Zalecane dla czytników ekranu: kolejność odczytu wnioskuj z dokumentu.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 2030
Diagnoza sytuacji społecznej w Warszawie
(projekt po konsultacjach)
czerwiec 2020

Założenia strategii rozwiązywania
problemów społecznych.
• Strategia Rozwoju Warszawy 2020 porusza wiele
zagadnień społecznych, które zostaną ujęte w
programach wykonawczych.
• Nowa strategia rozwiązywania problemów społecznych
skupi się na profilaktyce oraz wspieraniu osób i rodzin,
które nie mogą samodzielnie poradzić sobie
w trudnych sytuacjach.
• Praca nad strategią będzie procesem angażującym
szerokie grono osób związanych z Warszawą.
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Skąd wiemy, że mamy problem?
• Niepokojące trendy statystyczne,
• Zgłoszenia od pracowników
pomocy społecznej,
• Informacje od mieszkańców,
• Zgłoszenia organizacji
pozarządowych,
• Informacje ekspertów
i naukowców.

Źródła danych.
• Statystyka publiczna,
• Ocena zasobów pomocy społecznej,
• Sprawozdania MPiPS,
• Badania,
• Ewaluacje,
• Wnioski z pilotaży.
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Demografia i migracje.
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Warszawa to jedno z nielicznych
polskich miast o stałym napływie
ludności.
Warszawa jest miastem skrajności –
ogromnych szans i podwyższonego
ryzyka. Przyciąga najbardziej
przedsiębiorczych, ale też sprzyja
powstawaniu grupy miejskich
wykluczonych.
Wzrost liczby mieszkańców jest
nierównomierny w zależności od
dzielnic – istnieją dzielnice magnesy,
dzielnice przejściowe, jak i dzielnice
ustabilizowane. Przepływy
mieszkańców wiążą się z cyklem życia,
w Warszawie współistnieją sąsiedztwa
dla rodzin, dla singli, dla studentów.

Źródło: Szacunek liczby oraz kierunków mobilności ludności w Warszawie na podstawie danych mobilnych, Orange
Polska S.A., 2019.

Źródło: BDL
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Liczba osób w gospodarstwach domowych %.
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Struktura płci w grupach wieku w gospodarstwach domowych 1osobowych w 2019 roku w Warszawie.
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Średni wiek osób przyjeżdżających do Warszawy to 29 lat.
Najwięcej jest gospodarstw domowych dwu i trzyosobowych.
Najczęściej gospodarstwa jednoosobowe tworzą osoby starsze.
Wśród osób w wieku do 44 lat, które prowadzą jednoosobowe
gospodarstwo domowe jest więcej mężczyzn, natomiast wśród
osób w wieku 45 lat i więcej przeważają kobiety.

Źródło: badania jakości życia rok 2015 i 2019.
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Liczba imigrantów

Warszawa to miasto przyjezdnych,
budowane w dużej mierze w oparciu
o stały napływ migrantów. Według
danych urzędu liczba imigrantów to
26 931 (1,5% populacji), według
danych ZUS to nawet 50 975 (3,9%
populacji).
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Dynamika zmian migracyjnych zależy od
szerokiego kontekstu ekonomicznopolitycznego. Należy się spodziewać
nagłych zmian w liczbie i typie
przyjezdnych. Trend wzrostowy jest
nieunikniony.

Podstawowe grupy przyjezdnych to
studenci, specjaliści
i niskowykwalifikowani pracownicy
usług.
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W trakcie epidemii COVID-19 przeprowadzono
badanie na populacji 52 osób pochodzenia
ukraińskiego, które zwróciły się po pomoc do
ośrodka pomocy społecznej w Warszawie. Były to
osoby w wieku produkcyjnym. 75% z nich miało
stałą lub tymczasową pracę. 83% osób miało
również potencjalnego pracodawcę w Warszawie.
Niektórzy pracowali w więcej niż jednym miejscu.
Najczęściej byli zatrudnieni w budownictwie,
opiece nad dzieckiem lub osobą starszą,
gastronomii, przy sprzątaniu, rolnictwie.
79% miało w Warszawie znajomych i rodzinę, na
której pomoc mogli liczyć. 38% przyjechało na 1-3
miesięcy, 25% na maksymalnie rok, a 19%
planowało zostać powyżej roku.
2% spotkało się z agresją z powodu pochodzenia
w ciągu ostatnich 6 miesięcy. 60% w komunikacji
wybiera język polski, a około 30% ukraiński.

Formy pomocy ułatwiające zaaklimatyzowanie
się w Warszawie(dane%)
Pomoc finansowa
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Ukraińcy korzystający ze wsparcia warszawskich ośrodków pomocy społecznej w czasie epidemii
COVID-19. N=52
Sytuacja Ukraińców korzystających z pomocy ośrodków pomocy społecznej w dobie epidemii,
ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. 2020.
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Warszawa to miasto osób wykształconych – prawie połowa mieszkańców ma wykształcenie wyższe. Ten wskaźnik ma
tendencję wzrostową wynikającą z umasowienia studiów wyższych, a także dynamiki lokalnego rynku pracy, który premiuje
wykształcenie. To także miasto akademickie, które przyciąga zdolniejszych uczniów z innych rejonów Polski.

Wykształcenie mieszkańców
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0,1
3,6

4,7

Studenci wg faktycznej lokalizacji uczelni/filii
w roku akademickim 2017/2018.
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Źródło: U. Sztanderska, T. Gajderowicz Diagnoza rynku pracy w Warszawie,
2016 na podstawie NSP 2011.
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Źródło: GUS, Ze statystyką przez Warszawę, 2018
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Zatrudnienie, bezrobocie

Bezrobotni zarejestrowani
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w Warszawie na koniec VI 2020.
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Źródło: Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc czerwiec 2020.
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Źródło: BDL.

Mniejsza liczba osób bezrobotnych
przekłada się na poprawę jakości
doradztwa zawodowego. Jednak dużą
rotacja osób bezrobotnych powoduje
dodatkowe obciążenie służb
zatrudnienia.

Pracujący ogółem
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Warszawa jest miastem pracy i bardzo
niskiego bezrobocia.
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Stały udział osób długotrwale
bezrobotnych wskazuje, że działania
do nich adresowane są mało
skuteczne.

Źródło: Rocznik Statystyczny Warszawy 2019.
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Mimo inwestycji i rozwoju gospodarczego
miasta, odsetek osób deklarujących, że łatwo
znaleźć dobrą pracę był na poziomie ok. 10%.
W roku 2019 wzrósł do 19%, co mogło być
wynikiem korzystnej sytuacji na rynku pracy.

6.
pozycja (ex aequo z Wiedniem) w kategorii
łatwości znalezienia satysfakcjonującego
miejsca pracy w Quality of Life in Cities
2017.

Badania dotyczące łatwości znalezienia pracy w Warszawie – opinie
mieszkańców lata 2008-2019.
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Trudno znaleźć
jakąkolwiek pracę w
ogóle nie można
znaleźć pracy
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Problemem jest nie samo znalezienie pracy,
ale jej jakość, trwałość i stosunek zarobków do
wysokich kosztów życia. Wyniki Barometru
pokazują, że Warszawa to chłonny, ale niezbyt
przyjazny rynek pracy. W latach 2014-2018
rosły trudności w znalezieniu pracy zgodnej
z preferencjami.
Niedostatek usług opiekuńczych, ale także
poczucie obowiązku sprawowania opieki przez
członka rodziny staje się barierą aktywności
i zatrudnienia kobiet.
Niski prestiż zawodu i wynagrodzenia osób
zatrudnionych do opieki, asysty, pomocy
społecznej powodują rotację kadr, szczególnie
osób o wysokich kwalifikacjach.
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Rodzina

Sieci społeczne w cyklu życia.

Typ 5 – DYSFUNKCYJNY

Konwój to osoba i wspierający ją ludzie.
Typ 3 – RODZINA
ROZSZERZONA
wysoki poziom zadowolenia
z relacji z 3-4 osobami, z
czego większość stanowi
rodzina. Przeważają kobiety,
powyżej 55 roku życia, z
dużym udziałem o wyższym
wykształceniu. Raczej
szczęśliwe, ale o
przeciętnym lub złym stanie
zdrowia, skłonne ufać
innym.

