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I .  W P R O W AD Z E N I E  
Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych 

przez centrum usług społecznych, usługi społeczne oznaczają działania 

podejmowane przez gminę, świadczone w formie niematerialnej w celu zaspokajania 

potrzeb wspólnoty samorządowej na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup 

mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców. Usługi społeczne 

obejmują działania  z zakresu: polityki prorodzinnej, wspierania rodziny, systemu 

pieczy zastępczej, pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób 

niepełnosprawnych, edukacji publicznej, przeciwdziałania bezrobociu, kultury, kultury 

fizycznej i turystyki, pobudzania aktywności obywatelskiej, mieszkalnictwa, ochrony 

środowiska, reintegracji zawodowej i społecznej.  

Centra Usług Społecznych są odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa w 

zakresie dostępu do kompleksowych usług społecznych. Zwiększające się 

zapotrzebowanie na te usługi jest nowym wyzwaniem cywilizacyjnym związanym z 

wydłużaniem się życia ludzkiego, przemianami stylów życia i wzorów funkcjonowania 

rodziny. Głównym celem strategicznym CUS jest integracja, rozwój i poszerzanie 

dostępności usług społecznych.  Centra Usług Społecznych nie są placówkami 

pomocy społecznej, a pełnią rolę koordynatorów lokalnych systemów usługowych.  

W odpowiedzi na możliwość wprowadzenia zmian w zakresie prowadzenia 

polityki społecznej, miasto Milanówek przystąpiło do realizacji projektu, którego 

celem jest przekształcenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku w Milanowskie 

Centrum Usług Społecznych, a co za tym idzie zwiększenie dostępu do 

kompleksowej oferty usług społecznych.  

Jednym z zadań realizowanych przez centrum usług społecznych jest 

przeprowadzenie diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie 

usług społecznych (art. 21 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług 

społecznych przez centrum usług społecznych). Diagnoza dostarcza władzom gminy 

informacji o potrzebach mieszkańców  

w zakresie usług społecznych oraz danych o potencjale usługowym środowiska 

lokalnego. Jednym z kluczowych efektów przeprowadzonej diagnozy jest stworzenie i 

rozwój bazy informacji o dostępnych na obszarze działania centrum usługach 

społecznych. Trafna, rzetelna i użyteczna diagnoza potrzeb i potencjału powinna 

spełniać kilka podstawowych warunków: 
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 wieloaspektowość – powinna uwzględniać różnorodne uwarunkowania  

i przejawy kondycji społeczności lokalnej, dostarczać wiedzę na temat potrzeb 

społecznych, jak i zakresu oferowanych usług społecznych; 

 kompleksowość – powinna uwzględniać szeroki zakres działań usługowych 

organizowanych przez gminę; 

 zróżnicowanie metod badawczych – powinna łączyć metody i techniki 

badawcze; 

 partycypacja – powinna zapewniać uczestnictwo i wpływ społeczności na 

przebieg  

i rezultaty procesu; 

 praktyczność – powinna dostarczać władzom gminy informacji o potrzebach 

mieszkańców w zakresie usług społecznych.  

Niniejszy raport jest efektem przeprowadzonej Diagnozy potrzeb i potencjału 

lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych na terenie Miasta Milanówka. 

Diagnoza ta stanowi podstawę do zaplanowania kompleksowych działań i 

zapewnienia wysokiej jakości usług  

w tworzonym Milanowskim Centrum Usług Społecznych.  
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I I .  M E T O D O L O G I A  B A D AŃ  
 

CELE I OGÓLNE ZAŁOŻENIA BADANIA  

 

iniejsza diagnoza realizowana na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Milanówku ma na celu ukazanie potrzeb i potencjału lokalnej społeczności  

w zakresie usług społecznych na terenie Miasta. Zakres działań badawczych 

odnosił się do zidentyfikowania następujących kwestii będących jednocześnie 

celami szczegółowymi przeprowadzonej diagnozy:  

 wskazanie i określenie uwarunkowań i możliwości społeczności lokalnej, 

 ukazanie potrzeb w zakresie usług społecznych, 

 rozpoznanie zasobów i potencjału do poszerzania oferty usług społecznych  

w mieście Milanówku. 

Przeprowadzone badanie diagnozujące potrzeby i potencjał społeczności 

lokalnej  

w zakresie usług społecznych składało się z kilku etapów, które zostały 

przedstawione poniżej. 

Rysunek 1. Etapy procesu badawczego 

 
Źródło: opracowanie własne 

I ETAP
• planowanie badania 
diagnozującego problemy

• określenie możliwości 
realizacji diagnozy

II ETAP

• określenie problemów 
badawczych

• wybór metod i technik 
badawczych

• opracowanie harmonogramu
• dobór próby

III ETAP
• zbieranie danych zastanych
• przeprowadzenie badań
• analiza i interpretacja 

danych

IV ETAP
• sformułowanie wniosków 

i rekomendacji
• opracowanie raportu 

z badania
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PROBLEMY I PYTANIA BADAWCZE 

 

Punktem wyjścia badań jest określenie problemu badawczego, którym jest 

istotne pytanie lub zespół pytań, na które odpowiedzi ma dostarczyć badanie. Do 

wyjaśnienia problemu badawczego niezbędne są pytania szczegółowe, których 

sformułowanie ułatwia analizę całego zagadnienia, pomaga w rozplanowaniu badań, 

sprzyja lepszemu doborowi narzędzi badawczych, a także chroni badacza przed 

pominięciem ważnych aspektów badanego problemu.  

Przyjmując powyższe określenie problemu badawczego, w niniejszej 

diagnozie sformułowano następujący problem główny: 

Jakie potrzeby w zakresie usług społecznych występują obecnie w mieście 

Milanówku? 

W oparciu o problem główny wysunięto następujące pytania badawcze: 

1. Jakie grupy mieszkańców powinny w szczególności zostać objęte 

wsparciem  

w ramach usług społecznych? 

2. Jaki jest obecny stan świadczonych usług w mieście Milanówku? 

3. Jakie usługi społeczne należy realizować na terenie miasta Milanówka w 

celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców? 

4. Jaki potencjał (instytucji, organizacji sektora obywatelskiego i sektora 

ekonomii społecznej oraz podmiotów prywatnych) można wykorzystać w 

celu zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców oraz poszerzania 

oferty usług społecznych? 

ZASTOSOWANE METODY I TECHNIKI BADAWCZE 

 

Istotą badania było poznanie potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w 

zakresie usług społecznych. W tym celu zdecydowano się na przeprowadzenie 

komplementarnych badań, zrealizowanych wśród trzech grup społecznych: uczniów, 

dorosłych mieszkańców miasta Milanówka, przedstawicieli instytucji i organizacji 

pozarządowych świadczących usługi społeczne w Mieście oraz z przedsiębiorcą. 

Włączanie w proces diagnozy przedstawicieli różnych środowisk umożliwia 
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przyglądanie się potrzebom w zakresie usług społecznych i potencjałom służącym 

ich zaspokajaniu z różnych perspektyw. 

Przez metodę badawczą rozumie się system założeń i reguł pozwalających na 

takie uporządkowanie praktycznej lub teoretycznej działalności, aby można było 

osiągnąć cel, do jakiego się świadomie zmierza1. Wyróżnia się metody ilościowe i 

jakościowe. Zarówno jedne, jak i drugie są użyteczne w prowadzeniu badań 

socjologicznych. Wszystko zależy od tego jakich danych potrzebujemy. Badacze 

jakościowi szukają odpowiedzi na pytania „jak?”, „dlaczego?”, skupiając się na 

pojedynczych jednostkach lub małych grupach. Badania te mają na celu zrozumienie 

głębszych przyczyn zachowań ludzi. Z racji tego, że obejmują niewielką liczbę 

badanych, wyników nie można uogólniać do całej populacji. Metody badań 

ilościowych posługują się głównie liczbami i odpowiadają na pytania „ile?” i „jak 

często?”. Ten typ badań przeprowadzany jest na większą skalę, niż w metodach 

jakościowych, a jego wyniki można przekładać na całą populację2. 

Badania zostały wykonane zarówno zgodnie z metodologią jakościową, jak  

i metodologią ilościową. Badania wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców 

zostały przeprowadzone za pomocą techniki CAWI (Computer Assisted Web 

Interviews), jak  

i PAPI (Paper And Pen Personal Interview). Technika CAWI polega na 

przeprowadzeniu ankiety, która jest dostępna online. Pozwala ona na anonimowość, 

dzięki czemu osoby biorące udział  

w badaniu czują się swobodnie. Wykorzystana technika PAPI opierała się na 

bezpośrednim badaniu, przy wykorzystaniu ustrukturyzowanego narzędzia 

badawczego, jakim był kwestionariusz ankiety.  

Z przedstawicielami instytucji i organizacji pozarządowych świadczących 

usługi społeczne w mieście Milanówku oraz z przedsiębiorcą przeprowadzono 

indywidualne wywiady pogłębione (IDI). Wywiady te są jedną z podstawowych 

technik badań jakościowych. Polegają na rozmowie w "cztery oczy" badacza z 

respondentem. Ich celem jest uzyskanie szczegółowych opinii i informacji od 

konkretnych osób, spełniających określone przez badacza kryteria doboru próby. Tą 

                                                           
1 Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, s. 60. 
2 Przewłocka J., CAWI- specyfika, wykorzystanie, perspektywa rozwoju, s. 97. 
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technikę wykorzystuje się również w celu wyjaśnienia natury badanego zjawiska, 

dotarcia do istoty rzeczy, otrzymania informacji, których trudno byłoby uzyskać 

innymi metodami. Za każdym razem przed przystąpieniem do badania, 

respondentom udzielano informacji odnośnie celu badań, zasad oraz całkowitej 

anonimowości. Wywiad przebiegał według określonego scenariusza, był prowadzony 

przez specjalnie do tego przygotowanego moderatora oraz był rejestrowany. W 

związku z epidemią COVID-19 oraz występującymi obostrzeniami i kwestiami 

bezpieczeństwa, wywiady przeprowadzono w formie zdalnej z wykorzystaniem 

technik i narzędzi teleinformatycznych.  

W ramach przeprowadzonych badań, wykorzystano również analizę danych 

zastanych (Desk Research), czyli technikę badawczą polegającą na kompilacji, 

analizowaniu oraz przetwarzaniu danych i informacji pochodzących z istniejących 

źródeł, a następnie formułowaniu na ich podstawie wniosków dotyczących badanego 

problemu. Analizie poddane zostały dane z Głównego Urzędu Statystycznego oraz 

wszystkie programy wykonawcze, raporty, sprawozdania i analizy w zakresie polityki 

społecznej prowadzonej na terenie miasta Milanówka.  
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Rysunek 2. Wykorzystane metody i techniki badawcze

 
Źródło: opracowanie własne 

Koncepcja badania uwzględniła zapewnienie trafności i rzetelności 

planowanych działań. Wiązała się z tym przede wszystkim triangulacja źródeł 

danych, polegająca na pozyskaniu informacji z różnych środowisk. W badaniach 

zastosowano różnorodne techniki  

i metody badawcze. Pozwala to na uzyskanie bardziej wiarygodnych oraz 

pogłębionych wniosków oraz uzyskanie wszechstronnego opisu i wyjaśnienie zjawisk 

związanych  

z potrzebami i potencjałem wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych. 
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Rysunek 3. Podsumowanie dotyczące metodologii badawczej 

 
Źródło: opracowanie własne 

DOBÓR PRÓBY  BADAWCZEJ 

 

Badana przez nas zbiorowość najczęściej jest zbyt liczna, aby zbadać jej 

wszystkich członków, dlatego wybiera się jej reprezentację. Występują dwa typy 

doboru próby: losowy  

i nielosowy. Podejmując decyzję o wyborze doboru próby, kierowano się tym, jaki jest 

cel naszych badań. Wykorzystany w diagnozie celowy i losowy dobór próby 

umożliwił taki dobór respondentów, by stanowili oni jak najbardziej wartościowe 

źródło informacji o badanym zjawisku. 

Rysunek 4. Wykorzystany dobór próby 

 
Źródło: opracowanie własne 

Badania zostały przeprowadzane na przestrzeni marca i kwietnia 2021 roku. 

Wzięło w nich udział łącznie 666 osób, w tym 526 mieszkańców miasta Milanówka, 

136 uczniów,  
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3 przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych świadczących usługi 

społeczne oraz jeden przedsiębiorca. Poniżej przedstawiona została szczegółowa 

struktura próby badawczej. 

 

Rysunek 5. Informacje dotyczące próby badawczej 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

STRUKTURA BADANEJ PRÓBY WŚRÓD MIESZKAŃCÓW 

W badaniu diagnozującym potrzeby mieszkańców miasta Milanówka w 

zakresie usług społecznych wzięło udział 526 mieszkańców powyżej 18 roku życia. 

Poniżej przedstawiona została struktura badanej próby ze względu na płeć. Można 

zauważyć, że pod względem liczby wypełnionych ankiet, w badaniu przewagę miały 

kobiety – stanowiły one 59% ogółu, natomiast mężczyźni 41%. 

Rysunek 6. Płeć: 

 

Analiza struktury badanej grupy pokazuje, iż respondenci są mocno 

zróżnicowani pod względem wieku. Najliczniejszą grupę stanowią ankietowani 
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mający 36-45 lat (29%). Wśród osób biorących udział w badaniu byli również 

mieszkańcy mający 46-55 lat (25%), powyżej 65 lat (20%) oraz 56-65 lat (17%). 

Najmniejszy udział w badaniu mieli mieszkańcy w wieku 26-35 lat (7%) oraz do 25 

roku życia (1%). 

 

 

Wykres 1. Wiek: 

 
Na poniższym wykresie zaprezentowane zostało wykształcenie respondentów. 

Największy udział w badaniu mieli dorośli mieszkańcy legitymujący się 

wykształceniem średnim lub pomaturalnym (41%), natomiast co trzeci kwestionariusz 

ankiety wypełnili respondenci  

z wykształceniem wyższym (35%). 16% badanych posiada wykształcenie zawodowe, 

6% mieszkańców zakończyło swoją edukację na poziomie gimnazjalnym, natomiast 

3% osób na szkole podstawowej. 

Wykres 2. Wykształcenie: 
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Analiza sytuacji materialnej badanej grupy pokazuje, że ponad połowa 

dorosłych mieszkańców miasta Milanówka określiła swoją sytuację materialną 

pozytywnie (41% - dobrze, 12% - bardzo dobrze). Co trzeci mieszkaniec biorący 

udział w badaniu ocenił swoją sytuację materialną jako ani dobrą, ani złą (39%), 6% 

respondentów określiło ją jako złą, a 2% jako bardzo złą. 

Wykres 3. Jak ocenia Pan/i swoją sytuację materialną? 

 
Stan cywilny osób biorących udział w badaniu przedstawia się następująco: 

większość respondentów jest zamężnych/żonatych (67%), co ósmy badany to 

panna/kawaler (13%),  

a 14% stanowią osoby rozwiedzione. Najmniejszy udział w badaniu mają 

wdowy/wdowcy, którzy stanowili 7% badanej grupy. 

Wykres 4. Stan cywilny: 

41%

35%

16%

6%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

średnie lub pomaturalne

wyższe

zawodowe

gimnazjalne

podstawowe

12%

41% 39%

6%

2%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

bardzo dobrze dobrze ani dobrze, ani źle źle bardzo źle



 

 

Projekt „Milanowskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 

 

Strona | 15  
 

 
 Największa cześć respondentów zatrudniona jest w przedsiębiorstwie 

prywatnym (25%) lub jest emerytem/rencistą (23%). Co piąty mieszkaniec biorący 

udział w badaniu prowadzi własną działalność gospodarczą (20%) lub pracuje w 

instytucji publicznej (rządowej lub samorządowej). 8% mieszkańców biorących udział 

w badaniu stanowili rolnicy, natomiast osoby bezrobotne – 6%.  

Wykres 5. Miejsce zatrudnienia: 

 

STRUKTURA BADANEJ PRÓBY WŚRÓD UCZNIÓW 

Uczniowie ze szkół znajdujących się na terenie miasta Milanówka wypełnili  

136 kwestionariuszy ankiet. Poniższy rysunek przedstawia strukturę badanej próby 

ze względu na płeć. Można zauważyć, że w badaniu diagnozującym problemy 
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społeczne przewagę miały dziewczynki. Stanowiły one 62% ogółu, zaś chłopcy 

wypełnili 38% kwestionariuszy. 

Rysunek 7. Płeć: 

 

Wśród uczniów biorących udział w badaniu, ponad połowę kwestionariuszy 

ankiet wypełnili respondenci mający 15-16 lat (54%), natomiast co czwarty uczeń był 

w wieku 11-12 lat (25%). W badaniu wzięło udział również 21% osób będących w 

wieku 13-14 lat. 

 

Wykres 6. Wiek: 

 
Kolejny wykres prezentuje strukturę badanej próby w podziale na 

przynależność do danej klasy. Większość osób biorących udział w badaniu 

uczęszcza do VIII klasy szkoły podstawowej (49%), natomiast blisko co czwarty 

uczeń chodzi do klasy VI (24%). Średnio co piąty uczestnik badania wskazał na klasę 

VII (18%), natomiast co dziesiąty na klasę V (10%). 
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Wykres 7. Klasa: 

 

NARZĘDZIA BADAWCZE 

Narzędzie badawcze to przedmiot służący do realizacji wybranej techniki 

badań. O ile technika badawcza oznacza czynności, na przykład obserwowanie, 

prowadzenie wywiadu, o tyle narzędzie badawcze to instrument służący do 

technicznego gromadzenia danych z badań. Badacze, którzy zajmują się tworzeniem 

narzędzi badawczych rozróżniają dwa typy kwestionariusza: 

 kwestionariusz ankiety, czyli gotowy formularz z pytaniami skierowanymi do 

respondentów; to właśnie ten typ kwestionariusza wykorzystywany jest przez 

naszą firmę w prowadzonych badaniach, 

 kwestionariusz wywiadu składa się ze schematu pytań zadawanych przez 

ankietera, który wcześniej ma zaplanowaną ich formę i kolejność.  

Kwestionariusz ankiety składał się z pytań zamkniętych jednego lub 

wielokrotnego wyboru. Widniała w nim informacja o instytucji prowadzącej badania, 

instrukcji dotyczącej sposobu odpowiedzi na pytania, pytań właściwych oraz 

wzmianki o zapewnieniu anonimowości i podziękowania respondentom za udział w 

badaniu. 

Kwestionariusz wywiadu użyty do zebrania danych stanowił spis pytań, 

opracowanych i ułożonych celowo. Przeprowadzany był według ustalonego planu 

pytań co pozwoliło na powtarzalność wyników prowadzonych badań. Kwestionariusz 

składał się z informacji o instytucji prowadzącej badania, instrukcji dotyczącej 

sposobu odpowiedzi na pytania, pytań właściwych oraz wzmianki o zapewnieniu 

anonimowości i podziękowania respondentom za udział w badaniu. 
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ETYKA PROWADZONYCH BADAŃ  

 

Podczas prowadzenia badań społecznych wyróżnia się kilka podstawowych 

reguł, jakimi powinien kierować się badacz, aby badania były prowadzone w sposób 

etyczny. Przeprowadzone badania były zgodne z następującymi zasadami: 

 świadomą zgodą respondenta, który ma pełną wiedzę, co do charakteru 

swojego uczestnictwa w badaniu,  

 unikania wprowadzania w błąd respondentów, 

 zagwarantowania badanym poufności oraz uszanowania ich prywatności, 

 niedopuszczenia do sytuacji celowych pominięć i manipulacji w trakcie 

zbierania i analizy danych, 

 podmiotowym traktowaniu badanych osób,  

 nieszkodzeniu w żaden sposób badanym,  

 jasnym i precyzyjnym informowaniu badanych o korzyściach i obciążeniach3. 

Badane przez nas osoby wypełniały ankietę samodzielnie, co ma niebagatelną 

rolę w badaniu postaw i opinii względem delikatnych kwestii. Za każdym razem przed 

przystąpieniem do badania, uczestnicy byli informowani o pełnej anonimowości 

badania, został wyjaśniony cel oraz instrukcja wypełniania arkusza ankiety, co 

sprawiło, że badania prowadzone były w sposób etyczny. 

 

I I I .  O P I S  O B S Z AR U  O B J Ę T E G O  D I A G N O Z Ą  

POŁOŻENIE  

 
Milanówek to gmina miejska zlokalizowana w województwie mazowieckim,  

w powiecie grodziskim. Miasto położone jest około 30 km od Warszawy i wchodzi  

w skład aglomeracji warszawskiej. Milanówek zlokalizowany jest w obrębie Niziny 

Środkowomazowieckiej, na równinie Łowicko-Błońskiej w zlewni Utraty, a teren 

Miasta zajmuje powierzchnię 13,4 km2. 

 

                                                           
3 Babbie E., Badania społeczne w praktyce, s. 515-519. 
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Rysunek 8. Położenie miasta Milanówka na mapie województwa 
mazowieckiego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) 

Miasto Milanówek od południowego wschodu graniczy z miastem Podkowa 

Leśna, od północnego wschodu z miastem Brwinów, od zachodu z miastem Grodzisk 

Mazowiecki, północna i południowa część graniczy z terenami wiejskimi gminy 

Brwinów, natomiast północno-zachodnia z terenami wiejskimi gminy Grodzisk 

Mazowiecki.  Miasto podzielone jest na osiem osiedli: Gospodarska, Inżynierska, 

Jedwabnik, Królewska, Okólna, Wojska Polskiego, „Berliny” i „TBS”. 

UWARUNKOWANIA DEMOGRAFICZNE 

Struktura demograficzna, będąca rezultatem procesów demograficznych w 

przeszłości, determinuje kształtowanie się zjawisk demograficznych i społecznych w 

przyszłości. Rozpoznanie istotnych cech, zjawisk i procesów społecznych jest także 

kontekstem dla weryfikacji kierunków dotychczasowych działań na rzecz 

rozwiązywania problemów społecznych, a co za tym idzie umożliwia wnioskowanie 
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dotyczące wymaganych w tym zakresie zmian, zarówno w odniesieniu do skali 

interwencji, jak i jej rodzaju.  

Miasto Milanówek zamieszkuje 15 761 osób (stan na 31.12.2020 roku). Na 

przestrzeni lat 2017-2020 liczba mieszkańców ulegała wahaniom, co obrazuje 

poniższy wykres. W stosunku do 2017 roku liczba mieszkańców zmalała o 0,7%, 

natomiast w porównaniu do roku 2019 spadła o 0,4%.  

Wykres 8. Liczba osób zameldowanych w mieście Milanówku w latach 2017-

2020  

 

Źródło: dane udostępnione przez  Urząd Stanu Cywilnego w Mieście Milanówku  

Liczba kobiet zamieszkujących miasto Milanówek jest nieco większa od liczby 

mężczyzn – kobiet jest 8 447, natomiast mężczyzn 7 358. W porównaniu do 2019 

roku liczba kobiet zmniejszyła się o 14 osób, natomiast liczba mężczyzn o 2 osoby. 

Współczynnik feminizacji  

w Mieście wynosi 113, co oznacza, że na każdych 100 mężczyzn przypada 113 

kobiet.  

Wykres 9. Liczba kobiet i mężczyzn zameldowanych w mieście Milanówku na przestrzeni 
lat 2017-2020 

 
Źródło: dane udostępnione przez  Urząd Stanu Cywilnego w Mieście Milanówku  
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Przyrost naturalny, czyli różnica między liczbą urodzeń żywych, a liczbą 

zgonów jest w mieście Milanówku ujemny i wynosi -37 (stan na koniec 2020 roku). 

Na przestrzeni lat 2017-2020 przyrost naturalny w mieście Milanówku zawsze 

przyjmował wartości ujemne. W 2017 kształtował się na poziomie -22, w 2018 roku -

48, natomiast w 2019 roku -32.  

Tabela 1. Przyrost naturalny w mieście Milanówku na przestrzeni lat 2017-2020 

wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 

urodzenia żywe 172 155 130 139 

zgony 194 203 162 176 

przyrost naturalny -22 -48 -32 -37 

Źródło: dane udostępnione przez  Urząd Stanu Cywilnego w Mieście Milanówku  

Struktura ludności w mieście Milanówku według ekonomicznych grup wieku  

w roku 2020 przedstawia się następująco: 

 18,8% mieszkańców jest w wieku przedprodukcyjnym – 17 lat i mniej; 

 56,1% mieszkańców Miasta jest w wieku produkcyjnym – dla kobiet jest to 

między 18-59 rokiem życia, a dla mężczyzn między 18-64 rokiem życia; 

 25,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym (65 lat i więcej dla 

mężczyzn, 60 lat i więcej dla kobiet). 

Na przestrzeni lat 2017-2020 dostrzegalny jest stopniowy wzrost udziału osób  

w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności. Odsetek osób w wieku 

przedprodukcyjnym utrzymuje się na stałym poziomie, natomiast osób w wieku 

produkcyjnym systematycznie spada. Udział osób w poszczególnych ekonomicznych 

grupach wiekowych w mieście Milanówku prezentuje się nieco odmiennie od 

wskaźników w całym kraju. W Polsce jest to 18,1% osób w wieku 

przedprodukcyjnym, a więc nieco mniej, 60% w wieku produkcyjnym oraz 21,9% w 

wieku poprodukcyjnym, co oznacza, że udział osób starszych jest mniejszy niż w 

mieście Milanówku. Jeśli chodzi o wartości dla województwa mazowieckiego, także 

można zauważyć pewne różnice. Udział osób w wieku przedprodukcyjnym (19,2%)  

i produkcyjnym (59,0%) jest w całym województwie nieco większy, natomiast udział 

osób w wieku poprodukcyjnym przyjmują niższą wartość niż na terenie Miasta 

(21,8%). 
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Tabela 2. Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w ogólnej liczbie 
ludności w latach 2017-2020 (w procentach) 

wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 

wiek przedprodukcyjny 18,7 18,6 18,6 18,8 

wiek produkcyjny 58,2 57,5 57,0 56,1 

wiek poprodukcyjny 23,1 23,9 24,4 25,1 

Źródło: dane udostępnione przez  Urząd Stanu Cywilnego w Mieście Milanówku 

Kolejną analizowaną kwestią jest saldo migracji wewnętrznych. W 2020 roku 

zarejestrowano 610 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 793 wymeldowania,  

w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych było ujemne i wyniosło -183. Na 

przestrzeni analizowanych lat saldo migracji wewnętrznych przyjmowało w 

większości wartości ujemne, z wyjątkiem 2019 roku, kiedy wyniosło 39. 

Tabela 3. Saldo migracji wewnętrznych w mieście Milanówku w latach 2017-2020 

wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 

zameldowania w ruchu wewnętrznym 736 826 936 610 

wymeldowania w ruchu wewnętrznym 799 941 897 793 

saldo migracji wewnętrznych -63 -115 39 -183 

Źródło: dane udostępnione przez  Urząd Stanu Cywilnego w Mieście Milanówku 

I V .  P R E Z E N T A C J A  W Y N I K Ó W  B A D A Ń  W  M I E Ś C I E  
M I L A N Ó W K U  

W niniejszej części określone zostały zasoby miasta Milanówka w zakresie usług 

społecznych wraz z wynikami badań ankietowych przeprowadzonych wśród 

dorosłych mieszkańców i uczniów oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych  

w podziale na określone obszary:  

1) polityka prorodzinna oraz wspieranie rodziny wraz z systemem pieczy 

zastępczej oraz pomocą społeczną,  

2) promocja i ochrona zdrowia,  

3) wspieranie osób niepełnosprawnych i starszych,  

4) edukacja publiczna,  

5) przeciwdziałanie bezrobociu,  

6) aktywność obywatelska, 

7) współpraca instytucjonalna, 

8) priorytetowość działań. 
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Każdy z powyższych podrozdziałów został podzielony na 3 części: analiza 

danych zastanych, potrzeby w zakresie usług społecznych w opinii mieszkańców 

oraz potrzeby w opinii pracowników instytucji i przedstawicieli organizacji 

pozarządowych.  

Poniższa analiza opierała się na danych empirycznych pochodzących z 

różnego rodzaju dokumentów, sprawozdań i raportów w zakresie polityki społecznej. 

Posłużono się także danymi Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

POLITYKA PRORODZINNA, WSPIERANIE RODZINY, SYSTEM PIECZY 

ZASTĘPCZEJ I POMOC SPOŁECZNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH NA PODSTAWIE ŹRÓDEŁ WTÓRNYCH 

Analiza obszaru jakim jest polityka prorodzinna oraz wspieranie rodziny 

rozpoczęta została od przedstawienia wskaźników dotyczących małżeństw 

mieszkańców miasta Milanówka, w porównaniu do wartości w całym województwie 
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mazowieckim oraz Polsce. Jak wynika z zebranych danych w mieście Milanówku 

liczba małżeństw na 1000 ludności na przestrzeni lat 2017-2019 ulegała wahaniom i 

ostatecznie w 2019 roku przyjęła najniższą wartość na przestrzeni analizowanych lat. 

Na terenie całego województwa mazowieckiego (4,9) oraz Polski (4,8) wskaźnik 

małżeństw kształtował się na wyższym poziomie niż w mieście Milanówku. 

Tabela 4. Liczba małżeństw na 1000 ludności w mieście Milanówku w porównaniu do 
województwa mazowieckiego i Polski w latach 2017-2019 

Miasto Milanówek 

wyszczególnienie 2017 2018 2019 

małżeństwa na 1000 ludności 4,1 4,3 3,9 

województwo mazowieckie 

wyszczególnienie 2017 2018 2019 

małżeństwa na 1000 ludności 5,1 5,0 4,9 

Polska 

wyszczególnienie 2017 2018 2019 

małżeństwa na 1000 ludności 5,0 5,0 4,8 

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl 

Na terenie miasta Milanówka funkcjonuje Żłobek Publiczny nr 1 „Akademia 

Jerzyków”, który dysponuje 57 miejscami. Ponadto na terenie Miasta działają 

niepubliczne placówki, takie jak: Żłobek Niepubliczny Mała Panda nr 2 dysponujący 

25 miejscami oraz Żłobek Mini Bambini, który zapewnia 20 miejsc. 

Wszystkie jednostki pomocowe działające na terenie Miasta w określony 

sposób zajmują się wspieraniem rodziny w różnych obszarach jej funkcjonowania, a 

ich integralne, holistyczne odziaływania pozwalają uzyskać zamierzone efekty i 

wprowadzać istotne zmiany w zakresie funkcjonowania instytucji rodziny. Główną 

jednostką organizacyjną w mieście Milanówku zajmującą się szeroko rozumianym 

wspieraniem rodziny jest Ośrodek Pomocy Społecznej, który służy pomocą 

rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, prowadzi działania 

zmierzające do zaspokojenia niezbędnych ich potrzeb i umożliwia życie w warunkach 

odpowiadających godności człowieka.  

W 2020 roku przyznanych zostało łącznie 968 świadczeń rodzinom 

posiadającym jedno dziecko, 1 475 świadczeń rodzinom z dwójką dzieci, 2 277 

świadczeń rodzinom z trójką dzieci oraz 3 583 świadczenia rodzinom z czwórką lub 

większą liczbą dzieci. Jak można zauważyć, świadczenia niepieniężne stanowią 
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większość ogółu udzielonych świadczeń. Szczegółowe dane w zakresie liczby 

przyznanych świadczeń niepieniężnych oraz pieniężnych przedstawia poniższa 

tabela.  

Tabela 5. Rodzaje i liczba świadczeń, z których korzystały poszczególne typy rodzin  
z dziećmi w 2020 roku 

liczba dzieci ogółem 
świadczenia 

pieniężne 

świadczenia 

niepieniężne 

jedno dziecko 968 184 784 

dwoje dzieci 1 475 73 1 402 

troje dzieci 2 277 18 2 259 

czworo i więcej dzieci 3 583 27 3 556 

Źródło: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku realizuje program „Posiłek w 

szkole  

i w domu”, który zastąpił realizowany w latach poprzednich program „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania”. Celem Programu jest ograniczenie zjawiska 

niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w 

trudnej sytuacji materialnej, osób samotnych, w podeszłym wieku i 

niepełnosprawnych. W 2020 roku z pomocy w formie posiłków skorzystało 56 dzieci i 

młodzieży oraz 41 osób dorosłych. Dynamika zmian w tym zakresie jest następująca: 

widoczny jest znaczny spadek liczby dzieci korzystających z posiłków, który w 

porównaniu do 2017 roku wyniósł 56,2%, oraz w przypadku osób dorosłych 

korzystających z posiłku zauważalny jest spadek w wysokości 35,9%. 

