekle psychicznie 
chorych (typu A),
 usługi w  formie Środowiskowego domu sa-

mopomocy dla osób niepełnosprawnych in-
telektualnie (typu B),
 usługi w formie Warsztatu Terapii Zajęciowej,
 usługi w  formie Klubu samopomocy dla os. 

z zaburzeniami psychicznymi.
Poniżej przedstawiamy wyniki analizy danych 

w ww. zakresie.
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1. PROGNOZA DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG 
 SPOŁECZNYCH DLA SENIORÓW

W pierwszej części ankiety Mazowieckie Centrum 
Polityki Społecznej zwróciło się z prośbą do ośrodków 
pomocy społecznej i  miejskich ośrodków pomocy 
społecznej o wskazanie dostępności w 2016 roku oraz 
prognozy dostępności na 2017 i  2018 rok do usług 

społecznych dla seniorów w zakresie usług: opiekuń-
czych, miejsc w placówce zapewniającej całodobową 
opiekę (w tym Domach pomocy społecznej), w formie 
Dziennego domu pomocy (w tym w ramach programu 
„Senior-Wigor”), oraz oferowanych przez Klub seniora.

1.1. Prognoza dostępności do usług opiekuńczych
Według danych zawartych w  ankietach w  2016 roku 

spośród 331 ośrodków pomocy społecznej, usługi opie-
kuńcze dla osób starszych na Mazowszu1 były świadczone 
w 261 ośrodkach (co stanowiło blisko 80% ogółu OPS na 
Mazowszu). Nie świadczyło takich usług 70 ośrodków (co 
stanowiło nieco ponad 20% wszystkich OPS na Mazowszu). 

W  2017 roku świadczenie usług opiekuńczych 
planuje 299 ośrodków (wzrost o  14,6% w  stosunku 
do roku poprzedniego), zaś w 2018 roku 304 ośrodki 
(wzrost o 1,7% w stosunku do roku poprzedniego). 

W przypadku ośrodków, które nie planują świad-
czenia usług opiekuńczych w 2017 i 2018 roku będzie 
ich odpowiednio 32 (spadek o 54,3% w stosunku do 
roku poprzedniego) i 27 (spadek o 15,6% w stosunku 
do roku poprzedniego). Ośrodki, które nie planują do-
celowo w 2018 roku świadczenia usług opiekuńczych 
znajdują się w subregionie: 
 siedleckim 10 OPS (na 38 wszystkich OPS w sub-

regionie),
 warszawskim wschodnim 6 OPS (na 58 wszystkich 

OPS w subregionie),

1 Według oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 r. usługi opiekuńcze stanowiły ponad 91%, zaś usługi opiekuńcze spe-
cjalistyczne nieco ponad 8% ogółu usług opiekuńczych.

 radomskim 4 OPS (na 51 wszystkich OPS w subre-
gionie),

 warszawskim zachodnim 2 OPS (na 48 wszystkich 
OPS w subregionie),

 płockim 2 OPS (na 28 wszystkich OPS w subregio-
nie),

 ostrołęckim 2 OPS (na 46 wszystkich OPS w sub-
regionie),

 ciechanowskim 1 OPS (na 44 wszystkich OPS 
w subregionie).
Na 27 ośrodków, które nie prognozują świadczyć 

usług opiekuńczych w 2018 roku, 26 spośród nich zloka-
lizowanych jest w gminach wiejskich, natomiast jeden 
ośrodek zlokalizowany jest w gminie miejsko-wiejskiej. 
Łącznie na koniec 2016 roku na terenie OPS, które nie 
prognozują świadczyć usług opiekuńczych w 2018 roku 
zamieszkiwało 24 155 osób w wieku poprodukcyjnym.

W ośrodkach, które realizowały w 2016 roku usłu-
gi opiekuńcze, stosunek liczby osób objętych tymi 
usługami do liczby osób w  wieku poprodukcyjnym 
wyniósł 1,26%.

Tabela 1. Prognoza realizacji przez OPS usług opiekuńczych na Mazowszu w latach 2016-2018

Wyszczególnienie
Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Liczba OPS procent ogółu 
OPS Liczba OPS procent ogółu 

OPS Liczba OPS procent ogółu 
OPS

OPS które planują realizacje 
usług opiekuńczych 261 78,85% 299 90,33% 304 91,84%

OPS które nie planują reali-
zacji usług opiekuńczych 70 21,15% 32 9,67% 27 8,16%

Źródło: Ankieta uzupełniająca do Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.

Tabela 2. Stosunek liczby osób objętych usługami opiekuńczymi do liczby osób w wieku poprodukcyjnym

Wyszczególnienie
Liczba OPS 
objętych 
usługami

Liczba osób 
objętych usłu-

gami

Liczba osób w wieku poproduk-
cyjnym zamieszkująca na tere-
nie OPS świadczących usługi

Stosunek liczby osób objętych 
usługami do liczby osób w wie-

ku poprodukcyjnym
OPS realizujące usługi 
opiekuńcze w 2016 roku 261 13 060 1 033 447 1,26%

Źródło: Ankieta uzupełniająca do Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.
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Mapa 1. Prognoza realizacji usług opiekuńczych przez ośrodki pomocy społecznej województwa mazowieckiego w 2018 roku.

Źródło: Ankieta uzupełniająca do Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.

Tabela 3. OPS planujące w 2018 roku realizację usług opiekuńczych w podziale na liczbę osób objętych usługami

Wyszczególnienie Liczba 
OPS

Procent 
ogółu OPS

Liczba osób planowana 
do objęcia usługami

Procent ogółu osób 
planowana do objęcia 

usługami

OPS planujące w 2018 roku realizację 
usług opiekuńczych w przedziale 
od 1 do 20 osób

198 65,13% 1719 11,84%

OPS planujące w 2018 roku realizację 
usług opiekuńczych w przedziale 
od 21 do 50 osób

57 18,75% 1856 12,79%

OPS planujące w 2018 roku realizację 
usług opiekuńczych w przedziale 
od 51 do 100 osób

21 6,91% 1591 10,96%

OPS planujące w 2018 roku realizację 
usług opiekuńczych w przedziale 
powyżej 100 osób

28 9,21% 9349 64,41%

Razem 304 100,00% 14515 100,00%

Źródło: Ankieta uzupełniająca do Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.
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Spośród 304 ośrodków, które planują w 2018 roku 
świadczenie usług opiekuńczych największą grupę 
stanowią OPS prognozujące ich realizację w przedzia-
le od 1 do 20 osób 194 ośrodki, w przedziale od 21 do 
50 osób 57 ośrodków, w przedziale od 51 do 100 osób 
21 ośrodków i powyżej 100 osób 28 ośrodków. 
Wnioski dla stanu zastanego w 2016 roku:
 usługi opiekuńcze były świadczone w 261 ośrod-

kach dla 13 060 osób,
 nie świadczyło takich usług 70 ośrodków (co sta-

nowiło nieco ponad 20% wszystkich OPS na Ma-
zowszu),

 prawie wszystkie ośrodki które nie świadczyły 
usług opiekuńczych (96%) znajdowały się na te-
renie gmin wiejskich, najwięcej na terenie subre-
gionu siedleckiego 13 OPS (na 38 wszystkich OPS 
w subregionie),

 w ośrodkach, które realizowały w 2016 roku usługi 
opiekuńcze, stosunek liczby osób objętych usłu-
gami do liczby osób w  wieku poprodukcyjnym 
wyniósł 1,26%.

Planowane usługi opiekuńcze na Mazowszu 
w 2018 roku:
 są planowane przez 304 ośrodki pomocy społecz-

nej na Mazowszu dla ponad 14 500 osób,

 nie są planowane w 27 ośrodkach co stanowi po-
nad 8% ogółu OPS w  województwie, 26 spośród 
nich zlokalizowanych jest na terenach gmin wiej-
skich,

 są planowane dla bardzo małej liczby odbiorców 
w  przedziale od 1 do 20 osób w  198 ośrodkach 
(ponad 65% OPS planujących realizację usług) dla 
1719 osób (niespełna 12% ogółu osób planowa-
nych do objęcia usługami),

 najwięcej ośrodków nie planujących takiej usługi 
zlokalizowanych jest w subregionie siedleckim 10 
OPS (na 38 wszystkich OPS w subregionie),

 łącznie na koniec 2016 roku na terenie OPS, któ-
re nie prognozują świadczyć usług opiekuńczych 
w  2018 roku zamieszkiwało 24 155 osób w  wie-
ku poprodukcyjnym (co stanowi 2,2% wszystkich 
osób w  tej kategorii wiekowej w  województwie 
mazowieckim).

 W  województwie mazowieckim, na terenie 27 
ośrodków pomocy społecznej nie planujących 
w  2018 roku usług opiekuńczych zamieszkiwało 
(według danych z 2016 roku) 25 656 osób w wie-
ku poprodukcyjnym co stanowi 2,33% wszystkich 
osób w tej kategorii wiekowej na Mazowszu.

Według danych zawartych w  ankietach w  2016 
roku spośród 331 ośrodków pomocy społecznej, w pla-
cówkach zapewniających całodobową opiekę (w tym 
Domach pomocy społecznej) na Mazowszu seniorów 
umieszczało 284 ośrodków (co stanowiło niespełna 
86% ogółu OPS na Mazowszu). Osób starszych nie 
umieszczało w ww. placówkach 47 ośrodków (co sta-
nowiło ponad 14% wszystkich OPS na Mazowszu).

1.2.  Prognoza dostępności do miejsc w placówce zapewniającej 
 całodobową opiekę (w tym Domach pomocy społecznej)

Tabela 4. OPS planujące umieszczanie w placówkach zapewniających całodobową opiekę (w tym Domach pomocy społecznej) na Mazowszu 
w latach 2016-2018.

Wyszczególnienie
Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Liczba OPS procent 
ogółu OPS Liczba OPS procent 

ogółu OPS Liczba OPS procent 
ogółu OPS

OPS które planują umieszczanie 
w placówkach zapewniających 
opiekę całodobową 

284 85,80% 302 91,24% 304 91,84%

OPS które nie planują umiesz-
czania w placówkach zapew-
niających opiekę całodobową 

47 14,20% 29 8,76% 27 8,16%

Źródło: Ankieta uzupełniająca do Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.

cy społecznej) planują 302 ośrodki, zaś w 2018 roku 
304 ośrodki (wzrost odpowiednio o 6,34% i 7%w sto-
sunku do 2016 roku).

Ośrodki, które nie planują umieszczania w  pla-
cówkach zapewniających całodobową opiekę w 2017 
i  2018 roku będzie odpowiednio 29 i  27 (spadek 
o 38% i 43% w stosunku do roku 2016). Ośrodki, któ-
re nie planują docelowo w  2018 roku umieszczania 
w ww. placówkach znajdują się w subregionie:W 2017 roku umieszczanie w placówkach zapew-

niających całodobową opiekę (w tym Domów pomo-
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 ciechanowskim 10 OPS (na 44 wszystkich OPS 
w subregionie),

 radomskim 4 OPS (na 51 O wszystkich PS w sub-
regionie),

 siedleckim 3 OPS (na 38 wszystkich OPS w subre-
gionie),

 ostrołęckim 3 OPS (na 46 wszystkich OPS w sub-
regionie),

 płockim 3 OPS (na 28 wszystkich OPS w subregionie),
 warszawskim wschodnim 3 OPS (na 58 wszystkich 

OPS w subregionie),
 warszawskim zachodnim 1 OPS (na 48 wszystkich 

OPS w subregionie),
Na 27 ośrodków, które nie prognozują umiesz-

czania osób starszych w  placówkach całodobowych 
w  2018 roku, 26 spośród nich zlokalizowanych jest 
w gminach wiejskich, natomiast jeden ośrodek zloka-
lizowany jest w gminie miejsko-wiejskiej.

Tabela 5. Stosunek liczby osób umieszczonych w placówkach zapewniających całodobową opiekę do liczby osób w wieku poprodukcyjnym

Wyszczególnienie Liczba OPS Liczba osób 
skierowanych

Liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym 

zamieszkująca na te-
renie OPS kierujących 

do placówek

Stosunek liczby osób 
umieszczonych do 

liczby osób w wieku 
poprodukcyjnym

OPS umieszczające w placówkach 
zapewniających opiekę całodobową 284 5093 1 053 269 0,48%

Źródło: Ankieta uzupełniająca do Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.

W ośrodkach, które w 2016 roku kierowały do pla-
cówek zapewniających całodobową opiekę (w  tym 
Domów pomocy społecznej), stosunek liczby osób 
skierowanych do liczby osób w  wieku poprodukcyj-
nym zamieszkująca na terenie OPS kierujących do 
tych placówek wyniósł 0,48%.

