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DZIA ALNO
PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH,
RODZIN ZAST PCZYCH I STACJONARNYCH ZAK ADÓW POMOCY SPO ECZNEJ
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2010 R.
Przy publikowaniu danych Urz du Statystycznego prosimy o podanie ród a.
ród em informacji wykorzystanych do opracowania by y wyniki bada

prowadzonych przez G ówny Urz d

Statystyczny na formularzach:
PS-01 - sprawozdanie placówki opieku czo-wychowawczej,
PS-02 - sprawozdanie rodzin zast pczych,
PS-03 - sprawozdanie zak adu stacjonarnego pomocy spo ecznej.
Ze wzgl du na elektroniczn technik przetwarzania danych w niektórych przypadkach sumy sk adników mog
nieznacznie ró ni si od podanych wielko ci „ogó em”.
*

*

*

PLACÓWKI OPIEKU CZO–WYCHOWAWCZE
Placówki opieku czo-wychowawcze oraz rodziny zast pcze sprawuj
i m odzie

pozbawion ca kowicie lub cz

opiek

nad dzie mi

ciowo opieki ze strony rodziny naturalnej.

Wed ug stanu w dniu 31 XII 2010 r. na terenie województwa mazowieckiego funkcjonowa y 352
placówki wsparcia dziennego oraz 90 placówek ca odobowych, w tym: 43 placówki rodzinne,
25 socjalizacyjnych, 6 interwencyjnych. Ponadto dzia o 16 placówek wielofunkcyjnych ca odobowych,
cz cych dzia ania socjalizacyjne, interwencyjne oraz realizuj cych dzia ania przewidziane dla placówki
wsparcia dziennego.
Struktura ca odobowych placówek opieku czo-wychowawczych w 2010 r.
Stan w dniu 31 XII
Wielofunkcyjne
(17,8%)
Interwencyjne
(6,6%)

Socjalizacyjne
(27,8%)

Rodzinne
(47,8%)

Placówki ca odobowe najcz

ciej prowadzone by y przez miasta na prawach powiatu (43 placówki,

tj. 47,8%) oraz samorz d powiatowy (34 placówki, tj. 37,8%). W placówkach wsparcia dziennego g ównym
organem prowadz cym by y stowarzyszenia (147 placówek, tj. 41,8%) oraz samorz d gminny
(118 placówek, tj. 33,5%).

Tabl. 1. Placówki opieku czo-wychowawcze wed ug typów placówek
Stan w dniu 31 XII
Wyszczególnienie

Placówki

Miejsca

Wychowankowie

Placówki ca odobowe.............................. 2009

87

2223

2256

2010

90

2144

2143

Socjalizacyjne....................................................

25

800

796

Rodzinne...........................................................

43

358

336

Interwencyjne ....................................................

6

164

192

Wielofunkcyjne ..................................................

16

822

819

Placówki wsparcia dziennego ................. 2009

354

12844

11414

2010

352

12828

10982

Opieku cze .......................................................

318

11354

9615

Specjalistyczne..................................................

34

1474

1367

Liczba placówek ca odobowych w ostatnim roku wzros a, natomiast liczba miejsc w tych placówkach
zmniejszy a si . Powodem spadku liczby miejsc by o prawdopodobnie dostosowanie do standardów
okre laj cych, e w placówce jednocze nie nie powinno przebywa wi cej ni 30 dzieci.1 Na dostosowanie
si

do wymaganego standardu placówki mia y czas do ko ca grudnia 2010 r., st d liczba miejsc

w placówkach ca odobowych w ci gu roku zmniejszy a si o 3,6%.
Odnotowany spadek liczby miejsc w placówkach ca odobowych wp yn

bezpo rednio na spadek

liczby wychowanków. W 2010 r. liczba wychowanków by a ni sza o 5,0% w stosunku do 2009 r. Najwi cej
wychowanków zosta o obj tych opiek

w placówkach wielofunkcyjnych (819 osób, tj. 38,2%) oraz

socjalizacyjnych (796 osób, tj. 37,1%).
ród 2143 wychowanków placówek ca odobowych wi cej by o ch opców (1121) ni
(1022), a najliczniejsz
zbiorowo

