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Konsultowaliśmy projekt Strategii rozwiązywania
problemów społecznych m.st. Warszawy na lata
2021-2030. Wskazuje ona kierunki doskonalenia
wsparcia osób i rodzin w trudnej sytuacji, której
nie są w stanie przezwyciężyć samodzielnie.
Dzięki realizacji strategii będziemy wspierać
samodzielność osób i rodzin w trudnej sytuacji.
Strategia wzmocni solidarność społeczną. Dzięki
niej zapewnimy usługi społeczne „szyte na miarę”,
lepiej dopasowane do potrzeb osób i rodzin
w trudnej sytuacji życiowej. Zbudujemy dobry
wizerunek pomocy społecznej, dzięki temu
mieszkańcy chętniej będą korzystać ze wsparcia.
Spotkanie na temat integracji społecznej i zawodowej poprzez edukację,
ochronę zdrowia, sport, kulturę na ZOOMie (24 marca 2021)
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Pytaliśmy uczestników czy zapisy strategii są
wyczerpujące, w szczególności czy zgadzają się z tym,
jak sformułowaliśmy cele i kierunki działań, czy jakieś
elementy należałoby dodać lub zmienić? Podczas
konsultacji rozmawialiśmy o tym, jakie wsparcie
zapewnimy osobom w trudnej sytuacji:
▪ wesprzemy samodzielność osób
z niepełnosprawnościami;
▪ wesprzemy osoby starsze, które potrzebują pomocy
w funkcjonowaniu;
▪ zapewnimy wsparcie dla opiekunów i opiekunek
osób, które wymagają całodobowej pomocy;
▪ dopasujemy usługi pomocy społecznej do sytuacji
danej osoby lub rodziny;
▪ zwiększymy korzystanie z nowych technologii
w pomocy społecznej.

Rozmawialiśmy również o tym, jak wzmocnimy
solidarność społeczną:
▪ osłabimy stereotypy utrudniające włączanie
osób w trudnej sytuacji we wszystkie sfery
życia;
▪ zmniejszymy społeczną akceptację zjawiska
przemocy;
▪ zachęcimy do skorzystania z pomocy osoby
i rodziny, które ukrywają problemy społeczne,
np. przemoc, uzależnienia, trudności
opiekuńcze i wychowawcze dotyczące dzieci.
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W 2020 roku odbyły się konsultacje diagnozy
sytuacji społecznej. O zagadnieniach społecznych
rozmawialiśmy podczas 8 spotkań konsultacyjnych.
Zebrane opinie i zgłaszane problemy
wykorzystaliśmy do przygotowania projektu
Strategii rozwiązywania problemów
społecznych. Wzięło w nich udział prawie 200 osób,
w tym 78 osób z 64 organizacji pozarządowych.

Spotkanie na temat sytuacji rodzin w diagnozie sytuacji społecznej CAM
(22 stycznia 2020)

KALENDARIUM TYTUŁ ROZDZIAŁU

KALENDARIUM
▪ start konsultacji społecznych – 12.02.2021
▪ prezentacja projektu Strategii rozwiązywania problemów społecznych na YouTube – 22.02 g. 17-19
▪ 2 warsztaty dla mieszkańców (g. 17-19)
o

2.03 – Co dla mieszkańców Warszawy oznacza solidarność społeczna?

o

11.03 – Jakie wsparcie mogą otrzymać mieszkańcy Warszawy w trudnej sytuacji?

▪ 6 warsztatów dla organizacji pozarządowych dotyczących:
o

dzieci, młodzieży i rodziny – 1.03, g. 9-11 ,

o

osób najuboższych – 8.03, g. 9-11 ,

o

osób z niepełnosprawnościami – 10.03, g. 14-16,

o

zapobiegania uzależnieniom i innym zachowaniom ryzykownym – 19.03, g. 9-11 ,

o

seniorów – 22.03, g. 9-11,

o

integracji społecznej i zawodowej poprzez edukację, ochronę zdrowia, sport, kulturę – 24.03, g. 14-16

▪ przesyłanie opinii mejlowo od 12.02 do 31.03.
▪ zbieranie uwag mieszkańców w formie ankiety on-line od 22.02 do 31.03.
▪ zakończenie konsultacji społecznych – 31.03.2021

ZDJĘCIA Z PROCESU

Spotkanie otwierające konsultacje na YouTube (22 lutego 2021)

CO USŁYSZELIŚMY?