Wnioski dla stanu zastanego w 2016 roku:
 usługi kierowania do placówek zapewniających 

całodobową opiekę dla seniorów świadczyły 284 
OPS dla 5093 osób,

 osób starszych nie umieszczało w ww. placówkach 
47 ośrodków (co stanowiło ponad 14% wszystkich 
OPS na Mazowszu),

 w ośrodkach, które kierowały w 2016 roku osoby 
do placówek zapewniających całodobową opiekę, 
stosunek liczby osób kierowanych do liczby osób 
w wieku poprodukcyjnym na terenie OPS kierują-
cych do placówek wyniósł 0,48%,

 prawie wszystkie ośrodki, które nie świadczyły 
usług opiekuńczych (91,5%) znajdowały się na te-
renie gmin wiejskich,

 najwięcej ośrodków nie planujących takiej usługi 
zlokalizowanych było w  subregionie ciechanow-
skim 18 OPS (na 44 wszystkich OPS w subregionie).
Planowane usługi kierowania do placówek za-

pewniających całodobową opiekę (w tym Domach 
pomocy społecznej) na Mazowszu w 2018 roku:
 będą świadczone w 304 ośrodkach dla 5610 osób,
 nie będą świadczone w 27 OPS (co stanowi ponad 

8% ogółu OPS na Mazowszu), 26 spośród nich zlo-
kalizowanych jest na terenach gmin wiejskich,

 najwięcej ośrodków nie planujących takiej usługi 
zlokalizowanych jest w  subregionie ciechanow-
skim 10 OPS (na 44 wszystkich OPS w subregionie),

 w  województwie mazowieckim, na terenie 27 
ośrodków pomocy społecznej nie planujących 
w  2018 roku usług umieszczania osób starszych 
w placówkach zapewniających całodobową opie-
kę (w  tym Domów pomocy społecznej) zamiesz-
kiwało (według danych z 2016 roku) 28 294 osób 
w  wieku poprodukcyjnym co stanowi 2,57% 
wszystkich osób w tej kategorii wiekowej na Ma-
zowszu.
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1.3.  Prognoza dostępności do usługi w formie Dziennego domu 
 pomocy (w tym w ramach programu „Senior-Wigor” / „Senior+)

Według analizy formularzy przesłanych przez 
ośrodki pomocy społecznej w  2016 roku w  woje-
wództwie mazowieckim, w  dziennych domach po-
mocy osoby starsze umieszczały 43 OPS (co stanowiło 
niespełna 14% ogółu OPS na Mazowszu). Nie świad-
czyło takiej usługi 288 OPS (co stanowiło nieco ponad 
86% wszystkich OPS w województwie).

Tabela 6. OPS planujące kierowanie osób do Dziennego Domu Pomocy na Mazowszu w latach 2016-2018.

Wyszczególnienie
Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Liczba OPS procent 
ogółu OPS Liczba OPS procent 

ogółu OPS Liczba OPS procent 
ogółu OPS

OPS planujące kierowanie do 
Dziennego Domu Pomocy 45 13,6% 102 30,82% 121 36,56%

OPS nie planujące kierowania 
do Dziennego Domu Pomocy 286 86,4% 229 69,18% 210 63,44%

Źródło: Ankieta uzupełniająca do Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.

W 2017 roku dostęp do usługi w formie dziennego 
domu pomocy planują 102 ośrodki (wzrost w stosunku 
do roku poprzedniego o 127%), zaś w 2018 roku 121 
ośrodków (wzrost w  stosunku do roku poprzednie-
go o 19%). W przypadku ośrodków, które nie planują 
kierować swoich podopiecznych do dziennego domu 
pomocy w 2017 i 2018 roku, będzie ich odpowiednio 
229 (spadek w stosunku do roku poprzedniego o 20%) 
i 211 (spadek w stosunku rok do roku o 8%).

Ośrodki, które nie planują w 2018 roku kierowania do 
dziennych domów pomocy znajdują się w subregionie:
 warszawskim wschodnim 43 OPS (na 58 wszyst-

kich OPS w subregionie),
 radomskim 33 OPS (na 51 wszystkich OPS w sub-

regionie),

 ostrołęckim 33 OPS (na 46 wszystkich OPS w sub-
regionie),

 siedleckim 29 OPS (na 38 wszystkich OPS w sub-
regionie),

 ciechanowskim 28 OPS (na 44 wszystkich OPS 
w subregionie),

 warszawskim zachodnim 27 OPS (na 48 wszyst-
kich OPS w subregionie),

 płockim 17 OPS (na 28 wszystkich OPS w  subre-
gionie),
Na 210 ośrodków, które nie prognozują umiesz-

czania osób starszych w dziennych domach pomocy 
w 2018 roku, 162 spośród nich zlokalizowanych jest 
w gminach wiejskich, 30 zlokalizowanych jest w gmi-
nach miejsko-wiejskich, natomiast 18 na terenie gmin 
miejskich.

Tabela 7. Stosunek liczby osób skierowanych do dziennych domów pomocy do liczby osób w wieku poprodukcyjnym.

Wyszczególnienie Liczba OPS Liczba osób umiesz-
czonych

Liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym 

zamieszkująca na te-
renie OPS umieszcza-
jących w dziennych 

domach pomocy

Stosunek liczby osób 
umieszczonych do 

liczby osób w wieku 
poprodukcyjnym

OPS kierujące do dziennych 
domów pomocy 45 2457 525533 0,47%

Źródło: Ankieta uzupełniająca do Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.

W ośrodkach, które w 2016 roku nie umieszczały 
swoich podopiecznych w dziennych domach pomo-
cy, stosunek liczby osób umieszczonych do liczby 
osób w  wieku poprodukcyjnym zamieszkująca na 
terenie OPS kierujących do tych placówek wyniósł 
0,47%.
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Tabela 8. OPS planujące umieszczanie osób w dziennych domach pomocy w ramach programu „Senior-Wigor” / „Senior+ na Mazowszu w latach 2016-2018.

Wyszczególnienie
Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Liczba OPS procent 
ogółu OPS Liczba OPS procent 

ogółu OPS Liczba OPS procent 
ogółu OPS

OPS planujące umieszczanie 
w dziennym domu pomocy 
„Senior-Wigor”

19 5,74% 61 18,43% 73 22,05%

OPS nie planujące umieszczanie 
w dziennym domu pomocy 
„Senior-Wigor”

312 94,26% 271 81,87% 258 77,95%

Źródło: Ankieta uzupełniająca do Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.

W przypadku dziennych domów pomocy powsta-
jących w ramach programu „Senior-Wigor” / „Senior+”, 
19 ośrodków pomocy społecznej w 2016 roku wyka-
zało umieszczanie w nich osób niesamodzielnych (co 
stanowiło 5,74% ogółu OPS na Mazowszu). Nie świad-
czyło takiej usługi 312 OPS (co stanowiło 94,26% 
wszystkich OPS w regionie).

W 2017 roku dostęp do takich domów prognozu-
je 61 ośrodków (ponad trzykrotny wzrost   stosunku 
do roku poprzedniego), zaś w 2018 roku 73 ośrodki 
(wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 19,7%).

W przypadku ośrodków, które nie planują kiero-
wać swoich podopiecznych do dziennego domu po-
mocy typu „Senior-Wigor” / „Senior+, w  2017 i  2018 
roku, będzie ich odpowiednio 271 (spadek w stosun-
ku do roku poprzedniego o 13%) i 258 OPS (spadek 
w stosunku rok do roku o 4,8%).

Wnioski dla stanu zastanego w 2016 roku:
 dostęp do usługi w  formie dziennego domu po-

mocy społecznej realizowało 45 OPS dla 2457 
osób, nie realizowało takiej usługi 288 OPS (co sta-
nowiło nieco ponad 86% wszystkich OPS),

 w  ramach programu „Senior-Wigor” / „Senior+, 
realizowało usługi 19 OPS dla 327 osób, zaś nie 
świadczyło takiej usługi 312 OPS (co stanowiło 
94,26% wszystkich OPS na Mazowszu),

 większość OPS (75%), nie realizujących usługi do-
stępu do dziennych domów pomocy znajdowało 

się w gminach wiejskich i w subregionie warszaw-
skim wschodnim 53 OPS (na 58 wszystkich OPS 
w subregionie),

 stosunek liczby osób umieszczonych w 2016 roku 
do liczby osób w wieku poprodukcyjnym zamiesz-
kująca na terenie OPS kierujących do tych placó-
wek wyniósł 0,47%.

Planowane usługi dostępu do dziennych domów 
pomocy w tym w ramach programu „Senior-
Wigor” / „Senior+ na Mazowszu w 2018 roku:
 prognozuje świadczyć 121 OPS w  tym 73 OPS 

w ramach programu „Senior-Wigor” / „Senior+ dla 
4000 osób niesamodzielnych,

 nie planuje świadczyć 210 ośrodków z czego 162 
OPS (77%) jest zlokalizowanych w  gminach wiej-
skich, 30 OPS zlokalizowanych jest w  gminach 
miejsko-wiejskich, natomiast 18 na terenie gmin 
miejskich. 

 najwięcej ośrodków nie planujących takiej usługi 
zlokalizowanych jest w subregionie warszawskim 
wschodnim (43 OPS na 58 OPS w subregionie),

 W  województwie mazowieckim, na terenie 210 
ośrodków pomocy społecznej nie planujących 
w 2018 roku usług dostępu do dziennych domów 
pomocy zamieszkiwało (według danych z  2016 
roku) 436 305 osób w wieku poprodukcyjnym co 
stanowi 39,56% wszystkich osób w  tej kategorii 
wiekowej na Mazowszu.

1.4.  Prognoza dostępności do usług oferowanych przez klub seniora
Dostępu do usług oferowanych przez Klub seniora na 

Mazowszu w 2016 roku zapewniało 78 OPS (23,56% ogó-
łu OPS w województwie). Nie zapewniało takiego dostę-
pu 253 OPS (76,44% wszystkich OPS na Mazowszu).

W 2017 roku dostęp do usług oferowanych przez Klub 
Seniora prognozuje 125 ośrodków (wzrost w stosunku do 
roku poprzedniego o 60%), zaś w 2018 roku 136 ośrod-
ków (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 8,8%).

W  przypadku ośrodków, które nie prognozują 
dostępu do usług oferowanych przez Klub Seniora 
w 2017 i 2018 roku, będzie ich odpowiednio 206 (spa-
dek w stosunku do roku poprzedniego o 19%) i 195 
OPS (spadek w stosunku rok do roku o 5%). 

Ośrodki, które nie planują docelowo w 2018 roku 
usług związanych z  Klubem Seniora znajdują się 
w subregionie:
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 radomskim 34 OPS (na 51 wszystkich OPS w sub-
regionie),

 warszawskim wschodnim 33 OPS (na 58 wszyst-
kich OPS w subregionie),

 ostrołęckim 30 OPS (na 46 wszystkich OPS w sub-
regionie),

 ciechanowskim 29 OPS (na 44 wszystkich OPS 
w subregionie),

 siedleckim 24 OPS (na 38 wszystkich OPS w sub-
regionie),

 warszawskim zachodnim 21 OPS (na 48 wszyst-
kich OPS w subregionie),

 płockim 20 OPS (na 28 wszystkich OPS w  subre-
gionie),

 m. st. Warszawa 4 OPS (na 18 wszystkich OPS 
w subregionie).
Na 195 ośrodków, które nie prognozują dostępu 

do usługi związanej z Klubem Seniora w 2018 roku, 154 
spośród nich zlokalizowanych jest w gminach wiejskich, 
24 zlokalizowane są w gminach miejsko-wiejskich, 13 na 
terenie gmin miejskich natomiast 4 w dzielnicach m. st. 
Warszawy.

Tabela 9. OPS planujące zapewnienie dostępu do usług oferowanych przez Klub Seniora na Mazowszu w latach 2016-2018

Wyszczególnienie
Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Liczba OPS procent 
ogółu OPS Liczba OPS procent 

ogółu OPS Liczba OPS procent 
ogółu OPS

OPS zapewniające dostępu do 
usług oferowanych przez Klub 
seniora

78 23,56% 125 37,76% 136 41,09%

OPS nie zapewniające dostępu 
do usług oferowanych przez 
Klub seniora

253 76,44% 206 62,24% 195 58,91%

Źródło: Ankieta uzupełniająca do Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.

Tabela 10. Stosunek liczby osób korzystających z usług Klubu Seniora do liczby osób w wieku poprodukcyjnym

Wyszczególnienie Liczba OPS Liczba osób 
korzystających

Liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym 

zamieszkująca 
na terenie OPS 

świadczących usługi

Stosunek liczby osób 
korzystających do 

liczby osób w wieku 
poprodukcyjnym

OPS oferujące dostęp do 
usług Klubu Seniora 78 11 800 672745 1,75%

Źródło: Ankieta uzupełniająca do Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.

 większość OPS (79%), nie realizujących usługi do-
stępu do Klubu Seniora znajdowało się w gminach 
wiejskich i  w  subregionie warszawskim wschod-
nim 45 OPS (na 58 wszystkich OPS w subregionie),

 stosunek liczby osób umieszczonych w 2016 roku 
do liczby osób w wieku poprodukcyjnym zamiesz-
kująca na terenie OPS kierujących do tych placó-
wek wyniósł 0,47%.

