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SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo!

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jako jed-
nostka organizacyjna Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego odpowiada za realizację zadań z zakresu 
pomocy społecznej. Podejmuje działania, które mają 
na celu zwiększenie dostępu mieszkańców Mazowsza 
do informacji oraz usług z zakresu profi laktyki uzależ-
nień, wsparcia osób z  niepełnosprawnościami, eko-
nomii społecznej, przeciwdziałania przemocy, poli-
tyki senioralnej, programów społecznych, wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej, kształcenie kadr 
pomocy społecznej, prowadzenie badań i analiz doty-
czących wybranych zagadnień z obszaru polityki spo-
łecznej. Jako pracownicy Mazowieckiego Centrum 
Polityki Społecznej zmieniamy województwo, czyniąc 
Mazowsze bezpiecznym i przyjaznym, dającym rów-
ne szanse i możliwości. 

Jubileusz 20-lecia istnienia MCPS to najlepszy 
moment na podsumowanie działań i wskazanie, jak 
ważnym obszarem wsparcia osób i  grup społecz-
nych, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, 
jest pomoc społeczna. To dla mnie wspaniała okazja, 
aby złożyć podziękowania tym, którzy dają z siebie 
wszystko, pomagając innym. Codzienne zmaganie 
się z problemami innych – to trudne i odpowiedzial-
ne zadanie. Pomoc społeczna to służba, w którą wpisane jest poszukiwanie rozwiązań. Praca ta, oprócz wie-
dzy i profesjonalizmu, wymaga szczególnych cech osobowości i wrażliwości na drugiego człowieka. Wszyst-
kim przedstawicielom kadr pomocy społecznej dziękuję za wytrwałość, wyrozumiałość i ogromne serce.

W najnowszym numerze Biuletynu prezentujemy Państwu działania podejmowane w 2018 roku przez 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na rzecz mieszkańców Mazowsza oraz dane i  informacje, które 
weryfi kują obrane kierunki i  zaplanowane działania. Programy z  obszaru polityki społecznej realizowanie 
w województwie mazowieckim podlegają monitoringowi. Dane uzyskane w procesie analiz, w połączeniu 
z oceną zasobów pomocy społecznej, pozwalają na zbadanie realizacji założeń Strategii Polityki Społecznej 
Województwa Mazowieckiego. Monitoring Strategii umożliwia doskonalenie założeń regionalnej polityki 
społecznej w kontekście zmian demografi cznych, gospodarczych oraz społeczno-kulturowych. Zapraszam 
do lektury. 

Elżbieta Bogucka
Zastępca Dyrektora ds. społecznych
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1.  POLITYKA SPOŁECZNA 
 NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA

1.1.  MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zostało 
powołane w  1999 roku. Centrum realizuje zadania 
samorządu województwa wynikające z  ustawy o  po-
mocy społecznej. Dokumentami wyznaczającymi 
główne kierunki rozwoju i wdrażania polityki społecz-
nej w  regionie są „Strategia Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego do 2030 roku” i  „Strategia Polityki 
Społecznej na lata 2014-2020”. Do zadań samorządu 
województwa należy też m.in.: opracowanie i realizacja 
programów wojewódzkich. Programy wskazują działa-
nia, które należy podjąć, żeby skutecznie podnieść po-
ziom życia mieszkańców Mazowsza, zaspokoić ich po-
trzeby, ograniczyć wykluczenie i wesprzeć środowiska, 
które nie są w stanie funkcjonować samodzielnie.

MCPS odpowiada na potrzeby grup wymagają-
cych szczególnej wrażliwości i opieki: osób starszych, 
żyjących w ubóstwie, dzieci i osób dorosłych z niepeł-
nosprawnością, osób z  zaburzeniami psychicznymi, 
rodzin będących w  kryzysie pełnienia funkcji opie-
kuńczo-wychowawczej, opiekunów osób zależnych 
i rodzin wielodzietnych. 

ZADANIA MAZOWIECKIEGO CENTRUM 
POLITYKI SPOŁECZNEJ
 
 przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecz-

nemu,
 profi laktyka i  rozwiązywanie problemów alkoho-

lowych, 
 przeciwdziałanie narkomanii i przemocy w rodzi-

nie, 
 polityka senioralna, 
 rehabilitacja społeczna oraz zawodowa osób z nie-

pełnosprawnościami, 
 wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
 ochrona dziecka i piecza zastępcza, 
 adopcja i preadopcja, 
 rozwój i koordynacja ekonomii społecznej.

Podczas wypełniania zadań Mazowieckie Centrum 
Polityki Społecznej współpracuje z organami admini-
stracji rządowej i  samorządowej, organizacjami po-
zarządowymi, osobami prawnymi oraz jednostkami 
organizacyjnymi, które nie posiadają osobowości 
prawnej oraz osobami fi zycznymi. Centrum prowadzi 
szkolenia, organizowane są konferencje, seminaria, 
warsztaty i kursy, które kierowane są do jednostek or-
ganizacyjnych pomocy społecznej, organizacji poza-
rządowych i osób fi zycznych. Jednym z działań MCPS 
jest realizacja medialnych kampanii społecznych oraz 
działań profi laktycznych, które adresowane są do 
mieszkańców Mazowsza. 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej realizu-
je szkolenia w  obszarze profi laktyki i  rozwiązywania 
problemów alkoholowych, przeciwdziałania narko-
manii, przeciwdziałania przemocy w  rodzinie oraz 
polityki społecznej. Szkolenia podnoszą kwalifi kacje 
pracowników instytucji i  innych podmiotów działa-
jących na rzecz zapobiegania uzależnieniom i innym 
problemom społecznym w województwie mazowiec-
kim. MCPS podejmuje działania profi laktyczne i edu-
kacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie oraz różne formy wsparcia dla kobiet w okresie 
okołoporodowym. 

W  ramach polityki senioralnej Centrum udzie-
la wsparcia organizacjom pozarządowym dzia-
łającym na rzecz osób starszych, które zwięk-
szają aktywność i  samodzielność tych osób oraz 
przeciwdziałają marginalizacji społecznej. MCPS 
współpracuje m.in.: z  Uniwersytetami Trzeciego 
Wieku, Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów 
i  Inwalidów i  radami seniorów. Wydział Polityki 
Senioralnej realizuje „Wojewódzki Program Polityki 
Senioralnej na lata 2019-2021”. W  ramach działań 
organizowane są szkolenia i  konferencje, Sejmik 
Senioralny Województwa Mazowieckiego, któ-
ry integruje środowisko osób starszych z  woje-
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wództwa mazowieckiego, Przegląd Artystyczny 
Twórczości Osób Starszych oraz spotkania konsul-
tacyjne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 
powołało Mazowiecką Radę Seniorów jako organ 
konsultacyjny, doradczy i  inicjatywny Marszałka 
Województwa Mazowieckiego do realizacji poli-
tyki senioralnej. Utworzono Punkt Komunikacji 
Senioralnej, umożliwiający osobom starszym zor-
ganizowanie spotkania oraz skorzystanie z kompu-
tera z dostępem do internetu i drukarki. 

Jednym z wielu zadań stojących przed Mazowiec-
kim Centrum Polityki Społecznej jest wielowymia-
rowe budowanie ekonomii społecznej i  solidarnej. 
W tym obszarze priorytetem jest tworzenie nowych 
podmiotów ekonomii społecznej, w  których będą 
mogły znaleźć zatrudnienie osoby wykluczone lub 
zagrożone wykluczeniem społecznym. Wydział 
Ekonomii Społecznej wykonuje zadania wynikają-
ce z Ustawy o pomocy społecznej (z dnia 12 marca 
2004 r.), dyrektywy określone w  Planie Rozwoju 
Ekonomii Społecznej dla Mazowsza oraz w Krajowym 
Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej. Sprowa-
dzają się one do koordynacji rozwoju ekonomii spo-
łecznej w  województwie mazowieckim, organizacji 
kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomo-
cy społecznej, jak również inspirowania i promowa-
nia nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecz-
nej. MCPS przyznaje dotacje na rozpoczęcie dzia-
łalności centrów integracji społecznej oraz wspiera 
fi nansowo zadania realizowane przez ośrodki wspar-
cia ekonomii społecznej. Centrum prowadzi badania 
oraz stały monitoring ekonomii społecznej w woje-
wództwie pod nadzorem Mazowieckiego Komitetu 
Rozwoju Ekonomii Społecznej, prowadzi działalność 
wydawniczą w  postaci informatorów, katalogów, 
ulotek oraz innych wydawnictw poświęconych i słu-
żących popularyzacji wiedzy na temat ekonomii 
oraz przedsiębiorczości społecznej. MCPS promuje 
ideę ekonomii społecznej publikując artykuły w pra-
sie regionalnej i  lokalnej, realizuje reportaże oraz 
fi lmy animowane poświęcone problematyce eko-
nomii społecznej. W  ramach projektu „Koordynacja 
Ekonomii Społecznej na Mazowszu w  latach 2019-
2022” fi nansowanego ze środków unijnych, pracow-
nicy realizują działania informacyjno-doradcze oraz 
koordynują współpracę pomiędzy podmiotami eko-
nomii społecznej, a  otoczeniem. Celem jest wzrost 
znaczenia, roli oraz widoczności ekonomii społecz-
nej, jak również podmiotów ekonomii społecznej 
należących do tego sektora. Od 2016 roku MCPS 
organizuje konkurs, w  którym najlepsze z  podmio-
tów ekonomii działających na Mazowszu, otrzymu-
ją znak Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej. 
Laureaci konkursu otrzymują wyróżnienia podczas 
Targów Podmiotów Ekonomii Społecznej organizo-
wanych. W 2016 roku Mazowiecką Markę, która jest 

symbolem usług i  produktów o  najwyższej jakości, 
oferowanych i wytworzonych na terenie woj. mazo-
wieckiego, otrzymało – 10 podmiotów, w 2017 – 21, 
a w 2018 aż 26. W 2019 roku zainicjowano dwa nowe 
projekty związane z  upowszechnieniem idei eko-
nomii społecznej – projekt „Rzeczników Ekonomii 
Społecznej”, którzy funkcjonując w  gminach i  po-
wiatach woj. mazowieckiego pełnić będą rolę popu-
laryzatorów ekonomii społecznej w społecznościach 
lokalnych oraz projekt „Ekonomia Dobra”, który na-
wiązuje do idei tzw. „zawieszonej kawy”. W  akcji 
„Ekonomia Dobra”, potrzebujący będzie mógł ode-
brać nie tylko „zawieszony” produkt, ale i  usługę. 
Usługi będą świadczyć podmioty ekonomii społecz-
nej biorące udział w akcji, oznaczone specjalnym lo-
gotypem. 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej re-
alizuje Wojewódzki Program Wyrównywania Szans 
Osób Niepełnosprawnych i  Przeciwdziałania Ich 
Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy Na Rzecz 
Realizacji Zadań Na Rzecz Zatrudniania Osób 
Niepełnosprawnych. Przez wszystkie lata działal-
ności MCPS podejmuje działania z  zakresu wspie-
rania aktywności i  usamodzielnienia osób z  nie-
pełnosprawnościami: organizowane są wystawy 
prac plastycznych, przeglądy twórczości, warsztaty 
artystyczne, turnieje sportowe, publikowane są ar-
tykuły prasowe dotyczące problematyki osób z nie-
pełnosprawnościami i  realizowane są programy 
edukacyjne dla dzieci i  młodzieży, których celem 
jest kształtowanie pozytywnego wizerunku osoby 
niepełnosprawnej. Przeprowadzone zostały projek-
ty szkoleniowe podnoszące wiedzę i  kompetencje 
kadr pomocy społecznej oraz wolontariuszy, którzy 
pracują z  osobami z  niepełnosprawnościami oraz 
wykłady i warsztaty dla rodziców i opiekunów. MCPS 
zrealizowało wiele projektów dotyczących poradnic-
twa, w  ramach których powstały punkty porad dla 
osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. W punk-
tach tych zainteresowani otrzymują porady psycho-
logiczne i  prawne, informacje na temat przysługu-
jących uprawnień, dostępnych usług, czy sprzętu 
rehabilitacyjnego. Ponadto organizowane są impre-
zy wspierające aktywność osób z niepełnosprawno-
ściami – półkolonie, spotkania integracyjne, festyny, 
wyjazdy turystyczne, koncerty, występy artystyczne, 
wystawy, plenery malarskie i  fotografi czne. Wydział 
ds. Osób Niepełnosprawnych MCPS opracowuje 
kampanie informacyjne na temat integracji osób 
z niepełnosprawnością. 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej pro-
wadzi badania i  gromadzi dane na temat proble-
mów społecznych występujących w  środowiskach 
lokalnych, które są wykorzystywane w  opracowaniu 
lokalnych strategii rozwiązania problemów społecz-
nych. W ramach zadań Wydziału Badań Społecznych 
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analizowana jest skuteczność realizowanych projek-
tów i stosowanych form pomocy, upowszechniane są 
innowacyjne i skuteczne rozwiązania w zakresie po-
mocy społecznej oraz informacje na temat projektów 
realizowanych w województwie.

Raport pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej” 
jest dla samorządów szczebla gminnego i  powiato-
wego ważnym źródłem wiedzy na temat zasobów 
i defi cytów społeczności lokalnych w zakresie spraw 
społecznych. To dokument umożliwiający planowa-
nie budżetu na pomoc społeczną na kolejne lata i uła-
twiający jednostkom samorządu terytorialnego przy-
gotowanie i wytyczanie kierunków dalszego rozwoju 
działań pomocowych, aktywizujących oraz usług spo-
łecznych. 