Tabela 6. Liczba osób korzystających z pomocy w formie posiłków w latach 2017-2020 

wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 

liczba dzieci i młodzieży korzystająca z posiłków 128 107 80 56 

liczba dorosłych korzystająca z posiłków 64 60 57 41 

Źródło: Sprawozdanie z działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2017, 2018, 2019 i 2020 
rok 

W 2020 roku udzielano pomocy najbardziej potrzebującym także w talonach 

uprawniających do zakupu artykułów spożywczych i higienicznych. Tę formę wypłaty 

świadczenia przyznano 8 osobom, natomiast w 2019 roku – 35 osobom. Łączna 

kwota przyznanych świadczeń w tej formie wyniosła w 2020 roku 24 410 zł – to o 

4 157,88 zł więcej niż w 2019 roku. 
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Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla 

rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. 

Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z 

branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety 

rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Rodzice mogą korzystać z 

karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki (maksymalnie do 

osiągnięcia 25 roku życia). Od 1 czerwca 2019 roku OPS  

w Milanówku realizuje zadania z zakresu administracji rządowej uregulowanego 

ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny. W 2020 roku liczba 

wydanych Kart Dużej Rodziny kształtowała się na poziomie 196, w 2019 roku – 495, 

a w 2018 roku – 381. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku realizuje również program 

przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych pod nazwą „Milanowska 

Karta Rodziny 3+”. Program przewiduje wsparcie dla rodzin wielodzietnych, które w 

2020 roku udzielało 20 partnerów. W 2020 roku z powyższego programu skorzystały 

134 rodziny, w 2019 roku – 198, w 2018 roku – 184, natomiast w 2017 roku – 167 

rodzin. Z poniższej tabeli wynika, że w porównaniu do poprzednich lat liczba rodzin 

korzystających z programu, jak i liczba wydanych kart uległa zmniejszeniu. 

Tabela 7. Liczba wydanych kart oraz rodzin korzystających z „Milanowskiej 
Karty Rodziny 3+” w latach 2017-2020 

wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 

liczba rodzin korzystających  167 184 198 134 

liczba wydanych kart 857 944 983 704 

Źródło: Sprawozdanie z działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2017, 2018, 2019 i 2020 rok 

Na przestrzeni lat 2017-2020 liczba rodzin, którym udzielona została pomoc z 

powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych uległa 

znaczącemu zmniejszeniu. W 2017 roku udzielono pomocy i wsparcia z tego powodu 

63 rodzinom, w 2018 roku – 54, w 2019 roku – 40, natomiast w 2020 roku – 28 

rodzinom. Znaczną część rodzin, którym zostało udzielone wparcie z powodu 

bezradności opiekuńczo-wychowawczej stanowiły rodziny niepełne. W 2018 roku ich 

udział kształtował się na poziomie 79%, w 2019 roku – 75%, natomiast w 2020 – 

71%. Rodziny wielodzietne stanowiły z kolei w 2020 roku 29% ogółu, w 2019 roku – 

25%, natomiast w 2018 roku – 21%. 
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Tabela 8. Rodziny, którym udzielono pomocy i wsparcia z powodu bezradności  
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w latach 2017-2020 

wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 

rodziny niepełne b.d. 43 30 20 

rodziny wielodzietne b.d. 11 10 8 

ogółem 63 54 40 28 

Źródło: Sprawozdanie z działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2017 ,2018, 2019 i 2020 

rok 

Poprawa całościowego funkcjonowania rodziny oraz udzielanie jej pomocy w 

wielu obszarach: socjalnym, psychologicznym, wychowawczym, czy też 

ekonomicznym jest zadaniem asystenta rodziny, którego możliwość przydzielenia 

do danej rodziny wprowadziła ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

W Ośrodku Pomocy Społecznym w Milanówku zatrudnionych jest 2 

asystentów rodziny. W 2020 roku w ramach realizacji ustawowego zadania, 

asystenci rodziny prowadzili pracę w 27 rodzinach przeżywających trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Na przestrzeni ostatnich lat liczba 

zatrudnionych asystentów rodziny pozostawała bez zmian, natomiast liczba rodzin 

objętych ich wsparciem uległa niewielkiemu zmniejszeniu. W stosunku do 2019 roku 

zauważalna jest taka sama liczba dzieci w rodzinach objętych opieką asystenta.  

W 2020 roku zakończono współpracę z 6 rodzinami, w tym w 2 ze względu na 

osiągnięcie celów, w 3 z powodu zaprzestania współpracy, gdyż rodziny 

przeprowadziły się poza teren Miasta, w 1 rodzinie z powodu osiągnięcia 

pełnoletności przez dziecko przebywające w pieczy zastępczej, natomiast w kolejnej 

ze względu na zmianę metody pracy prowadzonej przez Zespół Pracy Socjalnej. 

Tabela 9. Dane dotyczące pracy asystentów rodziny na przestrzeni lat 2017-
2020 

wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 

liczba asystentów 2 2 2 2 

liczba rodzin objętych wsparciem 32 31 27 27 

liczba dzieci w rodzinach objętych opieką 
asystenta 

45 54 41 41 

rodziny, z którymi zakończono współpracę 4 14 13 6 

Źródło: Sprawozdanie z monitorowania realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Milanówek na 
lata 2019-2021 przyjętego przez Radę Miasta Milanówka uchwałą Nr 27/IV/19 z dnia 21 stycznia 2019 roku 
za 2017, 2018, 2019 i 2020 rok 
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W mieście Milanówku nie ma rodzin wspierających, to znaczy takich, które 

mają za zadanie pomóc rodzinie w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych 

(zakres działań obejmuje udzielanie wskazówek dotyczących sprawowania opieki i 

wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, 

organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu 

domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego).  

Istotnym zasobem w zakresie wspierania dzieci i młodzieży na terenie miasta 

Milanówka jest Środowiskowy Klub Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin 

„Milanowski Promyk”, który funkcjonuje w dwóch lokalizacjach – przy ul. Szkolnej 

12 oraz przy ul. Na Skraju 2. Głównym celem jego działalności jest pomoc rodzinom, 

zwłaszcza tym które przejawiają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej. W tym miejscu rodziny mogą uzyskać pomoc w zakresie 

rozwiązywania swoich problemów, pokonywania trudności szkolnych, organizowania 

czasu wolnego dzieciom, czy też rozwiązywania problemów wychowawczych. Do 

placówki rotacyjnie w ciągu roku uczęszcza średnio 50 dzieci. W ofercie 

Środowiskowego Klubu Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin znajdują się programy 

edukacyjne, z których w 2019 roku skorzystało 53 dzieci, programy integracyjne, 

w których brało udział 37 osób, programy rekreacyjne, z których skorzystało 61 

dzieci, pomoc w nauce, z której skorzystało 50 osób oraz wsparcie rodzin dla 43 

osób. Z poniższej tabeli wynika, że w stosunku do 2018 roku wzrosła liczba 

uczestników programów edukacyjnych, integracyjnych, jak również osób 

uzyskujących wsparcie rodzin oraz dzieci korzystających z pomocy w nauce. Spadek 

liczby uczestników zauważalny jest w przypadku programów rekreacyjnych. Z 

powodu zagrożenia epidemiologicznego wirusem SARS-CoV-2 w 2020 roku 

placówka prowadziła działalność zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej. 

Wszystkie zajęcia stacjonarne odbywały się z zastosowaniem procedur reżimu 

sanitarnego. 

Tabela 10. Oferta Środowiskowego Klubu Wsparcia dla Dzieci i ich Rodziców 
wraz z liczbą uczestników i programów latach 2017-2019 

rodzaj oferty 
liczba programów liczba uczestników 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

programy edukacyjne 1 2 3 20 31 53 

programy integracyjne 2 1 1 71 25 37 

programy rekreacyjne 2 3 3 59 70 61 

pomoc w nauce 1 1 1 61 45 50 

wsparcie rodzin 2 2 1 49 31 43 

Źródło: Raport o stanie gminy Milanówek za 2019 rok 

 Osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazywały potrzebę wsparcia  

w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych oferowano specjalistyczne 

poradnictwo: psychologiczne indywidualne i rodzinne. W ramach zadań pomocy 
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społecznej udzielono 240 konsultacji poradnictwa psychologicznego. Specyfika 

problematyki obejmowała spektrum zaburzeń psychicznych oraz problemów 

wychowawczych. Poradnictwo psychologiczne obejmowało porady dla osób 

dorosłych z zakresu kryzysu, adaptacji, straty, relacji i innych.  

Mieszkańcom miasta Milanówka udzielano również poradnictwa prawnego  

oraz przeprowadzano mediacje. W 2020 roku z porad prawnych skorzystało 67 

mieszkańców Miasta. W porównaniu do poprzednich lat zauważalny jest spadek 

udzielanych porad prawnych, który może być spowodowany panująca sytuacją 

pandemiczną. Ponadto w 2020 roku przeprowadzono 5 mediacji i tym samym liczba 

ta w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła. 

Tabela 11. Liczba osób korzystających ze specjalistycznego wsparcia na 
przestrzeni lat 2017-2020 

wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 

liczba osób korzystających z porad 

prawnych 

371 156 92 67 

liczba przeprowadzonych mediacji 18 21 0 5 

Źródło: Sprawozdanie z działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2017, 2018, 2019 i 2020 rok 

Kolejną analizowaną kwestią są dane dotyczące zjawiska przemocy w 

rodzinie, korzystających z pomocy z tego powodu rodzin oraz zasobów na terenie 

miasta Milanówka umożliwiających pomoc i przeciwdziałanie temu problemowi. W 

2020 roku żadna z rodzin nie skorzystała z pomocy i wsparcia z powodu przemocy w 

rodzinie. Podobnie wyglądało to w 2019 roku. 

Wykres 10. Rodziny, którym udzielono pomocy i wsparcia z powodu przemocy  
w latach 2017-2020 

 
Źródło: Sprawozdanie z działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2017, 2018, 2019 i 2020 
rok 

 Działaniami mającymi na celu zmniejszenie skali zjawiska przemocy w 

rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia 

dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie zajmuje się Zespół 
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Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Do zadań 

członków Zespołu należy między innymi: uczestnictwo w grupach roboczych w 

ramach realizowanych procedur „Niebieskie Karty”, prowadzenie wywiadów 

środowiskowych w rodzinach objętych procedurą, diagnozowanie problemów 

występujących w tych rodzinach, monitorowanie funkcjonowania rodzin dzięki 

kontaktowi z innymi instytucjami oraz koordynowanie programu korekcyjno-

edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. 

 W 2020 roku istniało podejrzenie występowania przemocy w 12 rodzinach, 

w których przebywało 10 dzieci. Porównując te dane do 2019 roku można dostrzec 

spadek liczby rodzin w tym zakresie. W 2019 roku takie podejrzenie występowało, co 

do 16 rodzin, w których przebywało 11 dzieci. 

Tabela 12. Liczba rodzin i przebywających w nich dzieci, co do których istniało 
podejrzenie występowania przemocy w rodzinie na przestrzeni lat 2017-2020 

wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 

liczba rodzin z podejrzeniem występowania 

przemocy 
26 21 16 12 

liczba dzieci w rodzinach 7 11 11 10 

Źródło: Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Milanówek na lata 2016-2020 za 2017, 2018, 2019 i 2020 rok 

W 2020 roku przeprowadzono 23 interwencji kryzysowych mających na celu 

przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie  

w sytuacjach kryzysowych. W stosunku do 2019 roku liczba interwencji zmniejszyła 

się o 6, w porównaniu do 2018 roku spadła o 16, natomiast w stosunku do 2017 roku 

liczba interwencji spadła o 42. 

W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy 

wobec członków rodziny o zaistniałej sytuacji powiadamiana jest Policja lub 

Prokuratura. W 2020 roku nie złożono żadnego wniosku do Prokuratury, w 2019 i 

2018 roku był to 1 wniosek, natomiast w 2017 roku złożono 2 wnioski. 

W 2020 roku założono 12 „Niebieskich Kart” wszczynających procedurę, przy czym  

9 zostało wszczętych przez funkcjonariuszy Policji, 1 przez pracownika socjalnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, kolejna przez pedagoga szkoły średniej w Grodzisku 

Mazowieckim, natomiast ostatnia przez lekarza Szpitala Zachodniego w Milanówku. 

W 2019 roku założono 17 procedur „Niebieskie Karty”, w 2018 roku – 15, natomiast 

w 2017 roku – 17. 
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Tabela 13. Liczba założonych procedur „Niebieskie Karty” w podziale na 
instytucje wszczynające na przestrzeni lat 2017-2020 

wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 

liczba „Niebieskich Kart” wszczynających 

procedurę, w tym: 
17 15 17 12 

złożone przez funkcjonariuszy policji 13 13 15 9 

złożone przez ośrodek pomocy społecznej 3 1 1 1 

złożone przez przedstawicieli oświaty - - 1 1 

złożone przez przedstawicieli ochrony zdrowia - 1 - 1 

złożone przez miejską komisję rozwiązywania 

problemów alkoholowych 
1 - - - 

Źródło: Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Milanówek na lata 2016-2020 za 2017, 2018 2019 i 2020 rok 

W 2020 roku zakończono 7 procedur „Niebieskie Karty” z czego 2 na skutek 

zrealizowania indywidualnego planu pomocy, a 5 z powodu braku zasadności 

podejmowania dalszych działań. W 2019 roku zakończono 14 procedur, w 2018 roku 

– 12, natomiast w 2017 roku – 19. Z poniższej tabeli wynika, że z roku na rok maleje 

liczba zakończonych procedur. 

 

Tabela 14. Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty” wraz z powodami na 
przestrzeni lat 2017-2020 

wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 

liczba zakończonych procedur, w tym: 19 12 14 7 

z powodu zrealizowania indywidualnego 
planu pomocy 

12 3 3 2 

z powodu braku zasadności 

podejmowania dalszych działań 
7 9 11 5 

Źródło: Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Milanówek na lata 2016-2020 za 2017, 2018, 2019, 2020 rok 

 Dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany był program 

korekcyjno-edukacyjny. Program był prowadzony przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim i adresowany do osób stosujących 

przemoc. Jego celem głównym było powstrzymanie osób stosujących przemoc od 

zachowań niepożądanych i doprowadzenie do zaprzestania stosowania przemocy w 

rodzinie. W 2019 roku w programie uczestniczyła  

1 osoba. Taka sama liczba osób brała udział w programie w latach 2017-2018. 
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W 2019 roku udzielono pomocy z tytułu przemocy w rodzinie 312 osobom –  

to o 35,9% mniej niż w 2017 roku oraz o 13,1% mniej niż w 2018 roku. Liczba rodzin 

korzystających z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego na przestrzeni 

analizowanych lat była stała i wyniosła 95. 

Wykres 11. Liczba osób i rodzin, którym udzielono pomocy z tytułu przemocy 
na przestrzeni lat 2017-2020 (w ramach zadania „Zapewnienie osobom 
doznającym przemocy w rodzinie poradnictwa specjalistycznego oraz 
schronienia” Programu Wspierania Rodziny w gminie Milanówek na lata 2019-
2021) 

 
Źródło: Sprawozdanie z monitorowania realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Milanówek na 
lata 2019-2021 przyjętego przez Radę Miasta Milanówka uchwałą Nr 27/IV/19 z dnia 21 stycznia 2019 roku 
za 2017, 2018 i 2019 rok 
 

W celu ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie oraz zapobiegania 

sytuacjom kryzysowym, w 2020 roku udzielono 1 272 konsultacje (prawne, 

psychologiczne, mediacyjne), a z porad skorzystały 1 343 osoby. W 2019 roku 

przeprowadzono 1 409 godzin konsultacji, z których korzystały 1 343 osoby, w 2018 

roku – 1 440 konsultacji dla 1 343 osób, natomiast w 2017 roku – 1 382 konsultacje 

dla 1519 osób . Z poniższego wykresu wynika, że na przestrzeni lat 2018-2020 liczba 

osób korzystających z porad utrzymywała się na takim samym poziomie, natomiast 

liczba konsultacji uległa zmniejszeniu.  
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Wykres 12. Liczba konsultacji oraz liczba osób korzystających z porad w celu 
ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie w latach 2017-2020 

 
Źródło: Sprawozdanie z monitorowania realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Milanówek na 
lata 2019-2021 przyjętego przez Radę Miasta Milanówka uchwałą Nr 27/IV/19 z dnia 21 stycznia 2019 roku 
za 2017, 2018, 2019 i 2020 rok 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w Mieście udzielane jest poradnictwo 

specjalistyczne, a pracownicy OPS pośredniczą w uzyskaniu schronienia 

dostępnego przez całą dobę w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej, gdzie jest 

udzielana pomoc psychologiczna, prawna itp. W latach 2018-2020 roku do Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej nie skierowano żadnej osoby, natomiast w 2017 roku – 2 

osoby (matka z dzieckiem). 

Poradnictwo specjalistyczne w mieście Milanówku jest prowadzone w 

Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin 

oraz Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy. Dyżury w 

Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym pełnili specjaliści: 2 psychologów dla 

dorosłych, którzy są również specjalistami pomocy ofiarom przemocy, 1 psycholog 

dla dzieci, młodzieży i rodziców, 2 certyfikowanych specjalistów psychoterapii 

uzależnień oraz adwokat. W związku z pandemią spowodowaną wirusem SARS-

CoV-2 część konsultacji odbywała się telefonicznie, aby zadbać o zdrowie  

i bezpieczeństwo zarówno osób korzystających, jak i pracowników. W 2020 

roku specjaliści odbyli 878 godzin dyżurów, co średnio w miesiącu daje 73 godziny. 

W 2019 roku odbyło się 1 409 godzin dyżurów, czyli około 117 godzin w miesiącu, w 

2018 roku – 1 440 godzin dyżurów, co daje 120 godzin w miesiącu, natomiast w 

2017 roku – 1 509 godzin, czyli około 126 godzin w miesiącu. 
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Tabela 15. Liczba godzin dyżurów w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym  
w mieście Milanówku w latach 2017-2020 

wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 

liczba godzin dyżurów specjalistów   

w Punkcie Informacyjno-

Konsultacyjnym 

1 509 1 440 1 409 878 

średnia liczba godzin dyżurów  

w miesiącu 
126 120 117 73 

Źródło: Sprawozdanie z działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2017, 2018, 2019 i 2020 
rok 

W Mieście prowadzono także konsultacje psychologiczne dla osób 

dorosłych współuzależnionych, będących w kryzysie, doznających przemocy 

lub będących sprawcami przemocy. W 2020 roku zrealizowano łącznie 298 godzin 

dyżurów, podczas których udzielono 290 porad. W porównaniu do 2019 roku liczba 

godzin dyżurów zmniejszyła się o 159, natomiast liczba porad spadła o 170.  

Wykres 13. Liczba udzielonych porad i godzin dyżurów w ramach konsultacji 
psychologicznych na przestrzeni lat 2017-2020 

 
Źródło: Sprawozdanie z działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2017, 2018, 2019 i 2020 
rok 

Konsultacje świadczone przez psychologów dziecięcych skierowane były do 

dzieci, młodzieży i ich rodziców lub opiekunów. W 2020 roku zrealizowano łącznie 

253 godziny dyżurów, podczas których udzielono 170 porad. W porównaniu do 2019 

roku liczba godzin dyżurów psychologów dziecięcych zmniejszyła się o 37,2%, 

natomiast liczba udzielonych porad spadła o 45,2%. 
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Wykres 14. Liczba udzielonych porad i godzin konsultacji psychologów 
dziecięcych na przestrzeni lat 2017-2020 

 
Źródło: Sprawozdanie z działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2017, 2018, 2019 i 2020 
rok 

Ponadto psycholog zatrudniony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku  

w 2019 roku prowadził grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy  

w rodzinie. W zajęciach brało udział 5 osób. 
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rodzinie. W 2019 roku były to 2 osoby, którym wydano 2 zaświadczenia lekarskie o 

przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z przemocą w rodzinie oraz 

rozprowadzano 2 materiały  

o charakterze informacyjno-edukacyjnym dotyczące przemocy. W 2018 roku nikt nie 

zgłosił się do przychodni, natomiast w 2017 roku było to 5 osób. 

W placówkach oświatowych realizowane są liczne programy profilaktyczne,  

w tym: „Zagrożenia Młodzieży” – mające na celu podniesienie bezpieczeństwa 

uczniów, „Przemoc rówieśnicza i cyberprzemoc”, „Krytyka i hejt w Internecie”, „Praca 

z uczniem trudnym wychowawczo”, „Bezpieczna szkoła – profilaktyka zachowań 

agresywnych”, „Zatrzymaj cyberprzemoc”. Straż Miejska przeprowadziła warsztaty 

dotyczące bezpieczeństwa i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, Policja zaś 

zajęcia obejmujące przeciwdziałanie przemocy, odpowiedzialność młodego 
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człowieka w świetle prawa, komunikacji i uzależnień, natomiast pedagog i 

wychowawcy warsztaty na temat „Uczucia, jak sobie radzić z emocjami” i „Wartości  

w naszym życiu – postawa agresywna, uległa i asertywna”. W Przedszkolu nr 1 w 

2020 roku zrealizowano warsztaty dla nauczycieli pn. „Formy pomocy domowej – 

jak rozpoznać przemoc domową – cechy wspólne”, w których udział wzięło 26 

nauczycieli. Ponadto odbywały się porady i konsultacje dla rodziców oraz zajęcia 

terapeutyczne dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną z rodzin 

zagrożonych przemocą. Łącznie w 2020 roku we wszystkich  działaniach 

profilaktycznych udział wzięło 2 473 uczniów i 149 nauczycieli. W porównaniu do 

2019 roku liczba uczniów i nauczycieli biorących udział w działaniach 

profilaktycznych nieco się zmniejszyła.  

Wykres 15. Liczba dzieci i nauczycieli biorących udział w działaniach 
profilaktycznych na przestrzeni lat 2017-2020 

 
Źródło: Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Milanówek na lata 2016-2020 za 2017, 2018, 2019 i 2020 rok 

 Na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu w 2020 

roku kontynuowano projekt socjalny pn. „Sami Swoim – wirtualny bank 

pomocy rzeczowej”, dzięki któremu można było przekazywać potrzebującym 

mieszkańcom sprzęty, odzież i zabawki. Celem projektu było wyeliminowanie braków 

w zakresie wyposażenia gospodarstw domowych.  

Ponadto w 2020 roku kontynuowano projekt pn. „Sąsiedzie! Otwórz drzwi 

sąsiadowi!”, który miał na celu rozszerzenie wachlarza udzielanej pomocy bez 
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osoby, które podejmowały działania na rzecz dzieci i młodzieży w placówce wsparcia 

dziennego. W porównaniu do 2019 roku liczba wolontariuszy zmniejszyła się o jedną 

osobę. 

Podsumowując, można stwierdzić, że na terenie miasta Milanówka 

prowadzonych jest szereg różnych działań w zakresie wspierania rodziny. Zadania te 

realizowane są zarówno przez instytucje publiczne, jak i prywatne. Poniższa tabela 

systematyzuje dostępne na terenie Miasta podmioty prowadzące działalność w 

omawianym zakresie.  

Tabela 16. Zasoby miasta Milanówka w zakresie wspierania rodziny wraz  
z obszarem ich działalności dotyczącym wspierania rodziny 
 
 

LP. Nazwa Zakres działalności 

 

 

 

1 

 

 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Milanówku 

Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, analiza sytuacji rodziny  

i środowiska rodzinnego, wzmacnianie roli i funkcji rodziny, 

zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych wsparcia i pomocy asystenta 

rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa, a także 

organizowanie innych form pracy z rodziną. 

 

2 

Środowiskowy Klub 

Wsparcia dla Dzieci  

i ich Rodzin 

Organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży oraz wspieranie 

rodziny w opiece i wychowaniu dzieci. 

 

3 

 

Żłobki, przedszkola  

i szkoły 

Edukacja, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży stosownie do 

ich potrzeb i możliwości, edukacja zdrowotna, kształtowanie 

odpowiednich postaw, wspomaganie wychowawczej roli rodziny. 

 
 
4 

 

Straż Miejska  

w Milanówku 

Podejmowanie interwencji w przypadku naruszenia przepisów 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, działania 

profilaktyczne, towarzyszenie pracownikom socjalnym podczas 

wizyt w środowisku zamieszkania rodzin zagrożonych przemocą. 

 

 

 

 

5 

 

 

Zespół 

Interdyscyplinarny  

ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie 

Działania interwencyjne w związku ze zgłoszeniami przemocy  

w rodzinie oraz w oparciu o procedurę "Niebieskie Karty", 

udzielanie informacji na temat: praw osób będących ofiarami 

przemocy, możliwości skorzystania z bezpłatnego schronienia, 

uzyskania pomocy finansowej i rzeczowej, możliwości podjęcia 

leczenia odwykowego, skorzystania z indywidualnego wsparcia 

psychologicznego, prawnego i pedagogicznego; prowadzenie pracy 

socjalnej, polegającej na wzmacnianiu i motywowaniu osób 

uwikłanych w przemoc do podejmowania działań, które mogą 

wpłynąć na zmianę ich trudnej sytuacji życiowej. 
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6 

Komisariat Policji  

w Milanówku 

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, przeciwdziałanie patologiom społecznym 

oraz demoralizacji dzieci i młodzieży. 

 

7 

Miejska Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

Realizacja działań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie, ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii. 

 
8 

Punkt Informacyjno-

Konsultacyjny dla Osób 

Uzależnionych  

i Ich Rodzin, Punkt 

Informacyjno-

Konsultacyjny dla Ofiar 

Przemocy 

Udzielanie poradnictwa specjalistycznego (rodzinnego, 

psychologicznego oraz socjalnego) mieszkańcom Miasta. 

Udzielanie informacji na temat dostępnych miejsc pomocy  

i zakresu działania służb oraz instytucji, które są włączone  

w systemową pomoc rodzinom, poradnictwo i konsultacje 

indywidualne w zakresie problemu uzależnień i przemocy  

w rodzinie. 

9 
Przychodnia NZOZ 

BIOVENA 

Przekazywanie informacji na temat różnych form pomocy, wczesna 

diagnoza, wydawanie zaświadczeń lekarskich o przyczynach  

i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z przemocą w rodzinie. 

10 
Przychodnia NZOZ 

AWEMED 

Przekazywanie informacji na temat różnych form pomocy, wczesna 

diagnoza, wydawanie zaświadczeń lekarskich o przyczynach  

i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z przemocą w rodzinie. 

11 
Przychodnia NZOZ 

MILANMED 

Przekazywanie informacji na temat różnych form pomocy, wczesna 

diagnoza, wydawanie zaświadczeń lekarskich o przyczynach  

i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z przemocą w rodzinie. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnych sprawozdań, raportów oraz analiz 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Projekt „Milanowskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 

 

Strona | 39  
 

W sytuacji niemożności znalezienia dziecku pozbawionego opieki rodzicielskiej 

rodziny zastępczej, umieszczane jest ono w całodobowej placówce opiekuńczo-

wychowawczej typu interwencyjnego, socjalizacyjnego lub rodzinnego. Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Milanówku ponosił:  

 W 2020 i 2019 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywała 4 

dzieci, a w rodzinach zastępczych – 12; 

 w 2018 roku 5 dzieci przebywało w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

natomiast 12 w rodzinach zastępczych;  

 w 2017 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 9 dzieci,  

a w rodzinach zastępczych – 6. 

Wykres 16. Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych w latach 2017-2020 (stan na 
koniec roku) 

 
Źródło: Raport o stanie gminy Milanówek za 2019 rok; dane udostępnione przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Milanówku 
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Gminne zadania z zakresu pomocy społecznej, określone w ustawie o pomocy 

społecznej oraz innych przepisach realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Milanówku. Jednym z działań mających na celu pomoc osobom i rodzinom we 

wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie 

poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków 

sprzyjających temu celowi jest praca socjalna. Planowana jest ona w oparciu o 

wywiad środowiskowy i dokonaną ocenę. Praca socjalna z osobami chorymi 

psychicznie, starszymi lub rodzinami z dziećmi polegała nie tylko na wsparciu 

finansowym, ale także na monitoringu środowiska, pomocy w kontakcie ze służbą 

zdrowia, czy rodziną w celu zapewnienia właściwej opieki, a także wsparciu przy 

załatwianiu spraw urzędowych. W roku 2020 praca socjalna była prowadzona:  

 indywidualnie – w oparciu o kontrakt socjalny – z osobami i rodzinami w celu 

odzyskania, rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności 

życiowej,  

 grupowo – z wykorzystaniem projektu socjalnego – w celu wspólnego 

rozwiązania problemu życiowego i wzmocnienia w aktywności i 

samodzielności życiowej grupy osób, 

 ze środowiskiem/ze społecznością lokalną – z wykorzystaniem projektu 

socjalnego – w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji  

i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności.  

W 2020 roku objętych pracą socjalną było 396 osób, co oznacza, że w 

porównaniu do 2019 roku liczba ta uległa zwiększeniu. Wskaźnik pracy socjalnej, tj. 

stosunek liczby rodzin objętych pracą socjalną do rodzin osób, którym przyznano 

świadczenie pomnożony przez 100% w 2020 roku kształtował się na poziomie 

114,45% i tym samym był największy na przestrzeni analizowanych lat.  

Wykres 17. Liczba osób objętych pracą socjalną w latach 2017-2020  
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Źródło: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok 

Kontrakt socjalny jest umową zawartą przez pracownika socjalnego z 

rodziną lub osobą ubiegającą się o pomoc. Jego celem jest przezwyciężenie trudnej 

sytuacji życiowej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Jak obrazuje poniższy 

wykres w latach 2017-2020 występowało wahanie liczby zawartych kontraktów 

socjalnych. W odniesieniu do 2017 roku obserwujemy jego trzykrotny wzrost, w 

porównaniu do 2018 roku – spadek o 2 kontrakty, natomiast w stosunku do 2019 

roku – wzrost o 17. 

Wykres 18. Liczba zawartych kontraktów socjalnych w latach 2017-2020 

 
Źródło: Sprawozdanie z działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2017, 2018, 2019 i 2020 rok 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie 

schronienia. Następuje to poprzez przyznanie tymczasowego schronienia w 

noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi. Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym 

przebywającym na terenie miasta Milanówka realizuje Schronisko dla Osób 

Bezdomnych prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot” w 

Ożarowie Mazowieckim. W 2020 roku zapewniono schronienie 13 osobom.  

Na przestrzeni analizowanych lat można zauważyć wzrost osób bezdomnych 

korzystających ze schronienia.  

Wykres 19. Liczba osób bezdomnych korzystających ze schronienia w latach 2017-2020 

 
Źródło: Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2017, 2018, 2019 i 2020 rok 
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W 2020 roku kontynuowano współpracę z nieformalną grupą samopomocową 

„Klub Mam”, z inicjatywy której została uruchomiona akcja pn. „Wieszak ciepła”, 

polegająca na wymianie odzieży. Została zainicjowana w holu dworca kolejowego w 

Milanówku, a ostatecznie przeniesiono ją do pomieszczenia przy Straży Miejskiej. Do 

tego miejsca można przynieść odzież, jak również wybrać coś dla siebie z 

pozostawionych przez innych rzeczy. 

Podmiotami zaangażowanymi w działania osłonowe wspierające osoby 

bezdomne i zagrożone bezdomnością z terenu miasta Milanówka są: Ośrodek 

Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim, Straż 

Miejska w Milanówku oraz Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot” w Ożarowie 

Mazowieckim. 

 
POTRZEBY W ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA MILANÓWKA 

W OPINII JEGO MIESZKAŃCÓW 

W niniejszej części diagnozy przedstawione zostały wyniki badań ankietowych 

wśród dorosłych mieszkańców Miasta. Pytania zawarte w kwestionariuszu miały na 

celu wskazanie potrzeb mieszkańców miasta Milanówka w zakresie usług 

społecznych w sferze wspierania rodziny oraz wszelkich działań na jej rzecz. 

