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DZIA ALNO
PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH,
RODZIN ZAST PCZYCH I STACJONARNYCH ZAK ADÓW POMOCY SPO ECZNEJ
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2008 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 stacjonarnej 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
W województwie mazowieckim wed ug stanu w dniu 31 XII 2008 r. funkcjonowa y 344 placówki
wsparcia dziennego oraz 70 placówek ca odobowych: 27 placówek rodzinnych, 24 socjalizacyjnych,
5 interwencyjnych. Ponadto dzia o 14 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 2008 r.
Stan w dniu 31 XII

Wielofunkcyjne
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Najwi cej placówek ca odobowych prowadzonych by o przez miasta na prawach powiatu
(32 placówki, tj. 45,7%) oraz samorz d powiatowy (27 placówek, tj. 38,6%). Dla pozosta ych organami
prowadz cymi by y: samorz d wojewódzki, stowarzyszenia oraz ko cio y i zwi zki wyznaniowe.

ród
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(132 placówki, tj. 38,4%) oraz przez stowarzyszenia (104 placówki, tj. 30,2%).
Tabl. 1. Placówki opieku czo-wychowawcze wed ug typów placówek
Stan w dniu 31 XII
Wyszczególnienie

Placówki

Miejsca

Wychowankowie

Placówki ca odobowe.............................. 2007
2008
Socjalizacyjne....................................................
Rodzinne...........................................................
Interwencyjne ....................................................
Wielofunkcyjne ..................................................

68
70
24
27
5
14

2255
2141
901
265
180
795

2210
2122
891
250
184
797

Placówki wsparcia dziennego ................. 2007
2008
Opieku cze .......................................................
Specjalistyczne..................................................

361
344
316
28

12884
12871
11636
1235

12222
11574
10574
1000

Pod koniec 2008 r. w ca odobowych placówkach opieku czo-wychowawczych przebywa o 2122
wychowanków, o 4,0% mniej ni

w roku poprzednim. Najwi cej wychowanków zosta o obj tych opiek

w placówkach socjalizacyjnych (891 osób, tj. 42,0%) oraz wielofunkcyjnych (797 osób, tj. 37,6%).
W ci gu roku ca odobowe placówki opieku czo-wychowawcze opu ci o 1350 wychowanków w wieku
do 18 lat. Spo ród nich 405 trafi o do innych placówek opieku czo-wychowawczych, 524 powróci o
do rodziny naturalnej, po 125 umieszczono w rodzinach zast pczych i adopcyjnych. W przypadku placówek
rodzinnych 35,3% wychowanków powróci o do rodziny naturalnej, taki sam procent do innych placówek
opieku czo-wychowawczych. Z placówek socjalizacyjnych i wielofunkcyjnych najwi cej wychowanków
powróci o do rodziny naturalnej – odpowiednio 35,3% i 41,5%, a w przypadku placówek interwencyjnych do
innych placówek opieku czo-wychowawczych – 48,2%.
ród wychowanków przebywaj cych w ca odobowych placówkach opieku czo-wychowawczych
86,4% (1834 osoby) stanowi y osoby przyj te na podstawie orzeczenia s du. Osoby te w wi kszo ci trafi y
do placówek socjalizacyjnych, w których stanowi y 91,8% wszystkich podopiecznych. Dzieci i m odzie
umieszczone po raz pierwszy w placówkach opieku czo-wychowawczych stanowi y 64,1% ogó u
wychowanków (1360 osób). W placówkach wielofunkcyjnych udzia

tych osób w ogólnej liczbie

podopiecznych wyniós 79,3%, w socjalizacyjnych – 57,5%, w interwencyjnych – 79,3%, a w rodzinnych
– 28,0%.
W ca odobowych placówkach opieku czo-wychowawczych w ko cu roku znajdowa y si 132 osoby
przewlekle

chore

i

153

niepe nosprawne.