Zebrane w  ramach Oceny zasobów dane są wy-
korzystywane przez jednostki samorządu terytorial-
nego: 
 w  procesie monitoringu i  aktualizacji Strategii 

Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego, 
 jako źródło informacji do planowania aloka-

cji środków w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 przeznaczonych 
na realizację projektów społecznych w  gminach 
i powiatach regionu, 

 przez gminy, powiaty i  organizacje pozarządowe 
w  procesie opracowywania strategii rozwiązywa-
nia problemów społecznych, jak i przygotowywa-
nia programów pomocowych, 

 jako źródło danych do przygotowania pro-
jektu Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 
(RPO WM 2021-2027). 
Centrum współpracuje z  European Social 

Network, organizacją zrzeszającą osoby i instytucje, 
które odpowiadają za planowanie i kontraktowanie 
usług społecznych fi nansowanych ze środków pu-
blicznych. Organizacja umożliwia wymianę wiedzy 
i  doświadczeń, nawiązywanie kontaktów między-
narodowych między służbami pomocy i  integracji 
społecznej. Działania te mają na celu podniesienie 
jakości i efektywności rozwiązań w zakresie pomocy 
społecznej we wszystkich krajach europejskich. Do 
European Social Network mogą należeć między in-
nymi władze samorządowe ze szczebla gminnego, 
powiatowego i samorządu województwa, odpowie-
dzialne za kreowanie polityki społecznej w regionie. 
Członkostwo w tej prestiżowej europejskiej organi-
zacji pozwala przedstawicielom pomocy społecznej 
naszego regionu na prezentację polskich doświad-
czeń i  poznanie europejskich rozwiązań w  tym za-
kresie podczas spotkań, warsztatów i  konferencji. 
Współpraca z  ESN umożliwia poznanie „dobrych 
praktyk” w zakresie rozwiązywania globalnych pro-
blemów społecznych przy wykorzystaniu nowocze-
snych technik informatycznych. MCPS reprezentuje 

Samorząd Województwa Mazowieckiego w tej orga-
nizacji od 2012 roku. Dzięki współpracy z ESN przed-
stawiciele samorządu województwa oraz instytucji 
pomocy i  aktywnej integracji z  terenu Mazowsza 
uczestniczyli w  konferencjach sprawozdawczych 
ESN, organizowanych co roku w  innym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, kilkunastu semina-
riach i warsztatach organizowanych przez tę organi-
zację. 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej reali-
zuje zadania własne i zlecone dotyczące wspierania 
rodziny i systemu pieczy zastępczej. W ramach struk-
tury działają ośrodki adopcyjne publiczne i  niepu-
bliczne, prowadzone przez organizacje pozarządowe 
i kościelne osoby prawne. Ośrodki zapewniają dostęp 
do „usługi adopcji” w każdym subregionie Mazowsza. 
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie funk-
cjonuje z pięcioma Oddziałami w Płocku, Ostrołęce, 
Ciechanowie, Radomiu i  Siedlcach. Ośrodek 
Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Katolicki 
Ośrodek Adopcyjny Diecezji Warszawsko-Praskiej 
działają w Warszawie, a Katolicki Ośrodek Adopcyjny 
Diecezji Radomskiej – w  Radomiu. Przez ten czas 
powierzono do adopcji prawie 4 500 dzieci (w tym 
dzieci niepełnosprawne, rodzeństwa, dzieci star-
sze) do blisko 4 000 rodzin adopcyjnych. Obsłużono 
4 000 rodzin zgłaszających gotowość do przyspo-
sobienia dziecka. Przeszkolonych zostało ponad 
1 500 kandydatów na rodziców adopcyjnych, a do 
procesu adopcji zakwalifi kowano 3 000 rodzin. 
Pracownicy MCPS udzielili ponad 14 000 porad oso-
bom zainteresowanym adopcją. Do zadań własnych 
samorządu województwa należy prowadzenie in-
terwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. Od 2012 
roku to zadanie Województwo Mazowieckie zleca 
podmiotowi niepublicznemu – Fundacji Rodzin 
Adopcyjnych. Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny 
w Otwocku jest jedyną taką placówką na Mazowszu 
i  drugą w  Polsce. Zorganizowany został przy szpi-
talu w  Otwocku, w  pobliżu Centrum Zdrowia 
Dziecka. Ośrodek dysponuje 20 miejscami, zapew-
nia specjalistyczną opiekę dla dzieci i niemowląt do 
1 roku życia, diagnozę i rehabilitację medyczną. Od 
2012 roku Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny 
w  Otwocku objął opieką blisko 600 mazowieckich 
dzieci. 

W ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania 
Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, rokrocznie 
przekazuje 1 mln zł ze środków własnych w ramach 
dotacji dla organizacji pozarządowych w obszarze 
wsparcia dziecka i  rodziny z  przeznaczeniem na: 
programy profilaktyczne i  specjalistyczne mające 
na celu ochronę dziecka i  wzmocnienie rodziny 
rozwój poradnictwa rodzinnego i  usług specjali-
stycznych wzmacniających samodzielność rodzin 
z dziećmi.
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1.2.  DZIAŁANIA MCPS W 2018 ROKU

KONKURSY OFERT 
DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W 2018 roku zostało ogłoszonych i przeprowadzo-
nych 15 konkursów ofert dla organizacji pozarządo-
wych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 
3 ust. 3 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o  dzia-
łalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie, na 
realizację zadań publicznych województwa mazo-
wieckiego. W  wyniku przeprowadzonych konkur-
sów podpisano:
 238 umów rocznych, na łączną kwotę 7 991 270,12 zł,
 60 umów trzyletnich, na łączną kwotę 9 914 316,94 zł,
 56 umów tzw. „małych grantów” (umowa do 10 000 

zł z terminem realizacji do 90 dni), na łączną kwotę 
527 016,00 zł.
Konkursy zorganizowano w  ramach działań 

związanych z  realizacją zadań samorządu woje-
wództwa w zakresie polityki społecznej w tym: po-
lityki senioralnej, przeciwdziałania uzależnieniom, 
przeciwdziałania przemocy w  rodzinie, wsparcia 
osób z niepełnosprawnościami, wsparcia osób z za-
burzeniami psychicznymi, wsparcia dziecka i rodzi-
ny.

KONFERENCJE, SEMINARIA, SPOTKANIA

W 2018 roku w ramach realizacji zadań wynikających 
z programów wojewódzkich i zadań własnych samo-
rządu województwa, Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej zorganizowało i przeprowadziło 36 konfe-
rencji, seminariów i spotkań merytorycznych, w któ-
rych uczestniczyło 4430 osób, na które przeznaczono 
łączna kwotę 1 377 083,19 zł.

SZKOLENIA

W  ramach realizacji zadań wynikających z  progra-
mów wojewódzkich i zadań własnych samorządu wo-
jewództwa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 
zorganizowało i  przeprowadziło 126 szkoleń dla 
3751 osób, na które przeznaczono łączna kwotę 
1 267 024 zł.

WYBRANE KONFERENCJE IMPREZY 
PLENEROWE, CIEKAWE WYDARZENIA 

W zakresie profi laktyki uzależnień:
 zorganizowano i  zrealizowano 10 imprez i  akcji 

profi laktycznych dla 3 800 osób w ramach kampa-
nii informacyjno-edukacyjnej „Porozumie-nie dla 
trzeźwości”,

 zorganizowano i  przeprowadzeno koncert na 
Rynku Miejskim w  Zakroczymiu z  okazji 50-lecia 
Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości – dla 2 000 osób,

 przygotowano i  zrealizowano kampanię społecz-
ną o  charakterze informacyjno-edukacyjnym na 
terenie województwa mazowieckiego pn. „Dorośli 
dzieciom – Mazowsze na rzecz przeciwdziała-
nia narkomanii”. Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej było pomysłodawcą i  realizatorem 
kampanii społecznej o  charakterze edukacyjno-
-informacyjnym, której celem nadrzędnym było 
podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców 
Mazowsza na temat szkodliwości zażywania nie-
legalnych substancji psychoaktywnych, w  tym 
ogólna informacja dotycząca narkotyków i  nar-
komanii. Kampania społeczna objęta była ho-
norowym patronatem Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Adama Struzika,

 zrealizowano konferencję z  udziałem wykładow-
ców zagranicznych na temat „Strategii rozwiązy-
wania problemu uzależnień”. Konferencja odby-
ła się w  dniach: 20-21 września 2018 r. w  hotelu 
Warsaw Plaza. Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej, przy udziale Fundacji Polskiej Sieci 
Polityki Narkotykowej oraz Krajowego Biura ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii, zorganizowało kon-
ferencję dla 120 osób – przedstawicieli instytucji 
samorządu lokalnego oraz regionalnego woje-
wództwa mazowieckiego, instytucji oraz orga-
nizacji pozarządowych, pracowników jednostek 
oświatowych, związanych z  tematyką dotyczącą 
przeciwdziałania narkomanii oraz innym uzależ-
nieniom, w  tym zajmujących się problematyką 
profi laktyki uzależnień.

W zakresie polityki senioralnej:
 zorganizowano Przegląd Artystyczny Twór-

czości Osób Starszych, który odbył się w  Pałacu 
Ossolińskich w Sterdyni i stanowił ważną i cenną 
inicjatywę wspierającą rozwój oraz samorealiza-
cję seniorów naszego regionu. Podczas Przeglądu 
250 seniorów z terenu województwa mazowiec-
kiego – działających w Uniwersytetach Trzeciego 
Wieku, radach seniorów, organizacjach pozarzą-
dowych, Polskim Związku Emerytów, Rencistów 
i  Inwalidów zaprezentowało swój dorobek arty-
styczny. Przed-stawiony został różnorodny re-
pertuar, obejmujący sekcje: taneczno-muzyczną, 
teatralno-poetycką oraz kabaretowo-monologo-
wą. Przegląd umożliwił także zapoznanie się z rę-
kodziełem artystycznym, które tworzą seniorzy 
z Mazowsza,
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 zorganizowano III Sejmik Senioralny Woje-wództwa 
Mazowieckiego, który odbył się w czerwcu 2018 r. 
w Kinie Praha w Warszawie. Celem Sejmiku była co-
roczna integracja środowiska osób starszych z woje-
wództwa mazowieckiego. Tematyka poruszana pod-
czas Sejmiku oscylowała wokół relacji międzypoko-
leniowych w rodzinie i społecznościach lokalnych. 
Spotkanie wpisywało się w obchody Europejskiego 
Dnia Solidarności Międzypokoleniowej. W  spotka-
niu wzięło udział 100 osób,

 utworzono Mazowiecką Radę Seniorów – Rada 
jest organem konsultacyjnym, doradczym i inicja-
tywnym Marszałka do realizacji polityki senioral-
nej, stanowiąc kompetentne gremium skupiające 
przedstawicieli różnych środowisk, w  tym senio-
ralnych, współpracujących z  instytucjami i  orga-
nizacjami o  zasięgu lokalnym i  ponadlokalnym. 
Środowiska senioralne (uniwersytety trzeciego 
wieku, PZERiI, rady seniorów, organizacje pozarzą-
dowe) rekomendowały swoich przedstawicieli do 
Mazowieckiej Rady Seniorów w  wyniku przepro-
wadzonych przez Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej cyklów spotkań mających na celu 
wypracowanie zasad współpracy z  Samorządem 
Województwa Mazowieckiego. Mazowiecka Rada 
Seniorów liczy 18 członków.

W zakresie osób niepełnosprawnych:
 zorganizowano konferencję „Sejmik Osób 

Niepełnosprawnych” w Warszawie, w której uczest-
niczyło 120 osób: przedstawicieli organizacji poza-
rządowych, przedstawicieli jednostek samorządu 
terytorialnego, powiatowych społecznych rad ds. 
osób niepełnosprawnych oraz innych instytucji 
prowadzących działania na rzecz osób niepełno-
sprawnych,

 zorganizowano XVI konferencję REHA FOR THE 
BLIND IN POLAND we współpracy z  Fundacją 
„Szansa dla Niewidomych”. Konferencja oraz im-
prezy jej towarzyszące zgromadziły ok. 2000 osób 
działających na rzecz osób niepełnosprawnych 
oraz mieszkańców Mazowsza,

 Festyn Wolontariatu – we współpracy ze 
Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Upośledzonych 
Umysłowo lub Fizycznie „DOBRA WOLA”, w którym 
uczestniczyło ok. 1000 osób, w tym 400 osób z nie-
pełnosprawnością.

W zakresie przeciwdziałania przemocy:
 zorganizowano dwudniową konferencję pn. 

„Przemoc, nienawiść czy zaufanie i  współpraca”, 
poświęconą przeciwdziałaniu przemocy, w której 
udział wzięło 200 osób, w  tym pracownicy kadr 
pomocy społecznej zatrudnieni w  instytucjach 
pomocy, pracownicy jednostek samorządu tery-
torialnego, przedstawiciele organizacji pozarzą-

dowych z  terenu województwa mazowieckiego, 
przedstawiciele sądów, dziennikarze oraz pracow-
nicy ochrony zdrowia.

W  zakresie wsparcia osób z  zaburzeniami psy-
chicznymi:
 zorganizowano dwudniową konferencję pn. 

„I  Mazowieckie Forum Samopomocy Osób 
z  Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego”, po-
święconą osobom z doświadczeniem chorób psy-
chicznych, w  tym związanych z  uzależnieniem, 
ich problemom w  życiu społecznym oraz wypra-
cowaniu sposobów radzenia sobie z nimi, w któ-
rej udział wzięło 150 osób w tym przedstawiciele 
instytucji zajmujących się pomaganiem osobom 
z  zaburzeniami psychicznymi, pracownicy jedno-
stek samorządu terytorialnego, przedstawiciele 
Sądów Rejonowych oraz przedstawiciele organi-
zacji pozarządowych.

W zakresie Ekonomii Społecznej:
 w  czerwcu 2018 roku w  Centrum Handlowym 

Blue City w Warszawie już po raz czwarty odbyła 
się konferencja poświęcona ekonomii społecznej 
pod hasłem: „Mazowieckie Spotkania z Ekonomią 
Społeczną”. Konferencji towarzyszyły targi, na któ-
rych podmioty ekonomii społecznej z terenu woj. 
mazowieckiego zaprezentowały swoje produk-
ty i  usługi. Oba wydarzenia są realizowane w  ra-
mach projektu „Koordynacja Ekonomii Społecznej 
na Mazowszu” współfi nansowanego ze środków 
UE w  ramach EFS, RPO WM na lata 2014-2020. 
Adresatem obu imprez byli mieszkańcy woje-
wództwa mazowieckiego, a  ich celem jest popu-
laryzacja podmiotów ekonomii społecznej jako 
dostawców wysokiej jakości produktów i  usług. 
W  trakcie wydarzenia wręczone zostały wyróż-
nienia „Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej 
2018” dla najlepiej funkcjonujących pomiotów 
ekonomii społecznej na Mazowszu. Wyróżnienie 
otrzymało 26 podmiotów ekonomii społecznej, 
ponadto wręczono 16 honorowych wyróżnień 
dla osób/instytucji/fi rm wspierających Ekonomię 
Społeczną. Wyróżnienia wręczała Elżbieta Lanc, 
członek zarządu województwa mazowieckiego.

W zakresie pieczy zastępczej:
 w maju i czerwcu 2018 r. w subregionach Mazowsza 

odbyły się spotkania konsultacyjno-informacyjne 
organizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej przy współpracy Wojewódzkiego 
Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie. Takie spotka-
nia odbyły się w  Siedlcach (9 maja), Radomiu (15 
maja), Ostrołęce (24 maja), w Płocku (5 czerwca) oraz 
w Ciechanowie (15 czerwca). W spotkaniach wzięło 
udział ok. 200 osób, przedstawicieli instytucji i orga-



9

nizacji zajmujących się obszarem wspierania rodzi-
ny. Byli to pracownicy jednostek organizacyjnych sa-
morządu terytorialnego, powiatowych centrów po-
mocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, pla-
cówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków ad-
opcyjnych, organizacji pozarządowych zajmujących 
się wspieraniem rodzin. Celem spotkań było przed-
stawienie i  omówienie zadań realizowanych przez 
Samorząd Województwa Mazowieckiego w  zakre-
sie adopcji i  preadopcji oraz przedstawiony został 
szeroki zakres współpracy gmin, powiatów i innych 
podmiotów zaangażowanych w  realizację zadań 
z zakresu wsparcia dziecka i rodziny, z uwzględnie-
niem specyfi ki każdego z subregionów.

BADANIA I ANALIZY

W 2018 roku Mazowieckie Centrum Polityki Społecz-
nej w ramach realizacji zadań wynikających z progra-
mów wojewódzkich oraz zadań ustawowych przepro-
wadziło następujące badania i analizy:
 W  okresie luty-kwiecień 2018 roku Mazowieckie 

Centrum Polityki Społecznej przygotowało i prze-
prowadziło coroczne badanie pn. „Ocena zasobów 
pomocy społecznej w oparciu o sytuację społecz-
ną i demografi czną województwa mazowieckiego 
za rok 2017”, które jest zadaniem własnym samo-
rządu województwa wynikającym z  art. 16a i  21 
ustawy o pomocy społecznej.