UCZESTNICY
W konsultacjach projektu Strategii rozwiązywania
problemów społecznych wzięło udział 126 osób,
w tym: 59 mieszkańców i 26 przedstawicieli
warszawskich organizacji pozarządowych oraz 41
przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy i różnych
instytucji pomocy społecznej. Silną reprezentację
stanowili seniorzy z rad seniorów i organizacji
pozarządowych działających na rzecz seniorów.
Niektórzy uczestnicy brali udział w kilku
spotkaniach. Transmisja ze spotkania, na którym
zaprezentowaliśmy strategię osiągnęła 254
wyświetlenia w dniu zakończenia konsultacji.
Często przedstawiciele organizacji pozarządowych
i osoby korzystające z ich wsparcia wspólnie
uczestniczyli w spotkaniach. Łącznie otrzymaliśmy
135 uwag, w tym 33 uwagi od mieszkańców i 102
od organizacji pozarządowych i różnorodnych
uczestników spotkań, które odbyły się w ramach
konsultacji.
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Uczestnicy zgłosili opinie i pomysły, które ich
zdaniem powinny zostać uwzględnione
w strategii. Propozycje dotyczące osób
z niepełnosprawnościami, w tym związanymi ze
zdrowiem psychicznym, były następujące:
▪ zwiększyć dostępność asystentów osobistych
osób z niepełnosprawnościami, w tym
związanymi ze zdrowiem psychicznym, w tym
asystenta usprawniającego w samodzielności;
▪ rozszerzyć wsparcie opiekunów, również
rodziców i opiekunów dorosłych osób
z autyzmem;
▪ usprawnić przygotowanie dzieci
z niepełnosprawnościami do samodzielności;
▪ wzbogacić ofertę dla osób
z niepełnosprawnościami powyżej 26 roku
życia, w tym dla osób z autyzmem
i podobnymi niepełnosprawnościami;

▪ usprawnić informowanie o wsparciu dla osób
z niepełnosprawnościami w Warszawie;
▪ rozszerzyć transport dla dzieci
z niepełnosprawnościami, również np.
z autyzmem;
▪ wspierać osoby z niepełnosprawnościami
w organizacji czasu wolnego i integracji osób
sprawnych i z niepełnosprawnościami
w ramach wspólnych wydarzeń;
▪ rozwinąć środowiskowe formy wsparcia
zdrowia psychicznego oraz dostępność do
tego typu wsparcia za pośrednictwem
internetu.
Otrzymaliśmy pomysł rozwiązania dotyczącego
zdrowia psychicznego polegający na użyciu
nowoczesnych platform internetowych i aplikacji
mobilnych np. GrupaWsparcia.pl.
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Seniorzy byli aktywną grupą uczestników konsultacji.
Główne ich sugestie dotyczyły potrzeby kontynuacji
polityki senioralnej. Ich zdaniem Warszawa może
czerpać dobre praktyki z sieci Ekspertów Miast
i Gmin Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji
Zdrowia. Uczestnicy zgłaszali potrzebę
uwzględnienia następujących problemów seniorów:
▪ przemoc wobec osób starszych;
▪ dyskryminacja ze strony otoczenia, sąsiadów,
fachowców;

▪ niska mobilność osób starszych;
▪ niska frekwencja seniorów w programach dla
seniorów;

▪ niewystarczające umiejętności cyfrowe;

▪ trudna dostępność opieki zdrowotnej.
Pomysły rozwiązań na rzecz osób starszych to np.:
▪ miejsca zamieszkania dla osób starszych
i budynki międzypokoleniowe, w które
zapewnią niezbędne usługi;
▪ Rzecznik Osób Starszych ds. osób
przebywających w instytucjach.
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Omówiliśmy również problemy związane
z uzależnieniami i innymi zachowaniami
ryzykownymi. Uczestnicy zgłaszali następujące
problemy:
▪ używanie substancji psychoaktywnych i alkoholu
oraz dewastowanie przestrzeni publicznych
przez młodzież;
▪ uciążliwości w okolicach punktów sprzedaży
alkoholu;
▪ zbyt duża dostępność alkoholu;

▪ nowe uzależnienia, np. od technologii.

