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Załącznik 2 

Rezultaty społecznej konsultacji projektu strategii 

 

W celu uwzględnienia jak najwięcej niezbędnych informacji, pozwalających na zachowanie 

rzetelności i obiektywności przygotowywanego dokumentu, Mazowieckie Centrum Polityki 

Społecznej w ramach społecznej konsultacji przekazało wstępny projekt wojewódzkiej 

strategii do powiatów z prośbą o wyrażenie swojej opinii na temat opracowywanej strategii.  

Na ankietę, w której przedstawiono propozycję misji samorządu województwa  

do realizacji w ramach opracowywanej wojewódzkiej strategii polityki społecznej dla 

województwa mazowieckiego, cele strategiczne i operacyjne w zakresie przyjętych 

priorytetowych obszarów polityki społecznej tj.: ubóstwa, uzależnień, starości, bezrobocia, 

niepełnosprawności odpowiedziało 40 powiatów województwa (95,2%).  

W zakresie sformułowanej misji odpowiedzi zdecydowanie się zgadzam lub raczej się 

zgadzam udzieliło 35 powiatów (87,5%). Z kolei 2 powiaty udzieliły odpowiedzi raczej się nie 

zgadzam a 3 powiaty trudno powiedzieć. 

Na propozycję wprowadzenia zmian/uzupełnień do sformułowanej misji samorządu 

województwa – 19 powiatów województwa (47,5%) nie wniosło żadnych uwag. Niektóre  

z powiatów zaproponowały uzupełnienie bądź zmiany do sformułowanej misji oraz 

dylematów decyzyjnych do każdego z priorytetowych obszarów problemowych.    

Oto niektóre wypowiedzi powiatów: 

- „Polityka społeczna musi uwzględniać jednocześnie zwalczanie skutków jak również 

profilaktykę. Biorąc pod uwagę aktualne problemy społeczne, działania samorządu 

powinny szczególnie być adresowane do młodszego pokolenia (niewydolność młodych  

w różnych dziedzinach życia rzutuje na sytuację osób zależnych tj. niepełnosprawnych, 

starych). Działania polityki społecznej muszą aktywizować środowiska wiejskie, 

małomiasteczkowe – nie posiadające zaplecza.”    

- „Wyrównywanie szans dostępu do usług społecznych w obszarze całego województwa 

mazowieckiego oraz aktywizacja obszarów małomiasteczkowych i wiejskich.” 

- „Przedstawione cele związane z misją samorządu województwa mazowieckiego w celu 

realizacji strategii integracji i polityki społecznej Mazowsza odzwierciedlają istotne 

problemy województwa. Szczególnym obszarem zainteresowań w zakresie tworzenia 

strategii Mazowsza powinny być działania zmierzające do ograniczania ubóstwa  

i bezrobocia mieszkańców województwa mazowieckiego.”  

- „Podjęcie systematycznej działalności w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, 

likwidacji ubóstwa, bezrobocia, opieki nad niepełnosprawnymi i otoczenia troska ludzi 
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starszych. Systematyczna praca w tym względzie i ujecie powyższych zadań  

w programach działalności samorządów terenowych, może być dźwignią poprawy sytuacji 

i stopniowej likwidacji tych dolegliwości społecznych. Pełne programy działania przyjęte 

przez samorządy terenowe i konsekwentne działania mają stanowić jedyną drogę  

do zmiany sytuacji, może w tym również pomóc nasze wejście do Unii Europejskiej.” 

- „Wypełnienie misji wymaga, jak Państwo określili uwzględnienia w odniesieniu do 

każdego z obszarów dylematów decyzyjnych np. zwalczania skutków lub zapobieganiu 

przyczynom. Naszym zdaniem nie można dokonać jednocześnie wyboru, owszem bardzo 

ważną sprawą jest profilaktyka i zapobieganie przyczynom lecz podejmowanie tych 

działań nigdy w 100 proc. nie wyeliminuje negatywnych skutków, które później należy 

zwalczać. A ich zwalczanie jest niejednokrotnie tak samo ważne jak zapobieganie 

przyczynom.”   