Najwi kszy

udzia

przewlekle

chorych

odnotowano

w placówkach wielofunkcyjnych - 48,5%, a osób niepe nosprawnych w placówkach socjalizacyjnych - 45,8%.
W placówkach wielofunkcyjnych 8,0% wszystkich wychowanków stanowili wychowankowie przewlekle
chorzy, natomiast w placówkach socjalizacyjnych – 4,7%. Opiek obj to te 53 sieroty i 410 pó sierot, które
wspólnie stanowi y 21,8% wychowanków ca odobowych placówek opieku czo-wychowawczych.
W placówkach socjalizacyjnych przebywa o 45,4% wszystkich wychowanków pozbawionych
przynajmniej jednego z rodziców1, stanowili oni 23,6% mieszka ców tych placówek.

1

Obejmuje sieroty i pó sieroty.

2

Struktura wychowanków ca odobowych placówek opieku czo-wychowawczych
wed ug wieku i typu placówki w 2008 r.
Stan w dniu 31 XII
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W instytucjach ca odobowych umieszczono wi cej ch opców (1104) ni

dziewczynek (1018),

a najliczniejsz grup stanowili wychowankowie w wieku 7-13 lat (779 osób, tj. 36,7%). Liczn zbiorowo
tworzy y te osoby w wieku 14-16 lat (642 osoby, tj. 30,3%). Dzieci najm odsze do 3 lat w cznie, stanowi y
7,7% ogó u wychowanków (163 osoby) i w wi kszo ci (110 dzieci) umieszczone by y w placówkach
wielofunkcyjnych (13,8% mieszka ców tych placówek). Najmniej wychowanków placówek ca odobowych
stanowi y osoby pe noletnie kontynuuj ce nauk

(73 osoby). Osoby te przebywa y w wi kszo ci

w placówkach socjalizacyjnych (46,6%).
Ca odobowe placówki opieku czo-wychowawcze w ci gu roku opu ci y 203 osoby w wieku powy ej
18 lat. Spo ród nich 104 powróci y do rodziny naturalnej, a 77 za

o w asne gospodarstwo.

W placówkach wsparcia dziennego przebywa o w ko cu 2008 roku 11574 wychowanków,
z których wi kszo

(91,4%) przebywa a w placówkach opieku czych. Placówki dzienne obj y opiek 538

osób niepe nosprawnych, przy czym po owa z nich (271 osób) skorzysta a z pomocy placówek
opieku czych.
Dzienne placówki opieku czo-wychowawcze w ko cu roku dysponowa y 95 okresowymi miejscami
noclegowymi, z których 52 nale

o do placówek opieku czych.

Placówki opieku czo-wychowawcze w swojej dzia alno ci wspierane s

prac

wolontariuszy.

W 2008 roku we wszystkich typach placówek na terenie województwa mazowieckiego pomoc tak
wiadczy o 1208 osób, z czego 922 wolontariuszy pracowa o w placówkach wsparcia dziennego, a 286
– w ca odobowych.
RODZINY ZAST PCZE
W ko cu 2008 roku na terenie województwa mazowieckiego funkcjonowa o 4008 rodzin zast pczych
zapewniaj cych na czas okre lony opiek i wychowanie dzieciom pozbawionym ca kowicie lub cz
opieki rodzicielskiej. W porównaniu ze stanem sprzed roku liczba rodzin zmniejszy a si

ciowo

o 78 (o 1,9%),

a spadek ten dotyczy g ównie liczby rodzin spokrewnionych z dzieckiem (o 67 rodzin, tj. 1,9%). Dla 2400
rodzin organem prowadz cym by samorz d powiatowy, a dla 1608 miasto na prawach powiatu.
Funkcj rodziny zast pczej pe ni o 2140 ma

stw i 1868 osób samotnych. Rodziny, do których

przyj to jedno dziecko stanowi y 74,9%, dwoje – 17,5%, troje – 5,0%, czworo – 1,1%, pi cioro i wi cej dzieci