 Ocena zasobów jest ważnym źródłem wie-
dzy na temat zasobów i  defi cytów społeczno-
ści lokalnych w  zakresie spraw społecznych na 
Mazowszu. Zebrane w  ramach Oceny zasobów 
dane opisujące min.: rynek pracy, osoby korzy-
stające z  pomocy społecznej, wybrane usługi 
świadczone w  ramach aktywnej integracji i  sys-
temu wsparcia rodziny, instytucje pomocy spo-
łecznej oraz koszty prowadzenia i utrzymania za-
sobów pomocy społecznej, są wykorzystywane 
przez gminy, powiaty i organizacje pozarządowe 
w procesie opracowywania strategii rozwiązywa-
nia problemów społecznych, jak i  przygotowy-
wania programów pomocowych. Dla Samorządu 
Województwa Mazowieckiego zebrane informa-
cje są pomocne w procesie monitoringu i aktuali-
zacji Strategii Polityki Społecznej Województwa 
Mazowieckiego oraz w  planowaniu alokacji 
środków w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 przeznaczonych 
na realizację projektów społecznych w  gminach 
i  powiatach regionu. Ocena zasobów jest także 
dokumentem ułatwiającym gminom i powiatom 
na przygotowanie budżetu w  zakresie polityki 
społecznej na kolejne lata i  wytyczanie kierun-
ków dalszego rozwoju działań pomocowych, ak-
tywizujących oraz usług społecznych.

 „Diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie na tere-
nie województwa mazowieckiego”;

 „Raport z monitoringu Strategii Polityki Społecznej 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” 
przedstawiony w  postaci informacji na 341 po-
siedzeniu Zarządu Województwa Mazowieckiego 
w dniu 21 maja 2018 roku;

 „Raport monitorowania problemów narkoty-
ków i  narkomanii w  województwie mazowiec-
kim”, przekazywany do Centrum Informacji 
o  Narkotykach i  Narkomanii Krajowego Biura 
ds. Przeciwdziałania Narkomanii (przygotowa-
ny przez Wojewódzkiego Eksperta ds. Informacji 
o Narkotykach i Narkomanii).

PROGRAMY WOJEWÓDZKIE

W 2018 roku Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 
w ramach realizacji zadań wynikających ze „Strategii 
Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020” przygotowało lub przedstawiło do 
zatwierdzenia Zarządowi Województwa:
 Wojewódzki Program Pomocy i  Oparcia Społecz-

nego dla Osób z  Zaburzeniami Psychicznymi 
na lata 2018-2022 (przyjęty uchwałą Zarządu 
Województwa Mazowieckiego numer 1381/369/18 
w dniu 28 sierpnia 2018 roku),

 Wojewódzki Program Polityki Senioralnej na lata 
2019-2021 dla Województwa Mazowieckiego 
(przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Mazo-
wieckiego numer 1118/62/19 w dniu 6 sierpnia 
2019 roku).

REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU 
WYDAWANIA, ZMIANY I COFANIA 
ZEZWOLEŃ NA OBRÓT HURTOWY 
NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI 
O ZAWARTOŚCI DO 18% ALKOHOLU

Na podstawie Zarządzenia Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Nr 11/03 z  dnia 10 lutego 2003 r. 
w sprawie prowadzenia spraw z zakresu wydawania, 
zmiany i cofania zezwoleń na obrót hurtowy napo-
jami alkoholowymi o  zawartości do 18% alkoholu, 
o  których mowa w  ustawie z  dnia 26 października 
1982 r. o  wychowaniu w  trzeźwości i  przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi (Dz. U. z  2018 r. , poz. 2137), 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z  19 maja 
2015 r. w  sprawie rodzaju dokumentów wymaga-
nych przy składaniu wniosku o  wydanie zezwoleń 
na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, wzorów 
wniosków oraz wzorów informacji o  sprzedaży na-
pojów alkoholowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 739) po-
dejmowane były decyzje administracyjne wobec 
przedsiębiorców, którym udzielano zezwolenia na 
prowadzenie w  kraju obrotu hurtowego napojami 
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alkoholowymi do 18% alkoholu. Zakres podmioto-
wy decyzji wydawanych na podstawie udzielonego 
upoważnienia obejmuje przedsiębiorców z  terenu 
województwa mazowieckiego. Zakres przedmioto-
wy dotyczy: 
 zezwoleń na prowadzenie w  kraju obrotu hurto-

wego napojami alkoholowymi do 4,5% zawartości 
alkoholu oraz piwem,

 zezwoleń na prowadzenie w  kraju obrotu hurto-
wego napojami alkoholowymi powyżej 4,5% do 
18% zawartości alkoholu, bez piwa, 

 zezwoleń na prowadzenie w  kraju obrotu hurto-
wego napojami alkoholowymi do 4,5% zawartości 
alkoholu oraz piwa dla producentów napojów al-
koholowych, jeżeli zbywają swoje wyroby przed-
siębiorcom posiadającym zezwolenia, o  których 
mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi zezwolenie na prowadzenie 
w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowy-
mi powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, bez 
piwa dla producentów napojów alkoholowych, 
jeżeli zbywają swoje wyroby przedsiębiorcom po-
siadającym zezwolenia, o których mowa w art. 18 
ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi,

 decyzji wprowadzających dodatkowe miejsce pro-
wadzenia działalności gospodarczej w  stosunku 
do wymienionych w wydanych zezwoleniach,

 decyzji dotyczących wyprzedaży posiadanych za-
pasów napojów alkoholowych, 

 duplikatów zezwoleń.
W toku postępowania administracyjnego wszczę-

tego na wniosek przedsiębiorców i rozpatrzono łącz-
nie 398 sprawy, które zostały zakończone defi nityw-
nie w formie decyzji. W tym wydano:
 129 zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoho-

lowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, 
 163 zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoho-

lowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alko-
holu, z wyjątkiem piwa,

 106 decyzji zmieniających miejsce lub oznaczenie 
przedsiębiorcy.
Łącznie z powyższych postępowań budżet woje-

wództwa mazowieckiego pozyskał kwotę w wysoko-
ści 18 906 121,43 zł.

DZIAŁALNOŚĆ MCPS W OBSZARZE PIECZY 
ZASTĘPCZEJ, ADOPCJI I PREADOPCJI

Województwo mazowieckie w  obszarze ochro-
ny dziecka i  pieczy zastępczej (a  w  jego imieniu 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej) realizuje 
od roku 2012 zadania własne i zlecone z zakresu ad-
ministracji rządowej dotyczące wspierania rodziny 

i  systemu pieczy zastępczej na podstawie ustawy 
z  dnia 9 czerwca 2011 r. o  wspieraniu rodziny i  sys-
temie pieczy zastępczej. W  ramach realizacji ww. 
ustawy w  2018 roku Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej podjęło następujące działania:

W  zakresie adopcji w  województwie mazowiec-
kim (ośrodki publiczne i niepubliczne):
 powierzono do adopcji 381 dzieci, w tym: niepeł-

nosprawnych, rodzeństw, dzieci starszych do 319 
rodzin adopcyjnych (od 2012 roku powierzenie do 
adopcji 4166 dzieci do ponad 3,5 tys. rodzin adop-
cyjnych),

 udzielono 5 220 porad dla rodzin adopcyjnych 
i naturalnych,

 przedstawiciele mazowieckich ośrodków adopcyj-
nych (publicznych i  niepublicznych) wzięli udział 
w  2 414 zespołach ds. okresowej oceny sytuacji 
dzieci, gdzie omówiono sytuację 6 726 dzieci,

 zakwalifi kowano 203 dzieci do procesu przyspo-
sobienia (adopcji),

 wobec 228 dzieci złożono wniosek do sądu rodzin-
nego o przysposobienie (adopcję),

 wydano 438 opinii kwalifi kacyjnych dotyczących 
kandydatów do adopcji,

 przeszkolono 320 kandydatów na rodziców adop-
cyjnych.

 prowadzono Wojewódzki Bank Danych dla Mazo-
wsza, mający za zadanie przekazywanie do 
wszystkich ośrodków funkcjonujących na terenie 
kraju, informacji o  dzieciach zakwalifi kowanych 
do adopcji, celem zintensyfi kowania poszukiwań 
kandydatów do przysposobienia i  prowadzenia 
Centralnego Banku Danych o dzieciach zakwalifi -
kowanych do adopcji zagranicznej. W  2018 roku 
rozpatrzono 2300 spraw małoletnich, zgłoszo-
nych w  ramach Wojewódzkiego Banku Danych, 
natomiast 385 spraw zgłoszonych do Centralnego 
Banku Danych. 
Poza wyżej opisaną działalnością Wojewódzki 

Ośrodek Adopcyjny w Warszawie wraz z  oddziałami 
zamiejscowymi (Płock, Ostrołęka, Ciechanów, Radom, 
Siedlce) podejmował współpracę z  rodzicami biolo-
gicznymi, zgłaszającymi chęć przekazania swojego 
dziecka do adopcji, uczestniczył w  regulacji sytuacji 
prawnej małoletnich. Prowadził wsparcie indywidu-
alne i grupowe dla osób oczekujących na przysposo-
bienie, a także rodzin funkcjonujących już z dzieckiem 
adopcyjnym. W ramach tego zadania udzielił 451 po-
rad postadopcyjnych. Pomagał również dorosłym, 
adoptowanym w  poszukiwaniu informacji o  swo-
im pochodzeniu. W  2018 roku Wojewódzki Ośrodek 
Adopcyjny prowadził szeroką działalność edukacyj-
no-promocyjną na terenie całego Mazowsza, mają-
cą na celu promowanie idei adopcji oraz edukację 
adopcyjną środowiska lokalnego. Przybliżanie te-
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matyki adopcyjnej realizowano poprzez aktywność 
w  mediach ogólnopolskich i  lokalnych, wystąpienia 
pracowników Ośrodka na konferencjach naukowych, 
spotkaniach dla pracowników Powiatowych Centrów 
Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej, 
sądów i  szpitali, prowadzenie zajęć dla studentów 
uczelni pedagogicznych oraz aktywne prowadzenie  
profi lu na portalu społecznościowym i strony interne-
towej.

W zakresie preadopcji:
Województwo mazowieckie zleca zadanie pre-

adopcji od roku 2012 podmiotowi niepublicznemu 
tj. Fundacji Rodzin Adopcyjnych, która utworzyła 
w  tym celu placówkę pn. Interwencyjny Ośrodek 
Preadopcyjny w  Otwocku. Placówka ta jest uni-
katowa w  skali kraju (są tylko dwie takie placówki 
w  Polsce) i  w  skali województwa. Służy wszystkim 
mazowieckim powiatom. Jest przeznaczona dla nie-
mowląt do 1 r. ż., pozbawionych opieki rodziców, po-
rzuconych w szpitalach lub odebranych po interwen-
cjach. Placówka jest zorganizowana przy szpitalu po-
wiatowym w Otwocku, w bliskości Centrum Zdrowia 
Dziecka (w  razie potrzeby szybka specjalistyczna 
opieka szpitalna).

W  roku 2018 na działalność tej placówki woje-
wództwo mazowieckie przeznaczyło dotację w wyso-
kości 1 535 000,00 zł (dotychczas ponad 10 mln zł). 
Ośrodek dysponuje 20 miejscami, w roku 2018 objął 
specjalistyczną opieką i  diagnozą medyczną łącznie 
63 dzieci (dotychczas IOP objął opieką ponad 550 
mazowieckich dzieci - z tej liczby blisko 80% trafi a do 
rodzin adopcyjnych).

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WSPARCIA 
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

W zakresie robót budowlanych (środki PFRON)
W  ramach dofi nansowania robót budowlanych 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
– Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 
oraz z 2018 r. poz. 12), dotyczących obiektów służą-
cych rehabilitacji, w związku z potrzebami osób nie-
pełnosprawnych, z  wyjątkiem rozbiórki tych obiek-
tów, 12 podmiotom przyznano dofi nansowanie i prze-
kazano środki fi nansowe w wysokości 4 777 939,42 zł;

Dofi nansowanie zakładów aktywności zawodo-
wej (środki z PFRON)

Dofi nansowano koszty działania 7 zakładów ak-
tywności zawodowej, w których zatrudnienie znalazło 
241 osób z niepełnosprawnością – przekazano środki 
fi nansowe w  wysokości 4 532 311,91 zł. Przyznano 
dofi nansowanie na utworzenie 2 nowych zakładów 
aktywności zawodowej – przekazano środki fi nanso-
we w wysokości 1 398 396,24 zł.

DZIAŁALNOŚĆ WIZERUNKOWO-
PROMOCYJNA MCPS

Wydział ds. Komunikacji Społecznej MCPS (obecnie 
Biuro Promocji) powstało w  lutym 2018 r. Przez okres 
10 miesięcy stworzyło nową, bardziej funkcjonalną stro-
nę internetową oraz czytelną stronę BIP.

Biuro Promocji dysponuje możliwościami tworze-
nia własnych grafi k, fotografi i oraz nagrywania i mon-
tażu fi lmów, które są wykorzystywane na stronie in-
ternetowej MCPS oraz w mediach społecznościowych 
(Facebook, Twitter, Instagram oraz YouTube). Polityka 
wizerunkowa MCPS była realizowana podczas 
11 pikników rodzinnych organizowanych przez Urząd 
Marszałkowski oraz Wojewodę Mazowieckiego, two-
rząc ciekawe stoiska cieszące się dużym zaintere-
sowaniem. Biuro zajmowało się obsługą medialną 
38 konferencji, 16 szkoleń oraz wielu targów, kon-
certów itp. W  2018 roku opublikowaliśmy 221 po-
stów (facebook), a niektóre z nich docierały nawet do 
11 000 osób.

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej de-
cyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego od 
2012 roku jest odpowiedzialne za udział w pracach 
European Social Network (ESN). Jest to organizacja 
zrzeszająca osoby i  instytucje, które odpowiadają 
za planowanie i  kontraktowanie usług społecznych 
w  całej Europie – fi nansowanych ze środków pu-
blicznych. Organizacja stwarza warunki do wymia-
ny wiedzy i doświadczeń, nawiązywania kontaktów 
międzynarodowych pomiędzy służbami pomocy 
i  integracji społecznej. Działania te mają także na 
celu podniesienie jakości i  efektywności rozwią-
zań w  zakresie pomocy społecznej we wszystkich 
krajach europejskich. Do European Social Network 
mogą należeć między innymi władze samorządowe 
ze szczebla, gminnego, powiatowego i  samorządu 
województwa odpowiedzialne za kreowanie polity-
ki społecznej w  regionie. Członkostwo Samorządu 
Województwa Mazowieckiego w  tej prestiżowej 
europejskiej organizacji pozwala przedstawicielom 
pomocy społecznej naszego regionu na prezenta-
cję polskich doświadczeń na tym polu, a  jednocze-
śnie poznanie europejskich rozwiązań w  tym za-
kresie podczas spotkań, warsztatów i  konferencji. 
Umożliwia także nawiązanie nowych kontaktów 
w celu ewentualnego zaproszenia partnerów zagra-
nicznych do przygotowania wspólnych projektów 
realizowanych z funduszy europejskich. Pozwala na 
prezentację dorobku MCPS w zakresie monitorowa-
nia dokumentów strategicznych w obszarze polityki 
społecznej województwa, oraz w  zakresie rozwoju, 
procesu deinstytucjonalizacji i  opieki nad osobami 
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niesamodzielnymi. Daje także możliwość poznania 
„dobrych praktyk” w zakresie rozwiązywania nowych 
globalnych problemów społecznych przy wykorzy-
staniu min. nowoczesnych technik informatycznych.

W  2018 roku przedstawiciele MCPS wzięli udział 
w  corocznej konferencji sprawozdawczej ESN pn. 
„Inwestycja, Innowacja, Przekształcanie – Wzmoc-
nienie pozycji ludzi i  społeczności”, która odbyła się 
w  Sewilli (Hiszpania) w  dniach 27-30 maja 2018 r. 
Konferencja była poświęcona dyskusji:
 w jaki sposób można efektywniej wykorzystywać 

budżety, narzędzia i kapitał ludzki, 
 jak najlepiej inwestować we wzmocnienie pozycji 

użytkowników usług społecznych w dłuższej per-
spektywie czasowej, 

 w  jaki sposób najlepiej wspierać kadrę instytucji 
pomocowych dla sprawnej organizacji i  fi nanso-
wania usług społecznych 

 jak lepiej i efektywniej projektować usługi promu-
jące inwestycje dla rodziny w regionach.