- „Z punktu widzenia naszego powiatu należałoby położyć zdecydowanie większy nacisk na 

zagrożenie niedostosowania społecznego dzieci i młodzież, a co za tym idzie wspierać 

wszelkie formy rozwijania rodzinnej opieki zastępczej.”   

- „Dylematy, które są wymienione celem wypełniania misji samorządu województwa 

mazowieckiego są bardzo często trudne do rozstrzygnięcia. Opowiadam się jednak za:  

1) zapobieganie przyczynom, gdyż jest to najlepszy sposób na niwelowanie skutków;  

2) podejmowaniem działań aktywizujących młodych ludzi oraz świadczeniem usług dla 

ludzi starych w ich środowisku; 3) podejmowaniem działań, które należy realizować  

w szerszym otoczeniu nie ograniczając się tylko do aglomeracji warszawskiej dotyczą one 

bowiem całego obszaru województwa mazowieckiego.” 

- „Uważamy, że misja i cele strategiczne są właściwie określone i skierowane do osób 

znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.”  

W ramach społecznej konsultacji niektóre powiaty zaproponowały uzupełnienia lub 

sformułowały własne wnioski w zakresie priorytetowych obszarów polityki społecznej.  

Na sformułowane cele strategiczne i operacyjne w obszarze ubóstwa zdecydowana 

większość powiatów województwa udzieliła odpowiedzi zdecydowanie się zgadzam lub raczej 

się zgadzam. Niektóre z powiatów wniosły własne propozycje bądź uzupełnienia.    

Oto niektóre wypowiedzi: 

- „W związku z faktem, iż głównym organizatorem pomocy bezdomnym jest sektor 

pozarządowy tj.: fundacje, stowarzyszenia o charakterze świeckim, kościelnym, 

zgromadzenia zakonne proponuje się zwiększyć wsparcie (dofinansowanie ze środków 

budżetowych) na prowadzenie takiej działalności jak jadłodajnie, punkty wydawania 

leków, odzieży schronienia itp.” 
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- „Wpływanie poprzez politykę rodzinną, mieszkaniową, zatrudnieniową na poprawę 

warunków życia najbiedniejszych warstw społecznych na płaszczyźnie lokalnej.” 

- „Podjęcie działań dotyczących stworzenia sieci placówek świadczących usługi na rzecz 

osób bezdomnych.” 

- „Położenie szczególnego nacisku na aktywizację samych zainteresowanych  

w pokonywaniu trudności i rozwiązywaniu własnych problemów, które bardzo często 

prowadzą do ubóstwa, a w konsekwencji są przyczyną bezdomności.”  

W zakresie sformułowanych celów strategicznych i operacyjnych w problematyce 

uzależnienia zdecydowana większość powiatów udzieliła odpowiedzi zdecydowanie się 

zgadzam lub raczej się zgadzam. Niektóre z powiatów wniosły własne propozycje bądź 

uzupełnienia.    

Oto niektóre wypowiedzi: 

- „Zintegrowanie działań w sferze profilaktyki zwłaszcza wśród grup zagrożonych  

tj. młodzież, rodziny najuboższe, niewydolne wychowawczo, bezrobotni.” 

- „Zwiększenie liczby placówek odwykowych prowadzących terapie uzależnień.” 

- „Rozwój bazy (lecznictwa zamkniętego) w całym województwie.” 

- „Organizowanie grup wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin, bezpłatne porady 

specjalistyczne, zwiększenie liczby patroli na ulicach, hostele dla sprawców przemocy.” 

- „Podjęcie działań sprzyjających pełnemu uczestnictwu w życiu społecznym 

ukierunkowanych na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez 

stworzenie świetlic, klubów zainteresowań, zajęć sportowych dla jak największej liczby 

uczestników.” 

- „W profilaktyce uzależnień istotne znaczenie ma także zaproponowanie młodzieży 

alternatywnych form spędzania czasu wolnego.” 

- „Podejmowanie działań przeciwdziałających i ograniczających uzależnienia, winno 

odbywać się przy ścisłej współpracy służb, instytucji, organizacji pożytku publicznego  

i samego środowiska. Należy dążyć do wyraźnego braku akceptacji społecznej dla 

uzależnień, przemocy w rodzinie i przestępczości.” 