POTRZEBY W ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH 

W pierwszym pytaniu mieszkańcy mieli wskazać na główne problemy, które 

dotykają rodziny w mieście Milanówku. Najczęściej badani wskazywali na nadmierne 

korzystanie  

z urządzeń elektronicznych (29%), problemy emocjonalne – obniżenie nastroju 

(26%), rozpad więzi rodzinnych  (25%), bezradność i niesamodzielność osób 

starszych (24%) oraz alkoholizm i niewystarczające środki finansowe (23%). Co 

piąty badany mieszkaniec wskazał na problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi 

(22%), samotne rodzicielstwo (21%), zaniedbanie wychowawcze dzieci (20%), 

niewystarczające kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodziców (19%) oraz 

używanie alkoholu przez dzieci i młodzież (19%). W dalszej kolejności pod względem 

liczby wskazań znalazły się takie problemy jak: długotrwała choroba (18%), 

zaburzenia psychiczne (16%), przemoc (15%), niepełnosprawność (15%), używanie 
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narkotyków przez dzieci i młodzież (15%), używanie dopalaczy przez dzieci i 

młodzież (14%) oraz problemy związane z wielodzietnością rodziny (14%). Wśród 

najmniej zauważalnych problemów, respondenci wskazali na narkomanię (13%) i 

hazard (10%). 4% badanych mieszkańców nie dostrzega żadnych problemów wśród 

milanowskich rodzin, a kolejne 4% nie wie, jakie problemy dotykają rodziny w 

Mieście. Wśród innych odpowiedzi wskazano na palenie e-papierosów oraz picie 

napojów energetycznych, brak ochrony przyrody i tym samym dostępu do czystego 

powietrza. 

Tabela 17. Które z niżej wymienionych problemów w Pana/i opinii najczęściej dotykają 
rodziny w mieście Milanówku? 

Odpowiedź % Liczba odp. 

nadmierne korzystanie z urządzeń elektronicznych 29% 153 

problemy emocjonalne (obniżenie nastroju) 26% 136 

rozpad więzi rodzinnych 25% 129 

bezradność i niesamodzielność osób starszych 24% 126 

alkoholizm 23% 121 

niewystarczające środki finansowe 23% 121 

problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi 22% 115 

samotne rodzicielstwo 21% 108 

zaniedbanie wychowawcze dzieci 20% 106 

niewystarczające kompetencje opiekuńczo-wychowawcze rodziców 
19% 102 

używanie alkoholu przez dzieci i młodzież 19% 100 

długotrwała choroba 18% 97 

zaburzenia psychiczne 16% 86 

przemoc 15% 77 

niepełnosprawność 15% 77 

używanie narkotyków przez dzieci i młodzież 15% 77 

używanie dopalaczy przez dzieci i młodzież 14% 73 

problemy związane z wielodzietnością rodziny 14% 73 

narkomania 13% 66 

hazard 10% 51 

nie dostrzegam żadnych problemów 4% 22 

nie wiem 4% 20 

inne 0,4% 2 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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W dalszej kolejności mieszkańcy mieli wskazać na potrzeby poszerzenia usług 

społecznych w obszarze wspierania rodzin na terenie miasta Milanówka. Najczęściej 

badani wskazywali na organizowanie alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego dla dzieci i młodzieży (36%), poradnictwo prawne (33%), poradnictwo 

psychologiczne (32%), organizowanie alternatywnych form spędzania czasu 

wolnego dla rodzin z dziećmi (32%), jak również zapewnienie specjalistycznej 

pomocy psychologa (31%) i prowadzenie poradnictwa rodzinnego (31%). Co 

czwarty mieszkaniec Miasta widzi potrzebę organizowania alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego dla osób dorosłych (27%) oraz prowadzenia profilaktyki  

uzależnień i przemocy wśród dzieci i młodzieży (24%). W dalszej kolejności 

mieszkańcy wskazali na zapewnienie specjalistycznej pomocy logopedy i pedagoga, 

organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania – na taką odpowiedź wskazało 

23% badanych. Co piąty respondent wyróżnił rozszerzenie działań profilaktycznych 

dotyczących  uzależnień i przemocy wśród osób dorosłych (22%), organizowanie grup 

wsparcia dla rodzin mających problemy opiekuńczo-wychowawcze (21%), jak również 

imprez sprzyjających integracji rodzin (20%) oraz rozpowszechnianie informacji o 

dostępnych formach wsparcia (19%). 16% badanych mieszkańców wskazało na 

organizowanie usług dla osób starszych i niesamodzielnych, natomiast po 15% 

wyróżniło organizowanie grup wsparcia dla osób uzależnionych, zapewnienie 

wsparcia asystenta rodziny oraz rozwijanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych 

rodziców. Najmniejszy odsetek mieszkańców miasta Milanówka wskazał na 

organizowanie grup wsparcia dla dorosłych członków rodziny osoby uzależnionej 

(14%), prowadzenie terapii dla osób stosujących przemoc (13%), organizowanie grup 

wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie (12%), zapewnienie opieki nad 

dziećmi do lat 3 (10%), zwiększenie bazy placówek opiekuńczo-wychowawczych 

wsparcia dziennego (10%) oraz prowadzenie kampanii społecznych (9%). Brak zdania 

w zakresie potrzeb poszerzania oferty wspierania rodzin wyraziło 4% respondentów. 
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Tabela 18. W jakich obszarach widzi Pan/i potrzebę poszerzenia oferty 
wspierania rodzin na terenie miasta Milanówek? 

Odpowiedź % Liczba odp. 

organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla 

dzieci  

i młodzieży 

36% 190 

poradnictwo prawne 33% 175 

poradnictwo psychologiczne 32% 167 

organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla 

rodzin  

z dziećmi 

32% 167 

specjalistyczna pomoc psychologa 31% 165 

poradnictwo rodzinne 31% 161 

organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla 

osób dorosłych 
27% 142 

profilaktyka uzależnień i przemocy wśród dzieci i młodzieży 24% 128 

specjalistyczna pomoc logopedy 23% 123 

organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania 23% 122 

specjalistyczna pomoc pedagoga 23% 121 

profilaktyka uzależnień i przemocy wśród osób dorosłych 22% 115 

organizowanie grup wsparcia dla rodzin mających problemy 

opiekuńczo-wychowawcze 
21% 113 

organizowanie imprez sprzyjających integracji rodzin 20% 103 

rozpowszechnianie informacji o dostępnych formach pomocy 19% 102 

organizowanie usług dla osób starszych i niesamodzielnych 16% 82 

organizowanie grup wsparcia dla osób uzależnionych 15% 78 

wsparcie asystenta rodziny 15% 77 

rozwijanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców 15% 77 

organizowanie grup wsparcia dla dorosłych członków rodziny osoby 

uzależnionej 
14% 74 

prowadzenie terapii dla osób stosujących przemoc 13% 66 

organizowanie grup wsparcia dla osób doznających przemocy  

w  rodzinie 
12% 63 

zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 10% 55 

zwiększenie bazy placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia 

dziennego 
10% 51 

prowadzenie kampanii społecznych 9% 45 

nie mam zdania 4% 20 

inne 0% 1 
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*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTRZEBY W ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA 

MILANÓWKA W OPINII PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI I ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH 

W dalszej części diagnozy analizie i interpretacji poddane zostały wyniki 

badania przeprowadzonego wśród przedstawicieli instytucji i organizacji 

pozarządowych funkcjonujących na terenie miasta Milanówka metodą 

indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI). Pracownicy instytucji, jak również 

członkowie organizacji pozarządowych jako osoby mające bezpośredni kontakt z 

rodzinami, potrafią określić jakie występują wśród nich problemy oraz jakie mają 

potrzeby. Wyniki te przedstawione będą w celu pogłębienia wyników badań 

statystycznych, dotarcia do istoty problemów występujących wśród dorosłych 

mieszkańców, jak i dzieci oraz poznania ich szerszego kontekstu. W poniższym 

rozdziale przedstawiono problemy społeczne wśród rodzin mieszkających w mieście 

Milanówku oraz działania, które poprawiłyby ich sytuację. W rozdziale poruszono 

również kwestie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W pierwszej kolejności badani respondenci zostali poproszeni o określenie 

największych problemów społecznych rodzin z miasta Milanówka. Wśród odpowiedzi 

udzielanych przez respondentów pojawiły się zdania mówiące o problemach 

finansowych i opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmie oraz uzależnieniu 

dzieci i młodzieży od Internetu. 
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Z moich obserwacji bardzo często są to problemy opiekuńczo-wychowawcze w 

stosunku do dzieci. To na pewno są też uzależnienia, alkoholizm. Uzależnienia 

dzieciaków od Internetu i trudna sytuacja finansowa rodzin. Myślę, że częściej te 

problemy opiekuńczo-wychowawcze. Słabe instrumentarium rodziców jeżeli chodzi o 

komunikację z dzieciakami.  

Niektórzy badani mieli trudności w odpowiedzi na powyższe pytanie, gdyż 

sami nie mają takich problemów i nie wiedzą, co dzieje się w innych rodzinach. 

Wśród wypowiedzi znalazły się opinie mówiące o tym, że Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Milanówku powinien objąć pomocą rodziny z problemami i sprawować 

nad nimi kontrolę. Wyróżniono także takie problemy jak: samotne rodzicielstwo, 

rozpad więzi i relacji rodzinnych  i tym samym liczne rozwody, jak również 

depresje, brak wsparcia i tolerancji ze strony społeczeństwa. 

Trudno mi jest powiedzieć, bo jestem trochę daleka od tego, ale myślę, że powinien 

się tym nasz Ośrodek Pomocy Społecznej zajmować. Kontrolować te rodziny, które 

tego wymagają. Ja nie mam tego typu problemów w rodzinie. Ja nie wiem, co dzieje 

się w innych rodzinach, trudno mi jest powiedzieć.  

 

Ja nie wszystko wiem, ale to co wiem to tak – samotne rodzicielstwo na pewno, 

rozpad też, też rozwód, depresje to na pewno, u mam zwłaszcza, brak wsparcia, 

brak tolerancji ze strony społeczeństwa to na pewno.  

 
Problemy dotyczące relacji w rodzinie, to są na pewno problemy bardzo częste. 

Dzieci – rodzice, małżonkowie, relacje wśród dzieci, relacje w rodzinach, gdzie trzeba 

się opiekować osobą niepełnosprawną, myślę, że to jest poważny problem, żeby 

pomagać osobom, które się opiekują. Jest problem przemocy i wiem, że rodziny się 

rozpadają, czyli tutaj potrzeba jakby łączenia tych rodzin. 

Wśród problemów rodzin z miasta Milanówka respondenci zwrócili uwagę na 

występujące uzależnienia i przemoc w rodzinie. Rozmówcy wyróżnili również 

problem niepełnosprawności oraz zaburzeń psychicznych, które ich zdaniem są 

spowodowane panującą pandemią i zamknięciem w domach. 

Uzależnienia tak, przemoc domowa, psychiczna, fizyczna, ekonomiczna, no 

wszystkie rodzaje przemocy. Niepełnosprawność – jest dużo też takich osób. 

Przewlekłe choroby, wiele osób ma choroby, które są nieuleczalne, typu cukrzyca, 

choroby serca. To myślę, że jest w całym kraju, nie tylko Milanówku. Uważam, że 

problemy jakieś takie z nastrojem, no szczególnie teraz, kiedy to się dzieje. Czyli 

jakieś zaburzenia psychiczne, podczas gdy ludzie siedzą w domach zamknięci. 
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Niektórzy mogą wyjść, ale nie wychodzą. Na pewno też potrzeba jest taka, żeby 

więcej rozmawiać o wychowaniu.  

 
Na pewno tak. Ja myślę, że i przemoc i uzależnienia i też rozwody, samotne 

rodzicielstwo na pewno, brak wsparcia to na pewno, myślę, że bezrobocie także. 

Zdaniem badanych wśród milanowskich rodzin występuje problem braku 

wsparcia ze strony rodziny, czy opieki społecznej. Powyższe wsparcie miałoby 

polegać na rozmowie telefonicznej, gdyż z powodu panującej pandemii zajęcia 

terapii są tymczasowo zawieszone. 

Brak finansów. Na pewno samotne rodzicielstwo się pojawia. Brak wsparcia czasem 

ze strony mężów, też się pojawia. Brak wsparcia ze strony rodziny też się pojawia. 

Brak wsparcia ze strony opieki społecznej też się pojawia. Chodzi mi o taki brak 

wsparcia, że nie wiem, może za dużo wymagamy… Chodzi mi o to, że nawet nikt nie 

zadzwoni. Ja myślę, że w opiece społecznej i tak jest bardzo dużo podopiecznych, 

ale jest coś takiego, nawet nikt nie zadzwoni, czy z opieki społecznej, czy nie wiem 

skąd, nie zapyta jak te osoby sobie w ogóle radzą ci rodzice, w czasie pandemii. 

Kiedy terapia jest pozamykana, kiedy szkoły są pozamykane, jak oni sobie w ogóle 

radzą z tym chorym dzieckiem? Z młodzieżą już. 

Wyróżniono także ubogą ofertę spędzania czasu wolnego dla dzieci oraz 

niewystarczającą opiekę psychologiczną rodzin, w tym dla dzieci ze spektrum 

autyzmu, osób bezrobotnych oraz z niepełnosprawnościami, jak i tych, których 

dotyczy problem uzależnień  

i przemocy w rodzinie. 

Czy problemem może być to, że rodzice o wszystko muszą się starać sami? Ja 

powiem szczerze tak – pisałam z dziewczynami moimi, no i co, one praktycznie mi 

napisały tak, że mi nie odpisują, bo ja wiem czego brakuje. Ale chciałam poznać ich 

zdanie, może mi coś wypadło z głowy. No bo wiadomo, nie wszystko mogę ogarnąć. 

W każdym bądź razie też napisały mi – tak w skrócie – Milanówek nie ma nic do 

zaoferowania dla naszych dzieci. To stanowisko moich rodziców. Przykre. Ja sobie 

wypisałam tu różne rzeczy, czego na przykład brak w Milanówku. Wypisałam sobie 

czego nam brakuje w ogóle ze strony państwa. Ale też chodzi o to, że rodzice nie są 

otoczeni, czy rodziny jakąś opieką, czy psychologiczną. Nie tylko rodziny z dzieckiem 

autystycznym, ale i bezrobotni, pewnie też im brakuje takiego wsparcia. Na pewno 

osoby z innymi niepełnosprawnościami, na pewno z przemocą w rodzinie, 

alkoholizm. 
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Zwrócono uwagę na to, że w mieście Milanówku mieszkają zarówno rodziny 

bogate, jak i biedne i tym samym Współczynnik Giniego przyjmuje jedną z 

najwyższych wartości w całej Polsce. Powyższy Wskaźnik Nierówności Społecznej 

przybiera wartości od 0 do 100 – im wyższy tym większe nierówności w rozkładzie 

dochodu. Zdaniem respondentki trudno jest prowadzić politykę społeczną dla 

różnych grup społecznych, które mają inne potrzeby. W jej opinii należy zmierzać ku 

niwelowaniu różnic między tymi grupami. 

Milanówek też jest specyficzny, ponieważ jeśli weźmiemy na przykład współczynnik 

Giniego. Rozdźwięk między najbogatszymi, a najbiedniejszymi mieszkańcami pod 

względem dochodu. Milanówek jest na piątym miejscu w kraju, czy na szóstym w tym 

momencie. Oczywiście specyfika Milanówka jest trochę inna, ponieważ tu mieszka 

bardzo dużo bogatych ludzi, tak jak Podkowa Leśna, która ma gigantyczne dochody. 

Ciężko jest prowadzić politykę społeczną, ponieważ mamy kilka grup społecznych, 

które mają zupełnie inne potrzeby i są na zupełnie innych biegunach tak? Czyli w 

Milanówku mamy bardzo dużo bogatych ludzi, których na wszystko stać. Do nich 

oferta OPS nie dociera, a też mają problemy społeczne tak? I mamy też osiedle 

bardzo biedne tak? Nie ma tutaj takiej biedy, jak w niektórych śląskich miastach 

można było zauważyć, ale to utrudnia. Chodzi  

o to, przynajmniej w mojej wizji idealnego Miasta, żeby wszystkie ośrodki  miejskie, 

które podejmują  zmierzały ku temu żeby te różnice niwelować. Żeby podnosić tą 

grupę do góry.  

Przeprowadzone wywiady indywidulane pozwoliły na zidentyfikowanie potrzeb  

w zakresie usług społecznych w odniesieniu do rodzin z miasta Milanówka.  

W pierwszej kolejności respondenci zwrócili uwagę na brak bezpłatnej opieki  

w formie psychologów, jak i psychiatrów. Podkreślono, że trzeba czekać zbyt 

długo na wizyty, dlatego mieszkańcy korzystają z prywatnych usług. Należy dodać, 

że na prywatne porady mogą pozwolić sobie zamożniejsze rodziny, natomiast te z 

niższymi zarobkami są skazane na oczekiwanie w kolejkach. Opieką psychiatryczną 

należy objąć zdaniem respondentów głównie dzieci i młodzież, jak i rodziców, wśród 

których występują nerwice i depresje. Zwrócono uwagę na to, że psycholog i doradca 

zawodowy obejmuje pomocą tylko osoby bezrobotne, natomiast osoby, które pracują 

bądź pobierają świadczenie rehabilitacyjne nie mają takiej możliwości.  

Na pewno brakuje bezpłatnego psychologa, na pewno brakuje psychiatry, do którego 

można  

w razie czego bardzo szybko się dostać, a nie koniecznie czekać miesiącami, czy 
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latami. Wiadomo, że my nie możemy tak czekać, więc płacimy za to po prostu, 

żebyśmy były szybko przyjęte, zwłaszcza jeśli chodzi o nasze dzieci. One potrzebują 

też leków, także za wszystko się płaci. 

 

Nasza opieka społeczna mogłaby w ramach usług takich zatrudnić bardzo dobrego 

psychiatrę. Dla dzieci, dla młodzieży i myślę, że i dla osób dorosłych. Bo jeśli 

występują u rodziców depresje, czy jakieś tam nerwice, u mam na przykład głównie, 

czy jakieś lęki, myślę, że wizyta u psychiatry też jest wskazana, bo potrzebne są 

jakieś leki, żeby lepiej funkcjonować. W każdym razie na pewno brakuje dobrego 

psychiatry, na pewno psychologa bezpłatnego i szybkie wizyty. Wiem, że doradcę 

zawodowego mają, ale tylko dla osób niepracujących i psychologa dla osób 

niepracujących też jakiś taki program był. Ale osoby, które są już na świadczeniu na 

przykład rehabilitacyjnym, tak jak moi rodzice, lub którzy pracują już i nie mogą z 

tego skorzystać. A przecież rodzice, którzy pracują, też potrzebują czasem pomocy.  

Zdaniem respondentki „w Mieście jest jakiś ośrodek wsparcia 

psychologicznego”, lecz zarówno ona, jak i osoby z jej otoczenia nigdy nie miały 

potrzeby z niego korzystać i się tym nie interesowały.  

Jedna z osób zwróciła uwagę na to, że na terenie Miasta powinny 

funkcjonować programy wsparcia skierowane do rodziców w celu rozwijania ich 

umiejętności opiekuńczo-wychowawczych. Powyższe programy powinny zostać 

skierowane do wszystkich rodzin z terenu Miasta, bez względu na sytuację 

finansową. Zdaniem mówczyni problemy opiekuńczo-wychowawcze dotyczą 

wszystkich rodzin, a nie tylko tych diagnozowanych.  

Z poniższej wypowiedzi wynika również fakt, że na terenie Miasta jest duże 

zapotrzebowanie na takie zajęcia. 

Na pewno jakieś programy wsparcia rodziców w rozwijaniu tych umiejętności 

opiekuńczo-wychowawczych, skierowane nie tylko do tych rodzin co te problemy 

mają, ale generalnie do wszystkich rodzin, nie tylko tych diagnozowanych. Ponieważ 

większość tych rodzin ma już zdiagnozowanych w zakresie potrzeby wsparcia. Ja 

prowadziłam bardzo dużo takich inicjatyw lokalnych skierowanych do mam. Jest na 

to bardzo duże zapotrzebowanie, bo czy to są zajęcia płatne, czy nie płatne jest dużo 

chętnych. Czyli taki Klub Mam, który też jest taką grupą wsparcia. Równocześnie nie 

taką stygmatyzującą.  

 

U nas w Milanówku jeśli chodzi o te sprawy, to raczej się nic nie dzieje. To jest 

bolączka osób, z którymi się stykam, że właśnie nic się w Milanówku nie dzieje 

takiego. A teraz jeszcze w czasie tej pandemii, to już w ogóle. 
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W trakcie przeprowadzanych wywiadów zwrócono uwagę na to, że programy 

oferowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej są zazwyczaj skierowane do jego 

beneficjentów. Z poniższej wypowiedzi wynika również brak spójności działań na 

rzecz rodziny w mieście Milanówku. 

Oferta skierowana do rodzin. Ona troszkę funkcjonuje tak. Tylko, że funkcjonuje to co 

proponuje OPS to zazwyczaj są programy skierowane do beneficjentów OPS. 

Natomiast są jeszcze organizowane rzeczy przez MCK, nasz Dom Kultury, czy inne 

instytucje, ale brakuje tutaj spójności działań, jakaś strategia jest słaba.  

Jedna z osób podkreśliła, że na terenie Miasta mieszkają certyfikowani 

coachowie, którzy zajmują się metodą pedagogiczną jaką jest pozytywna 

dyscyplina. Zdaniem respondentki istnieje duże zapotrzebowanie na takie zajęcia, 

natomiast Miasto nie chce ich finansować i zasób ten tym samym nie jest 

wykorzystywany. 

Mamy w Milanówku kolektyw pozytywnej dyscypliny. To jest taka metoda 

pedagogiczna, nie wiem czy skuteczna, taka włączająca. Są osoby, które tu 

mieszkają i to prowadziły, są certyfikowanymi coachami tej metody i na to jest 

gigantyczne zapotrzebowanie wszędzie. W szkołach dziewczyny robią te kursy. 

Wszyscy są zadowoleni, są w stanie zapłacić za to duże pieniądze, natomiast gdy 

chcą porozmawiać z Miastem to odbijają się od drzwi. Nie wiedzieć czemu to, co jest 

na miejscu nie jest w ogóle brane pod uwagę, nikt z tego nie korzysta.  

Zdaniem jednej z osób miasto Milanówek jest za małe na organizowanie 

grup wsparcia dla rodziców, gdyż ludzie często chcą pozostać anonimowi i 

wstydzą się mówić o swoich problemach. 

Nie wiem, czy to nie jest za małe Miasto na grupy wsparcia dla rodziców. Chodzi mi o 

to, że ludzie często chcą być anonimowi. Z tego co ja zauważyłam, wstydzą się 

mówić o tym co się dzieje w ich domach, jak to wygląda. To jest małe Miasto. 

Wśród potrzeb badani respondenci wskazali na organizowanie kampanii 

społecznych oraz edukowanie wszystkich mieszkańców, w tym młodzieży na 

tematy związane z niepełnosprawnością, problemami rodzinnymi oraz tolerancją. 

Zwrócono także uwagę na pogłębianie edukacji nauczycieli np. w zakresie spektrum 

autyzmu.  
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Kampanii też na pewno brakuje, na pewno brakuje wiedzy o różnych 

niepełnosprawnościach. Czy w ogóle nawet funkcjonowanie rodziny, czy dla 

małżeństw coś fajnego, czy w ogóle o rodzinie – na pewno brakuje. Brak edukacji 

społeczeństwa. Na przykład na temat tolerancji różnych grup społecznych. Na temat 

wsparcia. Brak edukacji na pewno młodzieży. I pogłębianie edukacji nauczycieli, jeśli 

chodzi na przykład o autyzm i różne rzeczy. My robiliśmy takie dwie kampanie (…) 

sprowadzałam taką instalację, też byli psycholodzy i były jeszcze takie dwie 

dziewczyny, które były coachem, były różne porady. Po prostu chciałyśmy przybliżyć 

poprzez różne doświadczenia, dzięki takiej specjalnej instalacji, ludziom po prostu jak 

trudno jest widzieć, czuć osobom z autyzmem. Dlaczego mają takie problemy, jak to 

jest kiedy się źle widzi, gdy się źle czuje, że w ogóle się źle odbiera świat tak 

naprawdę. Dlatego robiliśmy takie przeróżne doświadczenia, żeby tak naprawdę to 

nie były takie suche informacje, tylko i doświadczenie. Ale u nas się coś takiego nie 

dzieje, naprawdę. Nie ma tego. Dużo osób wzięło udział w eksperymencie, w jednym 

i drugim. Bardzo dużo poprzychodziło młodych rodziców z małymi dziećmi. Albo z 

młodzieżą bardzo dużo. Była taka ciekawość, bo to był taki eksperyment, to nie był 

nudny wykład. Tylko było tak na luzie, coś fajnego. Można było o tym pogadać, 

można było sobie sprawdzić, mogła pani mieć na przykład takie grube rękawice i na 

przykład miała pani takie zadania, że musiała pani zawiązać buta. A jeszcze trzeba 

było mieć przeróżne okulary, w kratkę, w paski, czytać teksty, co pani w ogóle nie 

widzi, musi się nieźle nakręcić głową, żeby cokolwiek przeczytać. I takie mają 

zaburzenia sensoryczne nasze dzieci. 

W trakcie przeprowadzanych wywiadów został poruszony również temat 

zwiększenia liczby grup wsparcia dla osób, które chciałyby poprawić swoje 

relacje z rodziną. Zwrócono uwagę, jak ważne jest wsparcie dla osób starszych, 

aktywizowanie ich oraz organizowanie grupowych zajęć dla rodzin, w których 

występuje problem przemocy i uzależnień. 

Zwiększenie grup, takich zajęć grupowych, nie pojedynczych a grupowych, czyli 

grupy wsparcia dla osób, które chciałyby poprawić relacje swoje z rodziną, czy 

nauczyć się tych relacji w kontakcie nawet ze sobą. Ja jestem seniorką, więc myślę o 

seniorach, żeby aktywizować również seniorów, którzy są sprawni, którzy mogą 

wychodzić, ale gdzieś w sytuacji, którą już od roku mamy i też być może jakieś 

nawyki niezdrowe, ci ludzie nie wychodzą, żeby aktywizować ich. Też grupowe 

zajęcia, żeby osoby mogły poznawać innych ludzi i również poznawać siebie na tle 

grupy. Również grupowe wsparcie dla osób, które są, a nie mają świadomości, bo 

ludzie nie mają świadomości, że tkwią  

w przemocy latami. Grupy wsparcia dla osób, dla rodzin, gdzie występuje alkoholizm. 

Jak również dla tych, którzy mają te uzależnienia. I w ogóle grupy, typu właśnie 

narkotyki, czy takie grupy wspierające tych ludzi, żeby oni mogli, powracając do 

swojego środowiska być tacy nieugięci.  



 

 

Projekt „Milanowskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 

 

Strona | 53  
 

W dalszej kolejności spytano respondentów o potrzebę organizowania 

wydarzeń integrujących rodziny z terenu miasta Milanówka. Zdaniem jednej z 

osób powyższe działania nie są odpowiednie dla rodzin z niepełnosprawnymi 

dziećmi, gdyż jest dla nich za głośno.  

W Mieście organizowane były kiermasze, podczas których odbywały się zabawy, 

koncerty, wystawy i inne atrakcje. W opinii respondentki takie działania są potrzebne 

zwłaszcza dla rodzin z dziećmi, jak i seniorów. 

Na pewno nie rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi. Nawet jeżeli byłaby jakaś 

impreza, nie zawsze możemy wziąć udział. Jest za głośno, za dużo ludzi. U nas się 

już chyba nic nie dzieje za bardzo. Teraz to wiadomo jest COVID, ale wcześniej, 

próbuję sobie pomyśleć, jedynie, co to podczas otwartych ogrodów, można było coś 

tam dla siebie znaleźć. Ale akurat konkretnie dla dzieciaków może coś tam było, ale 

tego nie było dużo. Powiem pani, że jak zrobiliśmy imprezę taką przy kawie, przy 

cieście, rodzice robili ciasta, przynieśli owoce, bo chcieliśmy jakoś ugościć tych 

naszych i sąsiadów i mieszkańców, którzy przyszli nas odwiedzić, to pamiętam, że to 

nawet fajnie pogadać. Był też kiermasz. Bardzo ludzi wciągnął kiermasz, właśnie te 

zabawy, że był koncert, też była jakaś aukcja, można było postać przy kawie 

pogadać, zjeść ciasto. Jeszcze była wystawa dodatkowo. Mieli dużo atrakcji i wie 

pani co, myślę, że ludzie tego potrzebują. Zwłaszcza rodzice z dziećmi, z młodzieżą. 

A było dużo też osób starszych. Nawet seniorzy potrzebują. 

W dalszej części Diagnozy przedstawiono odpowiedzi respondentów na 

pytanie dotyczące działań, jakie powinny być podejmowane na szerszą skalę w celu 

przeciwdziałania przemocy w mieście Milanówku. 

Badanie wykazało potrzebę szerszej działalności profilaktycznej i 

edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w ramach przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie na terenie Miasta.  

Myślę, że profilaktyka skierowana do dzieci tak? Czyli stworzenie takiego 

środowiska, które sprawi, że dziecko będzie bezpiecznie się czuło. Więc chodzi tutaj 

o to, żeby bardzo interdyscyplinarnie współpracować. Teraz mam dziecko w 

niepublicznej szkole, drugą w publicznej i nie przypominam sobie, ale nauczyciele 

pewnie w jakimś zakresie te tematy poruszali, ale nie przypominam sobie takich 

zorganizowanych akcji w tym zakresie przemocy, przemocy rówieśniczej i domowej. 

Reszta to jest praca asystentów rodziny i pracowników społecznych.  

O braku kampanii społecznych wspomniano także w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zdaniem respondentki taka kampania 
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powinna być kierowana do dzieci, jak i do kobiet, które boją się zgłaszać akty 

przemocy na Policję bądź Straż Miejską. 

 
Nie słyszałam, ale myślę, że jakaś fajna kampania antyprzemocowa w rodzinie i w 

ogóle by się przydała. Żeby dzieci wiedziały, że to nie jest w porządku kiedy się ich 

bije, kiedy się do nich brzydko zwraca i tak dalej. Żeby kobiety wiedziały, że to się nie 

kończy, nie mija. Żeby się nie bały zgłaszać na Policję, czy tam do Straży Miejskiej i 

szukać pomocy, żeby ta Straż Miejska i Policja na pewno ich nie zbywała. Dopiero 

jak ktoś kogoś zabije, no to dopiero – nikt nic nie zgłaszał. 

 
Zwrócono również uwagę na to, że w Mieście należy edukować 

mieszkańców  

w zakresie reagowania na przemoc oraz umacniać ich w przekonaniu, że nie jest 

ona prywatną sprawą. Zdaniem kolejnego rozmówcy Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Milanówku powinien monitorować rodziny, w których występuje problem przemocy.  

Ja bym też zrobiła ofertę dla osób niewidzących przemocy. Bo mi się zdarzało 

wezwać policje na sąsiadów. Także tworzenie takiego przekonania wśród ludzi, że to 

nie jest prywatna sprawa, co się dzieje za ścianą tylko reagowania. Więc tutaj bym 

się skupiła. Monitorowanie tych rodzin, w których taka przemoc występuje. To 

powinien Ośrodek Pomocy Społecznej tego pilnować. Tak mi się wydaje 

przynajmniej. Ewentualnie sąsiad, jak słyszy co się dzieje, jak jest przemoc w 

rodzinie, powinien reagować, a nie zawsze reagują. Musiały by być osoby, które by 

wspierały te rodziny. I monitorowały co się dzieje na bieżąco.  

Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że pomoc osobom dotkniętym 

problemem przemocy w rodzinie w Mieście jest zapewniona, gdyż udzielane są 

porady psychologiczne, prawne, jak również funkcjonuje Punkt Informacyjno-

Konsultacyjny. Zdaniem respondentów  

w mieście Milanówku należy rozszerzyć działalność grup wsparcia dla osób 

doświadczających oraz stosujących przemoc. Ponadto jedna z osób zwróciła 

uwagę na to, że osoby doznające przemocy wstydzą się prosić o pomoc i często 

zwracają się po nią do instytucji ościennych miejscowości. Zdaniem jednej z osób 

należy podejmować współpracę z pobliskimi miastami w tym zakresie.  

Milanówek niby nie jest duży, ale myślę, że nie jedna rodzina ma problemy z 

przemocą. Może zwłaszcza teraz, że powinien być jakiś konkretny specjalista. 

Naprawdę. A z tego co wiem, moja znajoma właśnie, która pracuje z seniorami u 

Pani Kot, jest psychologiem i ona właśnie pracowała z ludźmi, gdzie w domu 
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pojawiała się przemoc. Ja myślę, że taki specjalista by był najlepszy. Nie zawsze 

tylko psycholog. I myślę, że na pewno jakaś grupa wsparcia, ale nie wiem czy te 

osoby by się nie krępowały. Zwłaszcza kobiety. Może i jakiś mężczyzna występuje, 

nie wiem.  

 

Są psychologowie, jest prawnik, który zajmuje się przemocą, jest Punkt 

Informacyjno-Konsultacyjny. Potrzebne są jeszcze grupy. Jest grupa ds. uzależnień 

od alkoholu. Potrzebna jest grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy. 