Typ 1 – BLISKA RODZINA
średnia wielkość konwoju to
2 osoby, zwykle należące do
rodziny respondenta, a
jakość relacji oceniana jest
wysoko. Osoby poniżej 35
roku życia, z wykształceniem
wyższym, deklarują, że są
bardzo szczęśliwe, a swój
stan zdrowia określają jako
bardzo dobry.

Typ 4 – ZAMKNIĘTY KRĄG

Typ 2 – PRZYJACIELE I
RODZINA
konwoje liczące ok. 7 osób,
w tym 3 bardzo bliskie.
Najwyższy odsetek
deklarujących, że większości
ludzi można ufać, osoby
szczęśliwe i cieszące się
dobrym zdrowiem. Duży
udział osób 26-35 lat z
wykształceniem średnim i
zawodowym.

wysoka jakość relacji, jednak
bardzo niewielka sieć,
złożona z członków rodziny
(1,3 osoby). Wskazują 1
ważną osobę w swoim życiu.
Przeważają kobiety i osoby
powyżej 75 lat, deklarują
nieufność wobec innych,
wysoki poziom szczęścia i
przeciętny stan zdrowia.

najniższy poziom
zadowolenia z relacji, niski
udział rodziny, wielkość 2,2.
Przeważają mężczyźni, 5575, z wykształceniem
zawodowym lub
podstawowym. Często
deklarują nieufność wobec
innych, niski poziom
szczęścia i przeciętny stan
zdrowia.

Brak konwoju dotyczył
najczęściej mężczyzn
w wieku 56-65 lat,
deklarujących nieufność
wobec innych ludzi i niezbyt
dobry stan zdrowia.

Typ 6 – DEFICYTOWY
jest drugim co do wielkości
segmentem. Konwoje
większe (3,7 osoby), ale
gorzej oceniane pod
względem jakości.
Przeważają w nim
mężczyźni, 36-55 lat, z
wykształceniem średnim,
raczej szczęśliwi i określający
stan zdrowia jako
przeciętny.

Wyniki badań konwojów sieci społecznych mieszkańców Warszawy w 10 badanych lokalizacjach (N=1000, 2015)
A. Domaradzka, w oparciu o Convoy Model of Social Relations opracowany przez Antonucci i Khan (1980) –
klasyczne narzędzie pomiaru sieci społecznych w cyklu życia. Konwój to osoba i wspierający ją ludzie.

m.st. Warszawa | Diagnoza sytuacji społecznej w Warszawie
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Zaufanie do ludzi
Do przyjaciół (n = 1098)
Do własnych rodziców (n = 911)
Do własnych dzieci (n = 808)
Do męża/żony/partnera/partnerki (n = 812)
Do kolegów/koleżanek z pracy (n = 943)
Do sąsiadów (n = 1099)
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Suma odpowiedzi „zdecydowanie nie mam zaufania” oraz „raczej nie mam
zaufania”.
Suma odpowiedzi „zdecydowanie mam zaufanie” oraz „raczej mam
zaufanie”.
Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = 1100).
Raport z badania ilościowego „Porozmawiajmy o relacjach”, Danae, Warszawa 2019.

Wysoki poziom zaufania to potencjał na którym
można budować wspierające wspólnoty lokalne.
Jednocześnie z badań wynika, że osłabiają się relacje
rodzinne. Tempo życia w Warszawie, wymogi rynku
pracy, chęć życia na dobrym poziomie oraz presja
spłaty kredytu na mieszkanie to czynniki, które
negatywnie oddziałują na relacje w rodzinie. Rodzice
spędzają za mało czasu z dziećmi w spontaniczny
sposób. Rodzice pracujący umysłowo, w dobrej
sytuacji materialnej, chcą „zapewnić dziecku
wszystko, co najlepsze”, a przy tym oczekują od niego
wysokich wyników w nauce. Specjaliści wskazują, że
jest to forma wywierania presji na dzieci. Nauczyciele
sygnalizują wzrost zaburzeń zachowania i problemów
w funkcjonowaniu dzieci w szkole. Dodatkowe
problemy mogą pojawić się w rodzinach dzieci
z zaburzeniami rozwoju, których rodzicom brakuje
wiedzy o tym, jak postępować z dziećmi borykającymi
się z trudnościami.
Opinie i postawy profesjonalistów dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie
w m.st. Warszawie, Danae, Warszawa 2019.

m.st. Warszawa | Diagnoza sytuacji społecznej w Warszawie
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Typy rodzin objętych wsparciem z powodu bezradności
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
1. Rodziny z problemem bezradności wobec zachowań nastolatków, głównie zaniedbywania nauki.
2. Rodziny „wysokofunkcjonujące”, pozostające w konflikcie, np. okołorozwodowym lub okołorozstaniowym.
W sytuacji eskalacji konfliktu może dochodzić do przemocy. Rodzice pozostający w konflikcie i pochłonięci
nim, nie radzą sobie z problemami wychowawczymi.
3. Nowi mieszkańcy Warszawy mają osłabione więzi rodzinne i społeczne, które są pomocne w sytuacjach
trudnych. Najczęściej takie rodziny mieszkają na nowych osiedlach, zamieszkałych przez młodych,
wykształconych ludzi. Częstym zjawiskiem jest nadużywanie alkoholu i niewystarczające kompetencje
wychowawcze.
4. Rodziny wieloproblemowe, w których współwystępują różne trudności, np. nadużywanie alkoholu,
dziedziczenie bezradności, problemy psychiczne i psychiatryczne.
5. Rodziny, w których występuje choroba jednego z rodziców. To wpływa na sposób funkcjonowania rodziny,
w tym możliwości sprawowania właściwej opieki nad dziećmi.
6. Rodziny z problemem przemocy, w których dochodzi do problemów wychowawczych.
Porozmawiajmy o relacjach. Raport z badania ilościowego (2019), Danae, Warszawa.
Ocena efektywności i skuteczności systemu pomocy społecznej funkcjonującego
w m.st. Warszawie oraz określenie barier i szans ewentualnych zmian, EGO, Warszawa 2020
m.st. Warszawa | Diagnoza sytuacji społecznej w Warszawie
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Problemy społeczne dotyczące dzieci
w Warszawie w 2017 roku kumulują się na
poziomie osiedli w określonych dzielnicach.
Różnice między dzielnicami utrzymują się od
wielu lat. Mogą być związane z cechami
demograficznymi, stanem i dostępnością
infrastruktury społecznej, napływem migrantów
czy inwestycjami mieszkaniowymi itp.
Równocześnie wyniki badań jakości życia
mieszkańców potwierdzają, że sytuacja
społeczna w Warszawie poprawia się.

m.st. Warszawa | Diagnoza sytuacji społecznej w Warszawie

18

Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego (Warszawa).
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Powód udzielania pomocy: bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego – ogółem.

W latach 2008-2018 o blisko połowę
zmniejszyła się liczba rodzin korzystających
z pomocy z uwagi na bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
Może to wynikać z lepszej pracy z rodzinami
np. poprzez ośrodki poradnictwa
specjalistycznego czy wprowadzenie usługi
asystenta rodzinnego. Wprowadzenie
rządowego programu 500+ przyspieszyło
jeszcze spadek liczby rodzin korzystających
z pomocy ośrodków.
Wiele rodzin, w których utrzymuje się
problem bezradności w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych zrezygnowało
z pomocy. Tym samym pozbyły się kontroli
i obowiązku dostarczania dokumentów.

Źródło: Sprawozdanie MPiPS 03.
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19

Dzieci i młodzież

% dzieci w wieku do 3 lat (bez 3-latków) objętych opieką
zinstytucjonalizowaną
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Źródło: BDL.

% dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem
przedszkolnym
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Rośnie odsetek dzieci objętych opieką
w żłobkach i przedszkolach, co sprzyja
socjalizacji dzieci i aktywizacji zawodowej
rodziców. W ciągu ostatniego roku
o ponad 60% wzrosła liczba miejsc
w żłobkach.*

Powstają nowe przedszkola i szkoły
podstawowe, blisko nowych osiedli.
W 2019 roku przedszkola dysponowały
wolnymi miejscami. W związku z reformą
szkoły ponadpodstawowe przyjęły w 2019
roku o ponad 21 tys. uczniów więcej.
Uczniowie z Pragi Północ (57%), Woli
(54%) i Rembertowa osiągnęli w 2019
roku niższe wyniki z testu ósmoklasisty
wobec uczniów z Ursynowa (78%).