Przedstawiciel MCPS był także uczestnikiem se-
minarium organizowanego przez European Social 
Network w Wiedniu w dniach 5-6 listopada 2018 r. pn. 
„Aktywizacja włączająca”. Seminarium zorganizowa-
ne we współpracy z austriacką prezydencją UE i au-
striackim członkiem tej organizacji, miastem Wiedeń, 
koncentrowało się na tym, w  jaki sposób usługi so-
cjalne powinny wspierać osoby najbardziej oddalone 
od rynku pracy (osoby: niepełnosprawne, młodzież 
w  niekorzystnej sytuacji, osoby cierpiące na choro-
by psychiczne, gospodarstwa domowe z  jednym ro-
dzicem, migrantów i uchodźców, osoby długotrwale 
bezrobotne i bezdomne) w poszukiwaniu i utrzymy-
waniu przez nie miejsc pracy poprzez wzmocnienie 
ich pozycji i autonomii.
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Zgodnie z  art. 21 ustawy o  pomocy społecznej, do 
zadań samorządu województwa m.in. należy opra-
cowywanie, aktualizowanie i  realizowanie strategii 
wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej, będącej 
integralną częścią strategii rozwoju województwa. 
Strategia polityki społecznej 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 wyklu-
czenia społecznego. „Strategia Polityki Społecznej 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” 
została przyjęta Uchwałą Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego Nr 218/14 w  dniu 3  listopada 2014 
roku.

Integralną częścią procesu opracowywania 
i  wdrażania zapisów dokumentów o  charakterze 
strategicznym jest cykliczne monitorowanie reali-
zacji wyznaczonych celów i  zaplanowanych dzia-
łań. Sformułowane i  przyjęte do realizacji założenia 
Strategii uwzględniają warunki społeczne i gospodar-
cze w chwili jej tworzenia. Natomiast osiągnięcie zało-
żonych w niej rezultatów, rozłożonych często na kilka 

2.  RAPORT Z MONITORINGU STRATEGII    
 POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA 
 MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

lat, wymaga systematycznego monitorowania zmian 
zachodzących w  rozwoju województwa, ciągłej ob-
serwacji oraz oceny pozytywnych i negatywnych do-
świadczeń przy wdrażaniu Strategii oraz programów 
wykonawczych.

Mając na uwadze znaczenie informacji genero-
wanych w ramach monitoringu, twórcy Strategii za-
projektowali już na etapie jej tworzenia zasady mo-
nitorowania. Zgodnie z  tymi założeniami sprawoz-
danie z  realizacji Strategii jest sporządzane z  dwu-
letnią częstotliwością. Sprawozdania przedstawiane 
są Zarządowi Województwa Mazowieckiego wraz 
z wnioskami i rekomendacjami do dalszego wdraża-
nia Strategii.

Niniejszy artykuł jest skróconą wersją pierwszego 
przeprowadzonego monitoringu wdrażania Strategii 
Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego 
w  latach 2014-2016 i  został przygotowany przez 
Wydział ds. Badań Społecznych – Obserwatorium 
Integracji Społecznej1 Mazowieckiego Centrum 
Polityki Społecznej w  Warszawie, przy merytorycz-
nym wsparciu pozostałych wydziałów MCPS oraz 
członków specjalnie w tym celu powołanej Rady ds. 
aktualizacji i monitorowania Strategii.

1 Obecnie Wydział Badań Społecznych.

W  tej części dokumentu przedstawiamy zestaw in-
formacji analitycznych porównujących dane za-
warte w  Strategii Polityki Społecznej Województwa 
Mazowieckiego (grudzień 2012) z danymi statystycz-
nymi wg stanu na 31 grudnia 2016 r. charakteryzują-
cymi takie aspekty życia społeczno-gospodarczego 
naszego województwa, jak: sytuację na rynku pracy, 
poziom dochodów ludności, mieszkalnictwo, charak-

2.1.  SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA

terystykę gospodarstw rolnych, komunikację, ochro-
nę zdrowia, edukację i wychowanie oraz pomoc spo-
łeczną. Informacje umieszczone poniżej mają pomóc 
w zrozumieniu procesów i zmian zachodzących w za-
kresie problemów społecznych naszego regionu.
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RYNEK PRACY2

W województwie mazowieckim w 2016 r. zaobserwo-
wano poprawę sytuacji na rynku pracy. W  poszcze-
gólnych miesiącach badanego roku zarówno stopa 
bezrobocia, jak i  liczba bezrobotnych ukształtowały 
się poniżej poziomu notowanego w 2012 roku.

2 „Bezrobocie w  województwie mazowieckim – opracowa-
nie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium 
Rynku Pracy” Wojewódzki Urząd Pracy. Warszawa, grudzień 2016 r.

W 2016 r. odnotowano wzrost przeciętnego za-
trudnienia3 w sektorze przedsiębiorstw w skali roku. 
Przeciętne zatrudnienie w  sektorze przedsiębiorstw 
w województwie mazowieckim ukształtowało się na 
poziomie 1390,0 tys. osób, tj. o  4,4% wyższym niż 
w 2012 r. (1331,3 tys. osób)4.

3 Dane o przeciętnym zatrudnieniu obejmują osoby zatrudnio-
ne na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy 
oraz niepełnym, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych.
4 Bank Danych Lokalnych GUS.

Tabela 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w latach 2012-2016 w województwie mazowieckim.

Rok Liczba bezrobotnych Wzrost/spadek liczby bezrobotnych 
w odniesieniu do roku poprzedniego Stopa bezrobocia w %

2012 271 927 +25 188 10,8

2013 283 196 +11 269 11,0

2014 249 777 -33 419 9,8

2015 216 527 -33 250 8,4

2016 188 910 -27 617 7,2

Źródło: „Bezrobocie w województwie mazowieckim – opracowanie Zespół ds. Statystyk Wydział Mazowieckiego Obserwatorium Rynku 
Pracy” Wojewódzki Urząd Pracy. Warszawa, grudzień 2016 r.

Mapa 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego 
na Mazowszu w ujęciu powiatowym 
w 2016 r.

Źródło: „Raport o  sytuacji społeczno-gospo-
darczej województwa mazowieckiego w  2016 
roku”, US w Warszawie, maj 2017 r.
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W  końcu grudnia 2016 r. w  województwie ma-
zowieckim, w  porównaniu z  2012 rokiem wystąpiły 
zmiany w wybranych kategoriach osób bezrobotnych:
 nadal większość bezrobotnych zarejestrowanych 

w powiatowych urzędach pracy stanowili mężczyź-
ni; ich odsetek wyniósł 50,3% (w 2012 – 52,2%),

 zwiększyła się liczba osób nie posiadających pra-
wa do zasiłku z 84,4% w 2012 r. do 86,4% w 2016 r.,

 zmniejszyła się liczba bezrobotnych osób w okre-
sie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, do 
25 roku życia, dotychczas niepracujących, bez do-
świadczenia zawodowego, mieszkańców wsi,

 spadła liczba bezrobotnych cudzoziemców.
Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej 

Ludności (BAEL)5, przeprowadzonego w  IV kwartale 
2016 r. w  województwie mazowieckim pokazują, że 
w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012:
 odnotowano spadek zarówno liczby bezrobot-

nych, jak i stopy bezrobocia w ujęciu rocznym,
 zwiększyła się liczba pracujących, 
 odnotowano wzrost wskaźnika zatrudnienia oraz 

współczynnika aktywności zawodowej,
 zmniejszyła się liczba biernych zawodowo,
 zmniejszyło się obciążenie osób pracujących oso-

bami niepracującymi.
W 2016 r. zbiorowość aktywnych zawodowo w wo-

jewództwie mazowieckim liczyła 2 602 tys. osób, 
a biernych zawodowo 1 743 tys. osób.

POZIOM DOCHODÓW LUDNOŚCI6

W  2016 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
brutto wyniosło 5 240,86 zł. W porównaniu z 2012 
roku (4 637,58 zł) wzrosło ono o ponad 600 zł brutto. 
Różnice w  poziomie zarobków pomiędzy centralną 
częścią regionu a  resztą obszarów pozostają bez 
zmian. Najniższe przeciętne wynagrodzenie zaob-
serwowano w powiatach: żuromińskim (3 232,13 zł), 
mławskim (3 262,68 zł) oraz radomskim (3 276,95 zł). 
Najwyższe przeciętne wynagrodzenie stwierdzono 
w powiatach: m. st. Warszawa (5 739,6 zł), m. Płock 
(5 238,34 zł) oraz pruszkowskim (5 153,5 zł).

W 2016 roku wysokość przeciętnej miesięcznej 
emerytury i renty z ZUS wynosiła 2 085,81 złotych 
(103,3 % średniej krajowej) i była o 272,67 zł wyższa 
niż w 2012 roku. Świadczenie pobierane przez rolni-
ków indywidualnych (1 150,29 zł) wzrosło od 2012 
roku o 135,55 zł, ale było nadal jednym z najniższych 
w Polsce i stanowiło 97 % przeciętnej emerytury i ren-
ty rolniczej w kraju.

5 Dane o aktywności ekonomicznej ludności w wieku 15 lat i więcej 
opracowano na podstawie reprezentacyjnego Badania Aktywności 
Ekonomicznej Ludności (BAEL), prowadzonego w  cyklu kwartalnym. 
Badaniem objęte są osoby będące członkami gospodarstw domowych 
w  wylosowanych mieszkaniach. Kwartalna informacja o  aktywności 
ekonomicznej ludności - IV kwartał 2016 r., GUS, Warszawa 2017 r.
6 Bank Danych Lokalnych GUS.

MIESZKALNICTWO7

W 2015 r. w województwie mazowieckim w budow-
nictwie mieszkaniowym oddano do użytkowania 
więcej mieszkań niż cztery lata wcześniej (liczba ta 
ukształtowała się na poziomie 6,7 mieszkania na 1000 
mieszkańców w stosunku do 5,8 mieszkania w 2012 
roku). Tendencja spadkowa wystąpiła w  zakresie 
przeciętnej powierzchni użytkowej 1 mieszkania od-
danego do użytkowania i wyniosła 82,5 m² (w 2012 
roku 97,7 m²). Zwiększyła się również liczba mieszkań, 
na budowę których uzyskano pozwolenia (na 1000 
mieszkańców) z 5,9 na 7,9 oraz liczba mieszkań któ-
rych budowę rozpoczęto i wyniosło 7,2 mieszkania na 
1000 mieszkańców (w 2012 roku 5,1 mieszkania).

W okresie od 2012 r. do 2014 r. na Mazowszu po-
wstało 3 473 mieszkań socjalnych8. Najwięcej w m. st. 
Warszawa (2 782), m. Radom (140) i powiecie przasny-
skim (136). Ubyło natomiast w powiatach: otwockim 
(131), sochaczewskim (88), sierpeckim (32).

ROLNICTWO9

Według danych Banku Danych lokalnych GUS w 2016 
roku liczba gospodarstw rolnych na Mazowszu wyno-
siła 212 917 i stanowiła 15,09 % ogólnej liczby gospo-
darstw w kraju. Spośród 211,9 tys. gospodarstw rolnych 
o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych, 99,86 % 
(211,6 tys.) stanowiły gospodarstwa indywidualne.

Poza aglomeracją warszawską województwo ma-
zowieckie ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują 
około 65 % powierzchni województwa (13 % terenów 
rolnych Polski). Mazowsze jest zagłębiem ogrodnictwa 
i  sadownictwa. Około 30 %. powierzchni polskich sa-
dów znajduje się na Mazowszu, co stanowi ponad 40 % 
krajowej produkcji owoców. Ponad połowa jabłek i jed-

7 „Raport o  sytuacji społeczno-gospodarczej województwa 
mazowieckiego w 2015 r.”, Urząd Statystyczny w Warszawie, maj 
2016 r.
8 W  przypadku budownictwa socjalnego dane dostępne za 
2014 rok.
9 Od 2014 roku, w związku ze zmianami w organizacji i meto-
dologii badań rolniczych w GUS, dane dla województw będą pre-
zentowane dla lat, w których prowadzone będą badania struktury 
gospodarstw rolnych i spisy rolne (tj. co 3-4 lata). Stąd dane w tym 
zakresie dostępne są za rok 2013.

Tabela 2. Liczba mieszkań socjalnych w województwie 
mazowieckim w latach 2012 i 2016.

Powiat 2012 2016 Różnica

Powiat m. st. Warszawa 4 869 7 651 2 782
Powiat m. Radom 1 190 1 330 140
Powiat przasnyski 96 154 136
Powiat sierpecki 61 29 -32

Powiat sochaczewski 292 204 -88
Powiat otwocki 434 303 -131

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.
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na czwarta truskawek jest wytwarzanych w wojewódz-
twie mazowieckim. Mazowsze jest również wiodącym 
producentem warzyw i  drugim co do wielkości pro-
ducentem zbóż w Polsce. Województwo mazowieckie 
to także lider produkcji mleka, a silną jego stroną jest 
również produkcja mięsa. Mając na względzie ochronę 
środowiska naturalnego, na Mazowszu kładzie się duży 
nacisk na zrównoważony rozwój regionu. Wynikiem 
tych starań jest szybki wzrost produkcji ekologicznej. 
Na obszarze województwa znajduje się już ponad 
1000 gospodarstw ekologicznych.

KOMUNIKACJA10

Ze względu na swoje położenie w  centralnej części 
kraju jak i  zrealizowane od 2012 nowe inwestycje 
komunikacyjne, województwo mazowieckie nadal 
pozostaje bardzo ważnym elementem europejskiej 
i  krajowej sieci transportowej. Na obszarze woje-
wództwa krzyżują się korytarze Transeuropejskiej 
Sieci Transportowej (TEN-T):
 KI Helsinki – Tallin – Ryga – Kowno – Warszawa,
 KII Berlin – Warszawa – Mińsk – Moskwa – Niżny 

Nowogród,
 KVI Gdynia/Gdańsk – Warszawa – Katowice – 

Żylina – Ostrawa – Brzecław,
 KA Odessa – Konstanca – Kowel – Warszawa – 

Płock – Gdynia/Gdańsk.
Przez teren województwa przebiega wiele waż-

nych dróg krajowych, w tym autostrada A2 oraz drogi 
ekspresowe: S2, S7, S8, S17, S79, które są stale bu-
dowane i  modernizowane. Według stanu na koniec 
2016 r. w województwie mazowieckim długość dróg 
publicznych o twardej nawierzchni wyniosła 37 092,4 
km (wzrost w stosunku do 2012 roku o 2 069 km)11, 
z czego 95,1 % stanowiły drogi o nawierzchni twardej 
ulepszonej. W  strukturze dróg województwa prze-
ważały drogi o  znaczeniu lokalnym, tj. powiatowe 

10 „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego dla województwa mazowieckiego” załącznik do 
uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 217/14 z dnia 
3 listopada 2014 r. Prezentowane dane dostępne za 2014 rok.
11 „Transport w  województwie mazowieckim w  2016 r.”, Urząd 
Statystyczny w Warszawie, październik 2017 r.

i gminne, stanowiąc odpowiednio 38 % i 47,1 % dłu-
gości dróg publicznych w województwie. Autostrady 
i drogi ekspresowe stanowiły łącznie 0,7 % długości 
dróg o twardej nawierzchni na Mazowszu.