grup

dziewcz t

stanowili wychowankowie w wieku 7-13 lat (737 osób, tj. 34,4%). Liczn

tworzy y te osoby w wieku 14-16 lat (711 osób, tj. 32,2%). Dzieci najm odsze do 3 lat w cznie,

stanowi y 9,1% ogó u wychowanków (196 osób) i w wi kszo ci (120 dzieci) umieszczone by y w placówkach
wielofunkcyjnych (14,7% mieszka ców tych placówek). Najmniej wychowanków placówek ca odobowych
stanowi y osoby pe noletnie kontynuuj ce nauk

(77 osób). Osoby te przebywa y w wi kszo ci

w placówkach wielofunkcyjnych (48,1%).

1

Liczb miejsc w placówkach opieku czo-wychowawczych okre la si zgodnie z przepisem art. 154 ust. 7a ustawy
z dnia 12 maca 2004 r. o pomocy spo ecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362, z pó n. zm.)
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Struktura wychowanków ca odobowych placówek opieku czo-wychowawczych
wed ug wieku i typu placówki w 2010 r.
Stan w dniu 31 XII
Placówki:
Socjalizacyjne

5,2% 7,5%

rodzinne

3,9% 9,2%

36,4%

14,7% 3,2%

33,0%

Wiek:
47,0 %

27,1%

8,3% 4,5%

1,6%

interwencyjne

11, 5%

0 - 3 lata
4 - 6 lat

23,9%

16,7%

46,3%

7 - 13 lat
14 - 16 lat

wie lofunkcyjne

14,7 %

6,3%

32,7 %

29,7%

12,1% 4,5%

W ca odobowych placówkach opieku czo-wychowawczych opiek

17 - 18 lat
18 lat i wi cej

obj to 112 osób przewlekle

chorych i 161 osób niepe nosprawnych. Najwi kszy udzia przewlekle chorych i niepe nosprawnych
odnotowano w placówkach wielofunkcyjnych: odpowiednio - 55,4% i 44,7%. Na podstawie orzeczenia s du
przyj to 1779 osób, które w wi kszo ci trafi y do placówek wielofunkcyjnych, gdzie stanowi y 95,8%
wszystkich podopiecznych. Spo ród wszystkich wychowanków placówek ca odobowych 19,4% stanowi y
pó sieroty, a 2,8% sieroty.
Dzieci i m odzie

umieszczone po raz pierwszy w placówkach opieku czo-wychowawczych

stanowi y 58,5% ogó u wychowanków (1254 osoby). W placówkach wielofunkcyjnych udzia tych osób
w ogólnej liczbie podopiecznych wyniós 80,6%, w socjalizacyjnych – 41,0%, w interwencyjnych – 88,5%,
a w rodzinnych – 29,2%.
W ci gu ostatnich kilku lat zmniejszy a si

zarówno liczba wychowanków umieszczonych po raz

pierwszy, jak i wychowanków przebywaj cych powy ej 3 miesi cy w placówkach interwencyjnych.
W stosunku do ubieg ego roku liczba wychowanków umieszczonych po raz pierwszy zmala a o 16,7%
(z 1506 osób w 2009 r. do 1254 osób w 2010 r.), natomiast w ród osób przebywaj cych w placówkach
interwencyjnych powy ej 3 miesi cy spadek wyniós 1,3% (z 453 osób w 2009 r. do 447 osób w 2010 r.).
W ci gu roku 1266 wychowanków w wieku do 18 lat opu ci o z ró nych powodów ca odobowe
placówki opieku czo-wychowawcze. Najliczniejsz grup stanowili podopieczni (423 wychowanków), którzy
powrócili do rodziny naturalnej. Do innych placówek opieku czo-wychowawczych trafi o 418 wychowanków,
159 zosta o umieszczonych w rodzinach adopcyjnych, a 96 w rodzinach zast pczych. W przypadku
placówek rodzinnych 32,4% wychowanków trafi o do rodziny adopcyjnej, tyle samo powróci o do rodziny
naturalnej. Z placówek socjalizacyjnych i wielofunkcyjnych najwi cej wychowanków powróci o do rodziny
naturalnej – odpowiednio 45,5% i 37,5%, a w przypadku placówek interwencyjnych do innych placówek
opieku czo-wychowawczych – 52,0%.
Ca odobowe placówki opieku czo-wychowawcze w ci gu roku opu ci o równie 219 osób w wieku
powy ej 18 lat. Spo ród nich 109 powróci o do rodziny naturalnej, a 76 za