85

* Wzrost w okresie od XII 2019 do I 2020.
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Źródło: BDL.
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Średni wynik z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego. Źródło:
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie
w roku szkolnym 2018-2019
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Rozmieszczenie dzieci w wieku 1-3
w Warszawie i placówek opieki.

Koncepcja mapy: Tomasz Pactwa, Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych
Wykonanie mapy: Joanna Gaszewska, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Jarosław Mazur, Biuro Geodezji i Katastru
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Liczba dzieci objętych rodzinną opieką
zastępczą (w tym w rodzinnych domach
dziecka)
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Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej od 2011 roku wprowadzono zmiany w pieczy
zastępczej. Jednocześnie rozwijana była asysta rodzinna
i pogłębiona praca socjalna.
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Liczba dzieci w pieczy instytucjonalnej
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liczba dzieci w roku sprawozdawczym placówki interwencyjne

Zintensyfikowanie pracy z rodzinami mogło spowodować
wzrost liczby dzieci kierowanych do pieczy w latach 20132015. Od 2015 roku spada liczba dzieci objętych pieczą
zastępczą w formach rodzinnych. Systematyczna praca
z rodzinami w dłuższej perspektywie przyniosła poprawę
sytuacji. Na poprawę sytuacji rodzin mogło mieć wpływ
zwiększenie dostępności przedszkoli, żłobków, dziennych
opiekunów, klubów dla rodzin.
W miejscach, gdzie zaobserwowano kumulację problemów
społecznych stworzono lokalne systemy wsparcia dla dzieci
i młodzieży.

liczba dzieci w roku sprawozdawczym placówki socjalizacyjne
Źródło: BDL.
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Przemoc

Wykształcenie osób, które doświadczyły przemocy.

Sytuacja materialna osób, które doświadczyły przemocy.
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Średnie

Dane dotyczące przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
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* Na pytanie odpowiadały tylko te osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy
doświadczyły lub były świadkami przemocy w swoim domu (n = 79). Z uwagi na
niską liczebność przedstawione dane mają charakter poglądowy.
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Liczba "Niebieskich Kart" przekazanych do Zespółów
Liczba osób, które doświadczyły przemocy w rodzinie
Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie
Liczba rodzin objętych procedurą "Niebieskie Karty"

2019

Starcza na wszystko Starcza na wszystko Żyjemy oszczędnie
Żyjemy bardzo
Pieniędzy starcza
i jeszcze oszczędzamy bez specjalnych i dzięki temu starcza
oszczędnie, aby tylko na podstawowe
na przyszłość
wyrzeczeń, lecz nie
na wszystko
odłożyć na
potrzeby
oszczędzamy na
poważniejsze zakupy
przyszłość

14% mieszkańców dostrzega w swoim sąsiedztwie rodziny,
w których mogło dojść do stosowania przemocy. Wzrost liczby
uruchomionych procedur „Niebieskich kart” jest spowodowany
m.in. zmianą w 2011 roku procedury. Wśród osób
doświadczających przemocy 57% to kobiety a 43% to mężczyźni.
Problem coraz częściej dotyczy rodzin w dobrej sytuacji
materialnej z wyższym wykształceniem oraz cudzoziemców.
Wzrasta problem przemocy psychicznej, w tym zaniedbywania
dzieci przez rodziców. Osoby starsze doświadczają przemocy
ekonomicznej, fizycznej oraz zaniedbania ze strony dorosłych
dzieci. Przemoc jest nadal tematem tabu.
Raport z badania „Porozmawiajmy o relacjach”, Danae, Warszawa 2019.
Raport z badania „Opinie i postawy profesjonalistów dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie
w m.st. Warszawie”, Danae, Warszawa 2019.
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Uzależnienia

Alkohol
Wg zaleceń WHO profilaktyka selektywna i wskazująca powinna być
skierowana do około 17% populacji mieszkańców, a profilaktyka
uniwersalna do ok. 83%.
Większość leczonych i 70% zmarłych w 2015 r. z powodu dolegliwości
związanych z alkoholem stanowią mężczyźni, głównie w wieku
produkcyjnym. W latach 2003-2016 zwiększył się odsetek kobiet
w izbie wytrzeźwień (w 2003 r. - 7,1%, 2015 r. - 12,3%, 2019 r. - 10,7%).
Osoby nieletnie mogą kupić alkohol w wielu miejscach na terenie
Warszawy. W ciągu 30 dni przed badaniem, alkohol piło 69%
respondentów z II klas szkół ponadgimnazjalnych i 32% z III klas
gimnazjów. Dziewczęta z młodszej grupy wiekowej znacznie częściej niż
chłopcy przyznawały się do spożywania alkoholu kiedykolwiek w życiu
(73% i 65%) oraz w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem (37% i 27%)
(badanie 2015 r.).
70% kasjerów na stacjach benzynowych było gotowych sprzedać
alkohol „pijanemu kierowcy” (badanie metodą tajemniczy klient, 2017
r.). Utrzymuje się problem wypadków drogowych związanych
z alkoholem.
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szacowana liczba dorosłych
z zaburzeniami alkoholowymi.
Spożycie alkoholu w Warszawie jest
o 40% wyższe niż w całej Polsce.
Skumulowane spożycie 100% alkoholu
wynosiło w 2016 r. w Warszawie 13,3
litra (9,4 l. w Polsce).

Szacunkowa liczba mieszkańców Warszawy,
wg kategorii problemowych
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Uzależnieni od alkoholu
Dorośli żyjący w otoczeniu alkoholika (współmałżonkowie, rodzice)
Dzieci wychowujące się w rodzinach alkoholowych
Pijący szkodliwie
Pijący ryzykownie

Źródło: Ekspertyza nt. konsumpcji alkoholu i narkotyków oraz zaburzeń
psychicznych związanych z ich używaniem w Warszawie, J. Moskalewicz, J.
Sierosławski, D. Biechowska, IPiN, Warszawa 2017.
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Narkotyki

47

zgonów z powodu nielegalnych
substancji psychoaktywnych
w aglomeracji warszawskiej w 2016 r.
Liczba zgonów z powodu użytkowania narkotyków
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% przyjętych do stacjonarnego lecznictwa psychiatrycznego
z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania
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Pierwszy kontakt z narkotykami i nowymi substancjami
psychoaktywnymi dziewczęta mają w wieku 14 lat
a chłopcy w wieku 13 lat. Marihuana i haszysz są
najczęściej stosowanymi substancjami psychoaktywnymi.
W ciągu 30 dni przed badaniem marihuanę i haszysz
używało co najmniej raz 7% badanych gimnazjalistów oraz
20% uczniów II klas szkół średnich. 44% gimnazjalistów
oraz 37% uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych
stosowało jeden rodzaj nowej substancji psychoaktywnej.
17% uczniów młodszych oraz 10% starszych przyznało się
do używania 4 lub więcej różnych substancji.
Problem stanowią nowe formy uzależnień od czynności
(behawioralne). Wzrastała umieralność problemowych
użytkowników narkotyków.
Źródło: Picie alkoholu i używanie substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy, przez młodzież
szkolną na terenie m.st. Warszawy, PBS Sp. z o.o., 2015.

F11 - opioidy

F13 - uspokajajace i F15 - amfetamina
nasenne
2003 Odsetek

2015 Odsetek

F19 - mieszane i
nieokreślone

J. Moskalewicz, J. Sierosławski, D. Biechowska, Ekspertyza nt konsumpcji alkoholu
i narkotyków oraz zaburzeń psychicznych związanych z ich używaniem w warszawie,
Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2017.
Raport o stanie narkomanii w Polsce w 2018 roku, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania
Narkomanii, Warszawa 2018.
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Wykluczenie mieszkaniowe

Podobnie jak w innych dużych miastach wysokie
koszty mieszkań i nieuregulowana sytuacja
własnościowa mogą sprzyjać zjawisku
wykluczenia mieszkaniowego. Najczęściej to
problemy finansowe, zdrowotne lub sytuacja
kryzysowa są powodem narastania zadłużeń
w opłacaniu czynszu. Miasto prowadzi pomoc
mieszkaniową dla osób o niskich dochodach,
z niepełnosprawnościami, zaburzeniami
psychicznymi oraz osób w kryzysie
bezdomności.