Na terenie województwa mazowieckiego na ko-
niec 2016 roku znajdowało się 1712 km linii kolejo-
wych normalnotorowych (ten sam poziom w stosunku 
do 2012 r), z czego 1412 km (w 2012 roku – 1418 km), 
stanowiły linie zelektryfi kowane, co stanowiło w  obu 
porównywanych latach 83 % linii normalnotorowych. 
Zarówno w 2016 jak i w 2012 roku gęstość sieci kolejo-
wej wynosiła 4,8 km/100 km2, co plasowało Mazowsze 
na 14 miejscu wśród wszystkich województw w Polsce.

Na terenie województwa mazowieckiego zlo-
kalizowane są trzy porty lotnicze: Międzynarodowy 
Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina, Port Lotniczy 
Warszawa-Modlin i  Port Lotniczy Radom, przy czym 
Lotnisko w  Modlinie jest najdynamiczniej rozwijają-
cym się Portem Lotniczym w  Polsce. W  latach 2012-
2015 systematycznie wzrastała liczba obsłużonych pa-
sażerów oraz wykonanych operacji w ruchu krajowym 
i międzynarodowym – regularnym i czarterowym:
 Lotnisko Chopina w Warszawie w  2012 roku ob-

służyło 9  567  063 osoby, natomiast w  2016 – 
12 795 356 osób, co stanowiło wzrost liczby obsłu-
żonych pasażerów o 33,7 %,

 Lotnisko Warszawa/Modlin w  2012 roku obsłuży-
ło 857 481 osób, a  w  2016 roku 2  859  191 osób, 
co  stanowiło wzrost liczby obsłużonych pasaże-
rów o 233,4 %,

 Lotnisko w Radomiu w 2016 obsłużyło 8 965 pasa-
żerów.

OCHRONA ZDROWIA12

W  2016 r. w  województwie mazowieckim funkcjo-
nowało 3200 placówek ambulatoryjnych tj. o  703 
więcej niż w  2012 roku w  tym: wzrosła liczba przy-
chodni (z  2497 do 2885), zmniejszyła się natomiast 
liczba praktyk lekarskich (z  397 do 315). Najwięcej 
przychodni znajdowało się w  podregionach: m. st. 

12 „Ochrona zdrowia w województwie mazowieckim w 2015 r.”, 
Urząd Statystyczny w Warszawie, sierpień 2016 r.
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Warszawa (1249) oraz warszawskim zachodnim (376), 
co stanowiło 56,4 % ogółu tego typu placówek.

Ogółem w ciągu 2016 r. w placówkach ambulato-
ryjnej opieki zdrowotnej udzielono 46 834 tys. porad 
(o 11,1 % więcej niż w 2012 r.). Porady udzielone przez 
lekarzy były na podobnym poziomie co w 2012 roku: 
44% udzielono w  podstawowej opiece zdrowotnej, 
a 56% − w opiece specjalistycznej.

W  2016 roku w  województwie mazowieckim 
funkcjonowało 108 szpitali (w  2012 − 115 szpitali), 
zarówno szczebla wojewódzkiego jak i  powiatowe-
go, a liczba łóżek szpitalnych wyniosła, podobnie jak 
w 2012 r. − 26,3 tys.

EDUKACJA I WYCHOWANIE13

W  województwie mazowieckim w  roku szkolnym 
2015/2016 w stosunku do roku szkolnego 2011/2012:
 wzrosła liczba placówek wychowania przedszkol-

nego z 3111 do 3371 oraz liczba dzieci objętych tą 
formą opieki z 177 461 do 182 219,

 niewielkim wahaniom uległa liczba szkół podsta-
wowych (spadek z 1768 w 2012 r. do 1774 w 2016 
roku) i gimnazjów, (wzrost z 980 do 1020) do któ-
rych uczęszczało odpowiednio 370 tys. i 152,4 tys. 
uczniów,

 w  zakresie edukacji ponadgimnazjalnej, liczba 
techników nieznacznie wzrosła (z  211 do 217), 
liczba zasadniczych szkół zawodowych utrzymała 
się na tym samym poziomie (184), a liczba liceów 
ogólnokształcących nieznacznie spadła (z 371 do 
362), zmniejszyła się dodatkowo liczba szkól poli-
cealnych oraz szkół dla dorosłych (o 47 %),

13 „Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego za 2015 
rok” Urząd Statystyczny w Warszawie, grudzień 2015 r.

 spadła nieznacznie liczba specjalnych ośrodków 
szkolno-wychowawczych (z 56 do 54), wzrosła liczba 
młodzieżowych ośrodków wychowawczych (z 14 do 
19), natomiast na niezmienionym poziomie pozosta-
ła liczba młodzieżowych ośrodków socjoterapii (16) 
i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych (6),

 w roku akademickim 2015/2016 w województwie 
mazowieckim działały 102 szkoły wyższe, w  któ-
rych studiowało 280,7 tys. osób (w 2012 roku 106 
szkół wyższych z liczbą 317,3 tys. studentów).

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH

W 2016 roku podobnie jak w roku 2012 w województwie 
mazowieckim zadania pomocy społecznej realizowało:
 327 ośrodków pomocy społecznej,
 37 powiatowych centrów pomocy rodzinie, 2 miej-

skie ośrodki pomocy rodzinie w Siedlcach i Ostrołęce, 
2 miejskie ośrodki pomocy społecznej w  Płocku 
i  Radomiu oraz Warszawskie Centrum Pomocy 
Rodzinie,

 Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, po-
siadające status regionalnego ośrodka polityki 
społecznej, które jest wojewódzką samorządową 
jednostką organizacyjną, powołaną do realizacji 
zadań samorządu województwa mazowieckiego 
z zakresu polityki społecznej,

 Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego.
W  zakresie zasobów instytucjonalnych pomocy 

społecznej o zasięgu lokalnym fi nansowanych z budże-
tu gmin oraz instytucji pomocy społecznej o  zasięgu 
ponadgminnym fi nansowanych z budżetów powiatów 

Tabela 3. Zasoby instytucjonalne pomocy społecznej w województwie mazowieckim w latach 2012-2016.
Typ jednostki 2012 2016

Domy Pomocy Społecznej 101 107
Środowiskowe Domy Samopomocy 62 65

Dzienne Domy Pomocy 26 44
Noclegownie, schroniska dla bezdomnych 56 79

Kluby samopomocy 16 10
Mieszkania chronione 50 55

Ośrodki Interwencji Kryzysowej 16 14
Jednostki specjalistycznego poradnictwa 72 83

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 82 105
Dzienne placówki wsparcia dla dzieci 236 215
Placówki dla dzieci typu rodzinnego 39 46

Centra Integracji Społecznej 5 14
Kluby Integracji Społecznej 11 16

Warsztaty Terapii Zajęciowej 73 98
Zakłady Aktywności Zawodowej 6 8

RAZEM 861 959
Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej za 2012 i 2016 rok, Rejestry i Wykazy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
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w 2015 roku w stosunku do 2012 roku odnotowano na-
stępujące zmiany:
 wzrosła liczba domów pomocy społecznej (ze 101 

do 107), środowiskowych domów samopomocy 
(z 62 do 65), dziennych domów pomocy (z 26 do 
44), noclegowni, schronisk dla bezdomnych (z 56 
do 79), mieszkań chronionych (z 50 do 55), jedno-
stek specjalistycznego poradnictwa (z  72 do 83), 
placówek opiekuńczo-wychowawczych (z  82 do 
105), placówek dla dzieci typu rodzinnego (z 39 do 
46), centrów integracji społecznej (z 5 do 14), klu-
bów integracji społecznej (z 11 do 16), warsztatów 
terapii zajęciowej (z 73 do 98), zakładów aktywno-
ści zawodowej (z 6 do 8),

Tabela 4. Liczba rodzin z obszaru Mazowsza korzystająca w latach 2008, 2012 i 2016 z pomocy społecznej.

Wyszczególnienie
Liczba
rodzin
2008

w tym
na wsi
2008

Liczba osób 
w rodzinach

2008

Liczba
rodzin
2012

w tym
na wsi
2012

Liczba osób 
w rodzinach

2012

Liczba
rodzin
2016

w tym
na wsi
2016

Liczba osób 
w rodzinach

2016
Ubóstwo 84 937 38 150 252 948 83 885 36 212 222 807 76 552 33 451 187 514
Sieroctwo 356 180 1 081 241 91 665 161 71 395

Bezdomność 2 461 414 3 246 3 177 626 3 993 3 154 583 3 687
Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 11 388 6 456 58 202 13 164 7 562 66 234 12 913 7 586 64 028

Wielodzietność 6 668 4 708 40 611 8 093 5 682 47 685 8 493 5 860 47 968
Bezrobocie 60 422 25 866 190 342 64 589 27 886 184 896 52 771 23 011 143 694

Niepełnosprawność 47 311 14 302 100 428 45 294 14 730 89 363 44 462 15 104 82 047
Długotrwała lub ciężka 

choroba 53 222 16 094 115 378 52 686 16 429 107 151 54 772 16 378 102 408

Bezradność w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa 

domowego - ogółem

37 983 15 376 140 684 29 683 13 083 107 158 24 253 10 186 83 383

rodziny niepełne 19 997 6 105 61 078 16 049 5 378 48 810 13 303 4 436 39 784
rodziny wielodzietne 11 568 7 588 70 182 7 986 5 356 46 665 5 872 3 598 33 350
Przemoc w rodzinie 2 224 719 7 865 2 201 916 7 490 2 016 681 6 227

Potrzeba ochrony ofi ar handlu 
ludźmi 37 25 78 9 1 12 18 1 65

Alkoholizm 13 777 5 226 37 929 11 225 4 379 25 752 9 315 3 522 18 783
Narkomania 637 52 1 169 633 47 973 741 50 1 167

Trudności w przystosowaniu 
do życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego
1 599 485 2 746 2 146 644 3 200 1 640 502 2 413

Trudności w integracji osób, 
które otrzymały status 

uchodźcy
462 43 1 274 267 8 780 352 19 941

Zdarzenia losowe 967 554 2 785 996 491 2 669 983 600 2 450
Sytuacja kryzysowa 2 001 327 6 735 2 316 248 6 193 2 455 211 4 199

Klęska żywiołowa lub 
ekologiczna 893 880 3 377 0 0 0 61 37 192

Źródło: opracowanie własne na podstawie MPiPS-03R za lata 2008, 2012 i 2016.

2.2.  ANALIZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MAZOWSZA 
 W LATACH 2008-2016 WRAZ Z ANALIZĄ SWOT

 zmniejszyła się liczba dziennych placówek wspar-
cia dla dzieci (z 236 do 215), klubów samopomo-
cy (z 16 do 10), ośrodków interwencji kryzysowej 
(z 16 do 14)
Nadal zwiększa się zatrudnienie w  ośrodkach 

pomocy społecznej i powiatowych centrach pomo-
cy rodzinie. W stosunku do 2012 roku w 2016 roku 
wzrosło zatrudnienie w  OPS o  11,65 % (z  6291 do 
7024 pracowników), w  tym w  grupie pracowników 
socjalnych o 3,72 % (z 2307 do 2393). Wzrosło rów-
nież zatrudnienie w  powiatowych centrach pomo-
cy rodzinie o  10,34 % (z  735 do 811 osób), w  tym 
zmniejszyło się w  grupie pracowników socjalnych 
o 12,86 % (z 140 do 122).
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Tabela 5. Bezrobocie – analiza SWOT.
GRUPA MONITORING

MOCNE 
STRONY

1. Wysoki poziom zatrudnienia w porównaniu ze średnią krajową;
1. Rozwinięty system monitorowania rynku pracy;
2. Wzrost znaczenia podmiotów gospodarki społecznej;
3. Wysoki odsetek organizacji pozarządowych działających na Mazowszu w porównaniu z resztą kraju;
4. Zwiększenie atrakcyjności oferty PUP w zakresie aktywizacji bezrobotnych;
5. Systematyczny wzrost liczby niepublicznych agencji zatrudnienia;
6. Duża liczba podmiotów gospodarczych oferujących miejsca pracy;
7. Zmniejszyła się zarówno liczba bezrobotnych, jak i stopa bezrobocia (nowe).

SŁABE STRONY

1. Koncentracja miejsc pracy w Obszarze Metropolitarnym Warszawy i dużych ośrodkach miejskich w regionie;
2. Wysoki odsetek osób długotrwale bezrobotnych;
3. Niski poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
4. Niedopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy szczególnie w zakresie szkolnictwa zawodowego;
5. Odpływ osób w wieku produkcyjnym do innych krajów;
6. Niewystarczająca współpraca biznesu z instytucjami rynku pracy w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym.

SZANSE

1. Wzrost mobilności ludności w poszukiwaniu pracy;
2. Zwiększenie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej;
3. Wzrastająca świadomość osób w wieku produkcyjnym w zakresie potrzeby dokształcania, samouczenia się i rozwoju osobistego;
4. Zmiana przepisów prawa sprzyjająca rozwojowi kompleksowego systemu instytucji pomocy społecznej, rynku pracy, edukacji 

i zdrowia na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
5. Zintensyfi kowanie działań profi laktycznych promujących zdrowy styl życia podtrzymujący aktywność zawodową;
6. Pojawienie się nowych miejsc pracy w związku z realizacją projektów w ramach nowej perspektywy fi nansowej Unii Europejskiej 

na lata 2014-2020 (przeniesiony z mocnych stron);
7. Wykorzystanie przez pracodawców elastycznych form zatrudnienia (przeniesione z zagrożeń);
8. Utrzymujący się wzrost gospodarczy (przeniesiony z zagrożeń);
9. Wzrost liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach umożliwiający podjęcie zatrudnienia przez oboje rodziców (przeniesiony 

z zagrożeń).

ZAGROŻENIA

1. Spadek liczby osób w wieku produkcyjnym (niekorzystna relacja liczby osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym);
2. Wzrost wskaźnika obciążenia ekonomicznego;
3. Zmiany na rynku pracy uniemożliwiające uzyskanie zatrudnienia dla konkretnych kwalifi kacji i zawodów;
4. Utrzymująca się niska aktywność zawodowa na obszarach wiejskich;
5. Wysoki udział bezrobotnych bez kwalifi kacji zawodowych w populacji osób bezrobotnych;
6. Niewłaściwe wykorzystanie przez pracodawców elastycznych form zatrudnienia;
7. Duża liczba osób w wieku produkcyjnym nieaktywnych zawodowo pozostająca poza rejestrami urzędów pracy (nowy).

Tabela 6. Długotrwała lub ciężka choroba – analiza SWOT.
GRUPA MONITORING

MOCNE 
STRONY

1. Wzrost przeciętnego trwania życia wśród mężczyzn i kobiet;
2. Rosnący postęp technologiczny w medycynie wydłużający przeciętne trwanie życia;
3. Rosnąca liczba zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych;
4. Duża liczba działań aktywizujących osoby starsze oraz działań profi laktycznych i prozdrowotnych podtrzymujących aktywność 

społeczną i zawodową osób po 50 r. ż. (przeniesione z szans).

SŁABE STRONY

1. Nierówny dostęp do usług społecznych, w tym zdrowotnych, szczególnie w rejonach wiejskich;
2. Brak spójnego systemu wsparcia dla rodzin osób niesamodzielnych;
3. Niewystarczający rozwój usług społecznych w miejscu zamieszkania umożliwiających opiekę nad osobą długotrwale i ciężko 

chorą w środowisku zamieszkania;
4. Brak ofert wsparcia dla opiekunów (nowe).

SZANSE

1. Organizowanie usług opiekuńczych dla osób ciężko i długotrwale chorych w tym osób starszych, niepełnosprawnych w miejscu 
zamieszkania;

2. Profi laktyka zdrowotna w szczególności w zakresie zachorowalności na choroby nowotworowe i układu krążenia;
3. Organizowanie okresowych stacjonarnych usług opiekuńczych z wykorzystaniem infrastruktury domów pomocy społecznej 

i dziennych ośrodków wsparcia;
4. Rosnąca świadomość społeczeństwa w zakresie zdrowego trybu życia (nowy);
5. Zapewnienie środków w nowej perspektywie fi nansowej UE na lata 2014-2020 na rozwój usług asystenckich i opiekuńczych dla 

osób starszych o różnym stopniu niesamodzielności (nowy).