Też współpraca z innymi pobliskimi miasteczkami, miejscowościami, to ci ludzie, 

którzy doświadczają przemocy na przykład  

w Milanówku, wstydzą się. To nie jest temat, w który mają wchodzić inni, sąsiedzi. I 

teraz każdy się boi, że ktoś inny coś wyniesie z tej grupy. Dlatego ja mam takie 

doświadczenia, że to właśnie tak się działo, że te kobiety wolały wyjeżdżać. Kiedyś w 

innej miejscowości pracowałam, a z tamtej miejscowości tu przyjeżdżały do mnie. Są 

terapie dla osób doświadczających przemocy, natomiast dla stosujących przemoc nie 

ma takiej grupy, ani też nie ma takich specjalistów.  

PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH NA PODSTAWIE ŹRÓDEŁ WTÓRNYCH 

W mieście Milanówku na 10 tys. ludności przypada 5 przychodni (stan na 

koniec 2019 roku). Jest to nieco niższa wartość w porównaniu do całego 

województwa mazowieckiego oraz Polski, gdzie kształtuje się na poziomie 6 

przychodni. W 2019 roku na 1 aptekę w Milanówku przypadało w 2 736 

mieszkańców, a więc nieco mniej niż na terenie województwa mazowieckiego (3 224 

osoby) oraz Polski (3 124 osoby). 
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Tabela 19. Dane dotyczące ochrony zdrowia w mieście Milanówek w 
porównaniu do województwa mazowieckiego i Polski w latach 2017-2019 

wyszczególnienie 
miasto województwo Polska 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

przychodnie  

na 10 tys. ludności 
5 4 5 6 6 6 6 6 6 

ludność na  

1 aptekę 
2 343 2 718 2 736 3 000 3 109 3 224 2 882 2 978 3 124 

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/  

Problem długotrwałej choroby dotyczy osób, które z powodu posiadanego 

schorzenia pozostają przez długi czas pod opieką lekarską, a choroba, na którą 

cierpią, często nie jest możliwa do całkowitego wyleczenia, a jedynie minimalizowane 

są jej objawy. Ciężka choroba jest definiowana jako taka, która zagraża życiu 

człowieka. Długotrwała lub ciężka choroba była na przestrzeni ostatnich czterech 

lat jednym z głównych powodów przyznawania pomocy społecznej mieszkańcom 

miasta Milanówka. W 2020 roku z tego powodu wsparcie otrzymało 147 rodzin – a 

więc o 3 mniej niż w 2019 roku, o 5 więcej niż w roku 2018 oraz o 12 więcej niż  

w 2017 roku. 

Wykres 20. Liczba rodzin korzystających z pomocy z społecznej z powodu 
długotrwałej lub ciężkiej choroby na przestrzeni lat 2017-2020 

 
Źródło: Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2017, 2018, 2019 i 2020 
rok 

 Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez 

gminę należy organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te przeznaczone są dla osób 

dorosłych, wykazujących zaburzenia wymienione w art. 3 ustawy o ochronie zdrowia 

psychicznego: chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne), 

upośledzonych umysłowo, osób wykazujących inne poważne zakłócenia czynności 
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psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń 

psychicznych, a osoba ta wymaga formy pomocy i opieki niezbędnej do życia w 

środowisku rodzinnym lub społecznym, a w wyjątkowych przypadkach dla dzieci  

i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi.  

 W mieście Milanówku specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były w 

2020 roku przez 2 terapeutów zatrudnionych przez Agencję Służby Społecznej 

Kościelak Spółka Jawna w Warszawie. W omawianym roku objęto wsparciem 8 

mieszkańców, w tym 4 osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz 4 osoby z 

upośledzeniem intelektualnym. Na przestrzeni ostatnich czterech lat liczba osób 

objętych tego typu usługami utrzymywała się na podobnym poziomie.  

Tabela 20. Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi oraz usług usprawniających w latach  
2017-2020 

wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 

liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
7 9 9 8 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2017, 2018, 2019 i 2020 
rok 

 Poniższa analiza opiera się na danych dotyczących problemu uzależnień. W 

2020 roku z powodu alkoholizmu pomoc społeczną otrzymało 29 rodzin, natomiast z 

powodu narkomanii – 4. Liczba rodzin korzystających ze wsparcia z omawianych 

powodów w ostatnich trzech latach utrzymuje się na względnie stałym poziomie. 

Wykres 21. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu 
alkoholizmu  
i narkomanii na przestrzeni lat 2017-2020 

 
Źródło: Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2017, 2018, 2019 i 2020 
rok 
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 W celu zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej 

dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz zapewnienia osobom i 

rodzinom, w których występują problemy uzależnień od substancji psychoaktywnych, 

pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 

prowadzono poradnictwo specjalistyczne w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym 

dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin oraz w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym 

dla Ofiar Przemocy. W formie indywidualnej w Punkcie w 2020 roku specjaliści 

psychoterapii uzależnień udzielili łącznie 167 porad – to o 45 mniej niż w 2019 

roku. 

Wykres 22. Liczba porad udzielonych przez specjalistów psychoterapii uzależnień na 
przestrzeni lat 2017-2020 

 
Źródło: Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2017, 2018, 2019 i 2020 rok 

 W ramach Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego specjalista prowadził grupę 

wsparcia dla osób współuzależnionych, która skierowana była do osób, które 

pozostają w bliskim związku z osobą nadużywającą alkoholu lub innych substancji 

psychoaktywnych. Z uwagi na pandemię wirusa COVID-19 grupa wsparcia była 

prowadzona do  połowy marca 2020 roku. W 2020 roku odbyły się 24  godziny 

spotkań grupowych, w których uczestniczyło średnio od 8 do 11 osób, w 2019 roku – 

111 godzin, w 2018 roku – 108, natomiast w 2017 roku – 120 godzin. 

Tabela 21. Liczba godzin spotkań grupowych oraz ich uczestników na 
przestrzeni lat 2017-2020 

wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 

liczba godzin spotkań grupowych 120 108 111 24 

liczba osób uczestniczących  

w spotkaniach 
7-12 5-10 7-10 8-11 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku  za 2017, 2018, 2019 i 2020 
rok 
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 Na terenie miasta Milanówka działalność prowadzi Grupa AA „MILA”, w 

ramach której odbywają się spotkania AA (Anonimowi Alkoholicy), natomiast nie 

funkcjonują samopomocowe grupy wsparcia dla dorosłych członków rodzin z 

problemem alkoholowym (Al-Anon) ani grupy wsparcia dla dorosłych dzieci 

alkoholików (DDA).  

Pomoc osobom uzależnionym realizowana jest również poprzez 

funkcjonowanie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „QUO VADIS”. Do celów 

jego działalności należy: 

 dawanie dobrego przykładu innym oraz tworzenie w społeczeństwie wzorów 

zdrowego stylu życia, 

 doprowadzenie do stałej abstynencji członków stowarzyszenia, 

 niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym i ich rodzinom w 

kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwania właściwej postawy w 

najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku,  

 prowadzenie programów edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie wiedzy o 

alkoholu, niebezpieczeństw z nim związanych oraz propagowanie idei 

trzeźwości na terenie działania stowarzyszenia, szczególnie wśród młodzieży, 

 niesienie pomocy rodzinom osób uzależnionych w celu uzyskania 

samowystarczalności,  

 wsparcie i doskonalenie umiejętności osób, które pomagają innym zwłaszcza 

osobom mającym problemy związane z chorobą alkoholową,  

 współdziałanie z organizacjami i instytucjami rządowymi w zakresie niesienia 

pomocy rodzinom, w których występuje przemoc pod wpływem alkoholu. 

W 2020 roku członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych przeprowadzili rozmowy z 14 osobami uzależnionymi od alkoholu 

oraz  

z 8 członkami rodzin osób uzależnionych. Podjęto czynności zmierzające do 

orzeczenia  

o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w placówce uzależnienia oraz 

wystąpiono do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego 

wobec 7 osób. Z poniższej tabeli wynika, że w porównaniu do 2019 roku znacznie 

zmniejszyła się liczba osób uzależnionych oraz członków rodzin osób uzależnionych, 
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z którymi prowadzono rozmowy. Liczba osób w stosunku, do których podjęto 

czynności zmierzające do orzeczenia  

o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się 

leczeniu w placówce leczenia uzależnienia oraz liczba osób, wobec których 

wystąpiono do sądu z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego 

na przestrzeni analizowanych lat również uległa zmniejszeniu. Spadek ten wynika z 

panującej w Polsce sytuacji pandemicznej. Dane dotyczące podejmowanych działań 

MKRPA w Milanówku wobec osób uzależnionych  

w latach 2017-2020 przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 22. Działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  
w Milanówku wobec osób uzależnionych w latach 2017-2020 

wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 

liczba osób uzależnionych, z którymi przeprowadzono 

rozmowy 
37 70 38 14 

liczba członków rodzin osób uzależnionych, z którymi 

przeprowadzono rozmowy 
54 16 60 8 

liczba osób w stosunku do których podjęto czynności 

zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu  

w placówce leczenia uzależnienia 

8 9 9 7 

liczba osób, wobec których wystąpiono do sądu z wnioskiem  

o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego 7 7 9 7 

Źródło: Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych PARPA-G1 za 2017, 2018, 2019 i 2020 rok 

Miasto Milanówek w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom współpracuje  

z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana 

Mazurkiewicza w Pruszkowie. W 2020 roku do Poradni Terapii Uzależnień od 

Alkoholu i Współuzależnienia zgłosiło się 9 osób – to tyle samo co w 2019 roku oraz 

o 16 mniej niż w 2018 roku. Ponadto do Całodobowego Oddziału Terapii 

Uzależnienia od Alkoholu zgłosiło się 5 osób, a 4 osoby ją ukończyły. W porównaniu 

do poprzedniego roku zauważalny jest spadek liczby osób, które zgłosiły się do 

Oddziału. Do Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu  

i Współuzależnienia w 2019 roku zgłosiło się 2 mieszkańców Miasta i wszyscy 

ukończyli leczenie, natomiast w 2020 roku z powodu pandemii oddział nie 

funkcjonował. 
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Tabela 23. Liczba osób, które zgłosiły się do Mazowieckiego Specjalistycznego 
Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie z podziałem na 
kategorie w latach 2017-2019 

wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 

liczba osób, które zgłosiły się do Poradni 

Terapii Uzależnień od Alkoholu i 

Współuzależnienia 

16 25 9 9 

liczba osób, które zgłosiły się do 

Całodobowego Oddział Terapii Uzależnienia 

od Alkoholu, w tym: 

liczba osób, które ukończyły terapię 

9 

 

7 

6 

 

6 

10 

 

6 

5 
 

4 

liczba osób, które zgłosiły się do Dziennego 

Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu  

i Współuzależnienia, w tym:  

liczba osób, które ukończyły leczenie 

2 

 

2 

3 

 

3 

2 

 

2 

Oddział nie 
funkcjonował 

Źródło: Raport o stanie gminy Milanówek za 2019 rok 

 W zakresie profilaktyki uzależnień na terenie miasta Milanówka prowadzone 

są liczne działania profilaktyczne np. zakup prenumeraty tematycznych książek, 

publikacji i czasopism, przeprowadzanie programów profilaktycznych 

rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych „Przyjaciele Zippiego”, „Domowi Detektywi”, „Debata”. Dążąc do 

zwiększenia kwalifikacji grup zawodowych pracujących z rodziną w obszarze 

profilaktyki i uzależnień odbyły się liczne szkolenia, w tym: z programu 

profilaktycznego „Unplugged” oraz konferencje („Dlaczego młodzi ludzie ryzykują? 

Nowe uzależnienia – narkotyki, NSP, technologie cyfrowe”, „Życie warte jest 

rozmowy”, „Podwójna diagnoza.  

I co dalej? Specyfika procesu diagnostyczno-terapeutycznego”). 

 Zasoby w zakresie promocji i ochrony zdrowia występujące na terenie miasta 

Milanówka przedstawia kolejna tabela. Uwzględniony został także zakres działalności 

poszczególnych podmiotów. 
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Tabela 24. Zasoby miasta Milanówka w zakresie promocji i ochrony zdrowia 
wraz z obszarem ich działalności  

LP. Nazwa Zakres działalności 

1 
Placówki podstawowej opieki 

zdrowotnej 

Poradnictwo specjalistyczne w oparciu o kontrakt  

z NFZ. 

 

2 
Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Milanówku 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistyczne 

usługi usprawniające. 

 

 

 

3 

Punkt Informacyjno-

Konsultacyjny dla Osób 

Uzależnionych i Ich Rodzin oraz 

Punkt Informacyjno-

Konsultacyjny dla Ofiar 

Przemocy 

Udzielanie poradnictwa specjalistycznego (rodzinnego, 

psychologicznego oraz socjalnego) mieszkańcom Miasta. 

Udzielanie informacji na temat dostępnych miejsc pomocy 

i zakresu działania służb oraz instytucji, które są włączone 

w systemową pomoc rodzinom, poradnictwo i konsultacje 

indywidualne w zakresie problemu uzależnień  

i przemocy w rodzinie. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Stowarzyszenie Rodzin 

Abstynenckich „QUO VADIS”. 

Niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym  

i ich rodzinom w kształtowaniu własnego rozwoju  

i odzyskiwania właściwej postawy w najbliższym 

otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku. 

Prowadzenie programów edukacyjnych i profilaktycznych 

w zakresie wiedzy o alkoholu, niebezpieczeństw z nim 

związanych oraz propagowanie idei trzeźwości na terenie 

działania stowarzyszenia, szczególnie wśród młodzieży. 

5 Grupa AA „MILA” Spotkania Anonimowych Alkoholików. 

 

6 

Placówki oświatowe, placówki 

wsparcia dziennego, 

uczniowskie kluby sportowe 

Promocja zdrowego stylu życia, kształtowanie właściwych 

postaw w zakresie dbania o własne zdrowie. 

 

7 

Mazowieckie Specjalistyczne 

Centrum zdrowia im. prof. Jana 

Mazurkiewicza  

w Pruszkowie 

Całodobowy i Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od 

Alkoholu i Współuzależnienia oraz Poradnia Terapii 

Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnych sprawozdań, raportów oraz analiz 
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POTRZEBY W ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA MILANÓWKA 

W OPINII JEGO MIESZKAŃCÓW 

W niniejszej części diagnozy przedstawione zostały potrzeby dorosłych 

mieszkańców miasta Milanówka w zakresie usług społecznych w sferze promocji i 

ochrony zdrowia. 

 W pierwszym pytaniu zapytano badanych, czy na terenie miasta Milanówka 

istnieje potrzeba poszerzenia działań związanych z promocją zdrowia (edukacja 

zdrowotna, profilaktyka, kształtowanie odpowiednich postaw zdrowotnych, 

promowanie zdrowego stylu życia). Ponad połowa badanych odpowiedziała na to 

pytanie twierdząco (55%), natomiast co czwarta osoba biorąca udział w badaniu 

jest zdania, że powyższe działania na terenie Miasta nie są potrzebne (29%). Brak 

wiedzy w tym zakresie wykazało 16% respondentów. 

Wykres 23. Czy na terenie miasta Milanówka jest potrzeba poszerzenia działań 
związanych z promocją zdrowia (edukacja zdrowotna, profilaktyka, 
kształtowanie odpowiednich postaw zdrowotnych, promowanie zdrowego stylu życia)? 

 
W kolejnym pytaniu mieszkańcy miasta Milanówka mieli ocenić obecny 

poziom dostępności do opieki psychologicznej, psychiatrycznej i terapeutycznej. 

Opinia respondentów dotycząca poziomu dostępności do wyżej wymienionych form 

opieki przedstawia się następująco: 

 Opiekę psychologiczną bardzo dobrze lub dobrze ocenia łącznie 35% 

badanych, a o jej średnim poziomie ma przekonanie co piąty mieszkaniec 

Miasta (20%). Blisko co czwarty respondent ocenił poziom dostępności jako 

55%
29%

16%

tak

nie

nie wiem
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bardzo zły lub zły (24%), natomiast brak wiedzy w tym zakresie wykazało 21% 

badanych osób. 

 Na bardzo dobry lub dobry poziom dostępności do opieki psychiatrycznej 

wskazało łącznie 36% respondentów, o jej średnim poziomie ma przekonanie 

15% badanych, a o jej złym lub bardzo złym poziomie – co czwarty badany 

(26%). Blisko co czwarty ankietowany miał trudności w ocenieniu poziomu 

dostępności do opieki psychiatrycznej w Mieście (24%). 

 Opiekę terapeutyczną bardzo dobrze lub dobrze ocenia łącznie 37% 

badanych, a o jej średnim poziomie ma przekonanie blisko co piąty 

mieszkaniec Miasta (18%). 29% respondentów oceniło poziom dostępności do 

opieki terapeutycznej jako bardzo zły lub zły, natomiast brak wiedzy w tym 

zakresie wykazało 17% badanych osób. 

Tabela 25. Proszę ocenić obecny poziom dostępności do opieki 
psychologicznej/ psychiatrycznej/terapeutycznej na terenie miasta Milanówka. 
W każdym wierszu należy zaznaczyć maksymalnie jedną odpowiedź. Proszę 
posłużyć się sześciopunktową skalą, na której 0 oznacza „nie wiem”, 1 - 
„bardzo zły”, 2 –„zły”, 3 - „średni”, 4 - „dobry”, 5 - „bardzo dobry”. 

wyszczególnienie 0 1 2 3 4 5 

opieka psychologiczna 21% 11% 13% 20% 20% 15% 

opieka psychiatryczna 24% 14% 12% 15% 23% 13% 

opieka terapeutyczna 17% 11% 18% 18% 22% 15% 

W dalszej kolejności mieszkańcy biorący udział w badaniu mieli odpowiedzieć 

na pytanie dotyczące chęci udziału w badaniach profilaktycznych. Najwięcej, bo 50% 

ankietowanych chciałoby wziąć udział w badaniu cholesterolu. Na drugim miejscu 

znalazło się badanie wzroku (47%), natomiast na trzecim – mammografia (45%). 

Chęć udziału w badaniu stomatologicznym wyraziło 40% badanych, natomiast w 

badaniu słuchu – 33%. Blisko co trzeci mieszkaniec wziąłby udział w badaniu 

czynnościowym układu oddechowego, jakim jest spirometria (30%), natomiast co 

piąty w badaniu prostaty (21%). 5% respondentów nie chciałoby brać udziału w 

badaniach profilaktycznych, natomiast 4% nie wie, czy wzięłoby  

w nich udział. 
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Wykres 24. W których z poniższych badań profilaktycznych chętnie wziął(ęła)by Pan/i 
udział?  

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

W obszarze  promocji i ochrony zdrowia, mieszkańcy miasta Milanówka zostali 

poproszeni o wskazanie działań, które ich zdaniem powinny zostać podjęte na 

szerszą skalę w celu wyeliminowania lub ograniczenia zjawiska uzależnień. 

Ankietowani najczęściej wskazywali na profilaktykę dzieci i młodzieży (47%), 

organizowanie grup wsparcia (41%) oraz prowadzenie działań profilaktycznych 

dla osób dorosłych (38%). Średnio co trzeci respondent wskazał na konieczność 

upowszechniania informacji na temat dostępnych form pomocy (33%), organizowanie 

kampanii społecznych (30%) oraz organizowanie grup samopomocowych (30%). Co 

czwarty badany opowiedział się za zwiększeniem pomocy psychologiczno-

terapeutycznej (28%), zapewnieniem pomocy prawnej (25%), rozwojem 

alternatywnych form spędzania czasu wolnego (24%) oraz zagwarantowaniem 

pomocy medycznej (23%). Najmniejszy odsetek odpowiedzi dotyczył pomocy 

materialnej (13%). Wśród innych odpowiedzi, jeden z ankietowanych mieszkańców 

wskazał na konieczność rozwoju i zachęcanie do udziału w innych formach 

spędzania czasu wolnego wśród młodzieży oraz ukazywanie negatywnych skutków 

uzależnień. 
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Wykres 25. Jakie działania należy podejmować w szerszym zakresie na terenie miasta 
Milanówka w celu wyeliminowania lub ograniczenia problemu uzależnień? 

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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POTRZEBY W ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA MILANÓWKA 

W OPINII PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

      

Ja myślę tutaj, że przede wszystkim profilaktyka szkolna i zwiększenie oferty dla 

młodzieży. Edukowanie rodziców, żeby byli bardziej świadomi, że takie rzeczy to nie 

jest jakaś niespotykana rzecz tylko, że mogą wystąpić i występują w dużym 

procencie dzieci. Więc praca, praca z rodzicami jeżeli chodzi o uzależnienia. 

Badani zwrócili również uwagę na problem, jakim są uzależnienia 

behawioralne wśród dzieci i młodzieży, w tym głównie dotyczące nadmiernego 

korzystania z urządzeń elektronicznych. W opinii respondentów oferta skierowana 

do młodzieży jest uboga – brakuje dla nich miejsc spotkań. Zdaniem poniższych 

rozmówców na terenie Miasta należy zwiększyć liczbę atrakcyjnych zajęć oraz 

szkoleń, czy kursów dla młodzieży.  

Tu na pewno jeżeli chodzi o te uzależnienia behawioralne zwiększenie puli działań, 

atrakcyjnych spotkań, oferty szkoleń, kursów dla młodzieży. U nas nie ma żadnej 

oferty skierowanej do starszych dzieci, do młodzieży. Bo o ile jeszcze ta oferta dla 

młodszych jest samo generująca się, bo te mamy, które są na urlopie macierzyńskim, 

wychowawczym one jakby same z siebie są duetem z dzieckiem. Mieszkamy od 

Warszawy pół godziny pociągiem. Nie ma takiego miejsca dla młodzieży, nie mają co 

robić. Może takiego klubu, takiego miejsca dla młodzieży, gdzie mogliby pograć, 

puścić muzykę. Nie ma takiej infrastruktury przyjaznej młodzieży.   

 

Wszystko by można było zrobić, gdyby nie było pandemii. Organizowanie jakiś 

spotkań młodzieży, ale teraz to jest niemożliwe. Ironia losu – przed pandemią goniło 

się te dzieci od komputera, żeby jak najkrócej siedziały przed komputerem, a teraz 

siedzą jak najdłużej, no bo taka jest potrzeba czasu. Jakieś fajne zajęcia w mieście 

organizować. Rodzice powinni reagować, ale też jakieś zajęcia w szkołach może.  

 
Wśród zdiagnozowanych potrzeb pojawiło się także organizowanie grup 

wsparcia dla młodzieży, które pomogą im poradzić sobie z emocjami oraz 

codziennymi problemami. 

Myślę, że tu nie ma tego. Dla młodzieży nie ma grup. Trzeba by było proponować. 

Grupy dla młodzieży takie jakby oprócz radzenia sobie z emocjami to jeszcze takie 

proste rzeczy dotyczące codziennego życia, żeby można było powiedzieć, posłuchać 

innych, żeby młodzież, która przychodzi do takiej grupy zobaczyła, że nie są gorsi i 

jacyś źle wychowani, tylko że to jest życie, to jest środowisko. No po prostu uczyli się 

w tych grupach. Czyli grupy wsparcia dla młodzieży.  
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W przeprowadzanych wywiadach pojawiły się również głosy mówiące  

o przeprowadzeniu kampanii dotyczącej uzależnień, która byłaby atrakcyjna dla 

młodzieży. 

Myślę, że taka dla młodzieży kampania, fajna taka. Też można byłoby ją fajnie 

wymyśleć, żeby była ciekawa, o tym jak nie popaść w uzależnienia, bo coś się dzięki 

temu traci.  

W dalszej kolejności osoby biorące udział w wywiadach zwróciły uwagę na to, 

że część mieszkańców, nie wie do jakich instytucji zgłosić się w razie problemów. 

Zdaniem rozmówczyni należy utworzyć stronę internetową, na której będzie 

wyszczególniona pomoc jaką mieszkańcy mogą uzyskać w zależności od swoich 

problemów np. pomoc psychologiczna, terapeutyczna, psychiatryczna, czy dotycząca 

uzależnień i przemocy. Wśród innych pomysłów wyróżniono także utworzenie 

Telefonu Zaufania dla mieszkańców. Poprzez specjalny numer telefonu Ośrodka 

Pomocy Społecznej można by było wysłać wiadomość wskazującą na doświadczanie 

przemocy bez spostrzeżenia osoby jej stosującej. 

Chyba tylko w Internecie, na stronie opieki społecznej. Ale być może powinna być 

taka strona albo taka ulotka. Nawet w tym Kurierze Milanowskim wyszczególnienie 

na przykład – jaką pomoc mogę uzyskać w instytucji opieki społecznej w Milanówku. 

I wyszczególnić wszystko, na przykład pomoc psychologa, psychiatry, pomoc 

terapeuty od uzależnień, telefon. Mogliby naprawdę to zrobić. Udostępnić to na 

stronie Miasta. Ale myślę, że w Kurierze Milanowskim też dużo starszych ludzi po 

prostu wtedy czyta. No myślę, że taki spis, o co możemy się starać, w czym nam 

może pomóc opieka społeczna, plus kontakt od razu – myślę, że by to bardzo 

pomogło. Nawet pomyślałam, że może opieka społeczna powinna mieć Telefon 

Zaufania. Nawet Telefon Zaufania dla mieszkańców Milanówka. Można byłoby coś 

takiego wymyśleć, żeby na jakiś numer w opiece społecznej można wysłać SMS-a 

takiego nie wskazującego na to, że jest się osobą doświadczającą przemocy. Żeby 

osoba stosująca przemoc nie spostrzegła się, że ta osoba wzywa pomoc. Na 

przykład jakaś pani prowadzi sklep w Internecie i jak się coś tam zamówi, to 

wiadomo, że coś jest nie tak. Może to by było dobre. Taki Telefon Zaufania dla 

mieszkańców.  

 

Ja zauważyłam, że jest taki trend kampanii społecznych lokalnych, ale kampanie 

społeczne dotyczące przemocy mamy już na terenie wyższym, krajowym, 

regionalnym. Myślę, że część osób nie wie, gdzie się zgłosić po pomoc, do jakich 

instytucji – zwłaszcza jeśli chodzi o część tego zamożnego społeczeństwa. Uważam, 

że ich problemy nie są w ogóle zidentyfikowane, a jeśli są to nie w obszarze 

publicznym, ponieważ odpowiedź na nie znajdują w usługach komercyjnych. 

Wśród zidentyfikowanych potrzeb w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 

wśród dorosłych mieszkańców zwrócono uwagę na prowadzenie działań 
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profilaktycznych dotyczących uzależnień od komputerów, Internetu, hazardu, 

zakupów, czy telewizji. Z poniższej wypowiedzi wynika, że  na terenie Miasta należy 

zwiększyć liczbę grup wsparcia dla takich osób. 

Profilaktyka uzależnień od komputerów, od Internetu, zakupów, telewizji, hazardu. 

Uważam, że powinny być grupy wsparcia dla osób, które mają takie problemy. Grupy 

wsparcia, żeby bardziej grupowo, ludzie szybciej się uczą w grupie. Takie grupy 

wsparcia prowadzą raczej psychologowie. Prowadzone przez psychologów. Takie 

grupy powinny być.  

W zakresie tematyki ochrony zdrowia, respondenci zostali zapytani o to, jakie 

ich zdaniem działania związane z promocją zdrowia powinny zostać poszerzone na  

terenie Miasta. 

Jedna z osób zwróciła uwagę, że na terenie Miasta powinien być 

udostępniany biuletyn dotyczący profilaktyki uzależnień, zdrowia, jak i 

odżywiania się, dzięki któremu promowany będzie zdrowy styl życia oraz aktywność 

na świeżym powietrzu. W poniższej wypowiedzi podkreślono, że w jednym z 

milanowskich parków znajdują się przyrządy do ćwiczeń, huśtawki, lecz mało osób z 

tej infrastruktury korzysta. Zdaniem respondentki należy promować takie miejsca w 

Mieście. 

Być może powinien być taki biuletyn zorganizowany i o takiej profilaktyce. 

Profilaktyka uzależnień, profilaktyka zdrowia, profilaktyka żywienia się. Tego brakuje. 

No właśnie – profilaktyka żywienia, co powinno się jeść. Dużo cukru, strasznie dużo 

mąki, dlatego tak ludzie, dzieci tyją i cukrzyce mają. Promowanie zdrowego stylu 

życia, promowanie też aktywności w naturalnym środowisku, na zewnątrz. Nie w 

domu, tylko chociażby właśnie nordic walking, zajęcia taneczno-ruchowe, golf. Gdzie 

można wyjść na świeże powietrze. Brakuje chyba promocji tego. Bo na przykład w 

naszym parku są piękne huśtawki, jakieś przyrządy do ćwiczeń, wspinaczki dla 

dzieci, jest tam altanka, pod którą my seniorzy tańczymy, ale teraz jest to wszystko 

puste. Być może ludzie nie wiedzą. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. W ogóle nie ma 

w parku ludzi. Grudzień, styczeń, luty, marzec, teraz już kwiecień się zacznie. Nie ma 

ludzi. Większa promocja – potrzebujemy więcej mówić o tym. Może w tym biuletynie 

więcej pisać o tym. I organizować takie rzeczy. Większą reklamę tego robić. Bo ten 

park jest wyposażony bardzo ładnie, czasami mamę z wózkiem z dzieckiem można 

tam spotkać, natomiast nie widzę, żeby ludzie korzystali z tego.  

 

Dobrze by było, żeby to były działania, które tłumaczą ludziom, na podstawie badań, 

które były robione, w jaki sposób odżywiać się. Co jeść. Myślę, że to lekarze powinni 

robić. Specjaliści od żywienia. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego. Jedzą to 

śmieciowe jedzenie. Bardzo ważne, żeby przypominać o zdrowym odżywianiu. No i 

zdrowy styl życia, czyli ruch na świeżym powietrzu.  
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W kolejnej wypowiedzi jedna z osób zwróciła uwagę, że na terenie Miasta 

powinno organizować się więcej kampanii dotyczących zdrowego stylu życia oraz 

odżywiania się. Zdaniem respondentki powyższa kampania mogłaby obejmować 

również porady dietetyczne.  

Myślę, że to też jest potrzebne. Ten zdrowy styl życia, jak zdrowo żyć, jak się 

odżywiać, jakie suplementy brać, co zrobić, żeby zrzucić wagę. Mogłaby być taka 

fajna kampania i różne porady dietetyczne i niedietetyczne, lekarskie być może. 

Fajnie by było. Myślę, że wiele osób takich rzeczy potrzebuje. 

Zdaniem kolejnej respondentki przed pandemią w Mieście organizowane były 

biegi, rajdy rowerowe, natomiast w Klubach Seniora i Uniwersytecie Trzeciego Wieku 

prowadzona była gimnastyka. W jej opinii w Milanówku można zorganizować dni 

otwarte ze specjalistami w zakresie kardiologii, którzy udzielaliby porad 

mieszkańcom. 

Coś tam chyba jest, jakieś biegi, jakieś rajdy rowerowe miejskie. A to „Bieg STO-

nogi”, a to rajd rowerowy. No coś się tutaj działo jeszcze przed tą pandemią. Może 

jakieś dni otwarte z jakimiś może specjalistami. Żeby na przykład na temat chorób 

serca, jakiś kardiolog, jakieś spotkania.  

W Klubach Seniora, w Uniwersytecie to były dni, gdzie była gimnastyka dla seniorów, 

gdzie były jakieś konkursy, ale teraz się nic nie dzieje. Wyjazdy z Klubu Seniora to są 

na ten rok też przygotowane. Czy to się odbędzie to nie mam na ten moment wiedzy. 

W tych Klubach Seniora były jakieś tam, gimnastyka dla seniorów, gimnastyka na 

kręgosłup, no była jakaś tam promocja, jakiś zdrowych ćwiczeń i tak dalej. Bardzo to 

było potrzebne. 

 

WSPIERANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I STARSZYCH 
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ANALIZA DANYCH ZASTANYCH NA PODSTAWIE ŹRÓDEŁ WTÓRNYCH 

Pierwszą analizowaną kwestią dotyczącą osób z niepełnosprawnościami jest 

liczba rodzin, którym została udzielona pomoc i wsparcie z OPS w Milanówku z 

powodu niepełnosprawności. Na przestrzeni lat 2017-2020 liczba rodzin uległa 

zmniejszeniu, warto jednak dodać, że w mieście Milanówku niepełnosprawność jest 

jednym z głównym powodów przyznawania pomocy społecznej.  