3

– 1,4%. Wi kszo

stanowi y rodziny spokrewnione z dzieckiem (85,6% ogó u), w których wychowywa o

si 81,7% ogó u dzieci umieszczonych w rodzinach zast pczych.
W ko cu grudnia 2008 r. w rodzinach zast pczych przebywa o 5870 podopiecznych, w tym 5526
dzieci do lat 18, w ród których dziewcz ta stanowi y 49,6% (2740 osób).
W zbiorowo ci dzieci niepe noletnich obj tych opiek

znajdowa y si

493 osoby posiadaj ce

orzeczenie o niepe nosprawno ci i 473 sieroty. Po raz pierwszy w rodzinie zast pczej przebywa o 960
dzieci. Najwi kszy odsetek dzieci w ród wychowanków niepe noletnich stanowi y osoby w wieku 14-18 lat
oraz 7-13 lat (odpowiednio 41,4% i 41,1%). Dzieci w wieku 4-6 lat stanowi y 10,6%, a w wieku 3 lata i mniej
– 6,9%.
Tabl. 2. Rodziny zast pcze i dzieci w rodzinach zast pczych wed ug typu rodziny
Stan w dniu 31 XII
Rodziny
zast pcze

Wyszczególnienie

OGÓ

E M ........................................... 2007
2008
Spokrewnione z dzieckiem...............................
Niespokrewnione z dzieckiem ..........................
Zawodowe niespokrewnione z dzieckiem .........
wielodzietne ....................................................
specjalistyczne................................................
o charakterze pogotowia rodzinnego................

4086
4008
3434
476
98
46
13
39

W tym
na wsi
1215
1239
1041
152
46
29
3
14

Dzieci
w rodzinach
zast pczych a
5552
5526
4487
650
389
229
22
138

W tym
w wieku
0-3 lata
396
384
248
46
90
22
7
61

a Dzieci do lat 18.

Wed ug stanu w dniu 31 XII 2008 roku, spo ród ogólnej liczby dzieci w wieku do lat 18
przebywaj cych w rodzinach zast pczych – 2158 (39,1%) posiada o dochód, do którego zalicza o si : kwot
otrzymywanej renty wraz z dodatkiem dla sierot zupe nych, zasi ek i dodatek piel gnacyjny, alimenty
oraz kwot

odpowiadaj

dochodom uzyskiwanym z maj tku dziecka. Dochód w wysoko ci do 200 z

miesi cznie posiada o 916 dzieci, a przekraczaj cy 500 z – 587 dzieci.
Rodziny zast pcze wed ug wieku osoby pe ni cej funkcj rodziny zast pczej w 2008 r.
Stan w dniu 31 XII

Ogó em

w tym spokrewnione z dzieckiem
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W rodzinach zast pczych pozostawa o 667 dzieci, które w omawianym roku osi gn y pe noletno ,
w tym 597 (89,5% ogó u) w rodzinach spokrewnionych z dzieckiem. Grup

t

tworzy y g ównie osoby

nieusamodzielnione, spo ród których 307 kontynuowa o nauk .
W 2008 roku rodziny zast pcze opu ci o 507 dzieci w wieku poni ej 18 lat, w tym: 180 powróci o
do rodziny naturalnej, 110 trafi o do innej rodziny zast pczej, 100 skierowano do placówek opieku czowychowawczych, 88 przekazano do adopcji. Rodziny zast pcze opu ci o równie 323 m ode osoby, które
w 2008 roku uko czy y 18 lat. Spo ród nich 147 usamodzielni o si , w tym 86 za

o w asne gospodarstwo

domowe, a 26 powróci o do rodziny naturalnej lub krewnych.
STACJONARNE ZAK ADY POMOCY SPO ECZNEJ
W województwie mazowieckim w ko cu 2008 roku dzia alno

w zakresie stacjonarnej pomocy

spo ecznej prowadzi o 176 zak adów oraz 5 filii. Z ogólnej liczby zak adów 55,7% stanowi y domy pomocy
spo ecznej (98 placówek) oraz 19,9% – domy dla matek, noclegownie, schroniska i domy dla bezdomnych
cznie 35 placówek). Stacjonarne zak ady pomocy spo ecznej ( cznie z filiami) dysponowa y 13045
miejscami, w tym najwi cej miejsc (9637, tj. 73,9% ogó u) znajdowa o si w domach pomocy spo ecznej.
Tabl. 3. Stacjonarne zak ady pomocy spo ecznej
Stan w dniu 31 XII
Placówki
(bez filii)