ZAGROŻENIA

1. Wzrost liczby osób długotrwale i ciężko chorych korzystających z pomocy społecznej i przewaga biernych form pomocy nad 
działaniami profi laktycznymi i aktywizującymi;

2. Niewystarczająca liczba działań profi laktycznych zapobiegających pogarszaniu się stanu zdrowia mieszkańców województwa;
3. Niedostateczna liczba domów pomocy społecznej szczególnie dla osób starszych i chorych psychicznie (przeniesiony z mocnych 

stron);
4. Mała liczba lekarzy specjalistów (w tym geriatrów) oraz średniego personelu medycznego w publicznej służbie zdrowia (nowy);
5. Brak wiedzy o metodach opieki nad osobami długotrwale, ciężko chorymi (nowy);
6. Brak ośrodków diagnostycznych chorób otępiennych i Alzheimera dla osób starszych (nowe).
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Tabela 7. Niepełnosprawność – analiza SWOT.
GRUPA MONITORING

MOCNE 
STRONY

1. Wzrost aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami;
2. Zwiększanie dostępu osób z niepełnosprawnościami do ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifi kacji zawodowych 
poprzez: kursy, szkolenia doskonalenia zawodowego;
3. Rozszerzanie usług z zakresu rehabilitacji społecznej oraz podnoszenie ich jakości;
4. Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami (nowe);
5. Ratyfi kacja „Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” (nowe).

SŁABE STRONY

1. Niski stopień zaspokojenia potrzeb osób z niepełnosprawnościami szczególnie w regionach o najuboższej infrastrukturze 
leczniczo-rehabilitacyjnej;
2. Niewystarczająca liczba zintegrowanych, lokalnych programów działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
3. Brak spójnego systemu diagnozowania i monitorowania skali problemu oraz potrzeb i zasobów w zakresie działań na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami;
4. Brak wystarczających środków fi nansowych na wykorzystanie nowych technologii w rehabilitacji osób 
z niepełnosprawnościami;
5. Niewystarczająca liczba usług asystenckich na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz rodzin z dziećmi 
z niepełnosprawnościami.

SZANSE

1. Zwiększenie dostępu do usług społecznych w tym zdrowotnych dla osób z niepełnosprawnościami;
2. Promowanie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami na otwartym i chronionym rynku pracy;
3. Popularyzowanie wiedzy i zasad korzystania ze środków PFRON w związku z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami;
4. Wspieranie działań zmierzających do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych;
5. Zintegrowanie i wzmocnienie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
6. Rozwój podmiotów ekonomii społecznej w tym w szczególności o charakterze reintegracyjnym;
7. Rozwój usług środowiskowych wzmacniających samodzielność osób z niepełnosprawnościami oraz członków ich rodzin;
8. Możliwość pozyskiwania przez samorządy lokalne i organizacje pozarządowe środków zewnętrznych, w tym z funduszy Unii 
Europejskiej w nowym okresie programowania (2014-2020) na działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami; (przeniesione 
z mocnych stron.

ZAGROŻENIA

1. Pogorszenie się kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, szczególnie osób 
starszych;
2. Nierówny dostęp do usług społecznych w tym zdrowotnych, zróżnicowanie terytorialne województwa w tym zakresie;
3. Niewystarczający dostęp do profi laktyki zdrowotnej w szczególności wczesnej diagnozy wad wrodzonych i rozwojowych u dzieci;
4. Brak zintegrowanych działań na rzecz włączania osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy (przeniesiony z mocnych stron);
5. Utrzymujący się stereotyp pobierania przez osoby z niepełnosprawnością świadczeń systemu zabezpieczenia społecznego 
prowadzący do niechęci w podejmowaniu zatrudnienia (nowe);
6. Wzrastająca liczba osób z niepełnosprawnościami po 24 roku życia wymagających wsparcia dziennego poza środowiskiem 
rodzinnym (nowe).

Tabela 8. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłasz-
cza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych – analiza SWOT.

GRUPA MONITORING

MOCNE 
STRONY

1. Realizowane programy i akcje społeczne dotyczące racjonalnego gospodarowania budżetem gospodarstwa domowego;
2. Funkcjonujący system wsparcia dziecka i rodziny na Mazowszu;
3. Duża wiedza w społeczeństwie na temat problemów dziecka i rodziny (nowe);
4. Rozwijający się system wsparcia fi nansowego państwa dla rodzin (ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci) (nowe).

SŁABE STRONY

1. Dziedziczenie biedy;
2. Niski stopień rozpoznawania problemów i potrzeb rozwojowych dzieci;
3. Ograniczony dostęp do poradnictwa rodzinnego;
4. Niewystarczająca współpraca służb medycznych i socjalnych w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i rodzin;
5. Nierówny dostęp do edukacji w wymiarze społecznym i przestrzennym wśród dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin 
zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubogich;\
6. Brak narzędzi statystycznych i mierników do monitorowania stopnia poziomu samodzielności rozwoju dziecka w rodzinie 
(nowe).

SZANSE

1. Wspieranie dzieci rodzin wielodzietnych i niepełnych poprzez konkretną pomoc umożliwiającą im pełny rozwój i funkcjonowanie;
2. Uruchomienie w pobliżu miejsca zamieszkania rodzin sprawnej sieci poradnictwa i doradztwa rodzinnego, psychologicznego 
i prawnego;
3. Prowadzenie programów aktywizacyjnych dla rodzin wielodzietnych i niepełnych dających szansę na wyjście z trudnej sytuacji;
4. Zwiększenie liczby placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży;
5. Budowanie zintegrowanego systemu wsparcia dziecka i rodziny, wspieranie rozwoju i promowanie rodzinnej pieczy zastępczej 
(nowe);
6. Możliwość pozyskiwania przez samorządy lokalne i organizacje pozarządowe środków zewnętrznych, w tym z funduszy Unii 
Europejskiej w nowym okresie programowania (2014-2020) na działania na rzecz dzieci i rodziny (nowe).

ZAGROŻENIA

1. Narastające problemy społeczne w rodzinach wielodzietnych i niepełnych związane z różnymi rodzajami uzależnień;
2. Trudności z podjęciem pracy spowodowane brakiem opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami;
3. Brak środków fi nansowych na dostosowanie standardów placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zgodnie 
z obowiązującymi przepisami;
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GRUPA MONITORING

ZAGROŻENIA

4. Brak infrastruktury zapewniającej całodobową opiekę i wsparcie dzieciom długotrwale i przewlekle chorym pozostającym 
w pieczy zastępczej;
5. Bezradność wychowawcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych (przeniesione ze słabych stron);
6. Nierównomierne wspieranie rozwoju usług i dziennych form wsparcia w środowisku zamieszkania dzieci i ich rodzin (zmiana 
przeniesione ze słabych stron);
7. Narastanie zjawiska „wyuczonej bezradności” (nowe);
8. Ograniczone środki samorządów przeznaczane na systemy wsparcia w formach dziennych (nowe).

Tabela 9. Ochrona macierzyństwa i wielodzietności – analiza SWOT.
GRUPA MONITORING

MOCNE 
STRONY

1. Możliwość podziału urlopu macierzyńskiego między oboje rodziców dziecka i możliwość dzielenia urlopu na części;
2. Wydłużony urlop macierzyński;
3. Wprowadzanie w gminach, powiatach, miastach „Karty dużej rodziny”;
4. Nowe świadczenia fi nansowe dla rodziny z budżetu państwa;
5. Promocja rodzin wielodzietnych jako pozytywnego modelu rodziny (przeniesione ze słabych stron).

SŁABE STRONY

1. Niski poziom rozwoju instytucji poradnictwa rodzinnego i psychologicznego (przeniesione z szans);
2. Niewystarczająca liczba mieszkań chronionych, wspieranych i budownictwa socjalnego (nowe);
3. Brak dostępności do placówek wsparcia dla samotnych nieletnich matek (nowe);
4. Brak działań prewencyjnych wspierających kobiety w ciąży z rodzin dziedziczących biedę, pozostających w systemie pomocy 
społecznej (nowe).

SZANSE

1. Ograniczanie skali ubóstwa i zapobiegania marginalizacji rodzin wielodzietnych poprzez szereg świadczeń fi nansowych, 
rzeczowych, podatkowych;
2. Wspieranie opieki poprzez rozwiązania pozwalające godzić obowiązki zawodowe matki i ojca z obowiązkami rodzinnymi;
3. Rozwój świadczeń rzeczowych, uwzględniających różne sytuacje i potrzeby rodzin;
4. Ograniczanie skali ubóstwa i zapobiegania marginalizacji rodzin wielodzietnych jako warunku zapewnienia rozwoju młodego 
pokolenia;
5. Wzrastająca dostępność do żłobków i przedszkoli w tym także na terenach wiejskich (nowe);
6. Liczne programy edukacyjne i sportowe dla dzieci i młodzieży promujących uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych 
i pozaszkolnych (nowe).

ZAGROŻENIA
1. Wzrost liczby „eurosierot” dzieci pozostających w kraju pod opieką rodziny ze względu na wyjazdy zarobkowe rodziców (nowe);
2. Nieskuteczność rozwiązań dotyczących powrotu do pracy po okresie urlopu macierzyńskiego szczególnie wśród kobiet (nowe);
3. Brak współdziałania służb medycznych i socjalnych wspierających matki dziedziczące biedę (nowe).

Tabela 10. Alkoholizm i narkomania – analiza SWOT.
GRUPA MONITORING

MOCNE 
STRONY

1. Dobre rozpoznanie zjawiska alkoholizmu, bogata literatura źródłowa, liczne badania społeczne i medyczne;
2. Rozbudowana sieć instytucji i placówek wsparcia w województwie mazowieckim dla osób uzależnionych od alkoholu;
3. Duża aktywność, doświadczenie i dotychczasowe rezultaty działań realizowanych na Mazowszu przez stowarzyszenia 
abstynenckie;
4. Efektywna działalność organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom;
5. Duża liczba prowadzonych działań z zakresu profi laktyki uniwersalnej;
6. Szeroka współpraca samorządów wszystkich szczebli z organizacjami pozarządowymi i innymi służbami działającymi 
w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom (nowe).

SŁABE STRONY

1. Wczesna inicjacja użycia środków psychoaktywnych;
2. Zwiększająca się liczba punktów sprzedaży alkoholu;
3. Zwiększenie udziału kobiet w populacji osób uzależnionych;
4. Niedostateczna edukacja na temat skutków używania środków psychoaktywnych wśród młodzieży (nowe);
5. Zbyt mało nowoczesnych form przekazu w kampaniach społecznych w zakresie profi laktyki uzależnień (nowe).

SZANSE

1. Intensyfi kacja kampanii społecznych na rzecz zapobiegania problemom związanym z zażywaniem nowych środków 
psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych, przy wykorzystaniu osób rozpoznawalnych medialnie (nowe);
2. Nagłośnienie skutków uzależnień w środkach masowego przekazu (nowe);
3. Zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych wprowadzających nowe rozwiązania profi laktyki uzależnień (media 
społecznościowe) (nowe).

ZAGROŻENIA

1. Łatwa dostępność do substancji psychoaktywnych w szczególności konopi i dopalaczy;
2. Niewystarczający poziom wiedzy z zakresu profi laktyki uzależnień lub umiejętności jej zastosowania wśród osób pracujących 
z dziećmi i młodzieżą;
3. Kampanie reklamowe wyrobów alkoholowych w mediach i na billboardach (w czasie i miejscach dostępnych dla dzieci 
i młodzieży), w tym szczególnie promowanie spożywania alkoholu niskoprocentowego np. piwa;
4. Brak infrastruktury zapewniającej całodobową opiekę i wsparcie osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji ze 
współistniejącym problemem alkoholowym i uzależnionych od narkotyków;
5. Ograniczanie nakładów na lecznictwo odwykowe ograniczające możliwość rozwoju infrastruktury zapewniającej całodobową 
opiekę i wsparcie osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji ze współistniejącym problemem alkoholowym (nowe);
6. Zwiększenie dostępności do środków psychoaktywnych on-line (nowe).
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Tabela 11. Zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe – analiza SWOT.
GRUPA MONITORING

MOCNE 
STRONY

1. Natychmiastowa pomoc w potrzebie - bez dostarczania dokumentacji w momencie udzielania pomocy;
2. Interdyscyplinarne i wielosektorowe podejście do rozwiązywania problemów rodziny w ramach różnych form pomocy 
realizowanych przez Ośrodki Interwencji Kryzysowej (nowe);
3. Uregulowania prawne umożliwiające elastyczne podejście do działań interwencyjnych (nowe).

SŁABE 
STRONY

1. Nadal mała liczba ośrodków pomocowych w powiatach najbardziej oddalonych od Warszawy, co w znacznym stopniu utrudnia 
szybkie i równomierne działanie pomocowe na obszarze całego województwa;
2. Zbyt krótki czas uzyskiwanej pomocy, nieadekwatny do występujących zdarzeń losowych;
3. Brak superwizji interwencji kryzysowych (przeniesione z szans).

SZANSE

1. Organizowanie szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej dla pracowników OIK, pracowników socjalnych i przedstawicieli 
jednostek samorządowych odpowiedzialnych za kierowanie akcjami pomocowymi;
2. Wykorzystanie zasady pomocniczości w procesie tworzenia grup samopomocowych przy uwzględnieniu zasobów własnych 
rodziny i środowiska lokalnego;
3. Powszechny obowiązek powoływania Zespołów Zarządzania Kryzysowego przez samorządy terytorialne, opiniujące Plany 
Reagowania Kryzysowego (nowe);
4. Rozwój świadomości społecznej w zakresie reagowania na zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe na wszystkich szczeblach 
edukacji (nowe).

ZAGROŻENIA
1. Wzrost liczby rodzin wymagających wsparcia z powodu zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych szczególnie na terenach 
wiejskich (nowe);
2. Zmienność zjawisk wywołujących zdarzenia losowe i nieprzewidywalność ich skali (nowe).

Tabela 12. Przemoc w rodzinie – analiza SWOT.
GRUPA MONITORING

MOCNE 
STRONY

1. Coraz wyższe kompetencje oraz stałe doskonalenie zawodowe pracowników organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie;
2. Rozwijająca się sieć organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyspecjalizowana współpraca służb 
jak i organizacji w ramach podejmowanych działań;
3. Realizacja zadań przez zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

SŁABE 
STRONY

1. Brak korelacji między skalą natężenia przemocy w rodzinie w poszczególnych powiatach w stosunku do działań podejmowanych 
wobec osób stosujących przemoc;
2. Niewielkie zróżnicowanie oferty działań podejmowanych wobec osób stosujących przemoc (izolowanie lub objęcie sprawców 
programem korekcyjno-edukacyjnym);
3. Ograniczona możliwość zapewnienia schronienia osobom doświadczającym przemocy z racji niedostatecznej ilości miejsc 
w placówkach specjalistycznych;
4. Zbyt duża koncentracja na działaniach doraźnych, a brak oferty wspierającej aktywność społeczną jak i zawodową osób 
doświadczających przemocy.