Planowane usługi oferowane przez Klub Seniora 
na Mazowszu w 2018 roku:
 planuje świadczyć 136 OPS dla 16768 seniorów,
  nie planuje świadczyć takiej usługi 195 OPS (59% 

ogółu OPS na Mazowszu), 154 OPS spośród nich 
zlokalizowanych jest w gminach wiejskich, 24 OPS 
zlokalizowanych jest w  gminach miejsko-wiej-
skich, 13 OPS na terenie gmin miejskich natomiast 
4 OPS w dzielnicach m. st. Warszawy,

 najwięcej ośrodków nie planujących takiej usługi 
zlokalizowanych jest w  subregionie radomskim 
34 OPS (na 51 wszystkich OPS w subregionie),

 w ośrodkach, które w 2016 roku oferowały usługi 
związane z Klubem Seniora liczba osób korzystają-
cych z tej usługi do liczby osób w wieku poproduk-
cyjnym zamieszkująca na terenie OPS kierujących 
do tych placówek wyniósł 1,75%,

 W  województwie mazowieckim, na terenie 195 
ośrodków pomocy społecznej nie planujących 
w  2018 roku usług dostępu do Klubu senio-
ra zamieszkiwało (według danych z  2016 roku) 
383 271 osób w wieku poprodukcyjnym co stano-
wi 34,75% wszystkich osób w tej kategorii wieko-
wej na Mazowszu.

W ośrodkach, które w 2016 roku oferowały usługi 
związane z  Klubem Seniora liczba osób korzystają-
cych z  tej usługi do liczby osób w wieku poproduk-
cyjnym zamieszkująca na terenie OPS kierujących do 
tych placówek wyniósł 1,75%.
Wnioski dla stanu zastanego w 2016 roku:
 dostęp do usługi w formie Klubu Seniora realizo-

wało 78 OPS dla 11 800 osób, 
 nie realizowało takiej usługi 253 OPS (co stanowiło 

76,44% wszystkich OPS na Mazowszu),
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W  drugiej części ankiety Mazowieckie Centrum 
Polityki Społecznej zwróciło się z  prośbą do ośrod-
ków pomocy społecznej i  miejskich ośrodków po-
mocy społecznej o  wskazanie dostępności w  2016 
roku oraz prognozy dostępności na 2017 i  2018 rok 

2. PROGNOZA DOSTĘPNOŚCI 
 DO USŁUG DLA DZIECI I RODZINY

do usług społecznych dla dzieci i  rodziny w zakresie 
usług: wsparcia w formie opieki i zajęć w świetlicach 
i klubach dla dzieci typu opiekuńczego, specjalistycz-
nego, podwórkowego lub innych form działających 
lokalnie.

2.1. Prognoza dostępności do usług wsparcia w formie opieki i zajęć 
 w świetlicach i klubach dla dzieci typu opiekuńczego, 
 specjalistycznego, podwórkowego lub innych form działających 
 lokalnie

Według danych zawartych w  ankietach w  2016 
roku spośród 331 ośrodków pomocy społecznej na 
Mazowszu, zagwarantowało dostęp do usług wspar-
cia w formie opieki i zajęć w świetlicach i klubach dla 
dzieci typu:
 opiekuńczego 84 OPS (co stanowiło 25% ogółu 

OPS na Mazowszu),
 specjalistycznego 32 OPS (co stanowiło 10% ogółu 

OPS na Mazowszu),
 podwórkowego 20 OPS (co stanowiło 6% ogółu 

OPS na Mazowszu),
 innych form działających lokalnie 64 OPS (co sta-

nowiło 19% ogółu OPS na Mazowszu).
Nie zapewniało takiego wsparcia w  ramach 

świetlic i klubów typu: opiekuńczego 247 OPS (75% 
wszystkich OPS na Mazowszu), specjalistycznego 299 
OPS (90% wszystkich OPS na Mazowszu), podwórko-
wego 311 OPS (94% wszystkich OPS na Mazowszu) 
i innych formach działających lokalnie 267 OPS (81% 
wszystkich OPS na Mazowszu). 

Tabela 11. OPS zapewniające dostępu do usług wsparcia w formie opieki i zajęć w świetlicach i klubach dla dzieci na Mazowszu w latach 2016-2018

Dostępność do usług wsparcia 
w formie opieki i zajęć w świetlicach 

i klubach dla dzieci

Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Liczba OPS procent 
ogółu OPS Liczba OPS procent 

ogółu OPS Liczba OPS procent 
ogółu OPS

typu opiekuńczego 84 25,38% 115 34,74% 120 36,25%

typu specjalistycznego 32 9,67% 64 19,34% 71 21,45

typu podwórkowego 20 6,04% 42 12,69% 47 14,2%

w innych formach działających 
lokalnie 64 19,34% 75 22,66% 78 23,56%

Źródło: Ankieta uzupełniająca do Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.

W 2018 roku prognozuje dostęp do usług wspar-
cia w formie opieki i zajęć w świetlicach i klubach dla 
dzieci typu:
 opiekuńczego 120 OPS (wzrost w  stosunku do 

2016 roku o 43%),
 specjalistycznego 71 OPS (wzrost w  stosunku do 

2016 roku o 122%),
 podwórkowego 47 OPS (wzrost w  stosunku do 

2016 roku o 135%),
 innych form działających lokalnie 78 OPS (wzrost 

w stosunku do 2016 roku o 22%).
Docelowo w  2018 roku nie planuje wsparcia 

w  ramach świetlic i  klubów typu: opiekuńczego 
211 OPS (spadek w stosunku do 2016 roku o 15%), 
specjalistycznego 260 OPS (spadek w  stosunku do 
2016 roku o 13%), podwórkowego 284 OPS (spadek 
w stosunku do 2016 roku o 7%) i innych form działa-
jących lokalnie 253 OPS (spadek w stosunku do 2016 
roku o 5%).
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Rozkład terytorialny ośrodków, które nie planują 
docelowo w  2018 roku dostępu do usług wsparcia 
w  formie opieki i  zajęć w  świetlicach i  klubach dla 
dzieci na Mazowszu w układzie subregionalnym ob-
razuje tabela 12.

Ośrodki, które nie planują w 2018 roku wsparcia 
w  formie opieki i  zajęć w  świetlicach i  klubach dla 
dzieci typu:
 opiekuńczego na 211 ośrodków 171 spośród nich 

zlokalizowanych jest w gminach wiejskich, 25 zlo-
kalizowanych jest w  gminach miejsko-wiejskich, 
8 na terenie gmin miejskich natomiast 7 w dzielni-
cach m. st. Warszawy,

 specjalistycznego na 260 ośrodków 190 spośród 

Tabela 12. OPS nie planujące wsparcia w formie opieki i zajęć w świetlicach i klubach dla dzieci w układzie subregionalnym

Nazwa 
subregionu

Liczba OPS nie 
planująca usług 
w formie świetlic 

i klubów typu 
opiekuńczego / 

liczba wszystkich OPS 
w subregionie

Liczba OPS nie 
planująca usług 
w formie świetlic 

i klubów typu 
specjalistycznego / 

liczba wszystkich OPS 
w subregionie

Liczba OPS nie 
planująca usług 
w formie świetlic 

i klubów typu 
podwórkowego / 

liczba wszystkich OPS 
w subregionie

Liczba OPS nie 
planująca usług 

w ramach innych form 
działających lokalnie / 
liczba wszystkich OPS 

w subregionie

ciechanowski 34 / 44 37 / 44 38 / 44 32 / 44

m. st. Warszawa 7 / 18 10 / 18 10 / 18 10 / 18

ostrołęcki 31 / 46 36 / 46 41 / 46 41 / 46

płocki 22 / 28 25 / 28 25 / 28 23 / 28

radomski 38 / 51 43 / 51 43 / 51 38 / 51

siedlecki 23 / 38 30 / 38 36 / 38 26 / 38

Warszawski 
wschodni

33 / 58 46 / 58 52 / 58 49 / 58

Warszawski 
zachodni

23 / 48 33 / 48 39 / 48 34 / 48

Razem 211/331 260 / 331 284 / 331 253 / 331

Źródło: Ankieta uzupełniająca do Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.

nich zlokalizowanych jest w  gminach wiejskich, 
36 zlokalizowanych jest w gminach miejsko-wiej-
skich, 24 na terenie gmin miejskich natomiast 
10 w dzielnicach m. st. Warszawy,

 podwórkowego na 284 ośrodki 204 spośród nich 
zlokalizowanych jest w gminach wiejskich, 42 zlo-
kalizowane są w gminach miejsko-wiejskich, 28 na 
terenie gmin miejskich natomiast 10 w dzielnicach 
m. st. Warszawy,

 w innych formach działających lokalnie na 253 ośrod-
ki 178 spośród nich zlokalizowanych jest w gminach 
wiejskich, 38 zlokalizowanych jest w gminach miej-
sko-wiejskich, 27 na terenie gmin miejskich nato-
miast 10 w dzielnicach m. st. Warszawy.

Tabela 13. Stosunek liczby osób korzystających z usługi w formie świetlic i klubów dla dzieci do liczby osób w wieku przedprodukcyjnym

Wyszczególnienie Liczba 
OPS

Liczba osób 
korzystają-

cych

Liczba osób w wieku 
przedprodukcyjnym 

zamieszkująca na terenie 
OPS oferujących usługi

Stosunek liczby osób 
korzystających do 

liczby osób w wieku 
przedprodukcyjnym

OPS planujące usługi w formie świetlic 
i klubów typu opiekuńczego 84 7437 531644 1,40%

OPS planujące usługi w formie świetlic 
i klubów typu specjalistycznego 32 1400 289010 0,48%

OPS planujące usługi w formie świetlic 
i klubów typu podwórkowego 20 2216 233424 0,95%

OPS planujące usługi w ramach innych form 
działających lokalnie 64 6717 292751 2,29%

Źródło: Ankieta uzupełniająca do Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.
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W ośrodkach, które w 2016 roku oferowały dostęp 
- do usług wsparcia w  formie opieki i  zajęć w  świe-
tlicach i  klubach dla dzieci - stosunek liczby osób 
korzystających z  tej usługi do liczby osób w  wieku 
przedprodukcyjnym zamieszkująca na terenie OPS, 
kierujących do tych placówek wyniósł: dla świetlic 
i klubów typu opiekuńczego 1,40%, dla świetlic i klu-
bów typu specjalistycznego 0,48%, dla świetlic i klu-
bów typu podwórkowego 0,95%, dla innych form 
działających lokalnie 2,29%.

Wnioski dla stanu zastanego w 2016 roku:
 wsparcie w  formie świetlic i  klubów typu opie-

kuńczego realizowało 84 OPS dla 1400 dzieci, nie 
realizowało 247 OPS (75% wszystkich OPS na Ma-
zowszu). Większość ośrodków nie realizujących 
usługi (80,6%) zlokalizowanych było w  gminach 
wiejskich, najwięcej OPS nie realizujących usługi 
znajdowało się w subregionie radomskim 43 OPS 
(na 51 wszystkich OPS w subregionie),

 wsparcie w  formie świetlic i  klubów typu specja-
listycznego realizowało 32 OPS dla 2216 dzieci, 
nie realizowało 311 OPS (94% wszystkich OPS na 
Mazowszu). Większość ośrodków nie realizujących 
usługi (73,2%) zlokalizowanych było w  gminach 
wiejskich, najwięcej OPS nie realizujących usłu-
gi znajdowało się w subregionie płockim 28 OPS 
(wszystkie OPS w  subregionie) i  warszawskim 
wschodnim 51 OPS (na 58 wszystkich OPS w sub-
regionie),

 wsparcie w formie świetlic i klubów typu podwór-
kowego realizowało 20 OPS dla 7437 dzieci, nie 
realizowało 299 OPS (90% wszystkich OPS na Ma-
zowszu). Większość ośrodków nie realizujących 
usługi (71,7%) zlokalizowanych było w  gminach 
wiejskich, najwięcej OPS nie realizujących usłu-
gi znajdowało się w subregionie płockim 28 OPS 
(wszystkie OPS w subregionie) i siedleckim 38 OPS 
(wszystkie OPS w subregionie),

 wsparcie w  formie usług dla dzieci w  świetlicach 
i klubach prowadzonych w innych formach działa-
jących lokalnie realizowało 64 OPS dla 6717 dzieci, 
nie realizowało 267 OPS (81% wszystkich OPS na 
Mazowszu). Większość ośrodków nie realizujących 
usługi (71,5%) zlokalizowanych było w  gminach 
wiejskich, najwięcej OPS nie realizujących usłu-
gi znajdowało się w  subregionie warszawskim 
wschodnim 54 OPS (na 58 wszystkich OPS w sub-
regionie),

 w ośrodkach, które w 2016 roku oferowały dostęp 
- do usług wsparcia w formie opieki i zajęć w świe-
tlicach i klubach dla dzieci - stosunek liczby osób 
korzystających z  tej usługi do liczby osób w wie-
ku przedprodukcyjnym zamieszkująca na terenie 

OPS kierujących do tych placówek wyniósł: dla 
świetlic i  klubów typu opiekuńczego 1,40%, dla 
świetlic i  klubów typu specjalistycznego 0,48%, 
dla świetlic i klubów typu podwórkowego 0,95%, 
dla innych form działających lokalnie 2,29%.