o w asne gospodarstwo

domowe.
Na terenie województwa mazowieckiego dzia y tak e placówki

wiadcz ce opiek

w których w ci gu 2010 roku przebywa o 10982 wychowanków. Wi kszo
korzysta a ze wsparcia w placówkach opieku czych. Placówki dzienne swoj
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dzienn ,

podopiecznych (87,6%)
opiek

obj y 672 osoby

niepe nosprawne, przy czym ponad po owa z nich (453 osoby) korzysta a z pomocy placówek
specjalistycznych.
Placówki opieku czo-wychowawcze w swojej dzia alno ci wspierane s

prac

wolontariuszy.

W 2010 roku we wszystkich typach placówek na terenie województwa mazowieckiego pomoc tak
wiadczy o 1221 osób, z czego 934 wolontariuszy pracowa o w placówkach wsparcia dziennego, a 287
w placówkach ca odobowych. W ci gu ostatniego roku liczba wolontariuszy zwi kszy a si o 7,1% w ród
wolontariuszy pracuj cych w placówkach ca odobowych, oraz o 4,2% w ród wolontariuszy w placówkach
wsparcia dziennego. Wzrost liczby wolontariuszy w ostatnim roku, po wcze niejszych spadkach, daje
nadziej na wzrost aktywno ci wolontariackiej, zw aszcza w 2011 r., który zosta ustanowiony Europejskim
Rokiem Wolontariatu.
RODZINY ZAST PCZE
W ko cu 2010 roku na terenie województwa mazowieckiego funkcjonowa o 4012 rodzin zast pczych
zapewniaj cych na okre lony czas opiek i wychowanie dzieciom pozbawionym ca kowicie lub cz

ciowo

opieki rodzicielskiej. W porównaniu ze stanem sprzed roku liczba rodzin zmniejszy a si o 100 (o 2,4%),
a spadek ten dotyczy g ównie rodzin spokrewnionych z dzieckiem (o 108 rodzin, tj. 3,1%).
Dla 2438 rodzin organem prowadz cym by samorz d powiatowy, a dla 1574 miasto na prawach
powiatu.
Tabl. 2. Rodziny zast pcze i dzieci w rodzinach zast pczych wed ug typu rodziny
Stan w dniu 31 XII
Rodziny
zast pcze

Wyszczególnienie

Dzieci
w rodzinach
zast pczych a

W tym
na wsi

W tym
w wieku
0-3 lata

E M ........................................... 2009

4112

1193

5723

426

2010

4012

1218

5523

379

Spokrewnione z dzieckiem...............................

3381

987

4385

251

Niespokrewnione z dzieckiem ..........................

512

174

673

47

Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem .........

119

57

465

81

wielodzietne.................................................

63

39

301

25

specjalistyczne.............................................

16

4

27

1

o charakterze pogotowia rodzinnego.............

40

14

137

55

OGÓ

a Dzieci do lat 18.

Funkcj rodziny zast pczej pe ni y 2082 ma

stwa i 1930 osób samotnych. Rodziny, do których

przyj to jedno dziecko stanowi y 74,9%, dwoje – 17,7%, troje – 4,8%, czworo i wi cej dzieci – 2,6%.
Wi kszo

stanowi y rodziny spokrewnione z dzieckiem (84,3% ogó u), w których wychowywa o si 79,4%

ogó u dzieci umieszczonych w rodzinach zast pczych.
W ko cu grudnia 2010 r. w rodzinach zast pczych przebywa o 5845 podopiecznych, w tym 5523
dzieci do lat 18, w ród których dziewcz ta stanowi y 49,1% (2711 osób).
W zbiorowo ci dzieci niepe noletnich obj tych opiek