SZANSE

1. Większe wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie poprzez 
zwiększenie skali działań oraz konsolidacji jednostek lokalnych;
2. Zwiększenie świadomości oraz wiedzy nt. możliwości pomocy osobom doświadczającym przemocy;
3. Tworzenie koalicji i partnerstw na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

ZAGROŻENIA

1. Niewystarczająca liczba działań wzmacniających zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
2. Brak dostosowania wystarczająco zróżnicowanej oferty (krótko i długo terminowej) pomocy osobom doświadczającym 
przemocy w rodzinie;
3. Utrzymujące się stereotypy i mity dotyczące przemocy w rodzinie funkcjonujące w społeczeństwie;
4. Niepełne zaangażowanie podmiotów realizujących procedurę „Niebieskiej Karty” w działania wynikające z przepisów prawa 
w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Tabela 13.  Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – analiza SWOT.
GRUPA MONITORING

MOCNE 
STRONY

1. Podnoszenie kwalifi kacji służby więziennej;
2. Dobre przygotowanie służb rynku pracy do podjęcia aktywności zawodowej ze strony osób opuszczających zakłady karne (nowe);
3. Coraz większa liczba organizacji pozarządowych pomagających w readaptacji skazanych (nowe).

SŁABE 
STRONY

1. Brak skutecznego monitoringu losów osób skazanych;
2. Brak rozwiniętego, kompleksowego systemu pomocy byłym więźniom;
3. Brak integracji działań w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności z działaniami po opuszczeniu zakładu karnego.

SZANSE 1. Wykorzystanie dobrych praktyk innych państw;
2. Tworzenie międzysektorowych partnerstw;
3. Szukanie nisz zatrudnieniowych;
4. Wykorzystanie nowych technologii dla tworzenia nowych miejsc pracy;
5. Tworzenie programów aktywizujących dla osób opuszczających zakłady karne;
6. Rozwój ekonomii społecznej (nowe).

ZAGROŻENIA 1. Niskie zainteresowanie społeczeństwa problemami byłych więźniów;
2. Stereotypy dotyczące osób osadzonych;
3. Brak środków na pomoc postpenitencjarną.
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Tabela 14. Trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą – analiza SWOT.

GRUPA MONITORING

MOCNE 
STRONY

1. Stosowanie wysokich standardów postępowania wobec cudzoziemców ubiegających się o nadanie im statusu uchodźcy oraz 
opieki nad nimi, uznanych przez społeczność europejską i międzynarodową;
2. Dostęp do szkoleń z języka polskiego;
3. Wysoki poziom integracji cudzoziemców w zakresie społecznym;
4. Stosunkowo dobra struktura wykształcenia cudzoziemców (przewaga wykształcenia średniego oraz wyższego);
5. Wsparcie poprzez organizacje pozarządowe.

SŁABE 
STRONY

1. Ograniczona ilość i niedostosowanie oferty szkoleń zawodowych do lokalnego rynku pracy w ramach Indywidualnych 
Programów Integracji;
2. Znikoma ilość osób podejmujących zatrudnienie w ramach IPI, w ramach umów o pracę lub cywilnoprawnych;
3. Słabe postępy cudzoziemców w zakresie nauki języka polskiego;
4. Dla większości uczestników brak pomiaru znajomości języka poprzez certyfi kacje;
5. Problemy z uzyskaniem zameldowania dla cudzoziemców;
6. Brak mieszkań komunalnych dla cudzoziemców;
7. Niski poziom integracji cudzoziemców w zakresie rynku pracy oraz edukacji;
8. W słabym stopniu wykorzystywany potencjał organizacji pozarządowych poprzez brak zadań zleconych w zakresie integracji 
cudzoziemców;
9. Różnice kulturowe.

SZANSE

1. Bardziej efektywne wykorzystanie instytucji Indywidualnych Programów Integracji;
2. Większe powiązanie szkolenia zawodowego z rynkiem pracy w ramach nowego programowania unijnego;
3. Wprowadzenie kryteriów SMART do nauczania języka polskiego - oczekiwanie certyfi kacji osiągnięć językowych;
4. Większe wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych - zwiększenie ilości zadań zleconych w ramach konkursów;
5. Zdecydowana większość osób objętych ochroną przebywa na terenie aglomeracji warszawskiej - duża ilość ofert pracy;
6. Możliwość wykorzystania instrumentów ekonomii społecznej w integracji zawodowej i społecznej uchodźców (nowe).

ZAGROŻENIA

1. Niespodziewana zmiana w strukturze osób uzyskujących status uchodźcy - konieczność przygotowania kulturowo-językowego 
personelu;
2. Niedostateczna integracja działań z rynkiem pracy - nieefektywne zarządzanie szkoleniami;
3. Nieumiejętne włączanie organizacji pozarządowych w proces wspierania integracji cudzoziemców;
4. Brak zaplecza mieszkalnego może stanowić problem w przypadku zwiększenia się liczby uchodźców;
5. Narastająca niechęć społeczna, stygmatyzacja uchodźców wynikająca z niezrozumienia ich odmienności kulturowej i religijnej (nowe);
6. Traktowanie przez uchodźców Polski jako kraju tranzytowego.

Tabela 15. Sieroctwo – analiza SWOT.
GRUPA MONITORING

MOCNE 
STRONY

1. Funkcjonujący system wspierania rodziny i pieczy zastępczej;
2. Prowadzone programy usamodzielnienia dla osób opuszczających system pieczy zastępczej;
3. Prowadzenie przez gminy i powiaty zrównoważonych działań profi laktycznych, interwencyjnych i aktywizujących w dziedzinie 
wsparcia rodzin, zmierzającej przede wszystkim do zachowania jej trwałości (nowe);
4. Dobrze funkcjonujący system adopcji (nowe);

SŁABE 
STRONY

1. Wzrastająca bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych rodziców;
2. Brak pełnego dostępu do działań profi laktycznych na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w tym wzmacniających kompetencje 
rodziców i opiekunów w zakresie sprawowania funkcji rodzicielskich szczególnie na terenach wiejskich;
3. Niewystarczająca liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych form opieki zastępczej szczególnie na terenach wiejskich.

SZANSE

1. Rozwój systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej;
2. Rozwijanie idei deinstytucjonalizacji w pieczy zastępczej rozumianej, jako rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej 
świadczonych lokalnie a wspieranych przez placówki opieki całodobowej;
3. Zwiększenie zakresu wsparcia dla gmin w działaniach służących rozwojowi pracy socjalnej z rodziną, pracy środowiskowej, pracy 
podwórkowej oraz na rzecz instytucji wspierających rodzinę (placówki wsparcia dziennego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 
kluby młodzieżowe, ogniska wychowawcze) (nowe);
4. W szerszym zakresie powierzanie przez samorządy lokalne wyspecjalizowanym organizacjom pozarządowym, podmiotom 
ekonomii społecznej zadań z zakresu wspierania dziecka oraz systemu pieczy zastępczej (nowe).

ZAGROŻENIA

1. Pogłębiające się dysfunkcje w rodzinach biologicznych dzieci, w tym głównie uzależnienia;\
2. Nierówny dostęp do usług społecznych w regionie ze szczególnym uwzględnieniem usług środowiskowych;
3. Brak mieszkań chronionych oraz wspomaganych, w których pełnoletni wychowankowie opuszczający system pieczy zastępczej 
mogliby czasowo przebywać do chwili uzyskania własnego lokalu (nowe).

Tabela 16. Ochrona ofi ar handlu ludźmi – analiza SWOT.
GRUPA MONITORING

MOCNE 
STRONY

1. Funkcjonujące na szczeblu krajowym i regionalnym Zespoły ds. Przeciwdziałania Handlu Ludźmi w skład których wchodzą 
przedstawiciele różnych służb i instytucji oraz organizacji pozarządowych;
2. Obecność na terenie woj. mazowieckiego siedzib organizacji pozarządowych zajmujących się handlem ludźmi – La Strada;
3. Lokalizacja Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofi ar Handlu Ludźmi;
4. Bogaty program edukacyjno-profi laktyczny na ternie województwa mazowieckiego;
5. Relatywnie wysoki udział organizacji z trzeciego sektora w przeciwdziałaniu problemowi.
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GRUPA MONITORING

SŁABE 
STRONY

1. Brak informacji o znacznej części problemu ze względu na jego charakterystykę;
2. Brak dostępu do informacji na temat występowania zjawiska w zamkniętych - hermetycznych grupach cudzoziemskich;
3. Brak systemów identyfi kacji dzieci cudzoziemskich - potencjalnych ofi ar handlu ludźmi;
4. Ze względu na globalny oraz transgraniczny charakter zjawiska większa potrzeba działań ponadnarodowych.

SZANSE

1. Wysoki priorytet przypisywany przeciwdziałaniu zjawisku zarówno przez organizacje na szczeblu UE jak i w dokumentach 
krajowych;
2. Harmonijne współdziałanie i efekt synergii organizacji publicznych oraz pozarządowych w ramach Mazowieckiego Zespołu ds. 
Przeciwdziałania Handlu Ludźmi;
3. Kontynuowanie szeroko zakrojonych akcji edukacyjno-informacyjnych mających na celu ograniczenie zasięgu zjawiska;
4. Stworzenie lepszych systemów identyfi kacji ofi ar handlu ludźmi w szczególności do grup cudzoziemskich (np. dzieci).

ZAGROŻENIA

1. Brak uświadamiania sobie realnej skali zjawiska m.in. przez niechęć zastraszonych ofi ar do zgłaszania przestępstwa;
2. Brak możliwości zbadania skali zjawiska w grupach ciężko dostępnych jak np.: dzieci cudzoziemskie;
3. Mała możliwość identyfi kacji i ścigania ofi ar handlu ludźmi w przypadku traktowania woj. mazowieckiego jako punkt tranzytowy;
4. Wysokie uzależnienie organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem handlu ludźmi od środków publicznych 
(ryzyko w przypadku zaprzestania fi nansowania).

Tabela 17. Klęska żywiołowa lub ekologiczna – analiza SWOT.
GRUPA MONITORING

MOCNE 
STRONY

1. Gotowość, zdolność do szybkiej reakcji, udostępnienia właściwego wyposażenia i narzędzi umożliwiających pełną możliwość 
wykorzystanie wspólnot, władz i jednostek obecnych na zagrożonych obszarach;
2. Natychmiastowa pomoc w potrzebie - bez dostarczania dokumentacji w momencie udzielania pomocy.

SŁABE 
STRONY

1. Niska efektywność inwestycji w zapobieganie konkretnym zagrożeniom, aby zmniejszyć skutki ekstremalnych zdarzeń 
hydrometeorologicznych przy jednoczesnym zwiększeniu zdolności przystosowawczych.

SZANSE

1. Integracja działań pomocowych poprzez współpracę władz samorządowych, państwowych służb ratowniczych i organizacji 
pozarządowych;
2. Ulepszenie systemu wczesnego ostrzegania;
3. Wzmocnienie technicznych zdolności służb ratunkowych.

ZAGROŻENIA

1. W wypadku wystąpienia klęsk żywiołowych i ekologicznych brak uwzględnienia zmian na strefę społeczną, gospodarczą 
i ekologiczną;
2. Brak procedur współpracy służb ratowniczych ze służbami społecznymi (nowy);
3. Brak szerokiej informacji o sposobach zachowań w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub ekologicznej (nowy).

Tabela 18. Ubóstwo – analiza SWOT.
GRUPA MONITORING

MOCNE 
STRONY

1. Niski wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w województwie mazowieckim w stosunku do pozostałych 
województwa i średniej krajowej;
2. Duża liczba organizacji pozarządowych i dobre praktyki współpracy międzysektorowej;
3. Doświadczenia z realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji fi nansowanych ze środków UE;
4. Stałe monitorowanie skali występowania problemów społecznych w regionie w tym skali ubóstwa za pomocą badań, analiz, 
a także Mazowieckiego Barometru Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego (nowe);
5. Zwiększenie transferów socjalnych kierowanych z budżetu państwa (nowe).

SŁABE 
STRONY

1. Zwiększająca się liczba osób niesamodzielnych w tym osób starszych, długotrwale lub ciężko chorych, niepełnosprawnych 
wymagających stałej opieki drugiej osoby;
2. Zróżnicowanie regionalne pod kątem nasilenia skali problemu;
3. Problem niedopasowania struktur podaży i popytu na pracę, będącego skutkiem nadprodukcji w zawodach i specjalnościach 
humanistycznych (nowe);
4. Utrzymujące się bezrobocie wśród młodzieży i osób z niepełnosprawnościami oraz osób powyżej 50 roku życia (nowe).

SZANSE

1. Doświadczenia we współpracy instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji realizujących usługi z zakresu reintegracji 
społecznej i zawodowej, instytucji rynku pracy oraz przedsiębiorców;
2. Wzrost liczby ludności z wyższym wykształceniem;
3. Wzrost roli działań profi laktycznych wynikających z polityki Unii Europejskiej.

ZAGROŻENIA

1. Wzrost liczby osób bezdomnych;
2. Pogłębianie się różnic między Warszawą a peryferiami w dostępie do usług społecznych, w poziomie wykształcenia, nadal 
stosunkowo duża liczba osób długotrwale bezrobotnych;
3. Zmiany dochodów osób i rodzin wynikające z niekorzystnych wskaźników demografi cznych;
4. Zagrożenie ubóstwem osób tracących wypłacalność wobec banków (kredyty hipoteczne) oraz osób tracących dochody z pracy 
(nowe).

Tabela 19. Bezdomność – analiza SWOT.
GRUPA MONITORING

MOCNE 
STRONY

1. Realizowanie programów administracji rządowej i samorządowej w zakresie bezdomności we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi;
2. Szeroki zakres wsparcia dla osób bezdomnych w postaci oferowanej pomocy przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej 
oraz dyspozycyjność miejsc w istniejących schroniskach i noclegowniach, ośrodkach wsparcia.
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GRUPA MONITORING

SŁABE 
STRONY

1. Niewystarczająca liczba mieszkań socjalnych i komunalnych;
2. Brak specjalizacji placówek świadczących pomoc (ze względu na przyczynę bezdomności) oraz standaryzacji usług;
3. Brak systemu koordynacji działań pomocowych;
4. Niska znajomość już istniejących strategii i modeli;
5. Brak systematycznego diagnozowania i monitorowania skali zjawiska;
6. Przeważające formy pomocy interwencyjne w udzielanej pomocy (zasiłki celowe, pomoc rzeczowa, pomoc w placówce), 
niewystarczająca liczba działań aktywizujących osoby bezdomne umożliwiająca wyjście z sytuacji;
7. Niewystarczające i/lub nieskuteczne działania zapobiegające utracie mieszkań (zadłużeniom czynszowym, eksmisjom, 
bezdomności);
8. Brak spójności między aktualnymi rozwiązaniami prawnymi, a faktycznymi potrzebami udzielania schronienia osobom 
bezdomnym w miejscu pobytu;
9. Niewystarczająca liczba działań aktywizujących osoby bezdomne umożliwiająca wyjście z trudnej sytuacji, nieskuteczność 
profi laktyki i terapii uzależnień (nowe);
10. Mała liczba grup samopomocowych wśród osób zagrożonych bezdomnością i bezdomnych (nowe);
11. Niewystarczające i/lub nieskuteczne działania zapobiegające utracie mieszkań (zadłużeniom czynszowym, eksmisjom, 
bezdomności (nowe);
12. Utrzymująca się liczba osób zagrożonych wykluczeniem - rosnące ceny mieszkań, przy jednoczesnych ograniczeniach 
kredytowych (nowe).

SZANSE

1. Stworzenie większej bazy usług dla osób bezdomnych w tym mieszkań wspieranych;
2. Zwiększenie zakresu współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi;
3. Tworzenie interdyscyplinarnych zespołów pomocowych;
4. Kampanie społeczne na temat bezdomności;
5. Inwestowanie środków fi nansowych w tworzenie łatwo dostępnych mieszkań na wynajem w tym mieszkań komunalnych, 
społeczno-czynszowych czy socjalnych (nowe);
6. Uruchamianie programów i regulacji systemowych umożliwiających odpracowywanie, redukowanie i umarzanie długów 
mieszkaniowych (nowe).