W 2018 roku prognoza dostępu do usług w formie 
opieki i zajęć w świetlicach i klubach dla dzieci bę-
dzie kształtowała się w następujący sposób:
 wsparcie w formie świetlic i klubów typu opiekuń-

czego planują realizować 120 OPS dla 8254 dzieci, 
w formie świetlic i klubów typu specjalistycznego 
71 OPS dla 2125 dzieci, w formie świetlic i klubów 
typu podwórkowego 47 OPS dla 3407 dzieci i w in-
nych formach działających lokalnie 78 OPS dla 
8294 dzieci,

 nie planują wsparcia w  formie świetlic i  klubów 
typu opiekuńczego 211 OPS (63,75% wszystkich 
OPS na Mazowszu), w  formie świetlic i  klubów 
typu specjalistycznego 260 OPS (78,55% wszyst-
kich OPS na Mazowszu), w formie świetlic i klubów 
typu podwórkowego 284 OPS (85,8% wszystkich 
OPS na Mazowszu), w innych formach działających 
lokalnie 253 OPS (76,44% wszystkich OPS na Ma-
zowszu),

 spośród 211 ośrodków, które nie planują w 2018 
roku wsparcia w formie opieki i zajęć w świetlicach 
i klubach dla dzieci typu opiekuńczego, 171 OPS 
zlokalizowanych jest w gminach wiejskich, 25 OPS 
zlokalizowanych jest w  gminach miejsko-wiej-
skich, 8 OPS na terenie gmin miejskich natomiast 
7 OPS w dzielnicach m. st. Warszawy,

 spośród 260 ośrodków, które nie planują w 2018 
roku wsparcia w formie opieki i zajęć w świetlicach 
i  klubach dla dzieci typu specjalistycznego, 190 
OPS zlokalizowanych jest w  gminach wiejskich, 
36 OPS zlokalizowanych jest w gminach miejsko-
-wiejskich, 24 OPS na terenie gmin miejskich nato-
miast 10 OPS w dzielnicach m. st. Warszawy,

 spośród 284 ośrodków, które nie planują w 2018 
roku wsparcia w formie opieki i zajęć w świetlicach 
i klubach dla dzieci typu podwórkowego, 204 OPS 
zlokalizowanych jest w gminach wiejskich, 42 OPS 
zlokalizowanych jest w  gminach miejsko-wiej-
skich, 28 OPS na terenie gmin miejskich natomiast 
10 OPS w dzielnicach m. st. Warszawy,

 spośród 253 ośrodków, które nie planują w 2018 
roku usług wsparcia dla dzieci w  świetlicach 
i  klubach prowadzonych w  innych formach dzia-
łających lokalnie, 178 OPS zlokalizowanych jest 
w gminach wiejskich, 38 OPS zlokalizowanych jest 
w  gminach miejsko-wiejskich, 27 OPS na terenie 
gmin miejskich natomiast 10 OPS w  dzielnicach 
m. st. Warszawy.
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W województwie mazowieckim:
 na terenie 211 ośrodków pomocy społecznej, nie 

planujących w 2018 roku wsparcia w formie opieki 
i zajęć w świetlicach i klubach dla dzieci typu opie-
kuńczego, zamieszkiwało (według danych z 2016 
roku) 415 305 osób w wieku przedprodukcyjnym, 
co stanowi 41,35% wszystkich osób w tej kategorii 
wiekowej na Mazowszu,

 na terenie 260 ośrodków pomocy społecznej, nie 
planujących w 2018 roku wsparcia w formie opie-
ki i  zajęć w  świetlicach i  klubach dla dzieci typu 
specjalistycznego, zamieszkiwało (według danych 
z 2016 roku) 643 029 osób w wieku przedproduk-
cyjnym, co stanowi 64,02% wszystkich osób w tej 
kategorii wiekowej na Mazowszu,

 na terenie 284 ośrodków pomocy społecznej, nie 
planujących w 2018 roku wsparcia w formie opie-
ki i  zajęć w  świetlicach i  klubach dla dzieci typu 
podwórkowego, zamieszkiwało (według danych 
z 2016 roku) 717 029 osób w wieku przedproduk-
cyjnym, co stanowi 71,39% wszystkich osób w tej 
kategorii wiekowej na Mazowszu,

 na terenie 253 ośrodków pomocy społecznej, nie 
planujących w  2018 roku wsparcia w  postaci in-
nych form działających lokalnie, zamieszkiwało 
(według danych z 2016 roku) 692 977osób w wie-
ku przedprodukcyjnym, co stanowi 68,99% wszyst-
kich osób w tej kategorii wiekowej na Mazowszu.

kategorii wiekowej na Mazowszu,

Mapa 2.  Prognoza realizacji usług w formie opieki i zajęć w świetlicach i klubach dla dzieci w ośrodkach pomocy społecznej województwa 
 mazowieckiego w 2018 roku

Źródło:  Ankieta uzupełniająca do Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.
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Według respondentów dostęp do specjalistycz-
nych usług opiekuńczych dla osób z  zaburzeniami 
psychicznymi na Mazowszu w 2016 roku zapewniało 
172 OPS (52% ogółu OPS na Mazowszu). Nie zapew-
niało takiego dostępu 159 OPS (48% wszystkich OPS 
na Mazowszu).

W  2017 roku dostęp do ww. usług planuje 206 
ośrodków (wzrost w  stosunku do roku poprzednie-
go o 19,8%), zaś w 2018 roku 219 ośrodków (wzrost 
w stosunku do roku poprzedniego o 6%).

W przypadku ośrodków, które nie planują dostę-
pu do specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z  zaburzeniami psychicznymi w  2017 i  2018 roku, 
będzie ich odpowiednio 125 (spadek w stosunku do 
roku poprzedniego o 21%) i 112 (spadek w stosunku 
rok do roku o 10%). 

Ośrodki, które nie planują docelowo w 2018 roku 
specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi znajdują się w subregionie:

W  trzeciej części ankiety Mazowieckie Centrum 
Polityki Społecznej zwróciło się z prośbą do ośrodków 
pomocy społecznej i  miejskich ośrodków pomocy 
społecznej o wskazanie dostępności w 2016 roku oraz 
prognozy dostępności na 2017 i  2018 rok do usług 
społecznych dla osób z  zaburzeniami psychicznymi 
w  zakresie: specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z  zaburzeniami psychicznymi, usługi/miej-
sca w  Domu pomocy społecznej dla os. przewlekle 

3. PROGNOZA DOSTĘPNOŚCI 
 DO USŁUG DLA DZIECI I RODZINY

3.1. Prognoza dostępności do usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi

psychicznie chorych, usługi/miejsca w Domu pomo-
cy społecznej dla dzieci i  młodzieży i/lub dorosłych 
niepełnosprawnych intelektualnie, usługi w  formie 
Środowiskowego domu samopomocy dla osób prze-
wlekle psychicznie chorych (typu A), usługi w formie 
Środowiskowego domu samopomocy dla osób nie-
pełnosprawnych intelektualnie (typu B), usługi w for-
mie Warsztatu Terapii Zajęciowej, usługi w formie Klu-
bu samopomocy dla os. z zaburzeniami psychicznymi.

Tabela 14. OPS planujące zapewnienie dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu 
w latach 2016-2018

Wyszczególnienie
Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Liczba OPS procent 
ogółu OPS Liczba OPS procent 

ogółu OPS Liczba OPS procent 
ogółu OPS

OPS zapewniające dostęp do 
specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi

172 51,96% 206 62,24% 219 66,16%

OPS nie zapewniające dostępu do 
specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi

159 48,04% 125 37,76% 112 33,84%

Źródło: Ankieta uzupełniająca do Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.

 radomskim 27 OPS (na 51 wszystkich OPS w sub-
regionie),

 ostrołęckim 23 OPS (na 46 wszystkich OPS w sub-
regionie),

 ciechanowskim 16 OPS (na 44 wszystkich OPS 
w subregionie),

 warszawskim zachodnim 16 OPS (na 48 wszyst-
kich OPS w subregionie),

 płockim 15 OPS (na 28 wszystkich OPS w  subre-
gionie),

 warszawskim wschodnim 10 OPS (na 58 wszyst-
kich OPS w subregionie),

 siedleckim 5 OPS (na 38 wszystkich OPS w subre-
gionie).
Na 112 ośrodków, które nie prognozują dostępu 

do specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi w 2018 roku, 101 spo-
śród nich zlokalizowanych jest w gminach wiejskich, 
10 zlokalizowanych jest w  gminach miejsko-wiej-
skich, 1 na terenie gmin miejskich.
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Tabela 15. Stosunek liczby osób korzystających z specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi do liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie Liczba 
OPS

Liczba osób 
korzystających

Liczba mieszkańców na 
terenie OPS oferujących 

usługi

Stosunek liczby osób 
korzystających do liczby 

mieszkańców

OPS oferujące dostęp 
do usług Klubu Seniora 172 1740 4246387 0,04%

Źródło: Ankieta uzupełniająca do Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.

W  ośrodkach, które w  2016 roku oferowały spe-
cjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzenia-
mi psychicznymi stosunek liczby osób korzystających 

z tej usługi do liczby mieszkańców z terenu OPS ofe-
rujących takie usługi wyniósł 0,04%.

Mapa 3.  Prognoza realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodkach pomocy społecznej 
 województwa mazowieckiego w 2018 roku

Źródło:  Ankieta uzupełniająca do Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.
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Wnioski dla stanu zastanego w 2016 roku:
 usługi realizowały 172 ośrodki dla 1740 osób,
 nie realizowało usług 159 OPS (48% wszystkich 

OPS na Mazowszu),
 większość ośrodków nie realizujących usługi 

(87,4%) zlokalizowanych było w  gminach wiej-
skich, najwięcej OPS nie realizujących usługi znaj-
dowało się w subregionie radomskim 35 OPS (na 
51 wszystkich OPS w subregionie),

 w ośrodkach, które w 2016 roku oferowały specja-
listyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzenia-
mi psychicznymi stosunek liczby osób korzystają-
cych z  tej usługi do liczby mieszkańców z  terenu 
OPS oferujących takie usługi wyniósł 0,04%.

W 2018 roku prognoza dostępu do specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi kształtuje się w następujący sposób:

3.2. Dostęp do usługi/miejsca w Domu pomocy społecznej 
 dla os. przewlekle psychicznie chorych

 usługi planuje realizować 219 ośrodków dla 2141 
osób,

 nie planuje tych usług 112 OPS (co stanowi 34% 
wszystkich OPS na Mazowszu), 101  spośród nich 
zlokalizowanych jest w gminach wiejskich, 10 zlo-
kalizowanych jest w  gminach miejsko-wiejskich, 
1 na terenie gmin miejskich,

 najwięcej ośrodków, które nie planują docelowo 
w 2018 roku specjalistycznych usług dla osób z za-
burzeniami psychicznymi znajdują się w  subre-
gionie radomskim 27 OPS (na 51 wszystkich OPS 
w subregionie),

 w województwie mazowieckim na terenie ośrod-
ków pomocy społecznej nie planujących w  2018 
roku specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z  zaburzeniami psychicznymi zamieszkiwa-
ło (według danych z 2016 roku) 772 376 osób co 
stanowi 14% wszystkich mieszkańców Mazowsza.

Z  analizy przedstawionych w  formularzach da-
nych wynika, że dostęp do usługi/miejsca w  domu 
pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie 
chorych zapewniało 195 OPS (59%  ogółu OPS w  na 
Mazowszu). Nie zapewniało takiego dostępu 136 OPS 
(41% wszystkich OPS na Mazowszu).

W  2017 roku planuje ww. usługi 239 ośrodków 
(wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 23%), zaś 
w 2018 roku 242 ośrodki (wzrost w stosunku do roku 
poprzedniego o 1,3%).

W przypadku ośrodków, które nie planują kierować 
do domów pomocy społecznej dla osób przewlekle 
psychicznie chorych w 2017 i 2018 roku, będzie ich od-

Tabela 16. OPS planujące zapewnienie dostępu do usługi / miejsca w Domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych 
   na Mazowszu w latach 2016-2018

Wyszczególnienie
Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Liczba OPS procent 
ogółu OPS Liczba OPS procent 

ogółu OPS Liczba OPS procent 
ogółu OPS

OPS planujące kierowanie do 
Domu pomocy społecznej dla osób 
przewlekle psychicznie chorych

195 58,91% 239 72,21% 242 73,11%

OPS nie planujące kierowania do 
Domu pomocy społecznej dla osób 
przewlekle psychicznie chorych

136 41,09% 92 27,79% 89 26,89%

Źródło: Ankieta uzupełniająca do Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.

powiednio 92 (spadek w stosunku do roku poprzednie-
go o 32%) i 89 (spadek w stosunku rok do roku o 3%). 