Otrzymaliśmy pomysł rozwiązania dotyczący
ograniczania zachowań ryzykownych wśród
młodzieży polegający na stworzeniu miejsc dla
młodzieży prowadzonych przez dobrze
przygotowanych ludzi.

WNIOSKI I REKOMENDACJE
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Wiele pytań i wątpliwości dotyczyło zakresu Strategii
#Warszawa 2030 i jej powiązań ze Strategią
rozwiązywania problemów społecznych. Omówiliśmy
zakresy wsparcia i sposób realizacji obu strategii.
Strategia była opracowywana podczas pandemii
COVID-19 i mieszkańcy zgłosili problemy, które
zaobserwowali w ostatnim roku:
▪ wzrost problemów związanych z zapewnieniem
uczniom odpowiedniego sprzętu oraz warunków
do edukacji zdalnej;
▪ pogłębienie problemów ze zdrowiem
psychicznym;
▪ ograniczenie działalności przez organizacje
pozarządowe z powodu obostrzeń sanitarnych.

Spotkanie na temat zapobiegania uzależnieniom i innym
zachowaniom ryzykownym na ZOOMie (19 marca 2021)
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▪ Mieszkańcy pozytywnie wypowiadali się na temat
sposobu ujęcia zagadnień ważnych dla osób
z niepełnosprawnościami, w tym związanymi ze
zdrowiem psychicznym. Zgłaszali konkretne pomysły
na działania, które mogą ułatwiać samodzielne
funkcjonowanie. Dotyczyły one dalszej specjalizacji
usług dopasowanych do ich szczególnych potrzeb, np.
usamodzielniania dzieci z niepełnosprawnościami.
▪ Seniorzy mieli wątpliwości dotyczące podziału działań
między Strategią #Warszawa 2030 i Strategią
rozwiązywania problemów społecznych. Przyjęliśmy, że
seniorzy są w większości aktywni i niezależni. Ich
potencjał i potrzeby zostały podkreślone w Strategii
#Warszawa 2030. W Strategii rozwiązywania
problemów społecznych skupimy się na osobach,
które potrzebują wsparcia w samodzielnym
funkcjonowaniu w środowisku lokalnym.

Spotkanie on-line (10 marca 2021)
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Uczestnicy spotkań zwracali uwagę na potrzebę
stosowania w dokumentach Urzędu m.st. Warszawy
prostego tekstu, łatwego do czytania. Uczestnicy
zgłaszali wielokrotnie potrzebę stosowania języka,
który przełamuje stereotypy na temat pomocy
społecznej. Odwoływali się często do dawno
zlikwidowanego systemu „opieki społecznej”, np.
hasło poMOC dobrze oddaje rolę pomocy
społecznej – wsparcie i szukanie mocy. Ponadto
proponowali, że należy sformułowań
podkreślających tymczasowość danego stanu np.
sytuacja ubóstwa czy osoby w kryzysie lub
doświadczające bezdomności.