Wykres 26. Rodziny, którym zostało udzielone pomoc i wsparcie z powodu 
niepełnosprawności w latach 2017-2020 

 
Źródło: Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2017, 2018, 2019 i 2020 
rok 

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga 

pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. W 2020 roku  

realizatorami powyższych usług była Agencja Służby Społecznej Kościelak Spółka 

Jawna w Warszawie. Świadczone są one w formie zaspokajania codziennych 

potrzeb życiowych, opieki higienicznej, pomocy w czynnościach gospodarczych lub 

porządkowych. Na przestrzeni ostatnich lat widoczny jest spadek liczby osób, którym 

udzielano usług opiekuńczych oraz wzrost liczby osób, którym udzielono 

specjalistycznych usług opiekuńczych, co oznacza, że wśród mieszkańców 

występuje zapotrzebowanie w tym zakresie. 

Tabela 26. Liczba osób, którym wydano decyzje o przyznaniu usług  
i specjalistycznych usług opiekuńczych w latach 2017-2020 

usługi opiekuńcze 

wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 

liczba osób 65 69 47 43 

specjalistyczne usługi opiekuńcze 

wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 

liczba osób 57 32 87 100 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2017, 2018, 2019 i 2020 
rok; Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok 
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Od 2 lipca 2018 roku Milanówek jest beneficjentem Projektu pn. „Rozwój 

usług społecznych w Gminie Milanówek” współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia 

społecznego i walki z ubóstwem”. Działania 9.1 „Usługi społeczne i usługi opieki 

zdrowotnej”. Poddziałanie 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”. 

Realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku. 

W 2020 roku w ramach powyższego Projektu realizowano specjalistyczne 

usługi usprawniające, które były skierowane do osób niesamodzielnych, samotnych  

i wymagających zabiegów kinezyterapii i masażu na podstawie skierowania od 

lekarza specjalisty. Wykonawcą usług usprawniających był Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Domowej w Milanówku. W 2020 roku z 

powyższych usług skorzystało 50 mieszkańców. W 2020 roku wykonano łącznie 1 

464 zabiegi, w tym 732 kinezyterapii oraz 732 masaże.  

 

Tabela 27. Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług usprawniających na 
przestrzeni lat 2017-2020 

wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 

liczba osób korzystających ze  

specjalistycznych usług usprawniających 
60 32 72 50 

liczba zabiegów kinezyterapii 608 350 864 732 

liczba wykonanych masaży 628 350 864 732 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2017, 2018, 2019 i 2020 
rok 

W ramach Projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek” 

realizowano także usługi sąsiedzkie, które były skierowane do osób wymagających 

pomocy przy codziennych czynnościach, takich jak sprzątanie, wizyta u lekarza, 

umawianie wizyty domowej, przygotowanie i podanie posiłku, spacery, dotrzymanie 

towarzystwa oraz wszelkich czynności,  

z którymi uczestnicy sobie nie radzą. W 2020 roku wsparcie w postaci sąsiedzkich 

usług opiekuńczych uzyskało 47 osób, a łączna ilość przeznaczonych na nie godzin 

to 14 077.  

W porównaniu do poprzedniego roku zarówno liczba osób objętych usługami 

sąsiedzkimi, jak i liczba godzin uległa znacznemu zwiększeniu. Do realizacji usług 

sąsiedzkich zatrudniono dotychczas 26 sąsiadów/opiekunów. 
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Tabela 28. Liczba osób objętych usługami sąsiedzkimi i liczba godzin usług na 
przestrzeni lat 2018-2020 

wyszczególnienie 2018 2019 2020 

liczba osób objętych usługami sąsiedzkimi 17 24 47 

liczba godzin usług  1 327 6 964 14 077 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2018, 2019 i 2020 rok 

Od 2018 roku w ramach Projektu realizowano również e-usługi (teleopieka) 

wykonywane w domu podopiecznego. Teleopieka polega na sprawowaniu opieki 

przez centrum monitoringu przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Wszystkie osoby 

objęte wsparciem musiały przedstawić swoją kartę zdrowia oraz schorzeń i 

przyjmowanych leków na potrzebę skorzystania z usług teleopieki, aby w razie 

alarmowej sytuacji przekazać odpowiednie informacje zespołowi ratowników. 

Wykonawcą usług realizowanych w ramach projektu był Comarch Healthcare. W 

2020 roku z tego typu wsparcia skorzystało 30 mieszkańców Milanówka, natomiast 

rok wcześniej były to 32 osoby. 

Ponadto prowadzona jest wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, w której 

do dyspozycji mieszkańców jest różnorodny sprzęt rehabilitacyjny, w tym: balkoniki 

dla dorosłych, balkoniki kroczące, balkoniki kroczące 3 funkcyjne, balkoniki dla 

dzieci, ciśnieniomierze, laski czworonożne, laska anatomiczna prawa oraz lewa, 

laska męska i damska, inhalator, koncentrator tlenu, kule pachowe dla dorosłych, 

kule łokciowe dla dorosłych i dzieci, krzesła toaletowe, łóżka rehabilitacyjne, 

materace przeciwodleżynowe, taborety prysznicowe oraz wózki inwalidzkie. W 2020 

roku wypożyczono sprzęt rehabilitacyjny 41 osobom, w 2019 roku – 38 osobom, 

natomiast w 2018 roku – 18 osobom, a więc zauważalne jest zainteresowanie 

mieszkańców tym projektem. 

W ramach programu prowadzony jest również Milanowski Klub Seniora, 

który działa w 4 filiach mieszczących się na terenie miasta Milanówka – ul. 

Piłsudskiego 33, ul. Krakowska 11a, ul. Podgórna 92, ul. Królewska 61a. W 2019 

roku odbywały się w nim takie zajęcia jak: język angielski z lektorem i z native 

speakerem, język francuski, warsztaty plastyczne, warsztaty psychologiczne, E-

Senior, Zdrowy + Zadbany = Zadowolony Senior (dietetyka i wykłady rehabilitacyjne), 

nordic walking, pilates, zdrowy kręgosłup, joga oraz hortiterapia (terapia psychiczna, 

która łączy medycynę i uprawianie ogrodnictwa).  
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W Klubach odbywają się również spotkania integracyjne, świąteczne oraz filmowe. W 

czerwcu 2019 roku powstał również Milanowski Klub Brydża, który współpracuje z 

milanowskimi seniorami prowadząc naukę gry w brydża w formie wolontariatu. 

Ponadto członkowie Milanowskiego Klubu Seniora mogą bezpłatnie raz w tygodniu 

korzystać z pływalni i strefy relaksu w Grodzisku Mazowieckim. Obecnie w 

Milanowskim Klubie Seniora jest zapisanych 264 członków. 

W mieście Milanówku realizowany jest również Program Wsparcia i 

Aktywizacji Seniorów na lata 2018-2021, który został przyjęty Uchwałą Nr 

427/XLIV/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 kwietnia 2018 roku. Głównym celem 

Programu jest „tworzenie warunków dla rozwoju form wsparcia i aktywności 

społecznej starszych mieszkańców Milanówka”. Program wskazuje na cztery 

priorytetowe działania: 

 edukację osób starszych i z niepełnosprawnościami, która obejmuje działania 

mające na celu rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do seniorów, 

wykorzystanie potencjału wzajemnego uczenia się, rozwój innowacyjnych form 

edukacji, w tym nieformalnej i poza formalnej, promowanie tzw. wolontariatu 

kompetencji; 

 aktywność społeczną promującą integrację wewnątrz i międzypokoleniową, 

która zakłada rozwój różnych form aktywności osób starszych przy 

wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej oraz włączenie do 

wspólnych działań młodszego pokolenia, co pozwoli na budowanie 

wzajemnego zrozumienia oraz rozwój umiejętności społecznych; 

 partycypację społeczną osób starszych i z niepełnosprawnościami na rzecz 

zwiększania udziału osób starszych w życiu publicznym, społecznym, 

gospodarczym, kulturalnym  

i politycznym, co przyczyni się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 

 usługi społeczne dla osób starszych i z niepełnosprawnościami służące 

rozwojowi różnych form wsparcia poprzez zwiększenie dostępności i 

podniesienie jakości usług społecznych dla osób starszych. Tworzenie 

lokalnych sieci wsparcia opartych na działaniach wolontariuszy i pomocy 

sąsiedzkiej w celu tworzenia środowiska samopomocy. 
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W Mieście funkcjonuje Milanowska Rada Seniorów, której celem jest 

poprawa jakości życia seniorów we wszystkich obszarach i dziedzinach dotyczących 

seniorów w zakresie planowania i realizacji polityki senioralnej oraz pobudzania 

aktywności obywatelskiej osób starszych mieszkających na terenie miasta 

Milanówka.  

Na rzecz seniorów od 2017 roku realizowany jest projekt socjalny pn. 

„Milanowska Szkoła Aktywnego Seniora”. Celem programu jest niwelowanie 

wykluczenia społecznego osób starszych, a wśród jego zajęć można wymienić: 

prowadzenie ruchowych ćwiczeń korekcyjnych, spotkań okolicznościowych i 

integracyjnych oraz poradnictwa socjalnego. Warsztaty korekcyjne są prowadzone w 

4 grupach w formie ćwiczeń z użyciem sprzętu gimnastycznego. Łącznie  

z zajęć skorzystało dotychczas 85 mieszkańców Milanówka powyżej 60 roku życia, 

natomiast w 2020 roku grupa beneficjentów liczyła 60 osób. Zadania, które 

realizowano w 2020 roku były zgodne z harmonogramem i polegały na  prowadzeniu 

ruchowych zajęć korekcyjnych (prowadzonych online) oraz spotkań integracyjnych (w 

związku z pandemią odbyło się tylko jedno takie spotkanie). 

Do programów wsparcia na rzecz osób starszych należy także Ogólnopolska 

Karta Seniora. Program ma na celu zwiększenie dostępu do usług publicznych 

poprawiających jakość życia seniorów, podniesienie aktywności i sprawności 

seniorów, poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury oraz zachęcanie do 

uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, umożliwienie 

seniorom rozwoju pasji i zainteresowań oraz aktywnego spędzania czasu wolnego, a 

także kształtowanie pozytywnego wizerunku. W 2020 roku wydano 7 Kart, w 2019 

roku – 58, w 2018 roku – 53, natomiast w 2017 roku – 58 Kart. 

W Mieście funkcjonują również edukacyjne grupy wsparcia dla seniorów, 

których spotkania odbywały się w pomieszczeniach Klubu Seniora, w salach 

udostępnionych nieodpłatnie przez Grodziską Spółdzielnię Mieszkaniową Willę 

Milanówek Rezydencja Seniora. Obecnie senioralne grupy wsparcia liczą łącznie 313 

osób.  

W 2020 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 27 mieszkańców 

miasta Milanówka. Tym samym liczba ta jest najniższa od 2017 roku, kiedy to w 

Domach Pomocy Społecznej przebywało 28 osób. 
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Tabela 29. Liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej w latach 2017-2020 
(stan na koniec roku) 

wyszczególnienie 2017 2018 2019 2020 

liczba osób przebywających w DPS 28 32 31 27 

Źródło: Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2020 rok 

W Milanówku funkcjonuje Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy (Dom Pomocy 

Społecznej dla dorosłych osób, niepełnosprawnych intelektualnie), który prowadzi 

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. 

Przeznaczony jest dla 54 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Wszyscy 

mieszkańcy mają zapewnioną opiekę terapeutyczną, pielęgnacyjno-opiekuńczą, 

rehabilitacyjną, psychologiczną i pielęgniarską  

w odpowiednio przygotowanych do tego celu pomieszczeniach. W ramach terapii 

prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, muzykoterapia, zajęcia relaksacyjno-

usprawniające, hipoterapia itp. Prowadzone są również zajęcia w kołach 

zainteresowań: sportowym, ekumenicznym, muzycznym, teatralnym, jak również 

Warsztat Terapii Zajęciowej, w ramach którego zajęcia odbywają się w 5 

pracowniach: plastycznej, rękodzielniczej, ceramicznej, komputerowej oraz 

funkcjonowania społecznego. Warsztat współpracuje z placówkami służby zdrowia, 

opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu oraz odpowiednimi władzami oraz 

urzędami państwowymi i samorządowymi, Państwowym Funduszem Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych oraz firmami  

i osobami fizycznymi, które wspierają rozwój tej placówki. 

Na terenie miasta Milanówka na rzecz aktywizacji osób starszych prężnie 

działa Miejska Biblioteka Publiczna, która w 2020 roku zorganizowała następujące 

programy:  

  „SOS Nowe Technologie”, którego celem była pomoc przy obsłudze 

własnych sprzętów komputerowych, w którym wzięło udział 14 seniorów, 

 „Obsługa Smartfonów”, z której skorzystało 12 osób, 

 Dyskusyjny Klub Książki, w którym brało udział 6 osób, 

 Narodowe Czytanie 2020, w którym wzięły udział 3 osoby, 

 Zakup książek z „wielkimi literami”, dzięki którym 200 osób słabowidzących  

i starszych miało możliwość korzystania z tych zbiorów. 

W związku z panującą w Polsce sytuacją epidemiczną, czyli zagrożeniem 

wirusa SARS-CoV-2, kursy i spotkania, a także dostęp do stanowisk komputerowych 

w Miejskiej Bibliotece Publicznej został zawieszony 11.03.2020 roku. 
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Szeroki wachlarz działań dla seniorów realizuje również Milanowskie 

Centrum Kultury, które w 2020 roku zorganizowało następujące wydarzenia: 

Festiwal Otwarte Ogrody, koncerty realizowane w przestrzeni miejskiej, w tym w Sali 

Starego Kina, Hali Sportowej, czy kościele św. Jadwigi Śląskiej, warsztaty 

rozwijające zainteresowania (malarstwo na jedwabiu, fotografia), spotkania 

okolicznościowe, patriotyczne, zajęcia sportowe (zawody sportowe  

i turnieje dla seniorów, nordic walking, tenis ziemny, brydż, scrabble, taichi, 

działalność sekcji rowerowej) oraz edukację lokalną (spacery tematyczne z 

przewodnikiem). Z danych Milanowskiego Centrum Kultury wynika, że w powyższych 

działaniach w 2020 roku uczestniczyło łącznie 755 osób. Liczba ta w porównaniu do 

poprzedniego roku uległa znacznemu zmniejszeniu, gdyż w 2019 roku z inicjatyw 

skorzystało 1 350 osób. Powyższy spadek wynika z panującej w Polsce sytuacji 

epidemicznej. 

Seniorzy mogą uczestniczyć również w zajęciach Milanowskiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego celem jest prowadzenie działalności 

edukacyjnej w różnych dziedzinach, aktywizacja społeczna, propagowanie form 

aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej na rzecz osób starszych, w tym 

również z niepełnosprawnościami, bezrobotnych i chorych. 

Bogatą działalność kulturalną i artystyczną na rzecz osób starszych  

i z niepełnosprawnością prowadzi również Polski Związek Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów. Organizacja ta jest największa w Mieście i liczy 453 mieszkańców 

całego powiatu grodziskiego. W 2020 roku Związek zorganizował następujące 

wydarzenia: 

 powitanie Nowego Roku – 215 osób, 

 wieczorek taneczny – 194 osób, 

 wyjazdy zdrowotne do Uniejowa – 96 osób, 

 wyjazdy wypoczynkowe nad polskie morze – 98 osób, 

 wyjazd zagraniczny do Chorwacji – 44 osoby, 

 wyjazdy do teatru – 204 osoby. 

Od 2004 roku byłych pracowników szkół i placówek wychowawczych zrzesza 

Związek Zawodowy Nauczycieli – Emerytów i Rencistów MILAN, który aktualnie 

liczy 18 członków.  

W 2019 roku Związek realizował następujące cele: 
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 ochrona warunków socjalnych, kulturalnych i wypoczynku członków Związku 

w ramach obowiązującego prawa, 

 sprawowanie nadzoru nad prawidłowym naliczaniem i wykorzystaniem 

świadczeń socjalnych należnych byłym pracownikom oświaty i wychowania, 

 organizowanie czasu wolnego, dostępu do kultury i czynnego udziału w życiu 

społeczności lokalnej. 

Na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi 

niepełnosprawnościami, a także osób wykluczonych społecznie w mieście Milanówku 

działa Fundacja „Radośni”. 

W szczególności cele Fundacji obejmują założenie domu stałego pobytu, pracy, 

terapii i rehabilitacji dla osób ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami, 

mieszkalnictwo treningowe, propagowanie i organizację opieki wytchnieniowej dla 

rodzin osób ze spektrum autyzmu. Bieżącym celem Fundacji jest zbiórka funduszy 

na remont domu, użyczonego przez Urząd Miasta Milanówka. Obecnie budynek jest 

w bardzo złym stanie, elewacja oraz wnętrze budynku wymagają gruntownego 

remontu.  

Ponadto w roku 2020 miasto Milanówek udzieliło indywidualnego wsparcia dla  

2 osób dorosłych ze spektrum autyzmu w formie opłaty za usługę transportową na 

zajęcia rewalidacyjne organizowane poza miejscem zamieszkania. 

W 2020 roku OPS w Milanówku przystąpił do Programu „Wspieraj Seniora”, 

który był realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Program 

odpowiadał na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed 

zakażeniem COVID-19. Usługi wsparcia polegały na pomocy w codziennym 

funkcjonowaniu, aby ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na 

zewnątrz. W ramach Programu od 20.10.2020 roku do 31.12.2020 roku udzielono 

wsparcia 136 mieszkańcom w postaci: 

 monitorowania funkcjonowania seniora w środowisku – 136 osób, 

 przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych – 14 osób, 

 pomocy w formie opłacenia obiadów – 8 osób, 

 donoszenia obiadów przez wolontariuszy – 8 osób, 

 pomocy w formie paczek żywnościowych – 12 osób, 

 pomocy w dokonywaniu zakupów (środki higieniczne i żywność) – 10 osób, 



 

 

Projekt „Milanowskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 

 

Strona | 79  
 

 dokonywania zakupu leków – 20 osób, 

 kontaktu z lekarzem rodzinnym – 7 osób, 

 pomocy w załatwianiu spraw urzędowych – 14 osób, 

 wsparcia psychologa – 20 osób, 

 poradnictwa socjalnego – 78 osób, 

 wypożyczania i dowożenia sprzętu rehabilitacyjnego – 13 osób, 

 wyprowadzania psów na spacer – 4 osoby. 

Wśród problemów wyróżnionych w Sprawozdaniu z działalności Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Milanówku wskazano na niewystarczającą liczbę specjalistów 

z dziedziny geriatrii oraz innych osób sprawujących opiekę nad osobami starszymi. 

Usługi w zakresie geriatrii były realizowane w 2020 roku przez 16 oddziałów 

Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana 

Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, w tym przez Pododdział Geriatryczny. Na terenie 

miasta Milanówka w 3 Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej: Biovena, 

Milanmed i Awemed świadczone są ogólne usługi medyczne w systemie 

ambulatoryjnym na podstawie kontraktów zawartych z NFZ. 

Wśród potrzeb, które wymieniono w Sprawozdaniu znalazło się także 

utworzenie stacjonarnego ośrodka usług usprawniających, środowiskowego 

domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dziennego ośrodka 

wsparcia dla seniorów, organizowanie usług transportowych dla osób 

niepełnosprawnych, usług naprawczych np. „złota rączka”, fryzjersko-

kosmetycznych czy pralniczych. 

 Zasoby w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych i starszych 

występujące na terenie miasta Milanówka przedstawia poniższa tabela. 

Uwzględniony został także zakres działalności poszczególnych podmiotów. 

Tabela 30. Zasoby miasta Milanówka w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych i 
starszych wraz z obszarem ich działalności  

LP. Nazwa Zakres działalności 

 

 

 

1 

 

 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Milanówku 

Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych dofinansowywanych ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania 

na rzecz osób niepełnosprawnych, zapewnienie usług 

opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 
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usprawniających. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu 

rehabilitacyjnego. 

 

2 

Miejskie jednostki 

kultury, sportu, rekreacji 

Organizowanie wydarzeń, zajęć, warsztatów itp. dedykowanych 

osobom starszym i niepełnosprawnym. 

3 
Uniwersytet Trzeciego 

Wieku i Kluby Seniora 
Organizowanie zajęć, warsztatów i spotkań dla osób starszych. 

 

4 

 

Powiatowy Urząd Pracy 

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, sługi  

w zakresie: pośrednictwa pracy poradnictwa zawodowego  

i informacji zawodowej pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, 

organizacji szkoleń. 

 

 

5 

 

Związek Zawodowy 

Nauczycieli – Emerytów  

i Rencistów MILAN 

Ochrona warunko w socjalnych, kulturalnych i wypoczynku 

członko w Związku w ramach obowiązującego prawa, sprawowanie 

nadzoru nad prawidłowym naliczaniem i wykorzystaniem 

s wiadczen  socjalnych nalez nych byłym pracownikom os wiaty  

i wychowania, organizowanie czasu wolnego, dostępu do kultury  

i czynnego udziału w z yciu społecznos ci lokalnej. 

 

 

 
 
6 

 

Polski Związek 

Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów 

Poprawa warunków socjalno-bytowych emerytów, rencistów  

i inwalidów oraz pomoc w uczestniczeniu w życiu społecznym  

i współdziałaniu z organami władzy administracji publicznej, 

samorządowej jak też organizacjami społecznymi, gospodarczymi  

i spółdzielczymi. 

 

 
7 

Dom Rehabilitacyjno-
Opiekuńczy Katolickiego 

Stowarzyszenia 
Niepełnosprawnych 

Archidiecezji 
Warszawskiej 

Zapewnienie opieki terapeutycznej, pielęgnacyjno-opiekuńczej, 

rehabilitacyjnej, psychologicznej i pielęgniarskiej dla dorosłych 

osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zajęcia w kołach 

zainteresowań, jak również rewalidacyjne, muzykoterapia, zajęcia 

relaksacyjno-usprawniające, hipoterapia itp. 

 

8 

 

Warsztat Terapii 
Zajęciowej Katolickiego 

Stowarzyszenia 
Niepełnosprawnych 

Archidiecezji 
Warszawskiej 

Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej  

i zawodowej, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy 

sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie 

niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia  

w środowisku. 

9 Caritas 
Działalność charytatywna, pomoc społeczna, działalność na rzecz 

integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, organizacja wolontariatu. 

 
10 

 

Fundacja „Radośni” 

Działalność na rzecz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu  

i innymi niepełnosprawnościami oraz na rzecz ich rodzin, a także 

osób wykluczonych społecznie. 

11 
Komisariat Policji  

w Milanówku 

Organizowanie spotkań, zajęć, warsztatów dotyczących 

bezpieczeństwa osób starszych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnych sprawozdań, raportów oraz analiz 
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POTRZEBY W ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA MILANÓWKA 

W OPINII JEGO MIESZKAŃCÓW 

W niniejszym podrozdziale przedstawione zostały problemy i potrzeby 

poszerzenia oferty wspierania osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych z 

miasta Milanówka.   

W pierwszym pytaniu mieszkańcy mieli wskazać na główne problemy, które 

najczęściej dotykają osoby starsze oraz  z niepełnosprawnościami w mieście 

Milanówku. Najczęściej badani wskazywali na utrudniony dostęp do 

specjalistycznej opieki zdrowotnej (37%), bariery architektoniczne w miejscach 

publicznych (34%), niski poziom wrażliwości społecznej (32%), bariery 

architektoniczne w miejscu zamieszkania (31%) oraz ograniczony dostęp do 

rehabilitacji (31%). Średnio co czwarty badany mieszkaniec wskazał na samotność 

(30%), izolację (29%), wykluczenie społeczne (28%), problemy emocjonalne (27%), 

brak wsparcia ze strony rodziny (24%) oraz problemy psychiczne (24%). W dalszej 

kolejności pod względem liczby wskazań znalazły się takie problemy jak: ograniczony 

dostęp do placówek zapewniających całodobową opiekę (22%), niewystarczające 

środki finansowe na zaspokojenie podstawowych potrzeb (20%),  niedostateczna 

ilość świadczonych usług opiekuńczych (19%) oraz brak miejsc pracy dla osób z 

niepełnosprawnościami (18%).  

Najmniej zauważalnymi problemami okazały się: brak wydarzeń sprzyjających 

integracji społecznej (15%), niewystarczający zakres świadczonych usług 

opiekuńczych (15%), niedostateczną ilość form spędzania czasu wolnego (15%) oraz 

ograniczony dostęp do dowozu osób z niepełnosprawnościami (8%). 5% badanych 

mieszkańców nie wie, jakie problemy dotykają osoby starsze oraz z 

niepełnosprawnościami na terenie miasta Milanówka. Wśród innych odpowiedzi 

wskazano na brak dostępu do świeżego powietrza oraz publicznej zieleni miejskiej – 

parków. 
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Tabela 31. Które z niżej wymienionych problemów w Pana/i opinii najczęściej dotykają 
osoby niepełnosprawne i starsze w mieście Milanówku? 

Odpowiedź % Liczba odp. 

utrudniony dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej 37% 193 

bariery architektoniczne w miejscach publicznych 34% 177 

niski poziom wrażliwości społecznej 32% 169 

bariery architektoniczne w miejscu zamieszkania 31% 162 

ograniczony dostęp do rehabilitacji 31% 162 

samotność 30% 157 

izolacja 29% 153 

wykluczenie społeczne 28% 148 

problemy emocjonalne (obniżenie nastroju) 27% 143 

brak wsparcia ze strony rodziny 24% 128 

problemy psychiczne 24% 126 

ograniczony dostęp do placówek zapewniających całodobową opiekę 
22% 117 

niewystarczające środki finansowe na zaspokojenie podstawowych 

potrzeb 
20% 107 

niewystarczająca ilość świadczonych usług opiekuńczych 19% 98 

brak miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych 18% 94 

brak wydarzeń sprzyjających integracji społecznej 15% 81 

niewystarczający zakres świadczonych usług opiekuńczych 15% 80 

niewystarczająca ilość form spędzania czasu wolnego 15% 78 

ograniczony dostęp do dowozu osób niepełnosprawnych 8% 44 

nie wiem 5% 25 

inne 0% 1 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

 W dalszej kolejności zapytano respondentów o potrzebę poszerzenia oferty 

istniejącej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Wyniki przeprowadzonego 

badania wskazują na to, że mieszkańcy Miasta widzą potrzebę poszerzenia oferty 

wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego o podnośniki pacjenta (35%), balkoniki 

rehabilitacyjne (35%), łóżka rehabilitacyjne (34%), chodziki rehabilitacyjne 

(34%) oraz wózki inwalidzkie elektryczne (29%). Średnio co piąty respondent 

wskazał na stoliki przyłóżkowe (23%), natomiast 16% opowiedziało się za wózkami 

inwalidzkimi. 23% badanych mieszkańców trudno było odpowiedzieć na to pytanie,  

a 9% nie widzi potrzeby poszerzania oferty wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. 
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Wśród innych odpowiedzi pojawiły się głosy mówiące o zakupie większej ilości szyn 

rehabilitacyjnych oraz materacy przeciwodleżynowych (1%). 

Wykres 27. O jaką możliwość Pana/i zdaniem należy poszerzyć ofertę wypożyczenia 
sprzętu rehabilitacyjnego na terenie miasta Milanówka? 

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

 Kolejne pytanie zadane mieszkańcom odnosiło się do potrzeby poszerzenia 

oferty zapewniającej rehabilitację na terenie miasta Milanówka. Z uzyskanych 

odpowiedzi wynika, że respondenci widzą głównie potrzebę poszerzenia oferty 

rehabilitacyjnej w postaci turnusów rehabilitacyjnych (46%), warsztatów terapii 

zajęciowej (45%) oraz zajęć w Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym (41%). 

Średnio co trzeci badany wskazał na rehabilitację w gabinecie fizjoterapeutycznym 

(38%) oraz w miejscu zamieszkania (32%). 14% mieszkańców nie widzi potrzeby 

poszerzania oferty rehabilitacji w Mieście, natomiast co dziesiątej osobie biorącej 

udział w badaniu trudno było odpowiedzieć na to pytanie (10%). 
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Wykres 28. O jaką możliwość Pana/i zdaniem należy poszerzyć ofertę zapewnienia 
rehabilitacji na terenie miasta Milanówka? 

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

W ramach badań uzyskano również informację o ofercie usług opiekuńczych 

dla osób starszych i z niepełnosprawnościami, które należy poszerzyć na terenie 

miasta Milanówka. Na podstawie deklaracji badanych można stwierdzić, że 

ankietowani najczęściej wskazywali na pomoc w postaci sprzątania pomieszczeń 

(41%), zamawiania wizyt lekarskich (35%), przygotowania lub dostarczenia 

posiłków (33%), utrzymania higieny osobistej (32%), realizacji recept w aptece 

(31%) oraz podawania leków (31%). Blisko co trzeci mieszkaniec biorący udział w 

badaniu opowiedział się za poszerzeniem oferty usług opiekuńczych w formie 

kontaktu z lekarzem (30%), pomocy w załatwianiu spraw urzędowych (30%) oraz 

dbania o sprzęty codziennego użytku (28%). Średnio co czwarty ankietowany 

wskazał na pomoc w postaci zakupu artykułów spożywczych (24%), natomiast co 

piąty – pomoc w karmieniu podopiecznego (21%) oraz pomoc w kontaktach ze 

społecznością lokalną (19%). 12% badanym trudno było odpowiedzieć na to pytanie, 

natomiast 4% nie widzi potrzeby poszerzania oferty usług opiekuńczych dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz osób starszych. 1% stanowią inne, bliżej nieokreślone 

odpowiedzi. 
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Tabela 32. O jaką możliwość Pana/i zdaniem należy poszerzyć ofertę usług opiekuńczych 
dla osób starszych i niepełnosprawnych na terenie miasta 

Milanówka? 

Odpowiedź % Liczba odp. 

pomoc w postaci sprzątania pomieszczeń 41% 216 

pomoc w postaci zamawiania wizyt lekarskich 35% 186 

pomoc w przygotowaniu lub dostarczeniu posiłków 33% 174 

pomoc w utrzymaniu higieny osobistej 32% 169 

pomoc w postaci realizacji recept w aptece 31% 163 

pomoc w postaci podawania leków 31% 161 

kontakt z lekarzem 30% 159 

pomoc w załatwianiu spraw urzędowych 30% 159 

dbanie o sprzęty codziennego użytku 28% 148 

pomoc w postaci zakupu artykułów spożywczych 24% 127 

pomoc w karmieniu podopiecznego 21% 113 

pomoc w kontaktach ze społecznością lokalną 19% 100 

trudno powiedzieć 12% 61 

nie widzę potrzeby poszerzania oferty usług opiekuńczych 4% 19 

inne 1% 3 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

 Kolejne pytanie zadane mieszkańcom odnosiło się do poszerzenia oferty 

doraźnego wsparcia usługowego na rzecz osób starszych i z niepełnosprawnościami 

w Mieście. Analiza materiału badawczego pokazała, że mieszkańcy widzą potrzebę 

wprowadzenia usług porządkowych w postaci mycia okien (42%). W dalszej 

kolejności respondenci wskazywali na zapewnienie transportu (37%), pomoc w 

postaci usług pralniczych (36%) oraz pielęgnację paznokci (34%). Średnio co 

trzeci badany mieszkaniec wyróżnił usługi porządkowe w postaci mycia podłóg 

(33%), pomoc w postaci usług fryzjerskich (32%) oraz pomoc przy naprawie rzeczy 

codziennego użytku (29%). Co piąty respondent wskazał na usługi w postaci 

porządkowania nagrobków (22%), natomiast 11% trudno było odpowiedzieć na to 

pytanie. 6% ankietowanych odpowiedziało, że nie widzi potrzeby poszerzania oferty 

doraźnego wsparcia usługowego na terenie Miasta, natomiast wśród innych 

odpowiedzi mieszkańcy wskazali na zwiększenie liczby ławek, prace porządkowe 

według potrzeb oraz utworzenie publicznej łaźni. 
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Wykres 29. O jaką możliwość Pana/i zdaniem należy poszerzyć ofertę doraźnego 
wsparcia usługowego na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych na terenie miasta 
Milanówka? 

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

 W dalszej kolejności respondenci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi  

na pytanie dotyczące poszerzenia oferty pomocy specjalistycznej na rzecz osób 

starszych i z niepełnosprawnościami na terenie miasta Milanówka. W pierwszej 

kolejności mieszkańcy wskazali na fizjoterapię ruchową (59%), na drugim miejscu 

znalazło się zapewnienie pomocy geriatry (48%), natomiast na trzecim – pomoc 

podologa (42%). W dalszej kolejności wskazywano na wsparcie psychiatry (32%), 

psychologa (29%) oraz terapeuty ds. uzależnień (27%). Średnio co dziesiątemu 

ankietowanemu trudno było odpowiedzieć na to pytanie (10%), natomiast 8% nie 

widzi potrzeby poszerzania oferty pomocy specjalistycznej w Mieście.  
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Wykres 30. O jaką możliwość Pana/i zdaniem należy poszerzyć ofertę pomocy 
specjalistycznej na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych na terenie miasta 
Milanówka? 