Ośrodki, które nie planują docelowo w 2018 roku 
usług kierowania do domów pomocy społecznej dla 
osób przewlekle psychicznie chorych znajdują się 
w subregionie:
 radomskim 21 OPS (na 51 wszystkich OPS w sub-

regionie),
 ciechanowskim 15 OPS (na 44 wszystkich OPS 

w subregionie),
 ostrołęckim 14 OPS (na 46 wszystkich OPS w sub-

regionie),
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 siedleckim 11 OPS (na 38 wszystkich OPS w sub-
regionie),

 warszawskim zachodnim 11 OPS (na 48 wszyst-
kich OPS w subregionie),

 płockim 9 OPS (na 28 wszystkich OPS w subregio-
nie),

 warszawskim wschodnim 8 OPS (na 58 wszystkich 
OPS w subregionie).
Na 89 ośrodków, które nie planują omawianych 

usług w  2018 roku, 75 spośród nich zlokalizowanych 
jest w  gminach wiejskich, 12 zlokalizowanych jest 
w gminach miejsko-wiejskich, 2 na terenie gmin miej-
skich.

W ośrodkach, które w 2016 roku kierowały swoich 
podopiecznych do domów pomocy społecznej dla 
osób przewlekle psychicznie chorych stosunek liczby 
osób korzystających z tej usługi do liczby mieszkań-
ców z  terenu OPS oferujących takie usługi wyniósł 
0,04%.

Wnioski dla stanu zastanego w 2016 roku:
 usługi realizowało 195 ośrodków dla 1811 osób,
 nie realizowało usług 136 OPS (41% wszystkich 

OPS na Mazowszu),
 większość ośrodków nie realizujących usługi 

(83,8%) zlokalizowanych było w  gminach wiej-
skich, najwięcej OPS nie realizujących usługi znaj-
dowało się w subregionie radomskim 26 OPS (na 
51 wszystkich OPS w  subregionie) i  ciechanow-

Tabela 17.Stosunek liczby osób skierowanych domów pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych do liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie Liczba OPS Liczba osób 
skierowanych

Liczba mieszkańców 
na terenie OPS 

oferujących usługi

Stosunek liczby 
osób skierowanych 

do liczby 
mieszkańców 
z terenu OPS 

oferujących usługi

OPS kierujące do domów 
pomocy społecznej dla osób 
przewlekle psychicznie chorych

195 1811 4 715 158 0,04%

Źródło: Ankieta uzupełniająca do Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.

skim 26 OPS (na 44 wszystkich OPS w subregio-
nie),

 w ośrodkach, które w 2016 roku kierowały do do-
mów pomocy społecznej dla osób przewlekle psy-
chicznie chorych stosunek liczby osób korzystają-
cych z  tej usługi do liczby mieszkańców z  terenu 
OPS oferujących takie usługi wyniósł 0,04%.

W 2018 roku prognoza ośrodków pomocy 
społecznej w zakresie kierowania do domów 
pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie 
chorych kształtuje się w następujący sposób:
 usługi planuje realizować 242 ośrodki dla 2174 

osób,
 nie planuje realizacji takich usług 89 OPS (co stano-

wi 27% wszystkich OPS na Mazowszu), 75 spośród 
nich zlokalizowanych jest w  gminach wiejskich, 
12 zlokalizowanych jest w gminach miejsko-wiej-
skich, 2 na terenie gmin miejskich,

 najwięcej ośrodków, które nie planują usług znaj-
dują się w subregionie radomskim 21 OPS (na 51 
wszystkich OPS w subregionie),

 w województwie mazowieckim na terenie działa-
nia ośrodków pomocy społecznej nie planujących 
w 2018 roku usługi kierowania do domów pomocy 
społecznej dla osób przewlekle psychicznie cho-
rych zamieszkiwało (według danych z 2016 roku) 
650 740 osób co stanowi 12% wszystkich miesz-
kańców Mazowsza.
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3.3. Dostęp do usługi/miejsca w Domu pomocy społecznej dla dzieci 
 i młodzieży i/lub dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Z  analizy danych nadesłanych przez ankietowa-
nych wynika, że dostęp do usługi/miejsca w  domu 
pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży i/lub doro-
słych niepełnosprawnych intelektualnie zapewniały 
143 OPS (43% ogółu OPS w  na Mazowszu). Nie za-
pewniało takiego dostępu 188 OPS (57% wszystkich 
OPS na Mazowszu).

Tabela 18. OPS planujące zapewnienie dostępu do usługi / miejsca w Domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży i/lub dorosłych niepełnosprawnych 
    intelektualnie na Mazowszu w latach 2016-2018

Wyszczególnienie
Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Liczba OPS procent 
ogółu OPS Liczba OPS procent 

ogółu OPS Liczba OPS procent 
ogółu OPS

OPS planujące kierowanie do 
domu pomocy społecznej dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie

143 43,2% 178 53,78% 187 56,5%

OPS nie planujące kierowania do 
domu pomocy społecznej dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie

188 56,8% 154 46,53% 144 43,5%

Źródło: Ankieta uzupełniająca do Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok. 

W 2017 roku ośrodki planują świadczyć ww. usłu-
gi w  178 jednostkach (wzrost w  stosunku do roku 
poprzedniego o  24%), zaś w  2018 roku w  187 jed-
nostkach (wzrost w stosunku do roku poprzedniego 
o 5%).

W  przypadku ośrodków, które nie planują kie-
rować do domów pomocy społecznej dla osób nie-
pełnosprawnych intelektualnie w  2017 i  2018 roku, 
będzie ich odpowiednio 154 (spadek w stosunku do 
roku poprzedniego o 18%) i 144 (spadek w stosunku 
rok do roku o 6%). 

Ośrodki, które nie planują docelowo w 2018 roku 
usług kierowania do domów pomocy społecznej dla 
osób niepełnosprawnych intelektualnie znajdują się 
w subregionie:

 siedleckim 20 OPS (na 38 wszystkich OPS w sub-
regionie),

 warszawskim zachodnim 20 OPS (na 48 wszyst-
kich OPS w subregionie),

 płockim 18 OPS (na 28 wszystkich OPS w  subre-
gionie),

 warszawskim wschodnim 25 OPS (na 58 wszyst-
kich OPS w subregionie).
Na 144 ośrodki, które nie planują realizacji ww. 

usług w  2018 roku, 115 spośród nich zlokalizowa-
nych jest w  gminach wiejskich, 15 zlokalizowanych 
jest w gminach miejsko-wiejskich, 14 na terenie gmin 
miejskich.

Tabela 19. Stosunek liczby osób skierowanych do domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie do liczby mieszkańców. 

Wyszczególnienie Liczba OPS Liczba osób 
skierowanych

Liczba mieszkańców 
na terenie OPS 

oferujących usługi

Stosunek liczby osób 
skierowanych do 

liczby mieszkańców 
z terenu OPS 

oferujących usługi

OPS kierujące do domów 
pomocy społecznej dla 
osób niepełnosprawnych 
intelektualnie

143 1041 3 564 473 0,03%

Źródło: Ankieta uzupełniająca do Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok. 

 radomskim 20 OPS (na 51 wszystkich OPS w sub-
regionie),

 ciechanowskim 24 OPS (na 44 wszystkich OPS 
w subregionie),

 ostrołęckim 17 OPS (na 46 wszystkich OPS w sub-
regionie),
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W  ośrodkach, które w  2016 roku kierowały swo-
ich podopiecznych do domów pomocy społecznej 
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie stosu-
nek liczby osób korzystających z tej usługi do liczby 
mieszkańców z  terenu OPS oferujących takie usługi 
wyniósł 0,03%.

Wnioski dla stanu zastanego w 2016 roku:
 usługi realizowały 143 ośrodki dla 1041 osób,
 nie realizowało usług 188 OPS (57% wszystkich 

OPS na Mazowszu),
 większość ośrodków nie realizujących usługi 

(79,3%) zlokalizowanych było w  gminach wiej-
skich, najwięcej OPS nie realizujących usługi znaj-
dowało się w  subregionie warszawskim wschod-
nim 36 OPS (na 58 wszystkich OPS w subregionie),

 w ośrodkach, które w 2016 roku kierowały do do-
mów pomocy społecznej dla osób niepełnospraw-
nych intelektualnie stosunek liczby osób korzysta-
jących z tej usługi do liczby mieszkańców z terenu 
OPS oferujących takie usługi wyniósł 0,03%.

W 2018 roku prognoza OPS kierowania 
do domów pomocy społecznej dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie kształtuje się 
w następujący sposób:
 usługi planuje realizować 187 ośrodków dla 1221 

osób,
 nie planuje realizacji tych usług 144 OPS (co sta-

nowi 43,5% wszystkich OPS na Mazowszu), 115 
spośród nich zlokalizowanych jest w  gminach 
wiejskich, 15  zlokalizowanych jest w  gminach 
miejsko-wiejskich, 14 na terenie gmin miejskich,

 najwięcej OPS nie realizujących usługi znajdowa-
ło się w  subregionie radomskim 20 OPS (na 51 
wszystkich OPS w subregionie),

 w województwie mazowieckim na terenie działa-
nia ośrodków pomocy społecznej nie planujących 
w 2018 roku kierowania do domów pomocy spo-
łecznej dla osób niepełnosprawnych intelektual-
nie zamieszkiwało (według danych z  2016 roku) 
1 337 936 osób co stanowi 25% wszystkich miesz-
kańców Mazowsza.

Według danych zawartych w  ankietach w  2016 
roku spośród 331 ośrodków pomocy społecznej, 
świadczenie usług w  formie środowiskowego domu 
samopomocy dla osób przewlekle psychicznie cho-
rych wykazało 98 OPS (29,6% ogółu OPS w na Mazow-
szu). Nie wykazało świadczenia takich usług 233 OPS 
(70,3% wszystkich OPS na Mazowszu).

3.4. Zapewnienie dostępu do usługi w formie Środowiskowego 
 domu samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych (typ A)

Tabela 20. OPS planujące zapewnienie dostępu do środowiskowego domu samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych na Mazowszu w latach 2016-
2018

Wyszczególnienie
Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Liczba OPS procent 
ogółu OPS Liczba OPS procent 

ogółu OPS Liczba OPS procent 
ogółu OPS

OPS planujące kierowanie 
do środowiskowego domu 
samopomocy dla osób przewlekle 
psychicznie chorych

98 29,61% 131 39,58% 141 42,6%

OPS nie planujące kierowania 
do środowiskowego domu 
samopomocy dla osób przewlekle 
psychicznie chorych

233 70,39% 200 60,42% 190 57,4%

Źródło: Ankieta uzupełniająca do Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok. 

W 2017 roku ośrodki planują świadczyć ww. usłu-
gi w  131 jednostkach (wzrost w  stosunku do roku 

poprzedniego o  34%), zaś w  2018 roku w  141 jed-
nostkach (wzrost w stosunku do roku poprzedniego 
o 8%).

W  przypadku ośrodków, które nie planują usług 
w  środowiskowych domach samopomocy dla osób 
przewlekle psychicznie chorych w 2017 i 2018 roku, 
będzie ich odpowiednio 200 (spadek w stosunku do 
roku poprzedniego o 14%) i 190 (spadek w stosunku 
rok do roku o 5%).
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Ośrodki, które nie planują docelowo w 2018 roku 
usług kierowania do środowiskowych domów samo-
pomocy typu „A” znajdują się w subregionie:
 ciechanowskim 31 OPS (na 44 wszystkich OPS 

w subregionie),
 warszawskim wschodnim 31 OPS (na 58 wszyst-

kich OPS w subregionie),
 radomskim 28 OPS (na 51 wszystkich OPS w sub-

regionie),
 warszawskim zachodnim 27 OPS (na 48 wszyst-

kich OPS w subregionie),
 ostrołęckim 26 OPS (na 46 wszystkich OPS w sub-

regionie),
 siedleckim 25 OPS (na 38 wszystkich OPS w sub-

regionie),
 płockim 18 OPS (na 28 wszystkich OPS w  subre-

gionie),
 m. st. Warszawa 4 OPS (na 18 wszystkich OPS 

w subregionie).
Na 190 ośrodków, które nie planują usług w oma-

wianych placówkach w 2018 roku, 147 spośród nich 
zlokalizowanych jest w gminach wiejskich, 28 zloka-
lizowanych jest w gminach miejsko-wiejskich, 11 na 
terenie gmin miejskich i  4 w  dzielnicach m. st. War-
szawy.