W zakresie sformułowanych celów strategicznych i operacyjnych w obszarze starości  

zdecydowana większość powiatów udzieliła odpowiedzi zdecydowanie się zgadzam lub raczej 

się zgadzam. Niektóre z powiatów wniosły własne propozycje bądź uzupełnienia.    

Oto niektóre wypowiedzi: 

- „Organizowanie form spędzania czasu wolnego tak aby nie dopusić do frustracji 

związanej z samotnością – świetlice, dzienne ośrodki wsparcia.” 

- „Organizowanie w szpitalach oddziałów geriatrycznych.” 
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- „Uwzględnienie w programach zajęć szkolnych systemu przygotowania młodych  

do wsparcia i właściwej opieki (szacunku do starości rodziców, dziadków).” 

- „Standardy oferowanych usług socjalnych na rzecz osób starych są zadawalające. 

Wskazane jest pobudzanie inicjatyw społecznych zmierzających do zwiększenia zakresu 

usług świadczonych w miejscu zamieszkania takich jak: specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, mieszkania chroniona, hostele itp. Dotychczas najchętniej stosowaną pomocą 

przez gminę było umieszczenie osoby starej, niesprawnej w domu pomocy społecznej, co 

poza dużym obciążeniem finansowym budżetu państwa, powoduje ogromne straty 

psychiczne u osób kierowanych, związane ze zmiana środowiska, dotychczasowych 

warunków życia itp.” 

- „Położenie nacisku na rozwój środowiskowych form wsparcia osób starszych  

i zmniejszenie liczby osób ubiegających się o skierowanie do domu pomocy społecznej.” 

- „Podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy sieci placówek udzielających 

wsparcia psychologicznego, prowadzących działania konsultacyjno-doradcze, telefony 

zaufania, poradnictwo.” 

- „Konieczne jest wypracowanie i realizacja strategii skierowanych na ochronę godności 

życia ludzi starszych.” 

- „Podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji ludzi starych w środowisku lokalnym 

poprzez tworzenie placówek oparcia społecznego np. domy dziennego pobytu, kluby 

Seniora itd.” 

- „Osoby starsze wymagają szczególnej troski i wsparcia w środowisku, w którym żyją. 

Należy zwrócić uwagę na to, by nie czuły się ciężarem dla otoczenia. Wolny czas powinny 

spędzać zgodnie z własnymi zainteresowaniami w klubach i ośrodkach wsparcia 

dziennego.” 

W zakresie sformułowanych celów strategicznych i operacyjnych w problematyce 

bezrobocia zdecydowana większość powiatów udzieliła odpowiedzi zdecydowanie się 

zgadzam lub raczej się zgadzam. Jednak w tym obszarze najwięcej powiatów wniosło 

własnych propozycji i uzupełnień.    

Oto niektóre wypowiedzi: 

- „Zwiększenie integracji samorządu województwa w zakresie organizowania  

i finansowania programów specjalnych skierowanych do grup zagrożonych długotrwałym 

bezrobociem.” 

- „Wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości jako alternatywnego sposobu pozyskiwania 

nowych miejsc pracy.” 
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- „Stworzenie warunków (odpowiedniego prawa, ulg, preferencji) dla przedsiębiorstw 

zatrudniających długotrwale bezrobotnych.” 

- „Zwiększenie dostępności do kredytów i wspieranie wszelkich inicjatyw służących 

organizowaniu nowych miejsc pracy.” 

- „Wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości jako alternatywnego sposobu pozyskiwania 

nowych miejsc pracy.” 

- „Podjęcie działań w zakresie zwiększenia ilości nowych miejsc pracy na terenach 

wiejskich w zawodach okołorolniczych (agroturystyka, przetwórstwo rolno-spożywcze).” 