ZAGROŻENIA

1. Negatywne skutki niespłacalności kredytów hipotecznych (nowe);
2. Wysoka liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego (nowe);
3. Duża liczba osób bezdomnych napływających do m.st Warszawy (nowe);
4. Duże zróżnicowanie w subregionach pod względem zasobów instytucjonalnych (placówek wsparcia dla osób bezdomnych) 
(nowe);
5. Negatywne nastawienie dużej części społeczeństwa do osób bezdomnych, stygmatyzacja bezdomności (nowe).
6. Brak programów samorządowych dotyczących przeciwdziałania bezdomności, kierowanie pomocy jedynie w formie 
interwencyjnej szczególnie w okresie zimowym (nowe);
7. Niewykorzystanie potencjału ekonomii społecznej w zatrudnianiu bezdomnych (nowe);
8. Zwiększająca się liczba młodych osób bezdomnych (nowe).

Tabela 20. Polityka rodzinna – analiza SWOT.
GRUPA MONITORING

MOCNE 
STRONY

1. Rozwijający się system wspierania rodziny w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej;
2. Wzrost liczb wykwalifi kowanych specjalistów, w tym kadry pomocy i integracji społecznej;
3. Duża liczba organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny;
4. Zwiększenie wsparcia świetlic środowiskowych przez samorząd województwa (zmiana, przeniesione z szans);
5. Opracowanie i realizacja przez gminy i powiaty programów wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej (nowe);
6. Poprawa sytuacji materialnej rodzin w związku z programem 500+ (nowe);
7. Organizowanie konkursów dla organizacji pozarządowych w ramach Rocznego Programu Współpracy i środków z RPO przez 
samorząd województwa w zakresie wsparcia rodzin z dziećmi (nowe);

SŁABE 
STRONY

1. Niewystarczająca liczba programów wzmacniających rodzinę w pełnieniu przez nią funkcji wychowawczych i zapobiegających 
zarówno powstawaniu dysfunkcji oraz ich pogłębianiu;
2. Zbyt mała liczba działań edukacyjnych przygotowująca specjalistów i kadrę pomocy i integracji społecznej do nowych wyzwań 
pojawiających się w obszarze wsparcia rodziny;
3. Brak zintegrowanego systemu monitorowania realizacji programów na rzecz rodziny. 
4. Niedostateczna liczba kadry zatrudnionej w PCPR i OPS oraz brak OIK wspierających rodziny w kryzysie (nowe);

SZANSE

1. Rodzina obecna jest w politykach publicznych zarówno na poziomie wspólnotowym, krajowym jak i regionalnym;
2. Zwiększenie współdziałania służb i instytucji w sprawach dotyczących wspierania rodziny z dziećmi bez podziałów resortowych;
3. Wprowadzenie zmian prawnych dotyczących wsparcia dziecka i rodziny oraz systemu pieczy zastępczej i adopcji ze skutkami dla 
samorządów szczebla regionalnego powiatowego i gminnego;
4. Zaplanowanie przez samorząd województwa programów aktywizujących rodzinę do samodzielności, w szczególności rodziny 
z osobami zależnymi (zmiana, przeniesione ze słabych stron);

ZAGROŻENIA

1. Nadal utrzymujący się na niskim poziomie wskaźnik przyrostu naturalnego;
2. Trudności w  wypełnianiu przez rodzinę funkcji wychowawczych, w tym rodzin spoza systemu pomocy społecznej;
3. Wzrost zagrożenia występowania przemocy domowej w rodzinach w związku z duża liczbą rodzin niepełnych i wyjazdami 
zarobkowymi rodziców (nowe);
4. Niedostosowanie zmian w działaniach pomocowych do zmian zachodzących w rodzinach w związku z programem 500+ (nowe);
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Tabela 21. Polityka senioralna – analiza SWOT.
GRUPA MONITORING

MOCNE 
STRONY

1. Rozwijający się system aktywizacji osób starszych w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz przez organizacje 
pozarządowe w postaci projektów o zasięgu regionalnym i lokalnym;
2. Realizacja rządowych programów aktywizacji osób starszych przez jednostki samorządu terytorialnego;
3. Rosnąca aktywność seniorów poprzez uczestnictwo w działaniach podejmowanych przez organizacje pozarządowe (nowe);
4. Powoływanie w gminach Rad Seniorów jako organu doradczego reprezentującego różne środowiska osób starszych (nowe);
5. Realizacja przez samorząd województwa działań w zakresie polityki senioralnej (Porozumienie Rad Seniorów, Sejmik Senioralny 
Województwa Mazowieckiego (nowe);

SŁABE 
STRONY

1. Niewystarczająca ilość usług opiekuńczych skierowanych do seniorów niesamodzielnych (nowe);
2. Brak wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych (nowe);
3. Niewystarczająca liczba miejsc w domach pomocy społecznej dostosowana do możliwości fi nansowych seniorów i ich rodzin 
(przeniesione z szans);

SZANSE

1. Aktywizacja osób starszych obecna jest w politykach publicznych zarówno na poziomie wspólnotowym, krajowym jak 
i regionalnym;
2. Rozwój usług środowiskowych, zabezpieczenie środków fi nansowych w RPO;
3. Programy promujące aktywność społeczną i zawodową osób 50+;
4. Wzrastająca świadomość społeczna w zakresie zdrowego i aktywnego starzenia się;
5. Możliwość wykorzystania narzędzi teleinformatycznych zapewniających rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym (nowe);
6. Zwiększająca się liczba projektów wspierających opiekę nad seniorami z wykorzystaniem technik informatycznych (nowe);

ZAGROŻENIA

1. Niedostateczny dostęp do usług społecznych w tym zdrowotnych w szczególności na terenach defaworyzowanych;
2. Brak środków fi nansowych na realizację zadań w samorządach w stosunku do szybko wzrastającej populacji osób starszych;
3. Mała liczba działań międzypokoleniowych o charakterze ciągłym w programach kierowanych do seniorów w stosunku do 
propozycji działań aktywizujących (nowe);
4. Słabo rozwinięty rynek usług dla osób starszych (srebrna gospodarka) odpowiedni do ich potrzeb i możliwości fi nansowych. 
Częste traktowanie seniorów przez rynek komercyjny jako problemu kosztowego, a nie jako potencjalnych konsumentów (nowe); 

Tabela 22. Polityka rozwoju ekonomii społecznej – analiza SWOT.
GRUPA MONITORING

MOCNE 
STRONY

1. Wzrost efektywnych działań pomocy społecznej i aktywnej integracji;
2. Duży potencjał i zaangażowanie organizacji pozarządowych w działania w obszarze integracji społecznej i ekonomii społecznej;
3. Rozwój partnerstw lokalnych i współpracy na rzecz ekonomii społecznej;
4. Koordynacja na poziomie regionalnym ekonomii społecznej w ramach Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 
2013-2020 (nowe);
5. Wzrastające zaangażowanie samorządów w rozwój ekonomii społecznej (nowe);

SŁABE 
STRONY

1. Mała liczba podmiotów ekonomii społecznej aktywnie działających na Mazowszu;
2. Niewystarczająca wiedza wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubogich o możliwości zatrudnienia 
w podmiotach ekonomii społecznej;
3. Brak zaangażowania środowiska biznesu w rozwój ekonomii społecznej;
4. Nierównomierny rozkład terytorialny organizacji pozarządowych realizujących zadania własne i zlecone samorządu a także 
rozwój lokalnych organizacji pozarządowych.;
5. Brak uregulowań prawnych dotyczących przedsiębiorczości społecznej (nowe);

SZANSE

1. Rozwijający się system koordynacji i monitoringu rozwoju ekonomii społecznej w regionie;
2. Rosnąca rola ekonomii społecznej jako instrumentu aktywizacji zawodowej;
3. Przyjęcie Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej;
4. Tworzenie partnerstw, współpraca międzysektorowa;
5. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
6. System wsparcia na poziomie samorządu województwa dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i innych organizacji 
działających w sektorze (nowe);

ZAGROŻENIA

1. Koncentracja podmiotów ekonomii społecznej wokół aglomeracji warszawskiej;
2. Niska opłacalność zatrudniania w stosunku do nakładów i kosztów pracy w podmiotach ekonomii społecznej (nowe);
3. Wzrastająca liczba ofert pracy kierowana do bezrobotnych przez PUP poza sektorem ekonomii społecznej (nowe);
4. Małe zaangażowanie samorządów we wsparciu Podmiotów Ekonomii Społecznej poprzez stosowanie klauzul społecznych (nowe);
5. Niechęć organizacji pozarządowych do ekonomizacji swojej działalności w formie Podmiotów Ekonomii Społecznej (nowe);

Tabela 23. Polityka deinstytucjonalizacji i rozwoju usług społecznych – analiza SWOT.
GRUPA MONITORING

MOCNE 
STRONY

1. Duży potencjał organizacji pozarządowych;
2. Rozwijający się sektor ekonomii społecznej;
3. Umieszczenie zapisów dotyczących działań deinstytucjonalizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym (nowe); 
4. Podejmowanie działań na szczeblu krajowym na rzecz deinstytucjonalizacji (nowe);

SŁABE 
STRONY

1. Nierówny dostęp do usług społecznych w regionie;
2. Brak wiedzy dotyczącej deinstytucjonalizacji i możliwości rozwoju usług szczególnie dla osób niesamodzielnych i ich rodzin;
3. Zmniejszająca się dostępność do usług opieki długotrwałej i paliatywnej (przeniesione z szans);
4. Niskie dochody osób niesamodzielnych, brak możliwości zakupu usług na otwartym rynku (nowe);
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1. Wszystkie zawarte w  Strategii Polityki Społecznej 
Województwa Mazowieckiego cele (strategiczne, 
główne, szczegółowe) oraz misja nie wymagają prze-
formułowania. Również ich dotychczasowy podział na 
trzy obszary realizacyjne nadal pozwala samorządowi 
województwa na prowadzenie działań wykonawczych 
w  obrębie każdego z  15 podstawowych problemów 
społecznych, jak też w obrębie nowych polityk publicz-
nych. Ułatwia także samorządom przygotowywanie 
i  realizację różnych programów wykonawczych z ob-
szaru polityki społecznej. Należy wzmocnić proces mo-
nitoringu wojewódzkich programów wykonawczych 
pod kątem wskazanych w Strategii rekomendacji.

2. Realizacja działań wyznaczonych dla czterech nowych 
regionalnych polityk publicznych – polityki rodzinnej, 
senioralnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz rozwoju 
usług społecznych i deinstytucjonalizacji wskazuje, że 
szczególnie w zakresie polityki rodzinnej należy zinten-
syfi kować realizację celów postawionych w  Strategii 
oraz Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny 
i  Pieczy Zastępczej na lata 2015-2020. Szczególnie 
należy zwrócić uwagę na realizację zadań własnych 
w tym: zawieranie porozumień z powiatami w zakre-
sie kierowania dzieci do Interwencyjnego Ośrodka 
Preadopcyjnego, przygotowanie szerszej oferty szko-
leń dla gmin i powiatów związanych z realizacja pieczy 
zastępczej, promowanie nowych rozwiązań dotyczą-
cych wsparcia rodziców i  pieczy zastępczej poprzez 
seminaria, kampanie społeczne.

3. Zalecane jest prowadzenie w  sposób ciągły działań 
informacyjnych i  upowszechniających, które pozwolą 
na zwiększenie widoczności podejmowanych działań 
w obszarze społecznym wśród mieszkańców Mazowsza 
ze szczególnym uwzględnieniem profi laktyki uzależ-
nień.

4. Wskazana jest realizacja działań informacyjno-eduka-
cyjnych i  promujących dobre praktyki i  innowacyjne 
rozwiązania w  postaci przygotowania i  przeprowa-

dzenia kampanii społecznych itp., z  uwzględnieniem 
różnych źródeł fi nansowania, w  tym między innymi 
w zakresie: przeciwdziałania ubóstwu ze szczególnym 
uwzględnieniem zapobiegania zadłużeniu rodzin, re-
alizacji programów profi laktycznych na rzecz dziecka 
i  rodziny w  tym: zapobiegania FAS i  FASD, środowi-
skowych usług społecznych na rzecz osób starszych, 
działań promujących i upowszechniających ekonomię 
społeczną, działań promujących deinstytucjonalizację 
usług społecznych.

5. Należy wzmocnić działania diagnostyczne w  zakresie 
badania i  monitorowania występowania w  regionie 
negatywnych zjawisk w obszarze społecznym, dla po-
szczególnych gmin województwa. W  chwili obecnej 
monitorowana jest tylko skala zjawisk, brak pogłębio-
nych analiz przyczyn ich powstawania. Coraz częściej 
pojawiają się nowe wyzwania dla mazowieckiej polityki 
społecznej wymagające prac analitycznych i edukacyj-
nych, realizowanych poza Oceną zasobów, w tym m.in. 
w zakresie: bezrobocia wśród osób młodych, zagroże-
nia ubóstwem i  bezdomnością wynikającą z  niespła-
calności zaciągniętych kredytów hipotecznych, bez-
radnością w  sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 
eurosieroctwa, przemocy w  rodzinie, efektywności 
procesu usamodzielniania wychowanków z  różnych 
form pieczy zastępczej. Konieczne jest zabezpieczenie 
odpowiednich środków fi nansowych na działania me-
rytoryczne w tym zakresie.

6. Przygotowanie i  prowadzenie w  MCPS bazy wiedzy 
umożliwiającej gminom i  powiatom przygotowanie 
i  realizację strategii rozwiązywania problemów spo-
łecznych w  oparciu o  informacje pochodzące z  tego 
zasobu.

7. Wzmocnienie skali i zakresu współpracy samorządów 
z organizacjami pozarządowymi w tym zabezpieczenie 
odpowiednich środków fi nansowych szczególnie w za-
kresie ekonomii społecznej oraz rozwoju partnerstw lo-
kalnych.

GRUPA MONITORING

SZANSE

1. Urynkowienie usług w zakresie infrastruktury społecznej;
2. Zmiany przepisów prawa nadające większą rangę procesom deinstytucjonalizacji (nowe);
3. Rozwój usług środowiskowych dla osób starszych i niesamodzielnych przez wsparcie ze środków RPO (nowe)
4. Zmiana postrzegania zaspakajania potrzeb osób starszych i niesamodzielnych w społeczeństwach lokalnych (przyzwolenie na 
korzystanie z usług społecznych, a nie tylko z opieki rodziny) (nowe);
5. Wzrastająca aktywność samorządów w organizacji usług w środowiskach lokalnych w formie deinstytucjonalizacyjnej (nowe);

ZAGROŻENIA

1. Niski poziom współpracy pomiędzy poszczególnymi szczeblami samorządu w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju 
infrastruktury społecznej;
2. Narastający problem wyjazdów za granicę osób młodych nie tylko w celach zarobkowych, powodujący zerwanie więzów 
wielopokoleniowych (nowy); 
3. Brak wykonawców i przygotowanej kadry dla świadczenia usług w formie deinstytucjonalizacyjnej (nowe); 
4. Przeciążenie kadry pomocy i aktywnej integracji bieżącą pracą – wypłata świadczeń zamiast organizowania nowych form 
pomocy w postaci usług społecznych (nowe);
5. Brak infrastruktury dla świadczenia usług w formie deinstytucjonalizacji (nowe);
6. Brak narzędzi do monitorowania i analizy zmian zachodzących w procesie deinstytucjonalizacji (nowe);

2.3.  REKOMENDACJE
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