znajdowa o si

517 osób posiadaj cych

orzeczenie o niepe nosprawno ci i 394 sieroty. Dzieci umieszczone po raz pierwszy w rodzinie zast pczej
stanowi y 15,9% ogó u. Najwi kszy odsetek dzieci w ród wychowanków niepe noletnich stanowi y osoby
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w wieku 7-13 lat oraz 14-18 lat (odpowiednio 42,0% i 39,3%). Dzieci w wieku 4-6 lat stanowi y 11,8%,
a w wieku 3 lata i mniej – 6,9%.
Rodziny zast pcze wed ug wieku osoby pe ni cej funkcj rodziny zast pczej w 2010 r.
Stan w dniu 31 XII
1400
1246
1200
1000

1089
830

800

725
570

600

704
576

400

314

297

291

200
0

303

400

24
do 21 lat

31 - 40

22 - 30

Ogó em

41 - 50

51 - 60

61 - 70

71 i wi cej

w tym sp okrewnione z dzieckiem

W rodzinach zast pczych pozostawa o 322 dzieci (0 17,5% wi cej ni

w roku ubieg ym), które

w omawianym roku osi gn y pe noletno , w tym 287 (89,1% ogó u) w rodzinach spokrewnionych
z dzieckiem. Grup

t

tworzy y g ównie osoby nieusamodzielnione, spo ród których 317 (98,4%)

kontynuowa o nauk .
W 2010 roku rodziny zast pcze opu ci o 418 dzieci w wieku poni ej 18 lat (o 4,5% wi cej ni w 2009 r.),
w tym: 168 powróci o do rodziny naturalnej, 91 trafi o do innej rodziny zast pczej, 67 przekazano do adopcji,
a 62 skierowano do placówek opieku czo-wychowawczych. Rodziny zast pcze opu ci o równie

259

odych osób, które w 2010 roku uko czy y 18 lat. Spo ród nich 66 usamodzielni o si , w tym 54 za

o

asne gospodarstwo domowe, a 6 powróci o do rodziny naturalnej lub krewnych.

STACJONARNE ZAK ADY POMOCY SPO ECZNEJ
W województwie mazowieckim w ko cu 2010 roku dzia alno

w zakresie stacjonarnej pomocy

spo ecznej prowadzi o 215 zak adów oraz 3 filie. Z ogólnej liczby zak adów 47,9% stanowi y domy pomocy
spo ecznej, 28,8% placówki interwencyjne oraz 23,3% domy dla matek, noclegownie, schroniska, domy dla
bezdomnych. Stacjonarne zak ady pomocy spo ecznej ( cznie z filiami) dysponowa y 14548 miejscami,
ich liczba wzros a w ci gu roku o 218 miejsc (1,5%). Wci
posiada y domy pomocy spo ecznej.
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najwi ksz ilo

miejsc (9628, tj. 66,2% ogó u)

Tabl. 3. Stacjonarne zak ady pomocy spo ecznej
Stan w dniu 31 XII
Placówki
(bez filii)

Wyszczególnienie

Miejsca a

Mieszka cy a

E M ................................................2009

199

14330

13684

2010

215

14548

14125

Domy pomocy spo ecznej ......................................

103

9628

9464

Placówki interwencyjne..........................................

62

2189

2067

Schroniska lub domy dla bezdomnych....................

28

1858

1809

Domy dla matek ....................................................

11

235

190

Noclegownie .........................................................

6

577

562

Pozosta e ..............................................................

5

61

33

OGÓ

a

cznie z filiami.