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

 Następnie mieszkańcy mieli wskazać na potrzeby poszerzenia oferty pomocy  

w czynnościach domowych dla osób starszych i z niepełnosprawnościami. 

Najczęściej badani wskazywali na zrobienie posiłków (44%), realizację recept 

(43%), pomoc w zakresie spraw urzędowych (40%) oraz zapewnienie 

towarzystwa (39%). Średnio co trzeci ankietowany widzi potrzebę opłacania 

rachunków (38%), dostarczania zakupów (36%) oraz pomocy w rozwijaniu 

zainteresowań (36%). Na dostarczenie żywności wskazało 22% badanych, natomiast 

9% trudno było odpowiedzieć na to pytanie. 6% mieszkańców biorących udział  

w badania jest zdania, że w Mieście nie ma potrzeby poszerzania oferty pomocy w 

czynnościach domowych. Wśród innych odpowiedzi badani wskazali na utworzenie 

jadłodajni oraz organizowanie spacerów, czy czytanie książek. 
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Wykres 31. O jaką możliwość Pana/i zdaniem należy poszerzyć ofertę pomocy  

w czynnościach domowych dla osób starszych i niepełnosprawnych na terenie miasta 

Milanówka? 

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

 W następnym pytaniu mieszkańcy miasta Milanówka mieli określić, czy na 

jego terenie jest potrzeba poszerzenia oferty w zakresie transportu/dowozu osób z 

niepełnosprawnościami. Największy odsetek badanych widzi potrzebę zwiększenia 

ilości autobusów niskopodłogowych (42%), asysty w dotarciu do miejsca 

docelowego (40%) oraz  budowania większej ilości podjazdów dla wózków 

inwalidzkich (40%). W dalszej kolejności mieszkańcy opowiedzieli się za 

utworzeniem pakietu na określoną ilość usług transportowych umożliwiających 

przewóz bezpośrednio z domu np. do lekarza, na rehabilitacje, na badania i z 

powrotem (39%) oraz wyznaczenie miejsc dla wózków inwalidzkich np. w 

autobusach, czy miejscach parkingowych (39%). Co czwarty respondent jest zdania, 

że na terenie miasta Milanówka należy zwiększyć liczbę samochodów 

dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (25%). Trudności w 

udzieleniu odpowiedzi na pytanie miało 13% badanych, natomiast 8% jest zdania, że 

na terenie Miasta nie ma potrzeby poszerzania oferty w zakresie transportu/dowozu 

osób niepełnosprawnych.    
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Tabela 33. O jaką możliwość Pana/i zdaniem należy poszerzyć ofertę transportu/dowozu 
osób niepełnosprawnych na terenie miasta Milanówka? 

Odpowiedź % Liczba odp. 

autobusy niskopodłogowe 42% 220 

asysta w dotarciu do miejsca docelowego 40% 212 

podjazd dla wózków inwalidzkich 40% 211 

pakiet na określoną ilość usług transportowych umożliwiających 

przewóz bezpośrednio z domu np. do lekarza, na rehabilitacje,  

na badania i z powrotem 

39% 204 

wyznaczone miejsca dla wózków inwalidzkich 39% 204 

samochody dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych 25% 129 

trudno powiedzieć 13% 66 

nie widzę potrzeby poszerzania oferty w zakresie transportu/dowozu 

osób niepełnosprawnych 
8% 40 

inne 0% 2 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

 Zebrany materiał badawczy wykazał, że 52% badanych jest zdania, że na 

terenie miasta Milanówka należy poszerzać ofertę działalności grup 

wsparcia/grup samopomocowych zapewniających wsparcie integracyjne, 

psychologiczne, czy terapie. Przeciwnego zdania jest 28% respondentów, 

natomiast co piątemu badanemu trudno było odpowiedzieć na to pytanie (20%). 

Wykres 32. Czy widzi Pan/i potrzebę poszerzenia oferty działalności grup 
wsparcia/ grup samopomocowych na rzecz osób starszych i 
niepełnosprawnych na terenie miasta Milanówka? (wsparcie integracyjne, 
psychologiczne, terapie itp.) 
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  Analizując wyniki uzyskane w trakcie badania mieszkańców pod kątem 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych można zauważyć, że 

najwyższy odsetek respondentów uważa, że na terenie miasta Milanówka należy 

organizować różnorodne formy spędzania czasu wolnego (42%), prowadzić 

zajęcia rozwijające zainteresowania (39%), jak również placówki wsparcia 

dziennego (38%). W dalszej kolejności mieszkańcy wskazywali na organizowanie 

kursów i warsztatów podnoszących wiedzę (36%), szkoleń dla opiekunów 

faktycznych (35%) oraz rozpowszechnianie informacji o dostępnych formach pomocy 

(33%). Średnio co czwarty ankietowany  stwierdził, że w Mieście należy organizować 

kampanie społeczne podnoszące świadomość w zakresie potrzeb i problemów osób 

starszych i osób z niepełnosprawnościami (27%), jak również imprezy integracyjne 

(25%). 22% respondentów opowiedziało się za zapewnieniem całodobowej opieki, 

wspieraniem działalności organizacji pozarządowych oferujących wparcie dla osób z 

niepełnosprawnościami i osób starszych, a 12% badanych za inicjowaniem 

powstawania nowych organizacji pozarządowych oferujących wsparcie dla 

powyższych grup. Brak zdania w zakresie poszerzenia oferty wspierania osób  

z niepełnosprawnościami i osób starszych wykazało 8% respondentów. 

Tabela 34. W jakich obszarach widzi Pan/i potrzebę poszerzenia oferty 
wspierania osób z niepełnosprawnością i osób starszych na terenie miasta 
Milanówka? 

Odpowiedź % Liczba odp. 

organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego 42% 223 

organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania 39% 203 

prowadzenie placówek wsparcia dziennego 38% 202 

organizowanie kursów, warsztatów podnoszących wiedzę 36% 187 

organizowanie szkoleń dla opiekunów faktycznych 35% 186 

rozpowszechnianie informacji o dostępnych formach pomocy 33% 176 

organizowanie kampanii społecznych podnoszących świadomość  

w zakresie potrzeb i problemów osób starszych i osób  

z niepełnosprawnością 

27% 143 

organizowanie imprez integracyjnych 25% 129 

zapewnianie całodobowej opieki 22% 116 

wspieranie działalności organizacji pozarządowych oferujących 

wsparcie dla osób z niepełnosprawnością i osób starszych 
22% 116 

inicjowanie powstawania nowych organizacji pozarządowych 

oferujących wsparcie dla osób z niepełnosprawnością i osób starszych 
12% 65 

nie mam zdania 8% 44 

żadne z powyższych 2% 12 

inne 0% 1 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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 W kolejnym pytaniu mieszkańcy mieli wskazać na zajęcia, które ich zdaniem 

powinny zostać poszerzone bądź utworzone na rzecz osób starszych. Najwięcej 

badanych opowiedziało się za zajęciami komputerowymi (47%), edukacyjnymi 

(40%), językowymi oraz tanecznymi (36%). Zdaniem średnio co trzeciego 

mieszkańca na terenie miasta Milanówka należy poszerzyć liczbę zajęć muzycznych 

(34%) oraz sportowych (33%). W opinii 26% badanych w Mieście brakuje zajęć 

plastycznych, natomiast zdaniem 21% - zajęć technicznych.  

Co dziesiąty respondent nie wie, jakie zajęcia dla seniorów powinny zostać 

poszerzone bądź utworzone na terenie Miasta (10%).  

Wykres 33. Które z niżej wymienionych zajęć skierowanych do osób starszych  

w  Pana/i opinii powinny zostać poszerzone bądź utworzone na terenie miasta 

Milanówka? 

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

 W ostatnim pytaniu mieszkańcy mieli odpowiedzieć, jaki ich zdaniem typ opieki 

wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami powinien zostać 

upowszechniony na terenie miasta Milanówka. Największy odsetek badanych 

opowiedział się za specjalistycznym poradnictwem terapeutycznym (42%), 

asystentem osoby z niepełnosprawnością (41%), specjalistycznym 

poradnictwem psychologicznym (41%) oraz powstaniem świetlicy integracyjnej 

(40%). Średnio co trzeci badany mieszkaniec wskazał na wsparcie w zakresie nauki 

pielęgnacji (33%), a w opinii co czwartego respondenta  

w Mieście należy zapewnić wsparcie w zakresie nauki rehabilitacji (27%). Za opieką 

weekendową nad osobą starszą lub z niepełnosprawnościami opowiedziało się 22% 

mieszkańców, natomiast na wsparcie w zakresie nauki dietetyki wskazało zaledwie 

15%. Średnio co dziesiątemu respondentowi trudno było odpowiedzieć na to pytanie 

(10%). 
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Wykres 34. Jaki typ opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych 

(pomoc opiekunowi w opiece nad osobą niepełnosprawną) powinien zostać 

upowszechniony  Pana/i  zdaniem  na terenie miasta Milanówka? 

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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POTRZEBY W ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA MILANÓWKA 

W OPINII PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

 

Kolejny blok tematyczny poruszany podczas wywiadu dotyczył kwestii 

wspierania osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów na terenie miasta 

Milanówka. W trakcie badania przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych 

określili problemy, z którymi najczęściej spotykają się osoby starsze i z 

niepełnosprawnością zamieszkujące Miasto, a także wskazali główne obszary oraz 

potrzeby w zakresie poszerzania usług świadczonych na rzecz tych mieszkańców.

  

W pierwszej kolejności zapytano respondentów o problemy jakie w ich opinii 

dotykają najczęściej osoby starsze oraz z niepełnosprawnościami na terenie Miasta. 

Do głównych problemów badane osoby zaliczyły izolację, samotność, brak 

kontaktu z rodziną oraz wycofanie się z życia poprzez niewychodzenie z domu, 

które spowodowane jest pandemią.  Jedna z osób podkreśliła, że w zajęciach, które 

prowadzi dla osób starszych uczestniczy coraz mniej osób. 

Powiem szczerze, że chyba nie jesteśmy wyjątkowi pod tym względem. Ja prowadzę 

też grupy, które wspierają seniorów, też głównie w pandemii dowożąc jakieś paczki, 

ale też dowożąc im posiłki, czy załatwianie szczepień. Na pewno jakaś izolacja, 

bezradność w całej tej sytuacji aktualnej. Seniorzy nie są w stanie się sami 

zarejestrować na szczepienie. Nie są w stanie sami dojechać. Nie są  

w stanie sami obiadu ugotować. Także samotność, izolacja, brak kontaktu z rodziną, 

takie uziemienie totalne.  

 

Obecnie największym problemem jest to, że ludzie wycofują się z życia przez 

niewychodzenie  

z domu. Wycofują się z życia przez to, że nie mają ruchu na świeżym powietrzu. 

Wszystkie rodzaje ruchu na świeżym powietrzu dla seniorów są potrzebne. Ja 

osobiście prowadzę taniec w kręgu  

z elementami choreoterapii w parku i jestem codziennie. Przychodzą trzy, cztery 

osoby. Ludzie wiedzą, ale się boją wychodzić. To wynika z lęku i też wynika z tego, 

że no boją się zarazić, zakazić.  

W swoich wypowiedziach respondenci zwracali uwagę na to, że na terenie 

Miasta prężnie rozwijana jest polityka senioralna i tym samym osoby starsze mają 

szeroki wachlarz możliwości spędzania czasu wolnego uczestnicząc w zajęciach 

Milanowskiego Klubu Seniora, czy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
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Samotność. Mimo tego, że wiem, że u nas chyba dosyć prężnie działała grupa 

seniorów, bo szefowa chyba opieki społecznej bardzo postawiła na grupę seniorów z 

tego co słyszałam, nawet moja koleżanka była tam psychologiem, czy jest jeszcze. 

Dużo mają różnych aktywności, plus jeszcze chyba jeszcze w bibliotece, joga, różne 

rzeczy. Seniorzy są – tak mi się wydaje – chyba jedną z najbardziej zadbanych grup 

w Milanówku. 

 
Prężnie działały przed pandemią Kluby Seniora, ale w tej chwili jest to sprawa 

zawieszona i nic się nie dzieje. 

 

Dobrze jest, że jest w Milanówku Milanowski Klub Seniora. Uważam, że doskonale, 

ma dużo propozycji, ale wszystko w zamkniętych pomieszczeniach. No i jedynie te 

dwie formy, które ja prowadzę na zewnątrz. Nie ma ludzi na ulicach. Jest strach, taki 

lęk. A to jest przecież malutka miejscowość i mamy dużo drzew, ale ludzie nie 

wychodzą, 

 Wśród problemów dotykających osoby z niepełnosprawnościami respondenci 

wyodrębnili brak ośrodków wsparcia dla powyższych osób, gdyż wszystkie są 

prywatne bądź wyznaniowe. W Mieście nie ma placówek, w których odbywałaby się 

terapia, jak również atrakcyjne zajęcia wraz z treningiem umiejętności społecznych. 

Zdaniem badanych problem tkwi również w komunikacji osób z 

niepełnosprawnościami do szpitala w Grodzisku Mazowieckim. 

 

Żadnych tutaj ośrodków nie mamy dla osób niepełnosprawnych. Wszystko co 

powstało,  

to wszystko jest prywatne bądź jakieś katolickie. Jest komunikacja miejska, która 

kursuje tutaj po Milanówku, są takie busiki w różnych miejscach do pobliskiego 

szpitala w Grodzisku Mazowieckim, jest taki autobus, który o określonych godzinach 

jeździ. On dowozi osoby, które są chodzące, a te które nie są, to ja nie mam pojęcia 

jak to wygląda.  

 

O braku ośrodka dziennego wsparcia. Myślę, że tego nie ma. Bo chyba bym 

wiedziała jakby to było. Ponieważ mógłby mój syn tam uczestniczyć w ciągu dnia w 

zajęciach. Nie ma tego na pewno, bo uczestniczymy w zajęciach zupełnie innej 

fundacji odpłatnie. Wszystko zrobiłam, żeby stworzyć u nas dom treningowy, właśnie 

dlatego, że nie ma u nas dziennych placówek z terapią na przykład, z fajnymi 

zajęciami, z treningiem umiejętności społecznych – nie ma.  
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W dalszej kolejności respondenci zwrócili uwagę na utrudniony dostęp do 

bezpłatnej rehabilitacji, brak wystarczającej opieki psychologicznej oraz 

psychiatrycznej. Zdaniem jednej z osób na terenie Miasta brakuje grup wsparcia 

dla osób z niepełnosprawnościami, lecz obawia się ona, że osoby te są zbyt 

zamknięte w sobie na uczestnictwo w takich grupach. 

Ciężko się dostać na rehabilitację taką z NFZ. To jest wystawanie godzinami, żeby 

się zapisać.  

A osoby chore, niepełnosprawne no to jak mogą. Telefonów nie odbierają. Za mało 

miejsc. 

 

Brak tego psychologa, tej opieki psychologicznej, szybciej. Brak psychiatry dobrego. 

Brak rehabilitacji w ogóle. Brak jakiegokolwiek wsparcia. Myślę, że jeżeli chodzi o te 

grupy wsparcia, też można by było spróbować, ale nie wiem, czy ludzie nie są zbyt 

zamknięci w sobie, albo przyszliby ci co chcieli.  

 

Brak właściwej opieki lekarskiej na NFZ. Że trudności to nawet w naszej przychodni.  

Na przykład jak szłam z synem do lekarza, to nie było czegoś takiego, że bez kolejki 

weszliśmy. Na szczęście weszły wizyty na konkretną godzinę, bo naprawdę często 

się dzieciaki nasze denerwują w kolejach i zwłaszcza jak jest dużo ludzi i jak jest 

jakaś przestrzeń, której za dobrze nie znają. To nie jest ciekawe, naprawdę czasami 

marzymy, żeby wejść i wyjść.  

Podczas rozmowy respondenci wspomnieli również o istniejących barierach 

architektonicznych w Mieście. Podkreślano, że miasto Milanówek od lat je 

eliminuje, lecz sytuacja nadal nie wygląda dobrze. Wśród problemów badani 

wyróżnili brak podjazdów oraz niedostosowanie infrastruktury technicznej, w tym: 

instytucji publicznych, ulic i poczty.  

Nie ma takich podjazdów, zjazdów. Teraz po remoncie PKP jest winda, która na 

drugą stronę przemieszcza ludzi, no ale ludzi, którzy są mobilni. A jeżeli chodzi o 

osoby niepełnosprawne, które wymagają opieki, no to ciężka sprawa. 

 

Jak tak myślę o Urzędzie Miasta, że nie jest przystosowany. Na pewno opieka 

społeczna też nie jest przystosowana. Może na spacerowej tam jest podjazd, to 

może tam by się ktoś odnalazł, w sklepach po schodkach, ja nie widzę żadnej 

pomocy dla niepełnosprawnych. Na pewno też poczta, niepełnosprawny na wózku 

nie da sobie rady. W starej poczcie, bo też jest po schodach. Jedyne co się zmieniło, 

to że są windy po remoncie dworca PKP. Ale wiem, że ludzie narzekają, że ktoś 
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windę założył, ale już na schodach nie ma wjazdu na wózkach. Tu zjechali sobie 

windą na dół, ale na peron trzeba jakoś wjechać. 

  Wśród problemów respondenci zwrócili uwagę na brak opieki nad 

dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu oraz dorosłymi osobami z 

niepełnosprawnością po ukończeniu edukacji. Na terenie Miasta nie funkcjonują 

środowiskowe domy samopomocy, natomiast na Warsztatach Terapii Zajęciowej jest 

zbyt mało miejsc.   

Brak właściwej opieki nad dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu, czy w ogóle 

dorosłymi po ukończeniu edukacji szkolnej osób niepełnosprawnych. Jest tak, że po 

24 roku życia nie ma żadnej oferty tak naprawdę, oprócz przepełnionych WTZ, gdzie 

nie można się dostać, oferty dla osób z niepełnosprawnościami. Tak naprawdę dla 

młodzieży. Nie ma tych rozwiązań systemowych, brak jest środowiskowych domów 

samopomocy. Tak naprawdę nie ma u nas domu, z taką wyspecjalizowaną kadrą, w 

której mogłyby mieszkać osoby niepełnosprawne i nie tylko po śmierci rodziców, ale 

po prostu przecież coś trzeba będzie z nimi zrobić. Nie ma czegoś takiego. Z tą 

opieką wytchnieniową też jest bardzo kiepsko. Jak rodzin trafia do szpitala i jest 

samotny, nie wiem co z tym dzieckiem by było wtedy, jak nie ma wsparcia rodziny.  

 W dalszej kolejności respondenci mieli wskazać jakie ich zdaniem działania 

należy podejmować w szerszym zakresie na terenie miasta Milanówka w celu 

wyeliminowania lub ograniczenia problemów występujących wśród osób starszych 

oraz z niepełnosprawnościami.  

 Jedna z osób wśród potrzeb wskazała na organizowanie bezpłatnych 

półkolonii dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie im opieki. 

Na pewno brakuje bezpłatnych półkolonii w Mieście dla dzieci z 

niepełnosprawnością.  

Nie ma w ogóle takiej opieki dzieci niepełnosprawnych, czy tam młodzieży. Nie ma. 

Wszystko tylko dla zdrowych. A my musiałyśmy, czy inni rodzice, płacić za to grube 

pieniądze, żeby dzieci były zaopiekowane, jak rodzice na przykład pracują. Także w 

ogóle tu nie było takiej oferty i nie ma takiej oferty. 

 

 Zdaniem kolejnego rozmówcy w Mieście brakuje pomocy wytchnieniowej, 

wolontariuszy oraz terapeutów zapewniających pomoc dla rodziców dzieci  

z niepełnosprawnościami. 

Też pomyślałam o takiej pomocy wytchnieniowej, że też bardzo brakuje, ale nie ma 

wolontariuszy, nie ma terapeutów, nie ma jakiegoś programu dla rodziców. Różnych 

rodziców. Czy w razie jak się komuś coś dzieje i idzie do szpitala, a nie ma rodziny – 

nie wiem gdzie to dziecko jest w takim razie umieszczone.  
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 Kolejna z osób podkreśliła, że w Mieście brakuje oferty dla osób, które nie są 

sprawne. Jej zdaniem w Mieście należy zwiększyć liczbę opiekunów osób 

starszych, czy dostęp do rehabilitacji, która odbywałaby się regularnie. W opinii 

rozmówczyni Miasto powinno korzystać z lokalnych instytucji i ośrodków.  

Jeśli chodzi o ofertę, moim zdaniem w Milanówku w zakresie osób starszych jest 

bardzo bogata, ponieważ mamy 4 działające Kluby Seniora, mamy świetnie 

działający Uniwersytet Trzeciego Wieku, mamy ten Związek Emerytów i Rencistów. 

W związku z czym nie brakuje takiej oferty dla osób sprawnych tylko co z tego, jak 

osoby, które nie są sprawne nie są w stanie z tego fizycznie skorzystać. Do nich 

trzeba kierować jakieś inne usługi. Chyba też takie funkcjonują. Są opiekunowie osób 

starszych. Ta oferta jest, ale na pewno oni potrzebują jakiegoś wsparcia, rehabilitacji. 

To rozbija się o jakość, bo rehabilitacja, żeby miała jakiś sens, to powinna być 

prowadzona chociaż  

w jakimś minimalnym zakresie raz w tygodniu. Ja bym bardziej postawiła na jakość, a 

nie takie szerokie objęcie. Mamy na terenie Milanówka jeden świetny ośrodek 

rehabilitacji.  

I może to jest jakaś metoda, żeby korzystać z ich usług, a nie koniecznie wybrać w 

przetargu największego dojeżdżającego fizjoterapeutę tak? Żeby korzystać z tych 

naszych lokalnych zasobów, ponieważ Milanówek jest specyficznym miastem.  

Wyniki badań ankietowych mają swoje odzwierciedlenie w indywidualnych 

wywiadach, gdyż zarówno przedstawiciele instytucji oraz organizacji pozarządowych, 

jak i mieszkańcy wskazali na konieczność zwiększenia dostępu do rehabilitacji, 

turnusów rehabilitacyjnych oraz transportu do miejsca docelowego. 

Lepszy dostęp do specjalistów, rehabilitacji, więcej miejsc. Żeby można było się 

zapisać na rehabilitację. Może jakieś dowożenie tych osób z niepełnosprawnościami 

do tej rehabilitacji.  

 Z wywiadów wynika, że zarówno osobom z niepełnosprawnościami, jak  

i starszym potrzebna jest opieka psychologiczna oraz prawna. Podobne zdanie 

mają badani mieszkańcy Miasta, których zdaniem oferta pomocy specjalistycznej 

powinna zostać uzupełniona o zapewnienie pomocy psychologicznej oraz 

psychiatrycznej. Zdaniem respondentów biorących udział w wywiadach, w Mieście 

należy objąć wsparciem całe rodziny, w których żyją osoby z 

niepełnosprawnościami. 

Na pewno takie osoby potrzebują mieć kontakt, z kimś kto by wspierał takie osoby. 

Potrzebują psychologa, prawnika. Ja myślę, że też jakieś rodzinne wsparcie powinno 

być. Osoby niepełnosprawne też potrzebują opieki, więc potrzebne jest wsparcie dla 

rodziny i jakby żeby uświadomić te rodziny w jaki sposób żyć z osobą 

niepełnosprawną.  
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Więcej godzin takich, pomocy psychologicznej, więcej bezpłatnych godzin dla ludzi z 

pedagogiem. Myślę, że też przydałyby się takie spotkania z osobami, które zajmują 

się specjalistyczną pomocą dla osób z niepełnosprawnością.  

Na terenie miasta Milanówka funkcjonują grupy wolontariackie, które na 

początku działały w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, natomiast na ten 

moment są one w stanie same nieść pomoc. Zdaniem respondentki w Mieście należy 

stworzyć warunki do zaangażowania się w powyższe grupy, gdyż część osób 

dysponuje wolnym czasem.  

My mamy takie grupy wolonariackie, które od początku zaczęły działać trochę w 

porozumieniu  

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a teraz urosło to na tyle, że jesteśmy w stanie sami 

zdobyć kontakt do tych osób i omijać ten etap. Wydaje mi się, że ważne jest tutaj 

korzystanie z tych zasobów miejskich. Tutaj wrócę do tego naszego współczynnika 

Gianiego i tych bardzo bogatych osób. Bo część osób dysponuje czasem i trzeba im 

stworzyć warunki żeby mogły się zaangażować. Trzeba im powiedzieć konkretnie: to 

i to możesz dać od siebie i oni to robią. Więc moim zdaniem kluczowe jest tutaj 

stworzenie płaszczyzny, takiego forum porozumienia między tymi co chcą dać cos od 

siebie, a tymi potrzebującymi. Bo jestem przekonana, że jest taka możliwość 

wymiany, bo to wychodzi też z moich doświadczeń lokalnych. 

Wśród potrzeb jedna z ankietowanych osób wyodrębniła organizowanie 

zajęć oraz grup dla osób w pełni życia, jak i tworzenie nowych propozycji do 

spędzania czasu wolnego.  

W opinii rozmówczyni seniorzy z miasta Milanówka chętnie angażują się w 

wolontariat.  

Propozycje dla spędzania wolnego czasu, jakieś zabawy z rodzinami, żebyśmy 

wiedzieli na przykład – w czwartki idziemy na jakiś plac, bo tam jest zawsze ktoś, kto 

prowadzi zabawy ruchowe rodzice i dzieci. A na przykład w piątek idziemy, seniorzy 

idą bo jest tam nauka, można grać w golfa, czy minigolfa. Teraz pomyślałam sobie, 

że mamy różne zajęcia dla osób właśnie niepełnosprawnych, jakiś słabych, ale nie 

ma zajęć dla tych, którzy są w pełni życia. To też byłoby fajne, żeby skupiać, zrobić 

takie fajne grupy wsparcia osób, które kochają życie, które cieszą się, które z 

radością spędzają każdy dzień. I takie grupy tworzyć, żeby się dzielić tą radością, 

żeby dzielić się pomysłami, jakimiś zadaniami. Seniorzy bardzo chętnie wchodzą w 

wolontariat więc to byłyby takie fajne grupy, z których można przykład brać. I 

dołączyć. Te same osoby, które mówią, że mają problemy, jak dołączą do osób bez 

problemów, zobaczą, że można inaczej żyć. Myśleć inaczej.  
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 W trakcie przeprowadzanych wywiadów zwrócono uwagę na to, że w Mieście 

ma powstać dom treningowy, dzięki któremu będzie zapewniona terapia i 

rehabilitacja dla osób ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami. 

Mamy Fundację, która zajmuje się autyzmem, dorosłymi. Wiem, że ich współpraca z 

OPS i Urzędem jest świetna. Udało im się wygospodarować przestrzeń na dom, który 

będzie właśnie dla takich osób. Chyba w formie wsparcia dziennego, ale tu dokładnie 

nie wiem. Chodzi o to też, że dla nich oferta. Chodzi o to żeby zagospodarować ich 

czasowo, bo są różne niepełnosprawności. 

 
To, że nasz dom treningowy będzie powstawał, to jest cud jakiś naprawdę.  

 
Miałam w głowie coś takiego, że ci rodzice się ucieszą, że cokolwiek się dzieje, że 

będzie ten dom, że będzie terapia. 

EDUKACJA PUBLICZNA 
 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH NA PODSTAWIE ŹRÓDEŁ WTÓRNYCH 

W roku szkolnym 2019/2020 Gmina Milanówek była organem prowadzącym 

dla 1 żłobka publicznego, 1 przedszkola publicznego oraz 3 szkół podstawowych. 

Ponadto funkcjonują placówki niepubliczne: Społeczna Szkoła Podstawowa 

Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego, Integracyjna Społeczna Szkoła 

Podstawowa Nr 18, Milanowska Prywatna Szkoła Podstawowa oraz 5 przedszkoli 

niepublicznych.  

W roku szkolnym 2019/2020 łączna liczba uczniów w szkołach publicznych 

kształtowała się na poziomie 1 206 osób. W stosunku do poprzedniego roku 

widoczny jest spadek liczby uczniów o 149 osób. W szkołach niepublicznych uczyło 

się natomiast 492 uczniów. W porównaniu do 2019 roku liczba ta uległa niewielkiemu 

zmniejszeniu. 
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Wykres 35. Liczba uczniów w szkołach publicznych i niepublicznych prowadzonych  
(stan na 30 września każdego roku) 

 
Źródło: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Milanówek 

W roku szkolnym 2019/2020 do gminnej jednostki przedszkolnej uczęszczało 

337 uczniów, natomiast do niepublicznej – 175. W porównaniu do roku poprzedniego 

zarówno liczba dzieci w przedszkolach publicznych, jak i prywatnych uległa 

minimalnemu zmniejszeniu. 

Wykres 36. Liczba dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych na 
przestrzeni lat 2017-2020 

 
Źródło: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Milanówek 

Współczynnik skolaryzacji brutto dla szkół podstawowych w 2019 roku 

kształtował się na poziomie 114,9%, a więc nieco spadł w stosunku do roku 

ubiegłego i jednocześnie wzrósł w odniesieniu do 2017 roku. W porównaniu do 

danych z województwa mazowieckiego i Polski współczynnik ten przyjmował wyższe 

wartości w mieście Milanówku. 
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Wykres 37. Współczynnik skolaryzacji brutto dla szkół podstawowych w mieście 
Milanówku, województwie mazowieckim i Polsce w latach 2017-2019 

 
Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/  

Kolejną analizowaną kwestią są dane dotyczące liczby dzieci w wieku 3-5 lat 

objętych wychowaniem przedszkolnym. Na przestrzeni lat 2017-2019 zauważalne 

jest wahanie odsetka dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta. W 

2019 roku wskaźnik ten przyjął wartość 97,1%. W porównaniu do danych z 

województwa mazowieckiego i Polski współczynnik przyjmował wyższe wartości w 

mieście Milanówku. 

Wykres 38. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat w 
mieście Milanówku, województwie mazowieckim i Polsce w latach 2017-2019  

 
Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/  

Na poniższym wykresie przedstawione zostały średnie wyniki egzaminu 

ósmoklasisty uczniów z miasta Milanówka, w porównaniu do wyników uczniów z 
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województwa mazowieckiego oraz całej Polski. Z zebranych danych wynika, że 

uczniowie z Miasta uzyskali ze wszystkich omawianych przedmiotów lepsze wyniki, 

niż uczniowie z całego województwa oraz Polski. Największa przewaga widoczna 

jest w przypadku języka angielskiego, a najmniejsza  

z języka polskiego.  

Wykres 39. Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku uczniów z terenu miasta 
Milanówek, województwa mazowieckiego i całej Polski 

 
Źródło: https://mapa.wyniki.edu.pl/MapaEgzaminow/  

 We wszystkich szkołach na terenie miasta Milanówka prowadzone są zajęcia 

rewalidacyjne, wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, 

rozwijające zainteresowania oraz nauczanie indywidualne. W roku szkolnym 

2019/2020 w zajęciach rewalidacyjnych wzięło udział 35 uczniów, w dydaktyczno-

wyrównawczych – 337 uczniów, w korekcyjno-kompensacyjnych – 217 uczniów, w 

logopedycznych – 124 uczniów, w socjoterapeutycznych – 63 uczniów, natomiast w 

innych zajęciach o charakterze terapeutycznym – 61 uczniów. Łącznie we wszystkich 

powyższych zajęciach wzięło udział 837 uczniów. Z analizowanych danych wynika, 

że w odniesieniu do roku poprzedniego nastąpił spadek liczby uczniów 

korzystających z zajęć wyrównawczych. Spadek ten spowodowany jest panującą w 

Polsce sytuacją pandemiczną.  
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Ponadto uczniowie mogli korzystać z zajęć rozwijających zainteresowania,  

w tym: informatycznych, artystycznych, przedmiotowych, sportowych i innych. W roku 

2019/2020 w powyższych zajęciach wzięło udział łącznie 650 uczniów szkół 

podstawowych.  

W porównaniu do poprzedniego roku szkolnego liczba ta zmniejszyła się o 13,6%, 

gdyż z zajęć w 2019 roku skorzystało 752 dzieci. 