Tabela 21. Stosunek liczby osób skierowanych do środowiskowych domów samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych do liczby mieszkańców

Wyszczególnienie Liczba OPS Liczba osób 
skierowanych

Liczba mieszkańców 
na terenie OPS 

oferujących usługi

Stosunek liczby osób 
skierowanych do liczby 
mieszkańców z terenu 
OPS oferujących usługi

OPS kierujące do 
środowiskowych domów 
samopomocy dla osób 
przewlekle psychicznie chorych

98 1377 3 183 766 0,04%

Źródło: Ankieta uzupełniająca do Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok. 

W  ośrodkach, które w  2016 roku kierowały swo-
ich podopiecznych do środowiskowych domów sa-
mopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych 
stosunek liczby osób korzystających z  tej usługi do 
liczby mieszkańców z terenu OPS oferujących ten typ 
usług wyniósł 0,04%.

Wnioski dla stanu zastanego w 2016 roku:
 usługi realizowało 98 ośrodków dla 1377 osób,

 nie realizowało usług 233 OPS (70,3% wszystkich 
OPS na Mazowszu),

 większość ośrodków nie realizujących usługi 
(78,1%) zlokalizowanych było w  gminach wiej-
skich, najwięcej OPS nie realizujących usługi znaj-
dowało się w subregionie ciechanowskim 40 OPS 
(na 44 wszystkich OPS w subregionie),

 w  ośrodkach, które w  2016 roku kierowały do 
środowiskowych domów samopomocy dla osób 
przewlekle psychicznie chorych stosunek liczby 
osób korzystających z  tej usługi do liczby miesz-
kańców z terenu OPS oferujących takie usługi wy-
niósł 0,04%.

W 2018 roku prognoza OPS realizacji usług 
w środowiskowych domach samopomocy dla 
osób przewlekle psychicznie chorych kształtuje 
się w następujący sposób:
 usługi planuje realizować 141 ośrodków dla 1679 

osób,
 nie planuje tych usług 190 OPS (co stanowi 57% 

wszystkich OPS na Mazowszu), 147 spośród nich 
zlokalizowanych jest w gminach wiejskich, 28 zlo-
kalizowanych jest w  gminach miejsko-wiejskich, 
11 na terenie gmin miejskich i  4 w  dzielnicach 
m. st. Warszawy,

 najwięcej OPS nie realizujących usług będzie się 
znajdowało się w  subregionie ciechanowskim 31 
OPS (na 44 wszystkich OPS w subregionie),

 W województwie mazowieckim na terenie działa-
nia ośrodków pomocy społecznej nie planujących 
w  2018 roku realizacji usług w  środowiskowych 
domach samopomocy dla osób przewlekle psy-
chicznie chorych zamieszkiwało (według danych 
z  2016 roku) 1  879 152 osób co stanowiło 35% 
wszystkich mieszkańców Mazowsza.
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Według danych zawartych w  ankietach w  2016 
roku spośród 331 ośrodków pomocy społecznej, 
świadczenie usług w  formie środowiskowego domu 
samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektu-
alnie wykazało 130 OPS (39,2% ogółu OPS w na Ma-
zowszu). Nie wykazało świadczenia takich usług 201 
OPS (60,8% wszystkich OPS na Mazowszu).

3.5. Zapewnienie dostępu do usługi w formie Środowiskowego domu 
 samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (Typ B)

W 2017 roku ośrodki planują świadczyć ww. usłu-
gi w 161 jednostkach (wzrost w stosunku do roku po-
przedniego o 24%), zaś w 2018 roku w 167 jednostkach 
(wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 4%).

W  przypadku ośrodków, które nie planują usług 
w  środowiskowych domach samopomocy dla osób 
przewlekle psychicznie chorych w 2017 i 2018 roku, 
będzie ich odpowiednio 170 (spadek w stosunku do 
roku poprzedniego o 15%) i 164 (spadek w stosunku 
rok do roku o 4%).

Ośrodki, które nie planują docelowo w 2018 roku 
usług kierowania do środowiskowych domów samo-
pomocy typu „B” znajdują się w subregionie:
 warszawskim wschodnim 30 OPS (na 58 wszyst-

kich OPS w subregionie),

Tabela 22. OPS planujące zapewnienie dostępu do środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na Mazowszu 
    w latach 2016-2018

Wyszczególnienie
Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Liczba OPS procent 
ogółu OPS Liczba OPS procent 

ogółu OPS Liczba OPS procent 
ogółu OPS

OPS planujące kierowanie 
do środowiskowych domów 
samopomocy dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie

130 39,27% 161 48,64% 167 50,45%

OPS nie planujące kierowania 
do środowiskowych domów 
samopomocy dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie

201 60,73% 170 51,36% 164 49,55%

Źródło: Ankieta uzupełniająca do Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok. 

 radomskim 27 OPS (na 51 wszystkich OPS w sub-
regionie),

 ciechanowskim 23 OPS (na 44 wszystkich OPS 
w subregionie),

 płockim 21 OPS (na 28 wszystkich OPS w  subre-
gionie),

 ostrołęckim 20 OPS (na 46 wszystkich OPS w sub-
regionie),

 warszawskim zachodnim 19 OPS (na 48 wszyst-
kich OPS w subregionie),

 siedleckim 18 OPS (na 38 wszystkich OPS w sub-
regionie),

 m. st. Warszawa 6 OPS (na 18 wszystkich OPS 
w subregionie).
Na 190 ośrodków, które nie planują usług w oma-

wianych placówkach w 2018 roku, 123 spośród nich 
zlokalizowanych jest w gminach wiejskich, 26 zloka-
lizowanych jest w  gminach miejsko-wiejskich, 9 na 
terenie gmin miejskich i  6 w  dzielnicach m. st. War-
szawy.

Tabela 23. Stosunek liczby osób skierowanych do środowiskowych domów samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie do liczby mieszkańców

Wyszczególnienie Liczba OPS Liczba osób 
skierowanych

Liczba mieszkańców 
na terenie OPS 

oferujących usługi

Stosunek liczby osób 
skierowanych do liczby 
mieszkańców z terenu 
OPS oferujących usługi

OPS kierujące do środowiskowych 
domów samopomocy dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie

130 1355 2 857 218 0,05%

Źródło: Ankieta uzupełniająca do Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok. 
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W ośrodkach, które w 2016 roku kierowały swoich 
podopiecznych do środowiskowych domów samo-
pomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 
stosunek liczby osób korzystających z  tej usługi do 
liczby mieszkańców z terenu OPS oferujących ten typ 
usług wyniósł 0,05%.

Wnioski dla stanu zastanego w 2016 roku:
 usługi realizowało 130 ośrodków dla 1355 osób,
 nie realizowało usług 201 OPS (60,8% wszystkich 

OPS na Mazowszu),
 większość ośrodków nie realizujących usługi 

(75,1%) zlokalizowanych było w  gminach wiej-
skich, najwięcej OPS nie realizujących usługi znaj-
dowało się w subregionie radomskim 33 OPS (na 
51 wszystkich OPS w subregionie),

 w  ośrodkach, które w  2016 roku kierowały do 
środowiskowych domów samopomocy dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie stosunek liczby 
osób korzystających z  tej usługi do liczby miesz-
kańców z terenu OPS oferujących takie usługi wy-
niósł 0,05%.

W 2018 roku prognoza OPS realizacji usług 
w środowiskowych domach samopomocy 
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 
kształtuje się w następujący sposób:
 usługi planuje realizować 167 ośrodków dla 1742 

osób,
 nie planuje tych usług 164 OPS (co stanowi 49,5% 

wszystkich OPS na Mazowszu), 123  spośród nich 
zlokalizowanych jest w gminach wiejskich, 26 zlo-
kalizowanych jest w  gminach miejsko-wiejskich, 
9 na terenie gmin miejskich i 6 w dzielnicach m. st. 
Warszawy,

 najwięcej OPS nie realizujących usług będzie 
się znajdowało się w  subregionie warszawskim 
wschodnim 30 OPS (na 58 wszystkich OPS w sub-
regionie),

 w województwie mazowieckim na terenie działa-
nia ośrodków pomocy społecznej nie planujących 
w  2018 roku realizacji usług w  środowiskowych 
domach samopomocy dla osób niepełnospraw-
nych intelektualnie zamieszkiwało (według da-
nych z  2016 roku) 3  225 669 osób co stanowiło 
60% wszystkich mieszkańców Mazowsza.

3.6. Zapewnienie dostępu do usługi w formie Warsztatu Terapii Zajęciowej

Według danych zawartych w  ankietach w  2016 
roku spośród 331 ośrodków pomocy społecznej, 
świadczenie usług w formie warsztatów terapii zaję-
ciowej organizowało 151 OPS (35,6% ogółu OPS w na 
Mazowszu). Nie wykazało świadczenia takich usług 
180 OPS (54,4% wszystkich OPS na Mazowszu).

Tabela 24. OPS planujące zapewnienie dostępu do usług w postaci warsztatów terapii zajęciowej na Mazowszu w latach 2016-2018

Wyszczególnienie
Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Liczba OPS procent 
ogółu OPS Liczba OPS procent 

ogółu OPS Liczba OPS procent 
ogółu OPS

OPS planujące organizowanie 
usług w postaci warsztatów terapii 
zajęciowej

151 45,62% 192 58,01% 199 60,12%

OPS nie planujące organizowanie 
usług w postaci warsztatów terapii 
zajęciowej

180 54,38% 139 41,99% 132 39,88%

Źródło: Ankieta uzupełniająca do Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok. 

W 2017 roku ośrodki planują świadczyć ww. usłu-
gi w 192 jednostkach (wzrost w stosunku do roku po-
przedniego o 27%), zaś w 2018 roku w 199 jednostkach 
(wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 4%).

W  przypadku ośrodków, które nie planują usług 
w postaci warsztatów terapii zajęciowej w 2017 i 2018 

roku, będzie ich odpowiednio 139 (spadek w stosun-
ku do roku poprzedniego o 23%) i 132 (spadek w sto-
sunku rok do roku o 5%).

Ośrodki, które nie planują w  2018 roku usług 
w postaci warsztatów terapii zajęciowej znajdują się 
w subregionie:
 ciechanowskim 26 OPS (na 44 wszystkich OPS 

w subregionie),
 ostrołęckim 26 OPS (na 46 wszystkich OPS w sub-

regionie),
 warszawskim wschodnim 25 OPS (na 58 wszyst-

kich OPS w subregionie),
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 radomskim 16 OPS (na 51 wszystkich OPS w sub-
regionie),

 warszawskim zachodnim 15 OPS (na 48 wszyst-
kich OPS w subregionie),

 siedleckim 14 OPS (na 38 wszystkich OPS w sub-
regionie),

 płockim 10 OPS (na 28 wszystkich OPS w  subre-
gionie).
Na 190 ośrodków, które nie planują usług w oma-

wianych placówkach w 2018 roku, 102 spośród nich 
zlokalizowane są w gminach wiejskich, 19 zlokalizo-
wanych jest w gminach miejsko-wiejskich, 11 na tere-
nie gmin miejskich.

dowało się w subregionie ostrołęckim 36 OPS (na 
46 wszystkich OPS w subregionie),

 w ośrodkach, które w 2016 roku świadczyły usługi 
w  formie warsztatów terapii zajęciowej stosunek 
liczby osób korzystających z  tej usługi do liczby 
mieszkańców z terenu OPS oferujących takie usłu-
gi wyniósł 0,05%.

W 2018 roku prognoza OPS realizacji usług 
w postaci warsztatów terapii zajęciowej 
kształtuje się w następujący sposób:
 usługi planuje realizować 199 ośrodków dla 2517 

osób,

Tabela 25. Stosunek liczby osób uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej do liczby mieszkańców

Wyszczególnienie Liczba OPS Liczba osób 
skierowanych

Liczba mieszkańców na 
terenie OPS oferujących 

usługi

Stosunek liczby osób 
skierowanych do liczby 

mieszkańców z terenu OPS 
oferujących usługi

OPS planujące 
organizowanie usług 
w postaci warsztatów 
terapii zajęciowej

151 1941 3 743 165 0,05%

Źródło: Ankieta uzupełniająca do Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok. 

W  ośrodkach, które w  2016 roku kierowały swo-
ich podopiecznych na zajęcia do warsztatów terapii 
zajęciowej stosunek liczby osób korzystających z  tej 
usługi do liczby mieszkańców z  terenu OPS oferują-
cych ten typ usług wyniósł 0,05%.