Powody zwiększenia liczby osób oczekujących na mieszkania
komunalne, zamianę lokalu oraz lokal socjalny.

Mieszkanie to nie tylko dach nad głową, lecz,
przede wszystkim, prywatność,
przewidywalność otoczenia społecznego
i materialnego oraz perspektywa
długoterminowego pobytu. Mieszkanie jest
podstawowym narzędziem usamodzielniania się
osób w trudnej sytuacji życiowej.
Źródło: Warszawski program gospodarowania mieszkaniowym zasobem na lata 2018-2022.
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Mieszkania treningowe umożliwiają np.
osobom z zaburzeniami psychicznymi
funkcjonować samodzielnie przy wsparciu
specjalistów. Rodziny osób korzystających z
takiego wsparcia mieszkaniowego mają
możliwość wytchnienia i mogą podjąć
aktywność zawodową.
Zasób komunalny przeznaczony na
zapewnienie pomocy mieszkaniowej stanowi
ok. 9% ogólnej liczby mieszkań w Warszawie.
Największym zasobem dysponuje Praga
Północ i Śródmieście, a najmniejszym
Wilanów, Ursynów i Bemowo. Lokale z
najmem socjalnym stanowią 11% zasobu
mieszkań m.st. Warszawy, co zapewnia
zaspokajanie podstawowych potrzeb osób i
rodzin w trudnej sytuacji.

Liczba lokali z najmem socjalnym
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Źródło: Warszawski program gospodarowania mieszkaniowym zasobem na lata 2018-2022.
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Liczba osób w kryzysie bezdomności w Warszawie
3000

Warszawa pozostaje atrakcyjna dla osób
w trudnej sytuacji życiowej z innych rejonów
kraju, ze względu na większe możliwości
uzyskania wsparcia (np. jadłodajnie, łaźnie,
schroniska), znalezienia nieformalnego lokum
czy dostępu do pomocy medycznej. Wiele gmin
nie zapewnia infrastruktury i wsparcia.
Podobnie jak inne duże miasta, stolica ma
problem ze wzrostem liczby osób
wykluczonych. Kumulacja problemów
ekonomicznych, zdrowotnych czy sytuacja
kryzysowa (pożar, niepełnosprawność, konflikt
w rodzinie, utrata środków do życia) może
wiązać się z bezdomnością.
Ok. 19% wśród osób w kryzysie bezdomności
to kobiety.
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Źródło: Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych, koordynowane przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
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Korzystanie z pomocy społecznej

Problemy społeczne w okolicy miejsca zamieszkania.
Zdaniem przedstawicieli instytucji
pomocy społecznej najważniejsze
problemy w dzielnicach to:
• niesamodzielność z powodu
wieku czy niepełnosprawności,
• długotrwała, przewlekła
choroba,
• przemoc w rodzinie,
• bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych,
• alkoholizm i inne uzależnienia.
W perspektywie całego miasta
istotnym problemem jest również
bezdomność.

Problemy występujące w sąsiedztwie, w okolicy miejsca zamieszkania, które
w opinii mieszkańców powinny zostać rozwiązane w pierwszej kolejności.
41%

Nadużywanie alkoholu lub uzależnienie od alkoholu
30%

Bezdomność
Przemoc rówieśnicza wśród dzieci i młodzieży

26%

Niszczenie mienia przez wandali

25%

Trudna sytuacja materialna rodzin (bieda, ubóstwo)

23%

Bezrobocie, brak pracy

23%
21%

Przemoc w miejscach publicznych, np. zaczepki, bójki,…
Występowanie przemocy w rodzinie

17%

Narkomania

16%

Włamania do mieszkań

Ocena efektywności i skuteczności systemu pomocy społecznej
funkcjonującego w m.st. Warszawie oraz określenie barier i szans
ewentualnych zmian, EGO, Warszawa 2020.

14%

Trudne warunki mieszkaniowe

12%

Kradzieże samochodów

11%

* Na pytanie odpowiadały tylko te osoby, które
odnotowały w sąsiedztwie występowanie
problemów społecznych (n = 1047).
Dane nie sumują się do 100%, ponieważ
respondenci mogli wskazać maksymalnie trzy
problemy do rozwiązania w pierwszej kolejności.

Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = 1100).
Raport z badania ilościowego „Porozmawiajmy o relacjach”, Danae, Warszawa 2019.
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Powody korzystania z pomocy społecznej (liczba rodzin)
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Źródło MPiPS03

W latach 2008-2018 blisko o połowę zmniejszyła się liczba rodzin korzystających z pomocy z uwagi na bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
Znacznie wolniej spada liczba rodzin z osobami z niepełnosprawnością. Dość nieregularna jest tendencja w przypadku
korzystania z pomocy z uwagi na długotrwałą i ciężką chorobę.
18% warszawiaków wskazało, że często lub stale w ich sąsiedztwie występuje problem nadużywania alkoholu
i bezdomność, co w zestawieniu ze statystykami wskazuje, że część osób z problemami nie zgłasza się po pomoc.
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% osób korzystających wyłącznie w postaci pracy
socjalnej wśród ogółu udzielonych świadczeń

Przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej
zapewniają, że stygmatyzacja odbiorców pomocy
społecznej utrudnia pracę socjalną. Zapewniają,
że pomoc trafia do osób potrzebujących. W razie
wątpliwości, np. wykorzystania zasiłku na
alkohol, pracownik socjalny ustala z klientem
inne formy pomocy.
Praca socjalna jest pozytywnie oceniana przez
większość korzystających. W 2019 roku 36% osób
korzystała wyłącznie z pracy socjalnej, nie
pobierając świadczeń pieniężnych. Często są to
osoby przekraczające kryterium dochodowe,
przeżywające kryzysy rodzinne, zdrowotne,
mieszkaniowe, psychiczne. Istnieje
zapotrzebowanie na zindywidualizowane
wsparcie w postaci wiązki usług pozwalających
na poprawę sytuacji w różnych sferach życia.
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Źródło MPiPS03

Ocena sytuacji przez ośrodki pomocy społecznej
Próg dochodowy ustalony jest zbyt nisko
Kwoty świadczeń z pomocy są zbyt niskie by
stanowić realną pomoc
Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane
są w większości osobom naprawdę…
Realna sytuacja bytowa klientów jest często
lepsza niż deklarowana w dokumentach
Klienci ośrodka znają i rozumieją kryteria
przyznawania świadczeń
0

2

4

6

8

10

12

14

raczej się zgadzam
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Ocena efektywności i skuteczności systemu pomocy społecznej
funkcjonującego w m.st. Warszawie oraz określenie barier i szans
ewentualnych zmian, EGO, Warszawa 2020.
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Poziom zaufania do różnych osób i instytucji
Do nauczycieli
(n = 876)

24%

Do pracowników służby zdrowia
(n = 1099)
Do policjantów
(n = 1096)
Do pracowników ośrodków pomocy społecznej
(n = 884)
Do pracowników organizacji pozarządowych,
np. stowarzyszeń, fundacji
(n = 1025)
Do urzędników
(n = 1090)

25%
18%
10%
11%
6%

(5) zdecydowanie mam zaufanie
(3) ani nie mam zaufania, ani mam zaufanie
(1) zdecydowanie nie mam zaufania