- „Przedstawione cele strategiczne są zgodne z założeniami projektu ustawy o zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy i są ukierunkowane na działania i instrumenty rynku pracy 

promujące zatrudnienie a nie łagodzenie jego skutków. Cele operacyjne projektu 

integracji i polityki społecznej województwa mazowieckiego zakładają szersze włączenie 

partnerów społecznych do działań na rzecz promocji zatrudnienia i poprawy efektywności 

programów. Ponadto inicjowanie tworzenia programów zatrudnienia osób bezrobotnych 

będzie skutecznie wspierać wszystkie instytucje publiczne i niepubliczne służące 

kojarzeniu pracowników i pracodawców. Aktywizacja zawodowa poprzez świadczenie 

usług na rzecz rozwoju zasobów ludzkich (kształcenie ustawiczne, podnoszenie 

kwalifikacji) umożliwi bezrobotnym i nieaktywnym zawodowo włączenie się w rynek pracy 

i konkurowanie na nim. Nie mniej ważne jest przeciwdziałanie praktykom dyskryminacji 

kobiet na rynku pracy, ponieważ sytuacja kobiet w Polsce jest znacznie trudniejsza niż  

w krajach Unii Europejskiej. W związku z powyższym przedstawiony projekt strategii 

integracji i polityki społecznej województwa mazowieckiego i proponowane zagadnienia 

są zasadne i odnoszą się do priorytetów polityki rynku pracy.” 

- „Popieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pomoc w rozpoczęciu prowadzenia 

działalności gospodarczej, popieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.” 

- „Wymienione cele operacyjne są ukierunkowane na aktywizację zawodową bezrobotnych, 

ma to na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.”  

W zakresie sformułowanych celów strategicznych i operacyjnych w problematyce 

niepełnosprawności zdecydowana większość powiatów udzieliła odpowiedzi zdecydowanie się 

zgadzam lub raczej się zgadzam. Niektóre z powiatów wniosły własne propozycje bądź 

uzupełnienia.    

Oto niektóre wypowiedzi: 

- „Aktualna sytuacja dot. finansowania powiatów bardzo ogranicza możliwości wspierania 

 i poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych np. w zakresie: poradnictwa, informacji, 

organizowania bazy instytucjonalnej itp.” 
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-  „Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, także na otwartym rynku 

pracy zgodnie z wykształceniem, kwalifikacjami i możliwościami psychofizycznymi.” 

- „Zwiększenie  dostępu do kompleksowej rehabilitacji leczniczej i społecznej poprzez 

rozwój bazy rehabilitacyjnej, także w środowisku lokalnym lub umożliwienie dojazdu  

do placówek.” 

- „Upowszechnianie kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w systemie 

ogólnodostępnym lub integracyjnym, tworzenie klas integracyjnych.” 

- „Szkolenie w zakresie samozatrudnienia osób niepełnosprawnych, umożliwienie tworzenia 

punktów usługowych prowadzonych przez osoby niepełnosprawne.” 

- „Integracja społeczna oraz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.” 

- „Zwiększenie liczby szkół z klasami integracyjnymi.” 

- „Wzmocnienie polityki równości szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy.” 

- „Integracja młodych ludzi niepełnosprawnych poprzez ułatwienie im dostępu do edukacji 

i promocji niezależnego życia.” 

- „Tworzenie warsztatów terapii zajęciowej i ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi.” 

 

W trakcie prac nad ostatecznym projektem strategii wojewódzkiej w zakresie polityki 

społecznej dla województwa mazowieckiego na lata 2005-2013 w sposób znaczący 

uwzględniono zaproponowane przez powiaty propozycje zmian lub uzupełnień.  

W styczniu 2005 roku projekt strategii został ponownie przekazy do wszystkich powiatów 

województwa i Rady Programowej MCPS.  

W opinii powiatów przestawiony projekt strategii ukazuje bardzo istotne problemy, z jakimi 

boryka się województwo mazowieckie, a przede wszystkim lokalne społeczności. Przyjęta 

wojewódzka strategia polityki społecznej będzie dobrym przykładem i inspiracją do tworzenia 

lokalnych programów rozwiązywania problemów społecznych. Pozytywnie powiaty widzą 

duży udział organizacji pozarządowych w realizacji zadań, które będą mogły rozwijać swoją 

działalność i przyczynią się do efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów.  