Wyszczególnienie
OGÓ

E M ................................................2007
2008
Domy pomocy spo ecznej ......................................
Placówki interwencyjne..........................................
rodowiskowy dom samopomocy ..........................
Schroniska lub domy dla bezdomnych....................
Domy dla matek ....................................................
Noclegownie .........................................................
Pozosta e ..............................................................
a

180
176
98
40
2
19
9
7
1

Miejsca a
14245
13045
9637
1231
39
1176
405
542
15

Mieszka cy a
13172
12981
9512
1173
39
1380
422
451
4

cznie z filiami.

Wed ug stanu w ko cu roku we wszystkich zak adach przebywa o 12981 pensjonariuszy, w tym tylko
niewielki odsetek (3,4%) stanowi y osoby poni ej 18 roku ycia. Najwi cej mieszka ców (73,3%) przebywa o
w domach pomocy spo ecznej.
Struktura mieszka ców zak adów stacjonarnej pomocy spo ecznej
wed ug grup mieszka ców w 2008 r.
Stan w dniu 31 XII

Osoby bezdomne
Inne osoby
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Wi kszo
w cz

mieszka ców stacjonarnych zak adów pomocy spo ecznej (80,7%) przynajmniej

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 (96,0% ogó u pensjonariuszy). Zupe nie odmienna sytuacja wyst pi a w przypadku placówek
takich jak domy dla matek i noclegownie, w których odpowiednio 17,1% i 4,0% mieszka ców cz

ciowo

op aca o swój pobyt.
Na umieszczenie w stacjonarnych zak adach pomocy spo ecznej oczekiwa y 2622 osoby. Najwi cej
pensjonariuszy oczekiwa o na miejsce w domach pomocy spo ecznej – 63,7% ogó u oczekuj cych.
Opiek nad pensjonariuszami placówek w ko cu 2008 roku sprawowa o 6776 osób, tj. 3,3% wi cej
ni w poprzednim roku. W domach pomocy spo ecznej pracowa o 6150 osób (90,8% ca ego personelu).
Personel medyczny liczy 59 lekarzy.
Najwi cej zak adów stacjonarnej pomocy spo ecznej dzia o na terenie m.st. Warszawy
(42 placówki, z czego a

9 w dzielnicy Wola), a tak e w podregionie warszawskim zachodnim

(38 placówek) – tu g ównie w powiatach: warszawskim zachodnim (13), piaseczy skim (10) i grójeckim (5).
W pozosta ych podregionach du

liczb

placówek stacjonarnej pomocy spo ecznej odnotowano

w powiatach: wo omi skim (11), Radomiu i otwockim (po 7), mi skim (6), a tak e nowodworskim
i wyszkowskim (po 5).
Powiaty województwa mazowieckiego charakteryzowa y si

tak e znacznym zró nicowaniem pod

wzgl dem liczby miejsc w zak adach stacjonarnej pomocy spo ecznej w relacji do liczby mieszka ców.
Najwi cej miejsc w placówkach w przeliczeniu na 10 tys. mieszka ców odnotowano w podregionie
warszawskim zachodnim (35), a tak e ostro cko-siedleckim i ciechanowsko-p ockim (po 28). Najmniej
miejsc w placówkach w przeliczeniu na 10 tys. mieszka ców odnotowano w podregionie warszawskim
wschodnim i m.st. Warszawie (po 21 miejsc).

Opracowanie: Wydzia Analiz, Rozpowszechniania i Promocji, tel. 022 464 21 94
e-mail: e.wyszolmierska@stat.gov.pl
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