52%
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15% 4%4%

47%
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48%
47%
43%
47%

2%
8% 1%

23%

1%
6% 13%

29%

1%
6% 10%

34%

1%
11% 1%

(4) raczej mam zaufanie
(2) raczej nie mam zaufania
Trudno powiedzieć

Badanie CAPI przeprowadzone na próbie pełnoletnich mieszkańców Warszawy (N = 1100).
Raport z badania ilościowego „Porozmawiajmy o relacjach”, Danae, Warszawa 2019
Ocena efektywności i skuteczności systemu pomocy społecznej funkcjonującego
w m.st. Warszawie oraz określenie barier i szans ewentualnych zmian, EGO, Warszawa 2020.
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57% mieszkańców ma zaufanie do
pracowników pomocy społecznej. 36%
osób nie oceniło jednoznacznie swojego
stosunku do OPSów, co może wynikać
z braku doświadczeń w korzystaniu.
Większość osób korzystających z pomocy
ocenia ją pozytywnie. Negatywna ocena
może wynikać z chęci ukrywania
problemów i braku gotowości do podjęcia
pracy socjalnej przez rodzinę.
Przedstawiciele ośrodków pomocy
społecznej zapewniają, że stygmatyzacja
utrudnia im pracę oraz, że pomoc trafia
do osób potrzebujących.
Pomoc społeczna źle kojarzy się ludziom:
„Ktoś powie: chłop, któremu nie chce się
robić.”
„W społeczeństwie panuje przekonanie, że
OPS jest dla jakiejś nędzy, dla marginesu
społecznego.”
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Ocena współpracy w realizacji pomocy społecznej
Ocena współpracy ośrodków pomocy
społecznej z organizacjami pozarządowymi
efektywność w działaniu
elastyczność w reagowaniu na nowe
problemy
kreatywność, tworzenie nowych
rozwiązań
diagnozowanie potrzeb klientów pomocy
społecznej
znajomość tematu/profesjonalizm
znajomość odpowiednich przepisów
prawnych
zaangażowanie w świadczenie usług
wysokiej jakości dla klientów pomocy…
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Raczej źle
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Raczej dobrze
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Bardzo dobrze

Ocena efektywności i skuteczności systemu pomocy społecznej funkcjonującego
w m.st. Warszawie oraz określenie barier i szans ewentualnych zmian, EGO, Warszawa 2020.

Ocena współpracy z organizacjami pozarządowymi jest
dobra. Pracownicy socjalni i urzędów dzielnic kierując
swoich klientów wierzą, że otrzymają oni pomoc wysokiej
jakości. Współpraca pozwala wzbogacić ofertę
o niestandardowe elementy.
Organizacje również dobrze oceniają współpracę. Przyznają,
że głównie polega ona na wymianie informacji, praktyk
i doświadczeń, a także konsultacji konkretnych przypadków.
Organizacje włączają się w dyskusję o wyzwaniach,
założeniach polityki społecznej oraz tworzenie pomysłów na
rozwiązywanie problemów społecznych.
Istnieje potrzeba zacieśnienia współpracy ze żłobkami,
przedszkolami, szkołami, poradniami psychologicznopedagogicznymi, poradniami zdrowia psychicznego, sądami
i kuratorami sądowymi. Potrzebują one realizować spójny
plan działania, poprawić przepływ informacji, znajomość
oferty i koordynację współpracy.
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Seniorzy

Największy odsetek osób w wieku
poprodukcyjnym mieszka
w Śródmieściu (29%). W ciągu
ostatniej dekady zaobserwowano
wyraźny wzrost odsetka osób
w wieku poprodukcyjnym na
Ursynowie (wzrost o 11pp)
i Bemowie (o 9,6pp). Są to
równocześnie dzielnice
o stosunkowo słabszym zapleczu
instytucjonalnym w obszarze
wsparcia seniorów. Wilanów
i Żoliborz to dzielnice, gdzie trend
jest odwrotny, ale z różnych
powodów – efekt nowych osiedli
(Miasteczka Wilanów, Zielony
Żoliborz, Żoliborz Artystyczny), oraz
stabilizacji demograficznej
Żoliborza.

Rozmieszczenie
mieszkańców wieku
powyżej 60. roku życia
w Warszawie.

Koncepcja mapy: Tomasz Pactwa, Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych
Wykonanie mapy: Joanna Gaszewska, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Jarosław Mazur, Biuro Geodezji i Katastru
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Potrzeby osób z niepełnosprawnościami powyżej 65. roku życia w
zakresie ogólnodostępnej opieki zdrowotnej (dane w %).
75
74

Lekarze specjaliści

udział osób w wieku 80 i więcej lat
wśród ogółu starszych osób.

37

Zabiegi rehabilitacyjne

30

Nowoczesne metody leczenia, leki

29
30

Badania diagnostyczne

29
26
15
17

Podstawowa opieka zdrowotna

13

Turnusy rehabilitacyjne

Największe potrzeby seniorów dotyczą dostępu do
lekarzy specjalistów, zabiegów rehabilitacyjnych
oraz nowoczesnych sposobów leczenia i leków.
21% osób w wieku 80+ korzysta z podstawowych
usług opiekuńczych, a tylko 9% ze specjalistycznych
usług opiekuńczych. Liczba osób w tym wieku
rośnie, natomiast malała liczba osób, którym
przyznano usługi. Nastąpiła zmiana formuły
dostarczania usług opiekuńczych.

9
11

Sanatoria

5

Opieka psychologa

1
3

Opieka psychiatry

1
1

Opieka dentystyczna

1
1

65–79 (n = 584)

0,5
1

powyżej 80 lat (n = 249)

Nie wiem, trudno powiedzieć

6%

Próba: osoby z niepełnosprawnościami powyżej 16. roku życia (n = 1 350).
Skala i struktura zjawiska niepełnosprawności w m.st. Warszawie, PBS Sp. z o.o.,
Warszawa/Sopot 2018.

Niska jest aktywność seniorów, tylko 26% interesuje
się ofertą dla seniorów, a w sytuacji
niepełnosprawności już tylko 16% osób zgłasza
potrzebę dostępu do miejsc spędzania czasu
wolnego.
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Potrzeby osób z niepełnosprawnościami powyżej 16. roku
życia w zakresie wsparcia i opieki środowiskowej (dane w %).
16

Miejsca spotkań i zajęcia służące
zagospodarowaniu wolnego czasu

Podstawowe usługi opiekuńcze

7
11

Terapia usprawniająca

9
Pomoc w formie gotowych posiłków

2
9
10

Towarzystwo np. w domu, na spacerze
Pomoc w nawiązaniu kontaktu z innymi
osobami znajdującymi się w podobnej…

3
4

Dzienne, czasowe ośrodki z zapewnioną
odpowiednią opieką

4
6

Całodobowe, czasowe ośrodki z zapewnioną
odpowiednią opieką

3

Całodobowe ośrodki z zapewnioną
odpowiednią opieką i aktywizacją

4

Opieka, wsparcie umożliwiające samodzielne
zamieszkiwanie

3

6
7

26
22
21
21

Pomoc finansowa

9

Dzienne ośrodki z zapewnioną odpowiednią
opieką i aktywizacją
Dostęp do warsztatów terapii zajęciowej

Potrzeby osób z niepełnosprawnościami powyżej 65. roku
życia w zakresie świadczeń pomocowych (dane w %).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Pomoc rzeczowa
Pomoc prawna

65–79 (n = 584)
powyżej 80 lat (n = 249)

7

Próba: osoby z niepełnosprawnościami powyżej 16. roku życia (n = 1 350).

7
7
10
5
8
9
6
4
3
4

65-79 (n = 584)

powyżej 80 lat (n = 249)

Z badania „Warunki życia warszawskich seniorów”
przeprowadzonego w 2016 r. wynika, że tylko 26% seniorów
interesuje się ofertą zajęć edukacyjnych, kulturalnych,
sportowych, rekreacyjnych organizowanych dla osób starszych
w Warszawie. Duża część seniorów jest zadowolonych
z kontaktów z rodziną i sąsiadów oraz korzysta
z ogólnodostępnej oferty.

Skala i struktura zjawiska niepełnosprawności w m.st. Warszawie, PBS Sp. z o.o., Warszawa/Sopot 2018.
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Najczęściej z usług opiekuńczych, przyznanych przez
ośrodki pomocy społecznej, korzystają osoby
prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe.
Od 2016 roku rosły koszty świadczenia tych usług
m.in. z powodu Rozporządzenia Rady Ministrów
z 2016 w sprawie wysokości minimalnego
wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki
godzinowej (13 zł).

liczba osób, którym decyzją przyznano usługi
opiekuńcze
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średnia wartość zleconych usług opiekuńczych
25

usługi opiekuńcze

20

specjalistyczne usługi opiekuńcze
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5
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Źródło: MPiPS03
Liczba i wartość usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych liczona jest na
podstawie decyzji i nie jest korygowana faktycznymi wydatkami gminy na te świadczenia.