Wnioski dla stanu zastanego w 2016 roku:
 usługi realizowało 151 ośrodków dla 1941 osób,
 nie realizowało usług 180 OPS (54,4% wszystkich 

OPS na Mazowszu),
 większość ośrodków nie realizujących usługi 

(76,1%) zlokalizowanych było w  gminach wiej-
skich, najwięcej OPS nie realizujących usługi znaj-

 nie planuje tych usług 132 OPS (co stanowi 39,9% 
wszystkich OPS na Mazowszu), 102  spośród nich 
zlokalizowane są w gminach wiejskich, 19 zlokali-
zowanych jest w gminach miejsko-wiejskich, 11 na 
terenie gmin miejskich,

 najwięcej OPS nie realizujących usług będzie się 
znajdowało się w  subregionie ciechanowskim 26 
OPS (na 44 wszystkich OPS w subregionie)

 w województwie mazowieckim na terenie działa-
nia ośrodków pomocy społecznej nie planujących 
w 2018 roku realizacji usług w warsztatach terapii 
zajęciowej zamieszkiwało (według danych z 2016 
roku) 1210520 osób co stanowiło 23% wszystkich 
mieszkańców Mazowsza.
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Według danych zawartych w  ankietach w  2016 
roku spośród 331 ośrodków pomocy społecznej, 
świadczenie usług w formie dostępu do klubu samo-
pomocy organizowało 13 OPS (4%  ogółu OPS w  na 
Mazowszu). Nie wykazało świadczenia takich usług 
318 OPS (96% wszystkich OPS na Mazowszu).

3.7. Zapewnienie dostępu do usługi w formie Klubu samopomocy dla osób 
 z zaburzeniami psychicznymi

Tabela 26. OPS planujące zapewnienie dostępu do klubu samopomocy na Mazowszu w latach 2016-2018

Wyszczególnienie Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018

Liczba OPS procent 
ogółu OPS

Liczba OPS procent 
ogółu OPS

Liczba OPS procent 
ogółu OPS

OPS planujące organizowanie usług 
w postaci klubu samopomocy 13 3,93% 38 11,48% 39 11,78%

OPS nie planujące organizowanie 
usług w postaci klubu samopomocy 318 96,07% 293 88,52% 292 88,22%

Źródło: Ankieta uzupełniająca do Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok. 

W 2017 roku ośrodki planują świadczyć ww. usłu-
gi w  38 jednostkach (niespełna dwukrotny wzrost 
w stosunku do roku poprzedniego, zaś w 2018 roku 
w  39 jednostkach (wzrost w  stosunku do roku po-
przedniego o 3%).

W  przypadku ośrodków, które nie planują usług 
w  postaci klubu samopomocy w  2017 i  2018 roku, 
będzie ich odpowiednio 293 (spadek w stosunku do 
roku poprzedniego o 8%) i 292 (spadek w stosunku 
rok do roku o 0,3%).

Ośrodki, które planują w 2018 roku usług w posta-
ci klubów samopomocy znajdują się w subregionie:
 m. st. Warszawa 10 OPS (na 18 wszystkich OPS 

w subregionie),
 warszawskim wschodnim 7 OPS (na 58 wszystkich 

OPS w subregionie),

 warszawskim zachodnim 7 OPS (na 48 wszystkich 
OPS w subregionie),

 radomskim 5 OPS (na 51 wszystkich OPS w subre-
gionie),

 ciechanowskim 4 OPS (na 44 wszystkich OPS 
w subregionie),

 ostrołęckim 3 OPS (na 46 wszystkich OPS w sub-
regionie),

 siedleckim 2 OPS (na 38 wszystkich OPS w subre-
gionie),

 płockim 1 OPS (na 28 wszystkich OPS w subregio-
nie).
Na 190 ośrodków, które planują usługi w omawia-

nych placówkach w 2018 roku, 19 spośród nich zloka-
lizowane są w gminach wiejskich, 7 zlokalizowanych 
jest w gminach miejsko-wiejskich, 3 na terenie gmin 
miejskich i 10 w dzielnicach m. st. Warszawy.

W ośrodkach, które w 2016 roku kierowały swoich 
podopiecznych na zajęcia do klubów samopomocy 
stosunek liczby osób korzystających z  tej usługi do 
liczby mieszkańców z terenu OPS oferujących ten typ 
usług wyniósł 0,07%.

Tabela 27. Stosunek liczby osób uczestniczących w klubie samopomocy do liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie Liczba OPS Liczba osób 
skierowanych

Liczba mieszkańców 
na terenie OPS 

oferujących usługi

Stosunek liczby osób 
skierowanych do liczby 
mieszkańców z terenu 
OPS oferujących usługi

OPS planujące organizowanie 
usług w postaci klubów 
samopomocy

13 804 1 217 815 0,07%

Źródło: Ankieta uzupełniająca do Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok. 
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Wnioski dla stanu zastanego w 2016 roku:
 usługi realizowało 13 ośrodków dla 804 osób,
 nie realizowało usług 318 OPS (96% wszystkich 

OPS na Mazowszu),
 większość ośrodków realizujących usługi 

(76,9%) zlokalizowanych było w  dzielnicach
m. st. Warszawy, (10 OPS realizujących usługi na 18 
wszystkich OPS w subregionie),

 w ośrodkach, które w 2016 roku świadczyły usługi 
w formie w klubów samopomocy stosunek liczby 
osób korzystających z  tej usługi do liczby miesz-
kańców z terenu OPS oferujących takie usługi wy-
niósł 0,07%.

W 2018 roku prognoza OPS realizacji usług 
w postaci klubów samopomocy kształtuje się 
w następujący sposób:

 usługi planuje realizować 39 ośrodków dla 1015 
osób, 19 spośród nich zlokalizowane są w  gmi-
nach wiejskich, 7 zlokalizowanych jest w gminach 
miejsko-wiejskich, 3 na terenie gmin miejskich i 10 
w dzielnicach m. st. Warszawy,

 nie planuje tych usług 292 OPS (co stanowi 88,2% 
wszystkich OPS na Mazowszu), 

 najwięcej OPS nie realizujących usług będzie się 
znajdowało się w subregionie m. st. Warszawa 10 
OPS (na 18 wszystkich OPS w subregionie),

 w województwie mazowieckim na terenie działa-
nia 292 ośrodków pomocy społecznej nie planu-
jących w 2018 roku realizacji usług w postaci klu-
bu samopomocy zamieszkiwało (według danych 
z  2016 roku) 3  816 760 osób co stanowiło 71% 
wszystkich mieszkańców Mazowsza.
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W  wyniku analizy danych dotyczących plano-
wania usług społecznych przez ośrodki pomocy 
społecznej w  gminach województwa mazowieckie-

go w 2018 roku, możemy sformułować następujące 
wnioski:

4. WNIOSKI KOŃCOWE I REKOMENDACJE

4.1. Wnioski i rekomendacje dotyczące usług społecznych dla seniorów

1. Usługi opiekuńcze będą świadczone w 304 ośrod-
kach pomocy społecznej na Mazowszu dla ponad 
14 500 osób, nie będą świadczone w 27 ośrodkach 
co stanowi ponad 8% ogółu OPS w województwie, 
26 spośród nich zlokalizowanych jest na terenach 
gmin wiejskich, najwięcej ośrodków nie planują-
cych takiej usługi zlokalizowanych jest w  subre-
gionie siedleckim 10 OPS (na 38 wszystkich OPS 
w subregionie), łącznie na koniec 2016 roku na te-
renie OPS, które nie prognozują świadczyć usług 
opiekuńczych w 2018 roku zamieszkiwało 24 155 
osób w wieku poprodukcyjnym (co stanowi 2,2% 
wszystkich osób w tej kategorii wiekowej w woje-
wództwie mazowieckim).

2. Usługi w  placówkach zapewniających całodo-
bową opiekę (w tym Domów pomocy społecz-
nej) będą świadczone w 304 ośrodkach dla 5610 
osób, nie będą świadczone w  27 OPS (co stano-
wi ponad 8% ogółu OPS na Mazowszu), 26 spo-
śród nich zlokalizowanych jest na terenach gmin 
wiejskich, najwięcej ośrodków nie planujących 
takiej usługi zlokalizowanych jest w  subregionie 
ciechanowskim 10 OPS (na 44 wszystkich OPS 
w  subregionie). W  województwie mazowieckim, 
na terenie 27 ośrodków pomocy społecznej nie 
planujących w 2018 roku usług umieszczania osób 
starszych w  placówkach zapewniających całodo-
bową opiekę (w  tym Domów pomocy społecz-
nej) zamieszkiwało (według danych z  2016 roku) 
28 294 osób w wieku poprodukcyjnym co stanowi 
2,57% wszystkich osób w  tej kategorii wiekowej 
na Mazowszu.

3. Usługi dostępu do dziennych domów pomo-
cy prognozuje świadczyć 121 OPS w tym 73 OPS 
w ramach programu „Senior Wigor” dla 4000 osób 
niesamodzielnych, nie planuje świadczyć 210 
ośrodków z  czego 162 OPS (77%) jest zlokalizo-
wanych w gminach wiejskich, najwięcej ośrodków 
nie planujących takiej usługi zlokalizowanych jest 
w  subregionie warszawskim wschodnim (43 OPS 

na 58 OPS w  subregionie). W  województwie ma-
zowieckim, na terenie 210 ośrodków pomocy spo-
łecznej nie planujących w 2018 roku usług dostę-
pu do dziennych domów pomocy zamieszkiwało 
(według danych z 2016 roku) 436 305 osób w wie-
ku poprodukcyjnym co stanowi 39,56% wszyst-
kich osób w tej kategorii wiekowej na Mazowszu.

4. Usługi związane z  Klubem Seniora planuje 
świadczyć 136 OPS dla 16768 seniorów, nie planu-
je świadczyć takiej usługi 195 OPS (59% ogółu OPS 
na Mazowszu), 154 OPS spośród nich zlokalizowa-
nych jest w  gminach wiejskich, najwięcej ośrod-
ków nie planujących takiej usługi zlokalizowa-
nych jest w subregionie radomskim 34 OPS (na 51 
wszystkich OPS w subregionie), w ośrodkach, które 
w 2016 roku oferowały usługi związane z Klubem 
Seniora liczba osób korzystających z tej usługi do 
liczby osób w wieku poprodukcyjnym zamieszku-
jąca na terenie OPS kierujących do tych placówek 
wyniósł 1,75%. W  województwie mazowieckim, 
na terenie 195 ośrodków pomocy społecznej nie 
planujących w  2018 roku usług dostępu do Klu-
bu seniora zamieszkiwało (według danych z 2016 
roku) 383 271 osób w wieku poprodukcyjnym co 
stanowi 34,75% wszystkich osób w  tej kategorii 
wiekowej na Mazowszu.

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA DO PODJĘCIA 
PRZEZ SAMORZĄDY WOJEWÓDZTWA 
MAZOWIECKIEGO:

Pomimo planowania przez ośrodki pomocy spo-
łecznej usług społecznych dla seniorów wielkość tej 
prognozy w  stosunku do stale rosnącej liczby osób 
w wieku poprodukcyjnym wydaje się być niewystar-
czająca. Dlatego przed samorządami na Mazowszu 
nadal stoi wyzwanie:
 zapewnienia szerokiego wachlarza wysokiej ja-

kości usług społeczny, zabezpieczony środkami 
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fi nansowymi w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego w tym: usług opiekuńczych wspie-
ranych przez dzienne domy opieki, oraz domy 
pomocy społecznej, przy wykorzystaniu nowocze-
snych rozwiązań teleinformatycznych,

 wspierania przez samorząd województwa dalsze-
go rozwoju organizacji reprezentujących osoby 
starsze, (organizacje pozarządowe, rady senioral-
ne, kluby Seniora) sprzyjające możliwości włącza-
nia seniorów w  rozwój systemu innowacyjnych 
usług społecznych, organizowanych w środowisku 
lokalnym,

 przygotowania programu Polityki Senioralnej Wo-
jewództwa Mazowieckiego oraz zapewnienie od-

powiednich środków na jego realizację, uwzględ-
niającego tworzenie rzetelnych bezpiecznych 
i inteligentnych gminnych usług senioralnych,

 badania i stałego monitorowania rozwoju usług spo-
łecznych dla seniorów w  regionie ze szczególnym 
uwzględnieniem małych gmin wiejskich usytuowa-
nych na terenach peryferyjnych województwa,

 zwiększenie środków fi nansowych przez samo-
rząd województwa na konkursy dla organizacji 
pozarządowych wspierających seniorów,

 prowadzenie szkoleń i przygotowanie materiałów 
edukacyjnych dla gmin i powiatów w celu wspar-
cia rozwoju usług dla seniorów poza działalnością 
realizowaną przez pomoc społeczną.

1. Wsparcie w formie świetlic i klubów typu opie-
kuńczego planuje realizować 120 OPS dla 8254 
dzieci. Nie planuje wsparcia w tej formie 211 OPS 
(63,75% wszystkich OPS na Mazowszu), spośród 
których 171 zlokalizowanych jest w  gminach 
wiejskich. Najwięcej ośrodków nie planujących 
realizacji ww. usług zlokalizowanych jest w sub-
regionie radomskim 38 OPS (na 51 wszystkich 
OPS w  subregionie). Na terenie ośrodków po-
mocy społecznej, nie planujących w  2018 roku 
wsparcia w  formie opieki i  zajęć w  świetlicach 
i klubach dla dzieci typu opiekuńczego, zamiesz-
kiwało (według danych z  2016 roku) 415 305 
osób w  wieku przedprodukcyjnym, co stanowi 
41,35% wszystkich osób w tej kategorii wiekowej 
na Mazowszu.