Wed ug stanu w ko cu roku we wszystkich zak adach przebywa o 14125 pensjonariuszy, w tym tylko
niewielki odsetek (2,2%) stanowi y osoby poni ej 18 roku ycia. Najwi cej mieszka ców (67,0%) przebywa o
w domach pomocy spo ecznej.
Struktura mieszka ców zak adów stacjonarnych pomocy spo ecznej
wed ug grup mieszka ców w 2010 r.
Stan w dniu 31 XII
Osoby w pode sz ym wieku
Osoby pr zewlekl e
somatycznie c hor e

0,2%
16,8%
1,7%

Osoby przewlekle
psychicznie chore

25,8%

1,4%

D or o li niepe nosprawni
intelektual nie

5,6%

14,3%

17,1%

Dziec i i m odzie
ni epe nospr awna int elektu alnie
O soby nie pen ospr awne
fizycz nie

17,1%

Matki z ma oletn imi
dzie mi i kob iety w ci y
Osoby bezdomne
Inne

Wi kszo

przebywaj cych w stacjonarnych zak adach pomocy spo ecznej to osoby z ró nego

rodzaju schorzeniami, dlatego zdecydowana wi kszo

placówek przystosowuje swoje budynki do potrzeb

osób niepe nosprawnych. Najcz stszym udogodnieniem s pochylnie, podjazdy i platformy, posiada o je 140
placówek, a tak e windy, którymi dysponowa o 107 placówek. Jednak wci

a 40 placówek (18,6% ogó u)

nie posiada o adnych udogodnie .
Wi kszo

mieszka ców stacjonarnych zak adów pomocy spo ecznej (78,0%) przynajmniej w cz

ci

uczestniczy a w finansowaniu swego pobytu, pokrywaj c koszty z dochodów w asnych, np. z emerytury,
renty, renty socjalnej, zasi ku sta ego. Dotyczy to szczególnie mieszka ców domów pomocy spo ecznej
(95,2% ogó u pensjonariuszy).
Na umieszczenie w stacjonarnych zak adach pomocy spo ecznej oczekiwa o 908 osób. Najwi cej
pensjonariuszy oczekiwa o na miejsce w domach pomocy spo ecznej – 83,3% ogó u oczekuj cych.
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Opiek nad pensjonariuszami placówek w ko cu 2010 roku sprawowa o 7726 osób, tj. 6,4% wi cej
ni w poprzednim roku. W domach pomocy spo ecznej pracowa o 6661 osób (86,2% ca ego personelu).
Personel medyczny liczy 62 lekarzy.
Najwi cej zak adów stacjonarnych pomocy spo ecznej dzia o na terenie m.st. Warszawy
(51 placówek, z czego najwi cej w dzielnicy Wola – 11 i Wawer – 8 placówek), a tak e w podregionie
warszawskim wschodnim (49 placówek) – tu g ównie w powiatach: wo omi skim (15), nowodworskim
i otwockim (po 10). W pozosta ych podregionach du

liczb

placówek stacjonarnej pomocy spo ecznej

odnotowano w powiatach: warszawskim zachodnim (15 placówek), piaseczy skim (11) oraz p ockim
i m. Radom (po 7 placówek).
Powiaty województwa mazowieckiego charakteryzowa y si

tak e znacznym zró nicowaniem

pod wzgl dem liczby miejsc w zak adach stacjonarnych pomocy spo ecznej w relacji do liczby mieszka ców.
Miejsca w zak adach stacjonarnych pomocy spo ecznej na 10 tys. ludno ci
wed ug powiatów w 2010 r.
Stan w dniu 31 XII

przasnyski
uromi ski

ostro cki

awski

Ostro ka
makowski
makowski

ciechanowski

sierpecki

pu tuski

ski

ock
gostyni ski

sochaczewski

0 - 25

soko owski

yrardowski

growski
siedlecki

warszawski m.st.
zachodni Warszawa
grodziski

brak

wyszkowski

nowodworski
legionowski
wo omi ski

ocki

Miejsca:

ostrowski

mi ski

Siedlce

pruszkowski

otwocki
piaseczy ski
garwoli ski

grójecki

bia obrzeski

26 - 50

kozienicki

Radom
przysuski

zwole ski

51 - 75

radomski
szyd owiecki

76 - 100

Opracowanie: Mazowiecki O rodek Bada Regionalnych, tel. 22 464 21 94
e-mail: e.wyszolmierska@stat.gov.pl
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