W celu ujednolicenia odpłatności od mieszkańców
za usługi w całej Warszawie, Rada m.st. Warszawy
zmieniła w 2018 roku zasady odpłatności.
Dodatkowo dzięki temu mieszkańcy nie ponoszą
pełnych, wyższych kosztów realizacji usługi. Od 2018
roku stawka odpłatności ponoszonej przez
mieszkańców nie zmieniła się i obserwujemy wzrost
liczby osób korzystających z tej formy pomocy.
Opiekę długoterminową świadczą również
opiekunowie nieformalni, często członkowie
rodziny, przy niewielkim wsparciu instytucjonalnym.
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Niepełnosprawność seniorów dominuje wśród zbadanych
osób z niepełnosprawnościami. Ponad połowa (53%) osób
z niepełnosprawnościami to osoby w wieku powyżej 60.
roku życia. Są to przede wszystkim albo gospodarstwa
samodzielnie mieszkających starszych osób (głównie kobiet
po 60. roku życia) lub gospodarstwa małżeństw bez dzieci.

Osoby z niepełnosprawnościami wg wieku
0-29 lat
16%

Osoby w wieku 30-59 lat stanowią 31%, a osoby
w przedziale wieku od 0 do 29 lat – 16%.
Dominują niezarobkowe źródła dochodu (emerytury,
renty). W konsekwencji, gospodarstwa domowe z osobami
z niepełnosprawnościami dysponują dużo niższym
dochodem. Ich sytuacja materialna jest zła i wyraźnie to
widać w oszczędnym wydawaniu pieniędzy. Ich sytuacja
społeczno-ekonomiczna i demograficzna jest mniej
korzystna niż gospodarstw domowych bez osób
z niepełnosprawnościami.
47% mieszkańców uważa Warszawę za przyjazne miejsce
dla osób z niepełnosprawnościami, jednak same osoby
z niepełnosprawnościami wskazują na ograniczenia
w korzystaniu z usług i brak zrozumienia.

powyżej 60
lat
53%

0-29 lat

30-59 lat
31%

30-59 lat

powyżej 60 lat

Skala i struktura zjawiska niepełnosprawności w m.st. Warszawie, PBS Sp. z o.o.,
Warszawa/Sopot 2018.
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Niepełnosprawność

22%
gospodarstw domowych żyje
z osobami z niepełnosprawnościami,
to stanowi 169 5 tys. gospodarstw.
Gospodarstwa domowe, wg obecności osoby
z niepełnosprawnością.

Najbardziej liczne są jednoosobowe gospodarstwa
domowe z kobietami powyżej 60. roku życia
(łącznie 26% wszystkich osób
z niepełnosprawnościami), z czego więcej
z niepełnosprawnością biologiczną (16%) niż
prawną (10%). 10% gospodarstw obejmuje także
kobiety powyżej 60. roku życia, ale mieszkające
z osobą sprawną. Wzrasta zapotrzebowanie na
pomoc zindywidualizowaną, uzależnioną m.in. od
rodzaju niepełnosprawności i stopnia
niesamodzielności.

21,9

78,1

GD z OzN

Osoby z niepełnosprawnościami stanowią 6,6%
osób do 60. roku życia (117 tys. osób). Deprywacja
materialna na poziomie gospodarstwa domowego,
wiąże się z brakiem poczucia bezpieczeństwa
wszystkich osób to gospodarstwo tworzących.

GD bez OzN

Skala i struktura zjawiska niepełnosprawności w m.st. Warszawie, PBS Sp. z o.o.,
Warszawa/Sopot 2018.
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Hierarchia potrzeb osób z niepełnosprawnościami
powyżej 16. roku życia.
•
•
•
•
•
•
•

Ogólnodostępna opieka zdrowotna;
Znoszenie barier;
Świadczenia pomocowe;
Warunki mieszkaniowe;
Wsparcie i opieka środowiskowa;
Aktywność zawodowa i edukacyjna;
Opieka środowiskowa i wsparcie
opiekunów.
Fot. DG EMPL
Warszawa zajęła pierwsze miejsce w edycji 2020. konkursu Access City, w którym
nagradzane są miasta działające na rzecz zwiększania dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami. Nagrodę przyznaje Komisja Europejska.
Źródło: Strona Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego
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Potrzeby osób z niepełnosprawnościami powyżej 16. roku życia w zakresie
ogólnodostępnej opieki zdrowotnej w podziale na wiek (dane w %).
57
Lekarze specjaliści
31
36
37
30
30
28
29
30

Zabiegi rehabilitacyjne
Nowoczesne metody leczenia, leki
16
18

Badania diagnostyczne

16
14
15
17

Podstawowa opieka zdrowotna
Turnusy rehabilitacyjne
4
Sanatoria
Opieka psychologa
Opieka psychiatry
Opieka dentystyczna

5
5
4
1
3
2
1
1
3
2
1
1

9

65

75
74

Lekarze specjaliści

56

Zabiegi rehabilitacyjne

44

Turnusy rehabilitacyjne

34

Nowoczesne metody leczenia,
leki

28

Badania diagnostyczne

13

Sanatoria

29
26

22
17
13

10

Opieka psychologa

9

Podstawowa opieka
zdrowotna

8

Opieka psychiatry
Opieka dentystyczna

10
11

4

osoby z niepełnosprawnościami
poniżej 16. roku życia (n = 122)

2

0–44 (n = 158)
45–64 (n = 359)
9

65–79 (n = 584)
powyżej 80 lat (n = 249)

Próba: osoby z niepełnosprawnościami powyżej 16. roku życia (n = 1 350).
Skala i struktura zjawiska niepełnosprawności w m.st. Warszawie, PBS Sp. z o.o.,
Warszawa/Sopot 2018.

Zapotrzebowanie na specjalistyczną opiekę lekarską jest
wśród osób z niepełnosprawnościami najczęściej zgłaszane
i zwiększa się wraz z wiekiem. Młodsze pokolenie osób
z niepełnosprawnościami częściej zgłasza potrzebę
korzystania z turnusów rehabilitacyjnych.
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Potrzeby osób z niepełnosprawnościami powyżej 16. roku życia
w zakresie znoszenia barier w podziale na wiek (dane w %).
Chodniki, przejścia podziemne i przez ulicę,
bez barier architektonicznych

32
36

Budynki użyteczności publicznej bez barier
architektonicznych

24
28
35
34

Transport specjalistyczny dla osób z
niepełnosprawnością „od drzwi do drzwi”
Środki komunikacji miejskiej i przystanki
przystosowane do OzN

44

52

7
8

17
18
13
10
13
16

6
3
8
8
6
Możliwość korzystania z tłumaczenia
2
migowego w urzędach i innych instytucjach… 12
4
Uczestnictwo w kulturze, np. dzięki
1
2
możliwości korzystania z audiodeskrypcji
1
1
Dokumenty urzędowe sformułowane w
1
zrozumiałym języku i w odpowiednim… 13
4
Dokumenty elektroniczne i strony
1
0,4
internetowe urzędów dostosowane do… 0,3

Potrzeby w zakresie
znoszenia barier
architektonicznych
w mieście, są najczęściej
zgłaszane przez osoby
z niepełnosprawnością
poniżej 16.* i powyżej
80. roku życia.

Pomoc asystenta w poruszaniu się po mieście,
załatwianiu różnych spraw

Inne formy pomocy
Nie wiem, trudno powiedzieć

0,5
0,5
1
7
4
3
3

0–44 (n = 158)
45–64 (n = 359)
65–79 (n = 584)
powyżej 80 lat
(n = 249)

Próba: osoby z niepełnosprawnościami powyżej 16. roku życia (n = 350).
Skala i struktura zjawiska niepełnosprawności w m.st. Warszawie, PBS Sp. z o.o.,
Warszawa/Sopot 2018.

*Dane dot. osób z niepełnosprawnościami do 16. roku życia, strona 171.-172.