Mieszkańcy prosili, żeby w opisie celów
uwzględniać perspektywę osób i rodzin
korzystających z pomocy społecznej. Pomoc
powinna być doskonalona przede wszystkim
poprzez budowanie relacji z odbiorcami pomocy
i specjalistycznych usług dopasowanych do ich
indywidualnych potrzeb. Jednocześnie strategia
powinna zapewniać powiązania z innymi
branżami, instytucjami i organizacjami, w tym
z zakresu edukacji, zdrowia, kultury, sportu,
ponieważ mogą one wzmacniać procesy
terapeutyczne.
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Uczestnicy konsultacji sugerowali, że Strategia
rozwiązywania problemów społecznych powinna:
▪ przeciwdziałać potrzebie długotrwałego
korzystania z pomocy i wspierać samodzielność;
▪ prowadzić do deinstytucjonalizacji usług pomocy
społecznej;
▪ przewidywać działania polegające na wychodzeniu
do osób potrzebujących, które nie zgłaszają się po
pomoc, np. poprzez streetworking;
▪ wzmacniać pozytywny wizerunek pomocy
społecznej;
▪ rozwijać współpracę z różnymi branżami,
instytucjami i organizacjami.
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Uczestnicy uzgodnili, że stosowanie nowych
technologii w pomocy społecznej jest konieczne,
jednak trzeba zadbać o zachowanie wiodącej roli
relacji międzyludzkich.
Uczestnicy rekomendowali wykorzystanie nowych
technologii do następujących celów:
▪ usprawnienie monitoringu, raportowania i analiz;
▪ wykorzystanie nowych kanałów informacyjnoreklamowych;
▪ rozwijanie wsparcia i samopomocy
z wykorzystaniem nowoczesnych platform
internetowych i aplikacji mobilnych jak np.
GrupaWsparcia.pl.
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Uczestnicy konsultacji sugerowali, że należy kontynuować
projekty innowacyjne, które np.:
▪ uświadamiają potrzeby związane ze zdrowiem
psychicznym i ułatwiać osobom korzystającym
z pomocy społecznej dostęp do specjalistycznego
wsparcia w środowisku;
▪ rozwijają system usług, które ułatwiają
samodzielne życie, m.in. w mieszkaniach
chronionych, treningowych, wspomaganych;
▪ budują systemowe wsparcie dla osób, które nie
mogą skorzystać ze standardowych usług, m.in.
osoby z niepełnosprawnościami w wieku
emerytalnym, cudzoziemcy;
▪ tworzą systemowe podejście do przeciwdziałania
zjawisku dziedziczenia biedy.

CO DALEJ? TYTUŁ ROZDZIAŁU

CO DALEJ?
▪ W wyniku konsultacji poprawiliśmy zapisy strategii.
Zwracaliśmy uwagę na stosowanie prostego języka.
Wzmocniliśmy zarówno perspektywę doskonalenia
systemu pomocy społecznej, jak i potrzeb osób z niej
korzystających. Doprecyzowaliśmy powiązania Strategii
rozwiązywania problemów społecznych ze Strategią
#Warszawa2030 i jej programami wykonawczymi.

▪ Kolejnym krokiem będzie przedłożenie Strategii
rozwiązywania problemów społecznych Radzie m.st.
Warszawy.
▪ Informacje o przyjęciu i realizacji strategii opublikujemy
na stronie www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl.
Spotkanie on-line (11 marca 2021)

AKCJA INFORMACYJNA TYTUŁ DZIAŁU

AKCJA INFORMACYJNA 1 z 2
Informacje opublikowaliśmy m.in. na stronie
konsultacje.um.warszawa.pl i stronie głównej Urzędu
m.st. Warszawy. Na Facebooku zamieściliśmy pięć
postów, które zapraszały do konsultacji:
▪ 15 lutego – 21 981 odbiorców

▪ 24 lutego – 831 odbiorców
▪ 2 marca – 921 odbiorców
▪ 9 marca – 1 159 odbiorców
▪ 26 marca – 5 948 odbiorców

Post z Facebooka. Zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami
(2 marca 2021)
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Na portalu NGO.PL ukazały się dwa artykuły o Strategii
rozwiązywania problemów społecznych:
▪ https://publicystyka.ngo.pl/w-pomocy-spolecznejstawiamy-na-samodzielnosc-film
▪ https://publicystyka.ngo.pl/anna-domaradzkasamodzielnosc-i-autonomia-to-cele-pomocyspolecznej

Promocja wywiadu z dr Anną Domaradzką na temat projektu Strategii
rozwiązywania problemów społecznych (22 marca 2021)

ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU
do pobrania ze strony http://konsultacje.um.warszawa.pl/strategia_spoleczna
ZAŁĄCZNIK 1
Sprawozdanie ze spotkań

ZAŁĄCZNIK 2
Zestawienie uwag zebranych w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami

INFORMACJE
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Urzędu m.st. Warszawy

PUBLIKACJA RAPORTU: 28 maja 2021