POTRZEBY W ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA MILANÓWKA 

W OPINII UCZNIÓW 

W niniejszej części diagnozy przedstawione zostały wyniki badań ankietowych 

wśród uczniów uczęszczających do szkół na terenie miasta Milanówka. Pytania 

zawarte w kwestionariuszu miały na celu wskazanie potrzeb dzieci i młodzieży w 

zakresie pomocy psychologicznej, dodatkowych zajęć pozaszkolnych oraz 

szkolnych, działań profilaktycznych i wolontariatu. 

POTRZEBY W ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH 

Pierwsza część pytań skierowanych do uczniów odnosiła się do korzystania z 

porad psychologa bądź pedagoga szkolnego. W pierwszej kolejności zapytano 

badanych o to, czy kiedykolwiek w życiu zdarzyło im się korzystać z porad 

psychologa lub pedagoga szkolnego. Twierdząco na to pytanie odpowiedziało 

35% uczniów, natomiast przecząco – 65%. 

Wykres 40. Czy kiedykolwiek w życiu zdarzyło Ci się korzystać z porad 
psychologa bądź pedagoga szkolnego? 
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Zdaniem 35% uczniów psycholog lub pedagog szkolny mógłby im pomóc  

w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach lub odkryć nowe zdolności i 

umiejętności, w tym 9% zdecydowanie zgadza się z tym stwierdzeniem, natomiast 

26% zaznaczyło odpowiedź „raczej tak”. Trudności w odpowiedzi na to pytanie miał 

co piąty uczeń (20%), a aż 45% jest zdania, że powyższe osoby w niczym by im nie 

pomogły (16% -„zdecydowanie nie”, 29% - „raczej nie”). 

Wykres 41. Czy sądzisz, że psycholog/pedagog szkolny mógłby Ci w czymś pomóc np. 
uczyć, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, odkryć nowe zdolności  
i umiejętności? 

 
W następnym pytaniu uczniowie mieli odpowiedzieć, czy skorzystaliby z 

bezpłatnej porady psychologa bądź pedagoga na terenie szkoły, gdyby mieli taką 

potrzebę. Twierdząco na to pytanie odpowiedziało 44% badanych, w tym 18% 

zdecydowanie zgadza się z tym stwierdzeniem, natomiast odpowiedź „raczej tak” 

zaznaczyło 26% uczniów. Z bezpłatnej porady raczej nie skorzystałoby 26% osób, 

natomiast zdecydowanie nie – 12%. Trudności w odpowiedzi na to pytanie miało 

17% ankietowanych. 
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Wykres 42. Czy skorzystał(a)byś z bezpłatnej porady psychologa/pedagoga na terenie 
szkoły gdybyś miał(a) taką potrzebę? 

 

Kolejna część pytań odnosiła się do zajęć dodatkowych i wyrównawczych 

organizowanych zarówno w szkole, jak i poza nią. W pierwszej kolejności zapytano 

uczniów o to, jak często uczęszczają na zajęcia dodatkowe lub wyrównawcze 

organizowane poza szkołą. Często z takich zajęć korzysta 40% badanych 

uczniów, 18% - czasami, 10% - rzadko, natomiast blisko co trzeci respondent nie 

bierze udziału w powyższych zajęciach pozaszkolnych (32%). 

Wykres 43. Czy uczęszczasz na zajęcia dodatkowe (np. muzyczne, plastyczne, sportowe) 
lub wyrównawcze (np. korepetycje), które organizowane są poza szkołą? 
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Na kolejne pytanie odpowiadali tylko ci uczniowie, 
którzy uczęszczają na zajęcia dodatkowe lub 

wyrównacze, które organizowane są poza szkołą.

93 osoby
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Następne pytanie zadane respondentom dotyczyło poziomu zadowolenia 

uczniów z organizowanych poza szkołą zajęć dodatkowych lub wyrównawczych. 

Zdaniem 46% badanych (43 osoby) proponowane zajęcia zdecydowanie 

spełniają ich oczekiwania, natomiast raczej z tym stwierdzeniem zgodziło się 31% 

uczniów (29 osób). 13% respondentów nie jest zadowolonych z zajęć dodatkowych 

(12 osób), w tym 3% wskazało na odpowiedź „zdecydowanie nie” (3 osoby), a 9% na 

„raczej nie” (9 osób). Trudności w odpowiedzi na to pytanie miało 9 uczniów (10%). 

Tabela 35. Czy proponowane zajęcia dodatkowe lub wyrównawcze 
organizowane poza szkołą spełniają Twoje oczekiwania? Czy jesteś z nich 
zadowolony(a)? 

Odpowiedź % Liczba odp. 

zdecydowanie tak 46% 43 

raczej tak 31% 29 

raczej nie 10% 9 

zdecydowanie nie 3% 3 

trudno powiedzieć 10% 9 

 
W kolejnym pytaniu uczniowie mieli wskazać, jak często uczęszczają na 

zajęcia dodatkowe lub wyrównawcze organizowane w szkole. Często z powyższych 

zajęć korzysta 17% badanych uczniów, 8% - czasami, natomiast 10% - rzadko. Z 

przeprowadzonych badań wynika, że z zajęć dodatkowych lub wyrównawczych w 

szkole nie korzysta aż 65% respondentów. 

Wykres 44. Czy uczęszczasz na zajęcia dodatkowe (np. muzyczne, plastyczne, sportowe) 
lub wyrównawcze (np. korepetycje pomagające wyrównać zaległości  
w nauce), które organizowane są w szkole? 

 

Na kolejne pytanie odpowiadali wszyscy uczniowie.

136 osób
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Następne pytanie zadane respondentom dotyczyło poziomu zadowolenia 

uczniów z organizowanych zajęć dodatkowych lub wyrównawczych na terenie szkoły. 

Zdaniem 19% badanych (9 osób) proponowanie zajęcia zdecydowanie spełniają ich 

oczekiwania, natomiast raczej z tym stwierdzeniem zgodziło się 38% uczniów (18 

osób). 25% respondentów nie jest zadowolonych z zajęć dodatkowych (12 osób), w 

tym 17% wskazało na odpowiedź „zdecydowanie nie” (8 osób), a 8% na „raczej nie” 

(4 osoby). Trudności w odpowiedzi na to pytanie miało 9 uczniów (19%). 

Tabela 36. Czy proponowane zajęcia dodatkowe lub wyrównawcze organizowane  
w szkole spełniają Twoje oczekiwania? Czy jesteś z nich zadowolony(a)? 

Odpowiedź % Liczba odp. 

zdecydowanie tak 19% 9 

raczej tak 38% 18 

raczej nie 8% 4 

zdecydowanie nie 17% 8 

trudno powiedzieć 19% 9 

 

Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że chętnie w bezpłatnych zajęciach 

dodatkowych organizowanych na terenie szkoły wzięłoby udział 35% uczniów. 

Co dziesiąty respondent odpowiedział przecząco na to pytanie (10%), natomiast 

połowa badanych miała trudności w określeniu tego, czy skorzystałaby z bezpłatnych 

zajęć dodatkowych w szkole (50%). 

Na kolejne pytanie odpowiadali tylko ci uczniowie, 
którzy uczęszczają na zajęcia dodatkowe lub 
wyrównacze, które organizowane są w szkole.

48 osób

Na kolejne pytanie odpowiadali wszyscy uczniowie.

136 osób
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Wykres 45. Czy wziął(ęła)byś udział w bezpłatnych zajęciach dodatkowych 
organizowanych na terenie szkoły? 

 

 
W dalszej kolejności zapytano uczniów o to w jakich zajęciach dodatkowych 

chcieliby wziąć udział. Jak wynika z deklaracji uczniów, najchętniej uczestniczyliby 

w zajęciach sportowych (24 osoby, tj. 51%), językowych (21 osób, tj. 45%), 

wyjazdach na basen (21 osób, tj. 45%), jak również zajęciach wyrównawczych z 

przedmiotów sprawiających im trudności (19 osób, tj. 40%). W dalszej kolejności 

uczniowie wskazali na zajęcia komputerowe/ informatyczne (16 osób, tj. 34%), 

teatralne (16 osób, tj. 34%), muzyczne (15 osób, tj. 32%), techniczne (10 osób, tj. 

21%) oraz nauki gry na instrumentach (10 osób, tj. 21%). Najmniej uczniów wskazało 

na zajęcia taneczne (9 osób, tj. 19%) oraz plastyczne (8 osób, tj. 17%). 

Tabela 37. W jakich zajęciach dodatkowych najbardziej chciał(a)byś 
uczestniczyć? 

Odpowiedź % Liczba odp. 

zajęcia sportowe 51% 24 

zajęcia językowe 45% 21 

wyjazdy na basen 45% 21 

zajęcia wyrównawcze z przedmiotów sprawiających trudności 40% 19 

35%

15%

50%

tak

nie

trudno powiedzieć

Na kolejne pytanie odpowiadali tylko ci uczniowie, 
którzy wzięliby udział w bezpłatnych zajęciach 
dodatkowych organizowanych na terenie szkoły.

47 osób
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zajęcia komputerowe/informatyczne 34% 16 

zajęcia teatralne 34% 16 

zajęcia muzyczne 32% 15 

zajęcia techniczne 21% 10 

nauka gry na instrumentach 21% 10 

zajęcia taneczne 19% 9 

zajęcia plastyczne 17% 8 

inne 4% 2 

nie wiem 0% 0 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

 
Następnie respondenci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytanie, 

czy widzą potrzebę poszerzenia oferty zajęć dodatkowych w swojej szkole. Prawie 

połowa badanych odpowiedziała twierdząco na to pytanie, w tym 25% 

zdecydowanie zgadza się z tym stwierdzeniem, natomiast 24% zaznaczyło 

odpowiedź „raczej tak”. Raczej nie widzi potrzeby poszerzenia szkolnych zajęć 

dodatkowych 26% uczniów, a 4% opowiedziało się za zdecydowanym 

nierozszerzaniem powyższych zajęć. Trudności w odpowiedzi na to pytanie miał 

średnio co piąty badany uczeń (21%). 

Wykres 46. Czy widzisz potrzebę poszerzenia oferty zajęć dodatkowych w Twojej szkole? 

 

Na kolejne pytanie odpowiadali wszyscy uczniowie.

136 osób
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Poniższy wykres przedstawia opinię uczniów dotyczącą potrzeby poszerzania 

oferty zajęć dodatkowych organizowanych poza szkołą. Blisko co trzeci badany 

odpowiedział twierdząco na to pytanie, w tym 13% zdecydowanie zgadza się z 

tym stwierdzeniem, natomiast 18% zaznaczyło odpowiedź „raczej tak”. 45% uczniów 

jest zdania, że na terenie Miasta nie ma potrzeby poszerzania oferty zajęć 

dodatkowych organizowanych poza szkołą (38% - „raczej nie”, 7% - „zdecydowanie 

nie”). Trudności w odpowiedzi na to pytanie miał średnio co czwarty badany uczeń 

(24%). 

Wykres 47. Czy widzisz potrzebę poszerzenia oferty zajęć dodatkowych poza 
Twoją szkołą? 

 
W przypadku problemów związanych z alkoholem, narkotykami lub 

dopalaczami, zdecydowana większość młodych mieszkańców miasta Milanówka 

zwróciłaby się  

po pomoc do rodziców/opiekunów (66%). Na drugim miejscu pod względem liczby 

wskazań znaleźli się koledzy i koleżanki (36%), natomiast co trzeci badany przyznał, 

że w razie problemów radziłby sobie z nimi sam (33%).  W dalszej kolejności 

uczniowie wskazywali na rodzeństwo (24%), psychologa/pedagoga szkolnego (16%) 

oraz Telefon Zaufania (16%). Najmniejszy odsetek uczniów w razie problemów 

zwróciłby się do nauczycieli (12%) oraz Policji (3%), a 10% ankietowanych 

stwierdziło, że nie wie, gdzie mogłoby uzyskać pomoc. Wśród innych odpowiedzi 

uczniowie wskazywali na psychiatrę, psychologa oraz Internet. 
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Wykres 48. Do kogo zwrócił(a)byś się o pomoc mając problem związany  
z alkoholem, narkotykami lub dopalaczami? 

 
*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

W dalszej części raportu zaprezentowane zostały odpowiedzi uczniów na 

pytania dotyczące podejmowanych działań profilaktycznych. Interesowało nas, czy 

kiedykolwiek w życiu uczniowie brali udział w zajęciach dotyczących uzależnień, 

przemocy, zdrowego odżywiania, zdrowia psychicznego oraz korzystania z 

komputera/Internetu. Wyniki respondentów przedstawiają się następująco: 

 w zajęciach dotyczących uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze, 

papierosy) nie brało udziału 38% uczniów, 32% brało w nich udział, lecz nie 

wniosły one nic nowego, natomiast 31% badanych brało udział i wiele się z 

nich dowiedziało; 

 w zajęciach dotyczących przemocy nie brało udziału 44% uczniów, 25% 

brało w nich udział, lecz nie wniosły one nic nowego, natomiast 31% 

badanych brało udział i wiele się z nich dowiedziało; 

 w zajęciach dotyczących zdrowego odżywiania nie brało udziału 35% 

uczniów, 29% brało w nich udział, lecz nie wniosły one nic nowego, natomiast 

36% badanych brało udział i wiele się z nich dowiedziało; 

66%

36%

33%

24%

16%

16%

12%

10%

4%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

rodziców, opiekunów

kolegów, koleżanek

radził(a)bym sobie sam(a)

rodzeństwa

psychologa/pedagoga szkolnego

Telefonu Zaufania

nauczycieli

nie wiem do kogo mógł(a)bym się zwrócić

inne osoby/miejsca

Policji



 

 

Projekt „Milanowskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 

 

Strona | 112  
 

 w zajęciach dotyczących zdrowia psychicznego nie brało udziału 64% 

uczniów, 15% brało w nich udział, lecz nie wniosły one nic nowego, natomiast 

21% badanych brało udział i wiele się z nich dowiedziało; 

 w zajęciach dotyczących korzystania z komputera/Internetu nie brało 

udziału 25% uczniów, 35% brało w nich udział, lecz nie wniosły one nic 

nowego, natomiast 40% badanych brało udział i wiele się z nich dowiedziało. 

Z poniższej tabeli wynika, że uczniowie najczęściej brali udział w zajęciach 

dotyczących korzystania z komputera/Internetu, natomiast najrzadziej w zajęciach 

dotyczących zdrowia psychicznego. 

Tabela 38. Czy kiedykolwiek brałeś(aś) udział w poniższych zajęciach 
profilaktycznych? Zaznacz na ile były one dla Ciebie przydatne. 

  nie 
brałem(am) 

udziału 

brałem(am) udział i 
wiele się 

dowiedziałem(am) 

brałem(am) udział, 
ale zajęcia nic nie 

wniosły 

zajęcia dotyczące 
uzależnień (alkohol, 

papierosy, narkotyki, 
dopalacze) 

38% 31% 32% 

zajęcia dotyczące 
przemocy 

44% 31% 25% 

zajęcia dotyczące 
zdrowego odżywiania 

35% 36% 29% 

zajęcia dotyczące zdrowia 
psychicznego 

64% 21% 15% 

zajęcia dotyczące 
korzystania  

z komputera/Internetu 
25% 40% 35% 

W dalszej części Diagnozy poproszono uczniów o odpowiedź na pytanie, czy 

chcieliby wziąć udział w zajęciach dotyczących uzależnień, przemocy, zdrowego 

odżywiania, zdrowia psychicznego oraz korzystania z komputera/Internetu. Wyniki 

respondentów przedstawiają się następująco: 

 w zajęciach dotyczących uzależnień nie chce brać udziału 64% uczniów 

(suma odpowiedzi „zdecydowanie nie” i „raczej nie”), natomiast taką chęć 

wyraziło 27% badanych (suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”); 

 w zajęciach dotyczących przemocy nie chce brać udziału 57% uczniów, 

natomiast taką chęć wyraziło 30% badanych; 
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 w zajęciach dotyczących zdrowego odżywiania nie chce brać udziału 38% 

uczniów, natomiast taką chęć wyraziło 52% badanych; 

 w zajęciach dotyczących zdrowia psychicznego nie chce brać udziału 40% 

uczniów, natomiast taką chęć wyraziło 49% badanych; 

 w zajęciach dotyczących korzystania z komputera/Internetu nie chce brać 

udziału 67% uczniów, natomiast taką chęć wyraziło 21% badanych. 

Z poniższej tabeli wynika, że uczniowie z miasta Milanówka najchętniej 

wzięliby udział w zajęciach dotyczących zdrowego odżywiania oraz zdrowia 

psychicznego. Respondenci najrzadziej wyrażali chęć udziału w zajęciach 

dotyczących korzystania z komputera/Internetu oraz uzależnień. 

Tabela 39. Czy chciał(a)byś brać udział w poniżej wymienionych zajęciach 
częściej niż dotychczas? 

  zdecydowanie 
nie 

raczej 
nie 

raczej 
tak 

zdecydowanie 
tak 

trudno 
powiedzieć 

zajęcia dotyczące 
uzależnień (alkohol, 

papierosy, narkotyki, 
dopalacze) 

28% 36% 17% 10% 10% 

zajęcia dotyczące 
przemocy 

25% 32% 22% 8% 13% 

zajęcia dotyczące 
zdrowego odżywiania 

15% 23% 35% 17% 10% 

zajęcia dotyczące 
zdrowia psychicznego 

20% 20% 21% 28% 11% 

zajęcia dotyczące 
korzystania  

z komputera/ 
Internetu 

29% 38% 14% 7% 11% 

 Następne pytania zadane respondentom dotyczyły działalności 

wolontariackiej. Jak wynika z deklaracji uczniów, w czasie ostatnich dwóch lat 

poprzedzających badanie w działalność wolontariacką angażowało się 42% uczniów. 
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Wykres 49. Czy w czasie ostatnich dwóch lat poprzedzających badanie byłeś(aś) 
wolontariuszem/wolontariuszką? 

 
W dalszej części zapytano uczniów, czy gdyby mieli możliwość to 

zaangażowaliby się  

w działalność w formie wolontariatu. Twierdząco na to pytanie odpowiedziało 68% 

uczniów (suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”), natomiast przecząco – 

15% badanych (suma odpowiedzi „zdecydowanie nie” i „raczej nie”). Trudności w 

odpowiedzi na to pytanie miało 16% uczniów z miasta Milanówka. 

Wykres 50. Czy zdecydował(a)byś się na działalność w formie wolontariatu? 
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Na kolejne pytanie odpowiadali tylko ci uczniowie, 
którzy nie wyrazili chęci udziału w działalności 

w formie wolonariatu.

21 osób
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W kolejnym pytaniu, uczniowie zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie, 

dlaczego nie zdecydowaliby się na działalność w formie wolontariatu. Największa 

część badanych wskazała na brak chęci (14 osób, tj. 67%) oraz brak czasu (12 

osób, tj. 57%). 4 uczniów nie zdecydowałoby się na wolontariat z powodu braku 

wiedzy, gdzie się zgłosić (19%), natomiast zdaniem 2 badanych w Mieście jest zbyt 

mała liczba miejsc, w których można być wolontariuszem (10%). Kolejne 2 osoby 

miały trudność w odpowiedzi na to pytanie (10%), natomiast 1 uczeń wskazał na brak 

zgody rodziców (5%). 

Tabela 40. Dlaczego nie zdecydował(a)byś się na działalność w formie 
wolontariatu? 

Odpowiedź % Liczba odp. 

brak chęci 67% 14 

brak czasu 57% 12 

nie wiedział(a)em gdzie się zgłosić 19% 4 

zbyt mała liczba miejsc, w których można być 

wolontariuszem 
10% 2 

trudno powiedzieć 10% 2 

inne 5% 1 

brak zgody rodziców 5% 1 

            *Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

POTRZEBY W ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA MILANÓWEK 

W OPINII JEGO MIESZKAŃCÓW 
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PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH NA PODSTAWIE ŹRÓDEŁ WTÓRNYCH 

Ważnym wskaźnikiem w ocenie rynku pracy jest stopa bezrobocia 

rejestrowanego, która jest wyrażonym w procentach stosunkiem liczby osób 

zarejestrowanych jako bezrobotne w urzędach pracy, do liczby ludności aktywnej 

zawodowo (zasobu siły roboczej danej populacji).  

W 2020 roku stopa bezrobocia w powiecie grodziskim wyniosła 3,9%, a więc 

była nieco niższa niż stopa bezrobocia rejestrowana w województwie mazowieckim i 

jednocześnie mniejsza niż ta w całej Polsce. W związku z pandemią COVID-19 oraz 

związanymi z nią obostrzeniami, pogorszeniu uległa sytuacja na rynku pracy. W 

czasie pandemii pracę straciło wiele osób. Skutki pandemii na rynku pracy mogą być 

jednak odroczone w czasie i dostrzegalne w dłuższej perspektywie czasowej, między 

innymi kryzys występujący w wielu branżach. Szczegółowe dane w tym zakresie 

prezentuje poniższy wykres. 
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Wykres 51. Stopa bezrobocia w powiecie grodziskim na przestrzeni lat 2017-2020  
w porównaniu do województwa mazowieckiego i całej Polski (stan na koniec roku,  
w procentach) 

 
Źródło: https://grodziskmazowiecki.praca.gov.pl/ 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2019 rok, w mieście 

Milanówku na 1000 mieszkańców pracowało 139 osób4. Wszystkich pracujących w 

2019 roku było 2 288 osób. Analizując tę kwestię z podziałem na płeć możemy 

zauważyć, że odsetek pracujących kobiet był większy od odsetka mężczyzn o 16 pp. 

Kobiety stanowiły bowiem 58% wszystkich pracujących (1 326 osób), natomiast 

mężczyźni 42% (962 osoby). Liczba osób pracujących na 1000 ludności była w 

mieście Milanówku niższa niż w całym województwie mazowieckim.  

Wykres 52. Liczba osób pracujących na 1000 ludności w mieście Milanówku  
i województwie mazowieckim na przestrzeni lat 2017-2019 

 
Źródło: https://bdl.stat.gov.pl 

                                                           
4 Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej 
 i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, 
duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych  
o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności. 
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W 2020 roku liczba rodzin korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Milanówku z powodu bezrobocia kształtowała się na poziomie 72. Na 

przestrzeni lat 2017-2020 można zauważyć tendencję spadkową liczby rodzin 

korzystających z pomocy i wsparcia z tego powodu. W porównaniu do 2017 roku 

liczba rodzin uzyskujących wsparcie zmniejszyła się o 40,5%, w stosunku do 2018 

roku zauważalny jest spadek w wysokości 24,2%, natomiast w porównaniu do 2019 

roku liczba rodzin zmniejszyła się o 7,7%. 

Wykres 53. Liczba rodzin, którym zostało udzielone pomoc i wsparcie z 
powodu bezrobocia w latach 2017-2020 

  
Źródło: Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2017, 2018, 2019 i 2020 
rok 

Dostrzegalna jest pozytywna tendencja jeśli chodzi o zmianę wskaźnika 

bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej. Wskaźnik ten obliczany jest 

jako stosunek liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej z 

powodu bezrobocia, do liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy ogółem. W 

porównaniu do lat poprzednich obserwowany jest jego niewielki spadek – z 31% w 

2017 roku do 26% w 2020 roku. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to, że 

wskaźnik ten pomimo spadku od 2017 roku, utrzymuje się na stosunkowo wysokim 

poziomie. 

Wykres 54. Wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej na przestrzeni 
2017-2020 

 
Źródło: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok 
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Pod koniec 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 

łącznie 242 mieszkańców miasta Milanówka. Oznacza to wzrost w odniesieniu do 

roku poprzedniego o 103 osoby, tj. 74,1%. Pozostających bez pracy kobiet pod 

koniec 2020 roku było 109 (45%), natomiast mężczyzn – 133 (55%).  

Wykres 55. Mieszkańcy miasta Milanówka zarejestrowani w Powiatowym 
Urzędzie Pracy z podziałem na płeć na przestrzeni lat 2017–2020 

 
Źródło: https://bdl.stat.gov.pl 

Poniższa tabela przedstawia liczbę osób długotrwale bezrobotnych 

zarejestrowanych w PUP na przestrzeni lat 2017-2020. Ze zjawiskiem długotrwałego 

bezrobocia mamy do czynienia w przypadku osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy 

jako bezrobotnej przez okres powyżej 12 miesięcy. Jest to zjawisko niekorzystne z 

punktu widzenia rynku pracy, ponieważ najczęściej świadczy o tym, że bezrobotny 

nie ma zamiaru, czy możliwości podjęcia zatrudnienia bądź uzyskuje dochody z 

nielegalnych źródeł. Pod koniec 2020 roku długotrwale bezrobotni mieszkańcy 

Miasta stanowili 34,7% wszystkich mieszkańców zarejestrowanych w PUP. 

Dynamika zmian w omawianych latach prezentuje się następująco: w stosunku do 

roku 2019 nastąpił niewielki wzrost udziału osób długotrwale bezrobotnych, tj. o 1,6 

pp., natomiast w porównaniu do lat 2017-2018 zauważalny jest spadek udziału 

tychże osób w ogólnej liczbie zarejestrowanych mieszkańców. 

Tabela 41. Liczba długotrwale bezrobotnych mieszkańców miasta Milanówek oraz ich 
udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych w PUP mieszkańców Miasta w latach 2017-
2020 

 

kategoria  

31 grudnia 

2017 

31 grudnia 

2018 

31 grudnia 

2019 

31 grudnia 

2020 

liczba 

osób 
% 

liczba 

osób 
% 

liczba 

osób 
% 

liczba 

osób 
% 

długotrwale 

bezrobotni 
84 44,9 80 47,1 46 33,1 84 34,7 

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl 
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Rozpatrując kwestię liczby bezrobotnych osób z podziałem na grupę 

wiekową możemy zauważyć, że w stosunku do 2019 roku nastąpił wzrost udziału 

osób do 25 roku życia (2,5 pp.) oraz do 30 roku życia (8,5 pp.) w ogólnej liczbie 

zarejestrowanych w PUP mieszkańców Miasta. Spadek dostrzegalny jest natomiast 

w przypadku osób powyżej 50 roku życia (o 5,3 pp.) 

Tabela 42. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców miasta 
Milanówka w podziale na wiek oraz ich udział w ogólnej liczbie 
zarejestrowanych w PUP mieszkańców Miasta w latach 2017-2020  

kategoria 

wiekowa 

31 grudnia 

2017 

31 grudnia 

2018 

31 grudnia 

2019 

31 grudnia 

2020 

liczba 

osób 
% 

liczba 

osób 
% 

liczba 

osób 
% 

liczba 

osób 
% 

do 25 roku życia 11 5,9 13 7,6 8 5,8 20 8,3 

do 30 roku życia 30 16,0 27 15,9 14 10,1 45 18,6 

powyżej 50 roku 
życia 

74 39,6 70 41,2 54 38,8 81 33,5 

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl 

 
Pracownicy socjalni współpracują z Powiatowym Urzędem Pracy w Grodzisku 

Mazowieckim w zakresie aktywizacji zawodowej osób korzystających z pomocy  

OPS. W ramach prowadzonej pracy socjalnej motywowali klientów pozostających 

bez pracy do skorzystania z warunków sprzyjających ich powrotowi na rynek pracy. 

Pracownicy pozyskiwali oferty pracy dla klientów, a także kierowali osoby bezrobotne 

bez prawa do zasiłku do wykonywania prac społecznie użytecznych, w których w 

2020 roku wzięły udział 2 osoby, natomiast w 2019 roku – 7 osób. 

Ponadto w okresie od stycznia 2018 roku do grudnia 2019 roku realizowano 

projekt unijny pn. „Q-współPracy”. Projekt skierowany był do 45 osób 

pozostających bez pracy zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym, z czego 

co najmniej 10% stanowiły osoby  

z niepełnosprawnością. Wsparcie dla uczestników projektu realizowane było w trzech 

wymiarach: społecznym, zawodowym i edukacyjnym. Nadrzędnym celem projektu 

było zapewnienie jego uczestnikom możliwości skorzystania z różnorodnych form 

wsparcia, poprawa funkcjonowania tych osób w środowisku społecznym i 

zawodowym, poprzez zmianę osobistych predyspozycji, wzrost zdolności 

motywacyjnych oraz umiejętności praktycznych. 

Od stycznia do grudnia 2020 roku realizowano projekt unijny pn. „Rozwój-

Aktywacja-Praca”, który był skierowany do 75 osób pozostających bez pracy. 

Celem nadrzędnym projektu było zapewnienie jego uczestnikom możliwości 

skorzystania z różnorodnych form wsparcia, mających na celu poprawę ich 

funkcjonowania w środowisku społecznym i zawodowym, poprzez zmianę osobistych 

predyspozycji, wzrost motywacji oraz wzrost umiejętności praktycznych.  
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POTRZEBY W ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA 

MILANÓWKA W OPINII JEGO MIESZKAŃCÓW 

Niniejszy podrozdział przedstawia potrzeby wskazane przez dorosłych 

mieszkańców miasta Milanówka w zakresie rynku pracy oraz aktywizacji zawodowej.  

W pierwszej kolejności zapytaliśmy respondentów o to, jakie ich zdaniem 

problemy najczęściej dotykają osoby bezrobotne w mieście Milanówku. Badani 

mieszkańcy zaliczyli do nich głównie: nieumiejętność poszukiwania pracy (40%), 

niewystarczającą liczbę kursów podnoszących kompetencje zawodowe (37%), 

ograniczony dostęp do poradnictwa zawodowego (35%) oraz niewystarczające 

kompetencje zawodowe (35%). Średnio co trzeci respondent wskazał na problemy 

finansowe (33%), niewystarczającą ilość miejsc pracy (32%) oraz niechęć do 

podjęcia pracy (31%), natomiast co czwarty wyróżnił brak dostosowania ofert pracy 

do kompetencji i kwalifikacji mieszkańców (28%) oraz problemy psychiczne związane  

z poczuciem bezsilności (27%). Najmniejszy odsetek badanych wskazał na brak 

miejsc pracy chronionej (14%) oraz brak zakładów aktywności zawodowej (9%).  

Brak wiedzy w zakresie problemów osób bezrobotnych wykazało 8% ankietowanych. 

Wśród innych odpowiedzi wyróżniono alkoholizm, brak wiary w swoje możliwości 

oraz niewystarczające wsparcie ze strony instytucji. 

 

Tabela 43. Które z niżej wymienionych problemów w Pana/i opinii najczęściej dotykają 
osoby bezrobotne w mieście Milanówku? 

Odpowiedź % Liczba odp. 

nieumiejętność poszukiwania pracy 40% 208 

niewystarczająca liczba kursów podnoszących kompetencje zawodowe 37% 197 

ograniczony dostęp do poradnictwa zawodowego 35% 183 

niewystarczające kompetencje zawodowe 35% 182 

problemy finansowe 33% 176 

niewystarczająca ilość miejsc pracy 32% 167 

niechęć do podjęcia pracy 31% 165 

brak dostosowania ofert pracy do kompetencji i kwalifikacji 

mieszkańców 

28% 148 

problemy psychiczne związane z poczuciem bezsilności 27% 140 

brak miejsc pracy chronionej 14% 74 

brak zakładów aktywności zawodowej 9% 49 

nie wiem 8% 40 

inne 1% 3 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

Następnie respondenci zostali poproszeni o wskazanie działań, jakie ich 

zdaniem powinny zostać podjęte, aby ograniczyć problemy występujące wśród 
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bezrobotnych mieszkańców miasta Milanówka. Najczęściej ankietowani wskazywali 

na potrzebę organizowania szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe (48%), 

doradztwa zawodowego wśród młodzieży (40%) oraz dorosłych (36%), jak 

również zapewnienie pomocy w poszukiwaniu pracy (36%). Co trzeci mieszkaniec 

Miasta wskazał na inicjowanie powstawania nowych miejsc pracy (34%), jak również 

spółdzielni socjalnych (32%) oraz wspieranie działalności organizacji pozarządowych 

oferujących wsparcie dla osób bezrobotnych (30%). W dalszej kolejności 

respondenci wyróżnili aktywizację zawodową osób młodych (29%), inicjowanie 

powstawania nowych organizacji pozarządowych oferujących wsparcie dla osób 

bezrobotnych (24%), aktywizację osób starszych (22%) oraz osób z 

niepełnosprawnościami (19%), a także udzielanie wsparcia finansowego (13%).  

Tabela 44. Jakie działania należy podejmować w szerszym zakresie na terenie miasta 

Milanówka w celu wyeliminowania lub ograniczenia problemów występujących wśród 

osób bezrobotnych? 