Postawy społeczne wobec osób
z niepełnosprawnościami.
• 47% wszystkich badanych uważa Warszawę za przyjazne miejsce dla osób z niepełnosprawnościami z powodu:
• coraz lepszej infrastruktury, w tym transportowej,
• wsparcia i udogodnień systemowych,
• wsparcia instytucji i organizacji pozarządowych.
• Natomiast nieprzyjemne zdarzenia zgłaszane przez osoby z niepełnosprawnością dotyczyły:
• powyżej 16. roku życia – opieki medycznej, usług instytucji publicznych, reakcji społecznych w transporcie,
reakcji otoczenia społecznego i rynku pracy. Niezrozumienia ich niepełnosprawności, bagatelizowania ich
sytuacji zdrowotnej, utrudnień w zakresie infrastruktury transportowej, trudności komunikacji z otoczeniem
oraz problemów w relacjach z innymi osobom z niepełnosprawnością.
• poniżej 16. roku życia – kontakty z otoczeniem społecznym oraz bariery architektoniczne. Brak zrozumienia
niepełnosprawności dzieci przez ich rówieśników, przez co dochodziło do izolacji i wykluczenia ich ze środowiska
szkolnego.
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Potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie świadczeń pomocowych w podziale na wiek (%).
poniżej 16. roku życia.

powyżej 16. roku życia.
30
26
26
22

Pomoc finansowa
5
Podstawowe usługi opiekuńcze

Terapia usprawniająca

11

8
7
7

Pomoc w formie gotowych posiłków

2
5

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

5
4
4

14

10

21
21

Terapia usprawniająca
Pomoc finansowa

Pomoc w formie
gotowych posiłków
Specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Środki higieniczne,
opatrunkowe
Podstawowe usługi
opiekuńcze
Pomoc rzeczowa

8
9
9

32

Pomoc prawna

21
8
7
7
4
4
3

5
6
Próba: osoby z niepełnosprawnościami
4
0-44 (n = 158)
poniżej 16. roku życia (n = 122).
7
4
Pomoc prawna
45-64 (n = 359)
3
4
65-79 (n = 584)
6
2
Środki higieniczne, opatrunkowe
powyżej 80 lat (n = 249)
3
3
Próba: osoby z niepełnosprawnościami powyżej 16. roku życia (n = 1350).
Pomoc rzeczowa

Osoby z niepełnosprawnościami
poniżej 16. roku życia najbardziej
potrzebują terapii usprawniających,
np. logopedy czy integracji
sensorycznej (32%), ogólnie
rozumianej pomocy finansowej
(21%) oraz pomocy w formie
gotowych posiłków (8%).
Osoby w wieku 16-44 lat najczęściej
potrzebują pomocy finansowej
(30%) i terapii usprawniającej
(14%). Osoby powyżej 65. roku
życia najbardziej potrzebują
pomocy finansowej, usług
opiekuńczych podstawowych
i specjalistycznych oraz posiłków.

Skala i struktura zjawiska niepełnosprawności w m.st. Warszawie, PBS Sp. z o.o., Warszawa/Sopot 2018.
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Potrzeby osób z niepełnosprawnościami powyżej 16. roku życia
w zakresie warunków mieszkaniowych w podziale na wiek (w %).
12
9
12
18

Posiadanie mieszkania na parterze

10
10
15
14

Likwidacja barier architektonicznych
w budynku
Montaż windy w budynku lub jej
dostosowanie do potrzeb osoby
niepełnosprawnej
Dostosowanie mieszkania do potrzeb
osoby niepełnosprawnej

5
7
8
11
6
6
9
8

Remont mieszkania ze względu na jego
zły stan techniczny

5
5
6
7

Zamiana mieszkania ze względu na jego
niewystarczającą powierzchnię

6
4
3
5

0–44 (n = 158)
45–64 (n = 359)

65–79 (n = 584)
powyżej 80 lat (n =
249)

Próba: osoby z niepełnosprawnościami powyżej 16. roku życia (n = 1 350).

Zapewnienie dostępnych mieszkań
dostosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami jest elementem systemu
usług opieki. Rozwijane jest wsparcie
środowiskowe, które pozwoliłoby osobie zależnej,
pozostać jak najdłużej we własnym domu.
W mieszkaniach chronionych specjaliści prowadzą
trening umiejętności funkcjonowania
w środowisku, w integracji ze społecznością
lokalną.
W Warszawie w 2018 roku działało osiem
mieszkań chronionych o charakterze
treningowym, w tym 4 dla osób chorujących
psychicznie, 4 dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną i jedno dla osób
z niepełnosprawnością sprzężoną.
Działania prowadzone w takich mieszkaniach
pozwalają odciążać rodziny i opiekunów.

Skala i struktura zjawiska niepełnosprawności w m.st. Warszawie, PBS Sp. z o.o.,
Warszawa/Sopot 2018.
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Potrzeby w zakresie opieki środowiskowej i wsparcia opiekunów osób z niepełnosprawnościami (dane w procentach).
powyżej 16. roku życia

poniżej 16. roku życia
9

Wsparcie opiekunów w sprawowaniu opieki,
codziennych obowiązkach

8
11
9

Poradnictwo dla opiekunów, np. informacje o
dostępnych formach pomocy, wsparcia

8
10
7

Kontynuacja opieki w przypadku braku opiekuna

6
9
7

Nabywanie dodatkowych umiejętności związanych
z pielęgnacją, opieką

Poradnictwo dla opiekunów, np. informacje
o dostępnych formach pomocy, wsparcia
Nabywanie dodatkowych umiejętności związanych z pielęgnacją,
opieką
Pomoc w nawiązaniu kontaktu z innymi osobami znajdującymi się w
podobnej sytuacji
Wolny czas dla siebie na wytchnienie od opieki nad osobą
niepełnosprawną
Wsparcie opiekunów w sprawowaniu opieki, codziennych
obowiązkach

6

29
23
19
19
17

Kontynuacja opieki w przypadku braku opiekuna
9

3
3
3

Wolny czas dla siebie na wytchnienie od opieki
nad osobą niepełnosprawną

Pomoc prawna dla opiekuna

3

Ogółem (n = 1 350)
OzN prawną (n = 741)

1
2
2
1

2

Próba: osoby z niepełnosprawnościami poniżej 16. roku życia (n = 122).

2
Pomoc psychologa dla opiekuna

11

Pomoc psychologa dla opiekuna

4
3
4

Pomoc w nawiązaniu kontaktu z innymi osobami
znajdującymi się w podobnej sytuacji

Pomoc prawna dla opiekuna

33

OzN tylko biologiczną
(n = 609)

Próba: osoby z niepełnosprawnościami powyżej 16. roku życia (n = 1 350).
Skala i struktura zjawiska niepełnosprawności w m.st. Warszawie, PBS Sp. z o.o.,
Warszawa/Sopot 2018.

42% osób z niepełnosprawnościami powyżej 16. roku nie
dostrzega braków w dostępnych formach pomocy dla ich
opiekunów. Wśród rodziców lub opiekunów osób
z niepełnosprawnościami poniżej 16. roku życia 31% nie
odczuwa żadnych braków, a 33% potrzebuje poradnictwa, np.
informacji o formach pomocy, 29% dodatkowych umiejętności
związanych z pielęgnacją i opieką, 23% pomocy
w nawiązywaniu kontaktu z osobami w podobnej sytuacji.
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Oczekiwania osób z niepełnosprawnościami w obszarze
aktywności zawodowej i edukacji są niewielkie. Ogółem
w populacji osób z niepełnosprawnościami powyżej 16.
roku życia tylko 5% osób potrzebuje dostosowanych ofert
pracy, 4% wyposażenia i dostosowania stanowiska pracy.
Większe zainteresowanie wsparciem w tym zakresie
zgłaszają osoby z niepełnosprawnościami w wieku 16-44
lat: dostosowanie ofert pracy do potrzeb i możliwości
(19%), odpowiednio wyposażone i dostosowane do
potrzeb stanowiska pracy (15%), pomoc w znalezieniu
pracy (11%) oraz dostęp do informacji o ofertach pracy
(9%). Jest to grupa, która ma mniejsze ograniczenia
w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych,
więc ma też większe potrzeby w zakresie aktywności
zawodowej. Zdaniem przedstawicieli placówek
prowadzących aktywizację zawodową, potrzebne jest
rozwijanie możliwości pracy dla osób niezdolnych do
uczestnictwa w rynku pracy, podnoszenie lub zmiana
kwalifikacji zawodowych oraz nauka zawodu.