2. Wsparcie w  formie świetlic i  klubów typu 
specjalistycznego planuje realizować 71 OPS 
dla 2125 dzieci, nie planuje wsparcia 260 OPS 
(78,55% wszystkich OPS na Mazowszu), spośród 
których 190 OPS zlokalizowanych jest w gminach 
wiejskich. Najwięcej ośrodków nie planujących 
realizacji ww. usług zlokalizowanych jest w sub-
regionie warszawskim wschodnim 46 OPS (na 58 
wszystkich OPS w subregionie). Na terenie ośrod-
ków pomocy społecznej, nie planujących w 2018 
roku wsparcia w  formie opieki i  zajęć w  świetli-
cach i  klubach dla dzieci typu specjalistyczne-
go, zamieszkiwało (według danych z  2016 roku) 
643 029 osób w  wieku przedprodukcyjnym, co 
stanowi 64,02% wszystkich osób w  tej kategorii 
wiekowej na Mazowszu.

4.2. Wnioski i rekomendacje dotyczące usług społecznych dla dziecka 
 i rodziny

3. Wsparcie w formie świetlic i klubów typu po-
dwórkowego planuje realizować 47 OPS dla 
3407 dzieci, nie planuje 284 OPS (85,8% wszyst-
kich OPS na Mazowszu), spośród których 204 
OPS zlokalizowanych jest w  gminach wiejskich. 
Najwięcej ośrodków nie planujących realizacji 
ww. usług zlokalizowanych jest w  subregionie 
warszawskim wschodnim 52 OPS (na 58 wszyst-
kich OPS w  subregionie). Na terenie ośrodków 
pomocy społecznej, nie planujących w 2018 roku 
wsparcia formie opieki i zajęć w świetlicach i klu-
bach dla dzieci typu podwórkowego, zamieszki-
wało (według danych z 2016 roku) 717 029 osób 
w wieku przedprodukcyjnym, co stanowi 71,39% 
wszystkich osób w tej kategorii wiekowej na Ma-
zowszu.

4. Wsparcie w  postaci innych formach działa-
jących lokalnie planuje realizować 78 OPS dla 
8294 dzieci, nie planuje 253 OPS (76,44% wszyst-
kich OPS na Mazowszu), spośród których 178 
OPS zlokalizowanych jest w  gminach wiejskich. 
Najwięcej ośrodków nie planujących realizacji 
ww. usług zlokalizowanych jest w  subregionie 
warszawskim wschodnim 49 OPS (na 58 wszyst-
kich OPS w  subregionie). Na terenie ośrodków 
pomocy społecznej nie planujących w 2018 roku 
wsparcia w  postaci innych form działających lo-
kalnie, zamieszkiwało (według danych z  2016 
roku) 692 977osób w wieku przedprodukcyjnym, 
co stanowi 68,99% wszystkich osób w tej kategorii 
wiekowej na Mazowszu.
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REKOMENDOWANE DZIAŁANIA DO PODJĘCIA 
PRZEZ SAMORZĄDY WOJEWÓDZTWA 
MAZOWIECKIEGO:
 organizowanie przez samorządy województwa 

powszechnych dobrej jakości i dostępnych usług 
społecznych dla rodzin z dziećmi w tym tworzenie 
placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzie-
ży, przy wykorzystaniu środków z  Regionalnego 
Programu Operacyjnego,

 rozwijanie pracy socjalnej i  wsparcia rodziny 
w formie opieki i zajęć w świetlicach i klubach dla 
dzieci typu opiekuńczego, specjalistycznego, po-
dwórkowego lub w innych formach działających 
lokalnie,

 opracowanie i  realizacja programów pomocy psy-
chologicznej w tym specjalistycznej mającej na celu 
pomoc w  sytuacjach kryzysowych i  wspieranie roz-
woju dziecka, poprzez tworzenie w ramach ośrodków 
pomocy społecznej poradnictwa psychologicznego,

 organizowanie przez samorząd województwa 
szkoleń i warsztatów podnoszących wiedzę i kom-
petencje pracowników jednostek pomocy i aktyw-
nej integracji pracujących z dziećmi i rodzinami,

 diagnozowanie i  analizowanie stanu jakości 
usług na rzecz dziecka i rodziny, a także trendów 
demografi cznych w  celu monitorowania realiza-
cji programów profi laktycznych na rzecz dziecka 
i rodziny realizowanych przez samorządy.

4.3. Wnioski i rekomendacje dotyczące usług społecznych dla dziecka 
 i rodziny
1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 

z  zaburzeniami psychicznymi planuje realizo-
wać 219 ośrodków dla 2141 osób. Nie planuje tych 
usług 112 OPS (co stanowi 34% wszystkich OPS na 
Mazowszu), 101 spośród nich zlokalizowanych jest 
w  gminach wiejskich. Najwięcej ośrodków, które 
nie planują docelowo w  2018 roku specjalistycz-
nych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
znajdują się w subregionie radomskim 27 OPS (na 
51 wszystkich OPS w  subregionie). W  wojewódz-
twie mazowieckim na terenie ośrodków pomocy 
społecznej nie planujących w 2018 roku specjali-
stycznych usług opiekuńczych dla osób z  zabu-
rzeniami psychicznymi zamieszkiwało (według 
danych z 2016 roku) 772 376 osób co stanowi 14% 
wszystkich mieszkańców Mazowsza.

2. Usługi kierowania do domów pomocy społecz-
nej dla osób przewlekle psychicznie chorych 
planuje realizować 242 ośrodki dla 2174 osób. Nie 
planuje realizacji takich usług 89 OPS (co stanowi 
27% wszystkich OPS na Mazowszu), 75 spośród 
nich zlokalizowanych jest w  gminach wiejskich. 
Najwięcej ośrodków, które nie planują usług znaj-
dują się w subregionie radomskim 21 OPS (na 51 
wszystkich OPS w subregionie). W województwie 
mazowieckim na terenie działania ośrodków po-
mocy społecznej nie planujących w  2018 roku 
usługi kierowania do domów pomocy społecznej 
dla osób przewlekle psychicznie chorych zamiesz-
kiwało (według danych z 2016 roku) 650 740 osób.

3. Usługi kierowania do domów pomocy społecz-
nej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 
planuje realizować 187 ośrodków dla 1221 osób. 
Nie planuje realizacji tych usług 144 OPS (co sta-

nowi 43,5% wszystkich OPS na Mazowszu), 115 
spośród nich zlokalizowanych jest w  gminach 
wiejskich. Najwięcej OPS nie realizujących usłu-
gi znajdowało się w  subregionie radomskim 20 
OPS (na 51 wszystkich OPS w subregionie). W wo-
jewództwie mazowieckim na terenie działania 
ośrodków pomocy społecznej nie planujących 
w 2018 roku kierowania do domów pomocy spo-
łecznej dla osób niepełnosprawnych intelektual-
nie zamieszkiwało (według danych z  2016 roku) 
1 337 936 osób co stanowi 25% wszystkich miesz-
kańców Mazowsza.

4. Usługi w  środowiskowych domach samopo-
mocy dla osób przewlekle psychicznie chorych 
planuje realizować 141 ośrodków dla 1679 osób. 
Nie planuje tych usług 190 OPS (co stanowi 57% 
wszystkich OPS na Mazowszu), 147 spośród nich 
zlokalizowanych jest w gminach wiejskich. Najwię-
cej OPS nie planujących usług będzie się znajdo-
wało się w subregionie ciechanowskim 31 OPS (na 
44 wszystkich OPS w  subregionie). W  wojewódz-
twie mazowieckim na terenie działania 190 ośrod-
ków pomocy społecznej nie planujących w  2018 
roku realizacji usług w  środowiskowych domach 
samopomocy dla osób przewlekle psychicznie 
chorych zamieszkiwało (według danych z  2016 
roku) 1 879 152 osób co stanowiło 35% wszystkich 
mieszkańców Mazowsza.

5. Usługi w środowiskowych domach samopomo-
cy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 
planuje realizować 167 ośrodków dla 1742 osób. 
Nie planuje tych usług 164 OPS (co stanowi 49,5% 
wszystkich OPS na Mazowszu), 123 spośród nich 
zlokalizowanych jest w gminach wiejskich. Najwię-



cej OPS nie planujących usług będzie znajdowało 
się w subregionie warszawskim wschodnim 30 OPS 
(na 58 wszystkich OPS w  subregionie). W  woje-
wództwie mazowieckim na terenie działania ośrod-
ków pomocy społecznej nie planujących w  2018 
roku realizacji usług w  środowiskowych domach 
samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelek-
tualnie zamieszkiwało (według danych z 2016 roku) 
3 225 669 osób co stanowiło 60% wszystkich miesz-
kańców Mazowsza.

6. Usługi w warsztatach terapii zajęciowej potrzebę 
realizacji takich usług deklaruje 199 ośrodków dla 
2517 osób. Nie planuje usług 132 OPS (co stanowi 
39,9% wszystkich OPS na Mazowszu), 102 spośród 
nich zlokalizowane są w gminach wiejskich. Najwię-
cej OPS nie zgłaszających potrzeby takich usług bę-
dzie się znajdowało się w subregionie ciechanow-
skim 26 OPS (na 44 wszystkich OPS w subregionie). 
W  województwie mazowieckim na terenie działa-
nia ośrodków pomocy społecznej nie planujących 
w  2018 roku usług w  warsztatach terapii zajęcio-
wej zamieszkiwało (według danych z  2016 roku) 
1 210 520 osób co stanowiło 23% wszystkich miesz-
kańców Mazowsza.

7. Usługi w postaci klubu samopomocy planuje re-
alizować 39 ośrodków dla 1015 osób. Nie planuje 
tych usług 292 OPS (co stanowi 88,2% wszystkich 
OPS na Mazowszu). Najwięcej OPS planujących 
usługi znajdowało się w  dzielnicach subregionu 
m. st. Warszawa 10 OPS (na 18 wszystkich OPS). 
W  województwie mazowieckim na terenie działa-
nia ośrodków pomocy społecznej nie planujących 
w  2018 roku realizacji usług w  postaci klubu sa-
mopomocy zamieszkiwało (według danych z 2016 
roku) 3 816 760 osób co stanowiło 71% wszystkich 
mieszkańców Mazowsza.

REKOMENDOWANE DZIAŁANIA DO PODJĘCIA 
PRZEZ SAMORZĄDY WOJEWÓDZTWA 
MAZOWIECKIEGO:
 zapewnienie większego wsparcia dla osób znaj-

dujących się w  kryzysie psychicznym i  niepeł-
nosprawnych intelektualnie poprzez rozwój 
środowiskowych usług opiekuńczych dla osób 

niesamodzielnych, a także przy wsparciu z budże-
tu państwa specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z  zaburzeniami psychicznymi wspiera-
nych siecią domów pomocy społecznej i środowi-
skowych domów samopomocy dla tych osób,

 rozwijanie przez samorządy warsztatów terapii 
zajęciowej, które w  sytuacji polepszającej się ko-
niunktury na rynku pracy, mogą stanowić zaple-
cze kadrowe dla zwiększonego zapotrzebowania 
na pracowników,

 tworzenie w środowisku lokalnym klubów samo-
pomocy, świadczących w  trybie dziennym różne 
usługi opiekuńcze i  specjalistyczne, osobom nie-
samodzielnym w tym chorym psychicznie i niepeł-
nosprawnym intelektualnie,

 zwiększenie działań profi laktycznych, ukierunko-
wanych na współpracę samorządu z organizacjami 
pozarządowymi, pomoc w opracowywaniu progra-
mów wsparcia i zapewnienie środków fi nansowych 
w budżetach samorządu na ich realizację poprzez 
organizowanie konkursów dla tych organizacji,

 organizowanie i  prowadzenie przez samorząd 
województwa szkoleń, seminariów, kampanii spo-
łecznych w  mediach w  celu zwiększenia świado-
mości wśród przedstawicieli ośrodków pomocy 
społecznej i władz samorządów lokalnych, szcze-
gólnie wiejskich o  konieczności organizowania 
usług społecznych dla mieszkańców Mazowsza 
będących w kryzysie.

 Wsparcie przez samorząd województwa rozwoju 
Ośrodków Interwencji Kryzysowej, jako jednostek 
organizacyjnych świadczących usługi w  ramach 
interwencji kryzysowej.

Przedstawiona analiza pokazuje, że ośrodki po-
mocy społecznej pomimo, że są odpowiedzialne za 
przygotowanie i  realizację Gminnych Strategii Roz-
wiązywania Problemów Społecznych w  wielu przy-
padkach nie są przygotowane do planowania rozwo-
ju usług w środowisku lokalnym i wymagają wsparcia 
w  realizacji swoich działań, szczególnie w  zakresie 
polityki senioralnej i działań dotyczących interwencji 
kryzysowej wynikającej z problemów związanych ze 
zdrowiem psychicznym.
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