Potrzeby osób z niepełnosprawnościami
w zakresie aktywności zawodowej i edukacyjnej
Oferty pracy dostosowane do potrzeb i
możliwości OzN

5
19

Stanowiska pracy odpowiednio wyposażone i
dostosowane dla OzN

4
15
3

Pomoc w znalezieniu pracy

11

Dostęp do informacji o możliwościach
zatrudnienia, dostępnych ofertach pracy

3
9

Możliwość zdobycia niezbędnych
umiejętności, np. pisanie CV

2

Pomoc w zdobyciu wykształcenia,
kontynuowaniu nauki

2

Wsparcie w założeniu własnej działalności
gospodarczej

1

Pomoc w przekwalifikowaniu się lub zdobyciu
określonych kwalifikacji

1

Asystent w miejscu pracy lub inne wsparcie
potrzebne do utrzymania pracy

1

Wsparcie w uzyskaniu doświadczenia
zawodowego

Ogółem (n = 1 350)

0,3

OzN w wieku 16 44 lat (n = 158)

Próba: osoby z niepełnosprawnościami powyżej 16. roku życia (n = 1 350)

Skala i struktura zjawiska niepełnosprawności w m.st. Warszawie, PBS Sp. z o.o., Warszawa/Sopot 2018
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Potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie wsparcia i opieki
środowiskowej (dane w procentach)
powyżej 16. roku życia.

poniżej 16. roku życia.

13
9
Miejsca spotkań i zajęcia
16
służące zagospodarowaniu
27
9
wolnego
czasu
9
Dzienne ośrodki z zapewnioną odpowiednią
6
7
opieką i aktywizacją
11
Dzienne ośrodki z
14
zapewnioną odpowiednią
26
5
Dostęp do warsztatów terapii zajęciowej
9
opieką i aktywizacją
2
2
2
Towarzystwo np. w domu, na spacerze
Całodobowe, czasowe
9
10
ośrodki z zapewnioną
17
14
odpowiednią
opieką
Pomoc w nawiązaniu kontaktu z innymi
7
3
osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji
4
Próba: osoby z niepełnosprawnościami poniżej 16.
2
Dzienne, czasowe ośrodki z zapewnioną
7
roku życia (n = 122).
4
odpowiednią opieką
6
3
Całodobowe, czasowe ośrodki z zapewnioną
6
3
odpowiednią opieką
6
2
0–44 (n = 158)
Całodobowe ośrodki z zapewnioną
3
4
odpowiednią opieką i aktywizacją
45–64 (n = 359)
7
3
65–79 (n = 584)
Opieka, wsparcie umożliwiające samodzielne
4
3
zamieszkiwanie
powyżej 80 lat (n = 249)
7
Próba: osoby z niepełnosprawnościami powyżej 16. roku życia (n = 1 350).
Miejsca spotkań i zajęcia służące
zagospodarowaniu wolnego czasu

Skala i struktura zjawiska niepełnosprawności w m.st. Warszawie, PBS Sp. z o.o., Warszawa/Sopot 2018.
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Miejsca spotkań i zajęć potrzebują osoby
z niepełnosprawnościami w wieku do 16 lat
(27%) oraz 65–79 lat (16%). Na tę potrzebę
wskazało 21% osób z uszkodzeniami
narządu słuchu.
Dziennych ośrodków z odpowiednią opieką
i aktywizacją potrzebują osoby do 16. roku
życia (26%) oraz powyżej 80. roku życia
(11%). Dostęp do warsztatów terapii
zajęciowej oraz możliwość spotkań
i nawiązania kontaktów z osobami
w podobnej sytuacji życiowej to potrzeby,
które najczęściej wskazywały osoby do 44
lat (14%) oraz osoby z uszkodzeniami
narządu słuchu (13%).
Opieki i wsparcia umożliwiającego
samodzielne zamieszkanie potrzebują
najczęściej osoby z uszkodzeniami
i chorobami narządu ruchu (10%).

Pilną potrzebą dla osób poniżej 16 lat są
całodobowe, czasowe ośrodki z zapewnioną
odpowiednią opieką, np. w razie choroby
opiekuna lub innej sytuacji losowej (17%).
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Zdrowie

Około 49% wszystkich warszawiaków stwierdziło*, że
służba zdrowia to pilny problem do rozwiązania. Wg
barometru warszawskiego w 2018 roku 41%
mieszkańców korzystało z usług zdrowotnych wyłącznie
w ramach ubezpieczenia NFZ, 25% w ramach NFZ
i prywatnych, a 13% wyłącznie z usług prywatnych.
Największa zachorowalność mieszkańców Warszawy
związana jest z chorobami układu krążenia i dotyczy
w szczególności mężczyzn. Na drugim miejscu są
choroby nowotworowe, na trzecim choroby układu
oddechowego.
Długość życia różni się w zależności od dzielnicy oraz
płci. Wpływ mają czynniki ryzyka dla zdrowia: otyłość,
nadciśnienie tętnicze, podwyższony poziom
cholesterolu, cukrzyca, palenie tytoniu, niski poziom
aktywności fizycznej, zanieczyszczenie powietrza.

Ocena sytuacji zdrowotnej przez mieszkańców
Warszawy

Odsetek mieszkańców,
którzy dobrze oceniają
publiczną służbę zdrowia
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Odsetek mieszkańców,
którzy źle oceniają
publiczną służbę zdrowia

50
40
30
20

Odsetek mieszkańców,
którzy uważają, że
zdrowie jest
najważniejszą sprawą do
rozwiązania w mieście

10

0

Źródło: Barometr warszawski

Przeciętna długość życia kobiet i mężczyzn w Warszawie.
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Dane: GUS
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312
W punktach konsultacyjno-diagnostycznych można
bezpłatnie, anonimowo i bez skierowania wykonać testy
na HIV. Przez ostatnie lata liczba testów wykonywanych
rocznie utrzymywała się na stabilnym poziomie,
natomiast w 2017 r. znacznie wzrosła (o około 40%).
Wzrasta również liczba zakażeń innymi chorobami
przenoszonymi drogą płciową. Ryzyko zakażenia jest
największe poprzez kontakty seksualne. Niechęć do
mówienia wprost o kwestii seksualności znacząco obniża
skuteczność podejmowanych działań.
Szacuje się, że z uwagi na dostępność i jakość leczenia,
w Warszawie przebywa jedna trzecia wszystkich osób
żyjących z HIV w Polsce. Z danych uzyskanych z punktów
testowania wynika, że są to również osoby zza
wschodniej granicy (głównie z Ukrainy i Rosji).

nowych zakażeń wirusem HIV
w 2018 r.
Obserwowany jest wzrost liczby
zakażeń HIV w Polsce.

Stosunek stwierdzonych zakażeń do liczby testów ogółem w
warszawskich PKD w latach 2013-2019 (%)
2
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0
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Wzrosło znaczenie i zainteresowanie zdrowiem
psychicznym. W Warszawie największa zachorowalność
dotyczy zaburzeń nerwicowych (2178 w 2014 roku)
i zaburzeń afektywnych: nastroju, emocji i aktywności
(1697 w 2014 roku). Wśród młodzieży do 18 r. ż. najbardziej
rozpowszechnione są zaburzenia behawioralne
(zachowania nałogowe i kompulsywne). Od 2011 roku
funkcjonuje model środowiskowej opieki psychiatrycznej
dla osób dorosłych, a od 2019 r. również dla dzieci
i młodzieży. W wyniku tych zmian odciążone zostały
szpitale. W 2020 roku Narodowy Fundusz Zdrowia –
Mazowiecki Oddział Wojewódzki zawarł kontrakty z 19
ośrodkami środowiskowej opieki psychologicznej
i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w 12
dzielnicach. Niewystarczająca jest oferta wsparcia
w sytuacji, kiedy terapią powinna zostać objęta cała
rodzina.

Zamachy samobójcze w Warszawie wg wieku
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Źródło: Statystyka Policji.
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