Odpowiedź % Liczba odp. 

organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe 48% 251 

organizowanie doradztwa zawodowego wśród młodzieży 40% 210 

organizowanie doradztwa zawodowego wśród osób dorosłych 36% 191 

pomoc w poszukiwaniu pracy 36% 188 

inicjowanie powstawania nowych miejsc pracy 34% 181 

inicjowanie powstawania spółdzielni socjalnych 32% 169 

wspieranie działalności organizacji pozarządowych oferujących 

wsparcie dla osób bezrobotnych 
30% 160 

aktywizacja zawodowa osób młodych 29% 150 

inicjowanie powstawania nowych organizacji pozarządowych 

oferujących wsparcie dla osób bezrobotnych 
24% 125 

aktywizacja zawodowa osób starszych 22% 118 

aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 19% 98 

wsparcie finansowe 13% 67 

nie mam zdania 6% 32 

inne 0% 2 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 
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POTRZEBY W ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA 

MILANÓWKA W OPINII PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI I ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH 

W niniejszym rozdziale przedstawione zostały potrzeby poszerzenia działań  

w zakresie wyeliminowania lub ograniczenia problemów występujących wśród osób 

bezrobotnych w mieście Milanówku z perspektywy pracowników instytucjonalnych 

oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.  

Zdaniem respondentów w celu ograniczenia problemów występujących wśród 

osób bezrobotnych w mieście Milanówku należy podjąć ścisłą współpracę z 

Powiatowym Urzędem Pracy. W opinii jednej z osób brak pracy jest bardzo często 

czynnikiem powodującym inne problemy społeczne. 

To bezrobocie nie wiem jakie jest, jaka jest skala tego bezrobocia. Ciężko mi 

powiedzieć. Tutaj ścisła współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy. Pisanie czegoś 

na miarę, taki konkret. Mamy rodziny, w których jest jakiś problem, przypuśćmy 

przemoc tak? Więc przypuszczamy, że ta przemoc dzieje się dlatego, że ta kobieta 

nie ma możliwości żeby uciec. Nie ma pieniędzy, bo nie jest w stanie znaleźć pracy. 

Ja bym zaczęła działać na takich konkretnych przypadkach. Wiem, że są 
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indywidualne programy wsparcia itd. Brak pracy bardzo często jest wstępnym 

czynnikiem tych wszystkich innych problemów społecznych. 

Kolejna rozmówczyni zwróciła uwagę na prowadzenie doradztwa 

zawodowego wśród młodzieży. Ponadto osoby biorące udział w wywiadach 

odpowiedziały, że Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi działania, które mają na 

celu aktywizowanie osób bezrobotnych. Zatrudniony jest psycholog, doradca 

zawodowy, a osoby bezrobotne mogą skorzystać z grupy wsparcia. Zdaniem jednej z 

osób taki program powinien obejmować swoim zasięgiem nie tylko osoby 

pozostające bez pracy, ale także takie, które doświadczają mobbingu, czy chcące 

zmienić pracę. 

Samo doradztwo sprawdzi się wśród młodzieży, ale żeby to miało ręce i nogi. Od 

tego mamy specjalne programy. Dzięki niemu można zidentyfikować mocne i słabe 

strony, umiejętności.  

 

W ramach Milanowskiego Klubu Wsparcia i jeszcze inne takie działania Ośrodek 

Pomocy Społecznej robi, także tak. Był coach, był psycholog, nie wiem jak to działa 

w tym momencie, czy jeszcze jest. Trwało to kilka lat. Wiem, że jest taki program lub 

był i się dopiero skończył dla osób bez pracy, gdzie i był psycholog gratis, i doradca 

zawodowy, i grupa wsparcia, i dodatkowo trzy pomoce finansowe po osiemset 

złotych. Tylko niestety to było dla osób bezrobotnych. Bo myślę,  

że to też jest ważne, żeby z doradcy zawodowego mogły skorzystać też osoby, które 

są na przykład mobbingowane w pracy, które chcą zmienić pracę, a się nie czują na 

siłach, które potrzebują pomocy do zrobienia fajnego CV. A tu tylko była oferta dla 

bezrobotnych. A przecież nie tylko bezrobotni mają problemy z pracą. Czy nawet ten 

psycholog, on był tylko dla bezrobotnych, jakby inni nie potrzebowali. Także chyba 

bezrobotni są zaopiekowani. 

Wśród wypowiedzi pojawiły się również propozycje zorganizowania targów 

pracy oraz kursów, które pomogłyby mieszkańcom się przekwalifikować. 

Może jakieś targi pracy. Kursy jakieś. Ewentualnie żeby mogły się przekwalifikować 

osoby, które chciałyby zmienić kierunek zawodowy. Nie w Milanówku, ale w 

Grodzisku przy Urzędzie Pracy chyba jest coś takiego organizowane. Tutaj lokalnie u 

nas w Milanówku to nie.  

Kolejna z respondentek zwróciła uwagę na to, że na terenie miasta Milanówka 

nieskomputeryzowani mieszkańcy mają trudności w znalezieniu ofert pracy. 
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Badana osoba jako odpowiedź na ten problem zaproponowała udostępnianie 

informacji o ofertach pracy w Urzędzie Miejskim. 

Brak ofert pracy. Trudno jest je znaleźć. Nawet ja jak pomagam komuś w szukaniu 

pracy to nie jest to jasne. Trzeba dobrze znać tą technikę komputerową, żeby gdzieś 

w pobliżu znaleźć. Natomiast jak tak człowiek, który jest zainteresowany pracą, 

mógłby mieć na przykład w Urzędzie wywieszone informacje, gdzie dla tych osób, 

które słabiej sobie radzą w życiu, byłoby konkretnie napisane.  

AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH NA PODSTAWIE ŹRÓDEŁ WTÓRNYCH 

Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub 

jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz 

których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku5. Do roli organizacji 

pozarządowych można zaliczyć: budowę kapitału społecznego przez tworzenie sieci 

powiązań międzyludzkich, mobilizacja grup społecznych i jednostek do większej 

aktywności „obywatelskiej, politycznej, kulturalnej, artystycznej czy religijnej”6. 

Oprócz wspomnianych, ważną rolą omawianych instytucji jest dostawa usług 

nieopłacalnych z punktu widzenia sektora prywatnego oraz takich, których nie jest w 

stanie, z racji braku odpowiednich narzędzi, dostarczyć państwo. Zadaniem takich 

grup jest między innymi zapewnienie dóbr i usług w dążeniu do poprawy warunków 

                                                           
5 https://poradnik.ngo.pl/ 
6 J. Oniszczuk, Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, s. 269. 
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ekologicznych, opieki zdrowotnej, przeciwdziałanie łamaniu praw człowieka, a także 

walka z głodem7.  

Obszary, kierunki i formy realizacji wspólnych zadań i współpracy Miasta  

z organizacjami pozarządowymi określone zostały w Programie współpracy Miasta 

Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 zatwierdzonym uchwałą Nr 

293/XXXVII/20 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 listopada 2020 roku. 

Głównym celem programu jest: „intensyfikacja partnerstwa publiczno-

społecznego, stworzenie warunków do partycypacji społecznej w realizacji zadań 

Miasta i aktywizacja Organizacji w tym zakresie”. Do celów szczegółowych należy 

natomiast: 

 wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy Miastem i organizacjami, 

 umożliwienie organizacjom współdecydowania o kierunkach rozwoju miasta, 

 wspieranie lokalnych działań społecznych, 

 tworzenie warunków do powstania i rozwoju organizacji i realizowanych przez 

nie inicjatyw, 

 wspólna realizacja zadań publicznych, 

 efektywne wykorzystywanie środków publicznych, 

 poprawa jakości życia mieszkańców Miasta, poprzez jak najszersze 

zaspokajanie potrzeb społecznych8. 

Na terenie miasta Milanówka w 2019 roku zarejestrowane były 73 organizacje 

pozarządowe, w tym 46 stowarzyszeń i organizacji społecznych, które stanowiły 

1,6% wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej oraz 27 

fundacji (0,9%).  

W porównaniu do 2018 roku liczba fundacji uległa minimalnemu zwiększeniu, 

natomiast wśród stowarzyszeń zauważalny jest niewielki spadek ich liczby. 

Tabela 45. Liczba podmiotów gospodarki narodowej w mieście Milanówku na 
przestrzeni lat 2017-2019 

wyszczególnienie 2017 2018 2019 

liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki 

narodowej, w tym: 
2 871 2 871 2 934 

                                                           
7 M. Yaziji, J. Doh, Organizacje pozarządowe a korporacje, s. 15. 
8 Program współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 (uchwała Nr 
293/XXXVII/20 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 listopada 2020 roku). 
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fundacje  24 25 27 

stowarzyszenia i organizacje społeczne 49 47 46 

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/ 

Wskaźnik fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 1000 

mieszkańców w mieście Milanówku w 2019 roku wyniósł 4,45 i tym samym był nieco 

wyższy niż w 2018 roku oraz taki sam jak w 2017 roku. W odniesieniu do danych 

wojewódzkich powyższy wskaźnik na przestrzeni analizowanych lat zawsze 

przyjmował wyższe wartości niż w mieście Milanówku – wyjątek stanowi rok 2018, 

kiedy wynosił tyle samo. 

Wykres 56. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 1000 
mieszkańców w mieście Milanówku i województwie mazowieckim na 
przestrzeni lat 2017-2019 

 
Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/ 

Wśród organizacji pozarządowych na terenie Miasta wyszczególnić można 

m.in.: 

 Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Milanówek, 

 Grodziski Klub Szermierczy, 

 Milanowskie Towarzystwo Edukacyjne, 

 Milanowskie Towarzystwo Letnicze, 

 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 

 Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego, 

 Stowarzyszenie „Kuźnia Milanowska”, 

 Stowarzyszenie Decydujmy Razem, 

 Stowarzyszenie na Rzecz Miast – Ogrodów, 
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 Stowarzyszenie Konserwatorów Czasu, 

 Stowarzyszenie Milanowianki, 

 Stowarzyszenie Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego, 

 Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych „MALWA”, 

 Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej, 

 Stowarzyszenie Razem dla Milanówka, 

 Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej, 

 Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis”, 

 Stowarzyszenie T-ART, 

 Towarzystwo Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych, 

 Związek Zawodowy Nauczycieli – Emerytów i Rencistów MILAN w Milanówku, 

 Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej: 

Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy, 

 LGD Zielone Sąsiedztwo, 

 Ochotnicza Straż Pożarna, 

 Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (MU3W), 

 Stowarzyszenie 04-O, 

 Stowarzyszenie Bibuła Milanowska, 

 Stowarzyszenia Przyjazna Komunikacja, 

 Stowarzyszenie Obywatelskie Posesjonatów „MILANÓWEK 1901”, 

 Muszelka, 

 Mazowieckie Stowarzyszenie Sportowe, 

 Fundacja dla Edukacji im. Wacława Wdowiaka „Stospotkań”, 

 UKS „Morwa”, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Piranie”,  

 Klub Sportowy „MILAN”, 

 Uczniowski Klub Sportowy „3” Milanówek, 

 Uczniowski Klub Sportowy Milanowskiego Towarzystwa Edukacyjnego, 

 Fundacja „Kraina Oza”, 

 Fundacja „Toto Animo”, 

 Milanowska Fundacja na Rzecz Edukacji i Sportu, 

 Fundacja „Człowiek-Człowiekowi” (Homo-Homini), 
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 Fundacja Start Pro, 

 Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth9. 

Budżet Obywatelski, zwany także partycypacyjnym, pozwala mieszkańcom 

Miasta decydować o wydatkach publicznych w perspektywie kolejnego roku 

budżetowego. Mieszkańcy miasta Milanówka mają możliwość zgłosić propozycje 

zadań, które są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji, a 

następnie poddaje się je pod powszechne i bezpośrednie głosowanie.  

POTRZEBY W ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA 

MILANÓWKA W OPINII JEGO MIESZKAŃCÓW 

Przedmiotem prowadzonej diagnozy było także określenie poziomu 

aktywności mieszkańców w środowisku lokalnym. Z analizy materiału badawczego 

wynika, że w czasie ostatnich dwóch lat poprzedzających badanie: 

 członkiem jakiejś organizacji pozarządowej (fundacji, stowarzyszenia) było 

39% mieszkańców; 

 38% respondentów współpracowało w formie wolontariatu z jakąś organizacją 

lub instytucją; 

 w głosowaniu nad budżetem obywatelskim brało udział 44% mieszkańców; 

 44% badanych angażowało się w działalność na rzecz swojego osiedla (udział  

w festynach, piknikach, akcjach osiedlowych). 

Z poniższej tabeli wynika, że większość mieszkańców miasta Milanówka 

nie bierze czynnego udziału w aktywności obywatelskiej i nie angażuje się w 

działania na rzecz społeczności lokalnej. Zauważalne są przykłady włączania się 

mieszkańców w życie społeczności, lecz są one znikome. 

Tabela 46. Czy w czasie ostatnich dwóch lat poprzedzających badanie: 

wyszczególnienie 
  

TAK NIE 

% odp. Liczba odp. % odp. Liczba odp. 

był/a Pan/i członkiem jakiejś organizacji 
pozarządowej (fundacje, stowarzyszenia)? 39% 203 61% 323 

współpracował/a Pan/i w formie 
wolontariatu z jakąś organizacją lub 

instytucją? 

38% 200 62% 326 

                                                           
9  https://milanowek.pl/ 
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brał/a Pan/i udział w głosowaniu nad 
budżetem obywatelskim? 

44% 229 56% 297 

angażował/a się Pan/i w działalność na 
rzecz swojego osiedla (udział  

w festynach, piknikach, akcjach 
osiedlowych)? 

44% 233 56% 293 

W dalszej kolejności poprosiliśmy badanych mieszkańców o określenie, czy 

zdecydowaliby się na działalność społeczną w organizacjach pozarządowych na 

rzecz mieszkańców lub pomoc w formie wolontariatu. Twierdząco na to pytanie 

odpowiedziało 58% mieszkańców, w tym 18% zdecydowanie zgadza się z tym 

stwierdzeniem, a 40% zaznaczyło odpowiedź „raczej tak”. Raczej nie 

zdecydowałoby się na działalność społeczną 22% respondentów, natomiast 

zdecydowanie nie 7% badanych. Jednocześnie możemy zauważyć, że co ósmy 

ankietowany miał trudność w określeniu tego, czy zdecydowałby się na społeczną 

działalność lub pomoc w formie wolontariatu (13%). 

Wykres 57. Czy zdecydowałby/aby się Pan/i na działalność społeczną  
w organizacjach na rzecz mieszkańców lub pomoc w formie wolontariatu? 
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WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTRZEBY W ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA 

MILANÓWKA W OPINII PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI I ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH 

 

W wywiadach poruszono również kwestie związane ze współpracą 

instytucjonalną. Respondentom zadano pytanie, czy instytucja bądź organizacja, w 

której pracują/działają współpracuje z innymi organizacjami bądź instytucjami.  

Z wypowiedzi ankietowanych wynika, że Ośrodek Pomocy Społecznej 

współpracuje z organizacjami pozarządowymi organizując wspólne projekty. 

Wspomniano również o licznych zajęciach dla seniorów, które odbywają się w 

Mieście np. nordic walking, zajęcia komputerowe, językowe, ogrodnicze, czy 

taneczno-ruchowe. 

Wiem, że Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje. Współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi. Są pisane jakieś wspólne projekty. Nasz OPS bardzo prężnie działa  

i uważam, że przez ostatnie kilka lat, mamy wspaniałą kierowniczkę ośrodka, ona 

bardzo dba, także tutaj nawet pomoc dla seniorów, naprawdę różne fajne pomysły 
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są. Jest nordic walking, są zajęcia taneczno-ruchowe, są zajęcia komputerowe, 

zajęcia językowe, zajęcia ogrodnicze, zajęcia  

z psami, dogoterapia. Jest dużo pomysłów.  

Poniższa wypowiedź respondentki informuje o bardzo dobrej współpracy 

Ośrodka Pomocy Społecznej z organizacjami pozarządowymi. Rozmówczyni jest 

zdania, że współpraca ta jest potrzebna i mogłaby odbywać się częściej. 

Ja bardzo dobrze oceniam. Myślę, że to jest bardzo potrzebne. Nawet jeszcze więcej 

mogłoby być.  

 

 Na pytanie dotyczące polepszenia współpracy między instytucjami oraz 

organizacjami jedna z osób zwróciła uwagę na to, aby organizacje pozarządowe 

brały czynny udział w opracowywaniu projektów unijnych. 

Gdyby takie organizacje zgłaszały się do Ośrodka Pomocy Społecznej i pochyliłyby 

się nad tym, żeby wspólnie pisać projekt. Mówię o takich projektach unijnych, gdzie 

pieniądze są z zewnątrz, dzięki temu ludzie objęci byliby większą pomocą. U nas 

dużo się robi dla ludzi.  

 

Kolejne pytanie dotyczyło przedstawicieli organizacji pozarządowych i ich 

oczekiwań względem wsparcia ze strony miasta Milanówka. Z poniższej wypowiedzi 

wynika, że oprócz zaangażowania się w działalność bardzo ważną kwestią są środki 

finansowe. 

Do tego nie trzeba pieniędzy, może charyzmy pewnie. Takiej umiejętności 

zaangażowania się. Myślę, że organizacje pozarządowe na pewno potrzebują 

finansów, żeby działać. 

W dalszej kolejności wskazano na podejmowanie współpracy Fundacji 

„Radośni” z Warsztatami Terapii Zajęciowej, dziennym ośrodkiem wsparcia, czy z 

Domem Rehabilitacyjno-Opiekuńczym. Zdaniem respondentki warto by było zrzeszyć 

osoby pracujące w powyższych instytucjach, mieć do siebie kontakt telefoniczny i 

kierować osoby potrzebujące do konkretnych placówek. 

Może fajnie by było jakby była współpraca między fundacjami, organizacjami, a 

Warsztatami Terapii Zajęciowej. Czy fajna współpraca z dziennym ośrodkiem 

wspierania. Takimi miejscami. Czy może nawet większa współpraca z Domem 

Rehabilitacyjno-Opiekuńczym. Może warto byłoby, żeby była taka współpraca, żeby 

wszystkich wziąć razem, głównie te instytucje, które zajmują się. Powiedzą mi na 
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przykład – słuchaj, jak przyjdzie do ciebie taka i taka osoba, będzie potrzebować 

takiej i takiej pomocy, tu i tu, numer, proszę, niech się zgłosi. Tu mi powiedzą, co 

ośrodek oferuje i czy nawet do mnie ktoś zgłosi, to wiem konkretnie do kogo odesłać 

i mam zaufanie. Żeby to była jakaś współpraca, a nie takie wszystko we mgle. Ja nie 

widzę współpracy. Nie wiem, być może jest, ale ja jej nie widzę. Wiem, że Dom 

Rehabilitacyjno-Opiekuńczy, na pewno Warsztat Terapii Zajęciowej jest pod nich. 

Czyli tutaj mają współpracę, ale to jest ich warsztat. Może warto byłoby zrzeszyć, 

zrobić takie spotkanie z osobami, które tak naprawdę działają w tych instytucjach. 

Żeby mieć do siebie kontakt, żeby wiedzieć co można uzyskać u każdego. No bo 

wiadomo, czasem się nie zgłosi człowiek do nas. My mu czasem nie jesteśmy w 

stanie pomóc, tylko wiem na przykład, że najlepszym miejscem będzie właśnie coś 

innego.  

PRIORYTETOWOŚĆ DZIAŁAŃ 
 

 

 

 

 

 

 

PRIORYTETOWOŚĆ DZIAŁAŃ W ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH NA 

TERENIE MIASTA MILANÓWKA W OPINII JEGO MIESZKAŃCÓW 

Diagnoza wskazała również obszary w zakresie usług społecznych, które 

zdaniem badanych powinny być priorytetowo rozwijane i usprawniane na terenie 

miasta Milanówka. Zdaniem badanych w pierwszej kolejności należy rozwijać i 

usprawniać usługi społeczne w zakresie promocji i ochrony zdrowia (35%), 

wspierania osób starszych (33%) oraz rodziny (30%). W dalszej kolejności pod 

względem wskazań znalazła się pomoc społeczna (29%), wspieranie osób 

niepełnosprawnych (29%) oraz usługi społeczne z zakresu systemu pieczy 

zastępczej (17%). Następnie mieszkańcy wskazywali na rozwijanie i usprawnianie 

usług społecznych z zakresu przeciwdziałania bezrobociu (16%), edukacji publicznej 

(15%), kultury (13%), polityki prorodzinnej (12%), kultury fizycznej (10%) oraz 

pobudzania aktywności obywatelskiej (9%). Najmniejszy odsetek respondentów 

wskazał na takie obszary jak: ochrona środowiska (8%), mieszkalnictwo np. socjalne, 
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komunalne (6%), reintegracja zawodowa i społeczna (6%) oraz turystyka (6%). Brak 

zdania w zakresie priorytetowości rozwijanych i usprawnianych działań na terenie 

miasta Milanówka ma 2% badanych. 

Tabela 47. Które z niżej wymienionych obszarów w zakresie usług społecznych 
powinny być priorytetowo rozwijane i usprawniane na terenie miasta 
Milanówka? 

Odpowiedź % Liczba odp. 

promocji i ochrony zdrowia 35% 184 

wspierania osób starszych 33% 173 

wspierania rodziny 30% 156 

pomocy społecznej 29% 154 

wspierania osób niepełnosprawnych 29% 152 

systemu pieczy zastępczej 17% 90 

przeciwdziałania bezrobociu 16% 84 

edukacji publicznej 15% 79 

kultury 13% 68 

polityki prorodzinnej 12% 62 

kultury fizycznej 10% 54 

pobudzania aktywności obywatelskiej 9% 49 

ochrony środowiska 8% 42 

mieszkalnictwa (np. mieszkania socjalne, komunalne) 6% 34 

reintegracji zawodowej i społecznej (działania mające na celu 

wprowadzenie i utrzymanie osoby wykluczonej społecznie na rynku 

pracy np. za pośrednictwem kursów zawodowych, doradztwa 

zawodowego itp.) 

6% 30 

turystyki 6% 29 

nie mam zdania 2% 12 

*Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100% 

PRIORYTETOWOŚĆ DZIAŁAŃ W ZAKRESIE USŁUG SPOŁECZNYCH NA 

TERENIE MIASTA MILANÓWKA W OPINII PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI I 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

W niniejszym rozdziale przedstawione zostały priorytetowe obszary w zakresie 

usług społecznych, które z perspektywy pracowników instytucjonalnych oraz 

przedstawicieli organizacji pozarządowych powinny w pierwszej kolejności być 

rozwijane w mieście Milanówku. 

 Wśród priorytetowych działań w zakresie usług społecznych jedna z osób 

wskazała na rozwijanie oferty skierowanej do rodzin. Podkreślono, że obszar ten 

obejmuje po części takie problemy, jak przemoc, alkoholizm czy bezrobocie. 
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Wsparcie rodzin zdecydowanie, ponieważ od tego wszystko się zaczyna. Wsparcie 

rodzin po części obejmuje te wszystkie tematy. I jesteśmy w stanie ogarnąć problem 

trochę przemocy, alkoholizmu, wychodzenia z bezrobocia jeśli takie jest. To wszystko 

się łączy tak jakby. 

Jedna z respondentek zwróciła również uwagę na wsparcie rodzin z osobą 

niepełnosprawną oraz dotkniętych przemocą. Jej zdaniem należy zwiększyć 

dostęp do psychologów oraz psychiatrów, jak również utworzyć Telefon 

Zaufania. Z poniższej wypowiedzi wynika również fakt, że na terenie Miasta należy 

organizować atrakcyjne kampanie społeczne antyprzemocowe, antyhazardowe, 

czy promujące zdrowy styl życia. 

Seniorzy uważam, że są zaopiekowani. Bezrobotni też. I ci z alkoholowym 

problemem też z tego co słyszałam. Myślę, że trzeba byłoby się zająć rodzinami z 

osobą niepełnosprawną – to na pewno. Być może i z przemocą. Bo o tym nie 

słyszałam, że to działa. Ja myślę, że na pewno dostęp. Czy nawet dla seniorów, czy 

dla bezrobotnych, psycholodzy powinni być i nawet psychiatra. I ten Telefon Zaufania 

i ten SMS. I takie fajne kampanie, właśnie zdrowy styl życia, antyprzemocowa, czy 

antyhazardowa też by bardzo dużo dała. Tylko żeby to nie było takie nudne, że są 

tylko wykłady. Tylko żeby naprawdę zatrudnić kogoś, kto by to fajnie przygotował i 

ciekawie. 

W kolejnej wypowiedzi jedna z respondentek odpowiedziała, że 

najważniejszym dla niej obszarem jest profilaktyka zdrowotna oraz organizowanie 

grup wsparcia. Jej zdaniem należy zwrócić szczególną uwagę na osoby z 

niepełnosprawnościami, w tym  

z niepełnosprawnościami umysłowymi. Na terenie Miasta brakuje psychologów, 

którzy zapewnialiby pomoc osobom z niepełnosprawnościami i tym samym ich 

opiekunom. 

Profilaktyka zdrowotna, jak się odżywiać, jak spędzać wolny czas i gdzie spędzać 

wolny czas. Dlatego mówiłam o tych grupach, żeby się organizowały takie grupy ludzi 

z różnymi zainteresowaniami i potrzebami. Łączyć te osoby z 

niepełnosprawnościami. Włączać do społeczności ich, ale też żeby ci ludzie 

poznawali się, żeby wzajemnie uczyli się też do siebie. Też takie grupy tworzyć. Kilka 

lat temu pracowałam z osobami niepełnosprawnymi jako psycholog i to było tak, że 

byłam zdziwiona, bo wtedy nie byłam do tego tak bardzo przygotowana, do tej pracy, 

ale rodzina przywoziła taką osobę niepełnosprawną – to były niepełnosprawności 

umysłowe – i te dzieci, ja byłam z nimi, a ci członkowie rodziny byli tacy szczęśliwi, 

że przez tą godzinę, półtorej godziny czy dwie godziny mogli odsapnąć. Więc takich 

brakuje. Jest to jednocześnie pomoc dla tych rodzin i dla tych osób z 

niepełnosprawnościami. To powinno być takie dostępne, bezpłatne. Z nimi też można 
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robić różne fajne rzeczy. Bawić się w teatr czy robić różne ćwiczenia, czy jogę 

śmiechu, to po prostu bajka – lepiej niż z nauczycielami. Nauczyciele mieli 

ograniczenia, żeby się tak śmiać swobodnie, a te dzieci wchodziły bardzo łatwo w 

radość.  

Kolejna wypowiedź badanej osoby opowiada o zwiększeniu usług społecznych 

kierowanych do osób starszych oraz z niepełnosprawnościami, m.in. ze względu 

na starzejące się milanowskie społeczeństwo oraz pandemię. Jej zdaniem w pomoc 

na rzecz powyższych osób należy zaangażować wolontariuszy, którzy np. będą 

robić zakupy. 

Tak, jest takie zapotrzebowanie na pomoc w czynnościach domowych. Na pewno 

jest, bo wiem, że ludzie starsi, którzy siedzą, nie wychodzą z domów, no jest ten 

problem. Ale to też wynika z tej sytuacji, którą teraz mamy. Wcześniej też było, bo 

jest część społeczeństwa, że ludzie nie wychodzą z domu. Byłaby potrzeba takiej 

właśnie pomocy. Nie wiem jak to zrobić – wyszukanie chyba tych ludzi, angażowanie 

ich. Jestem pewna, że te osoby, które nie wychodzą, one mogłyby sobie zrobić 

zakupy. No ale z drugiej strony jeśli jest ktoś, jakiś wolontariusz, który idzie im robić 

zakupy, to tak jest im wygodniej. A to też nie rozwija. Myślę, że ten problem byłby 

rozwiązany przez promowanie takich grup społecznych - tematycznych. Poprzez 

działanie, bo tu trzeba by było coś robić.  

V .  W N I O S K I  
Celem przeprowadzonego badania było zidentyfikowanie potrzeb i potencjału 

lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych na terenie miasta Milanówka. 

Cel ten został osiągnięty w toku weryfikacji zebranego materiału badawczego, 

będącego podstawą do opracowania wniosków i rekomendacji, które następnie 

posłużą opracowaniu Programu usług społecznych, określającego usługi społeczne 

wynikające z potrzeb wspólnoty samorządowej. 

Przeprowadzona diagnoza oraz analiza danych zastanych umożliwiła: 
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W oparciu o dokonaną analizę wyników badań, sformułowane zostały 

rekomendacje. Poniżej znajdują się wnioski z badania diagnozującego potrzeby, 

zasoby i potencjał w zakresie poszerzania usług społecznych na terenie miasta 

Milanówka wraz z rekomendacjami. 

POLITYKA PRORODZINNA, WSPIERANIE RODZINY,  

SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ I POMOC SPOŁECZNA 

 Mieszkańcy 

Problemy dotykające rodziny. Z przeprowadzonych badań wynika, że mieszkańcy 

biorący udział w badaniu do głównych problemów dotykających rodzin zaliczają 

nadmierne korzystanie z urządzeń elektronicznych, problemy emocjonalne 

(obniżenie nastroju), rozpad więzi rodzinnych, bezradność i niesamodzielność osób 

starszych oraz alkoholizm. 

Oferta działań na rzecz wspierania rodziny. Wyniki badań przeprowadzonych 

wśród dorosłych mieszkańców miasta Milanówka wskazują, że najczęściej 

wymienianymi potrzebami w zakresie wspierania rodzin są kolejno według liczby 

wskazań: organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i 

młodzieży, poradnictwo prawne i psychologiczne oraz organizowanie alternatywnych 

form spędzania czasu wolnego dla rodzin z dziećmi. W dalszej kolejności 

wskazanie i określenie uwarunkowań społeczności lokalnej,

rozpoznanie potrzeb w zakresie usług społecznych, 

zidentyfikowanie grup mieszkańców w mieście Milanówku, które 
powinny w szczególności zostać objęte wsparciem w ramach usług 
społecznych.
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respondenci wskazywali na specjalistyczną pomoc psychologa oraz poradnictwo 

rodzinne, a co czwarty mieszkaniec Miasta wskazał na organizowanie 

alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla osób dorosłych. Wśród 

najrzadszych potrzeb wskazywanych przez mieszkańców znalazło się prowadzenie 

kampanii społecznych, zwiększenie bazy placówek opiekuńczo-wychowawczych 

wsparcia dziennego, zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 oraz organizowanie 

grup wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie. 

Priorytetowość działań. Należy podkreślić, że wspieranie rodziny znalazło się na 

trzecim miejscu pod względem priorytetowych usług społecznych, które zdaniem 

badanych należy rozwijać na terenie miasta Milanówka.  Pomoc społeczna znalazła 

się na 4 miejscu pod względem priorytetowości działań, polityka prorodzinna na 10 

miejscu, natomiast rozwój systemu pieczy zastępczej na miejscu 6. 

 

Przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych 

Największe problemy rodzin. Analizując uzyskane odpowiedzi pracowników 

instytucjonalnych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych można zauważyć, 

że głównymi zaobserwowanymi problemami wśród rodzin są: bezradność 

opiekuńczo-wychowawcza, alkoholizm, problemy finansowe, uzależnienie dzieci i 

młodzieży od Internetu, rozpad więzi i relacji rodzinnych, samotne rodzicielstwo, jak 

również depresje, brak wsparcia i tolerancji społeczeństwa. Respondenci zwrócili 

również uwagę na występującą przemoc w rodzinie oraz problem 

niepełnosprawności. Problem, który został zaobserwowany to również uboga oferta 

spędzania czasu wolnego dla dzieci oraz niewystarczająca opieka psychologiczna 

oraz psychiatryczna.  

Potrzeby w zakresie usług społecznych dedykowane rodzinom 

zamieszkującym miasto Milanówek. Respondenci w trakcie badania wyróżnili 

potrzebę zwiększenia opieki psychologicznej oraz psychiatrycznej dla dzieci i 

młodzieży, a także rodziców, u których występują depresje. Zebrany materiał 

badawczy wykazał, że w opinii respondentów w Mieście należy organizować 

programy wsparcia skierowane do rodziców w celu rozwijania ich umiejętności 

opiekuńczo-wychowawczych. Zwrócono słuszną uwagę, iż powyższe programy 

powinny być kierowane do wszystkich rodzin, bez względu na sytuację finansową, 
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gdyż problemy wychowawcze dotyczą większości rodziców. Wśród potrzeb 

wymieniono także organizowanie kampanii społecznych oraz edukowanie 

mieszkańców w zakresie problemów rodzinnych, tolerancji i niepełnosprawności. W 

opinii respondentów w mieście Milanówku powinny powstać grupy wsparcia dla 

rodzin, dzięki którym mogłyby one poprawić swoje relacje. Na terenie Miasta powinno 

organizować się więcej wydarzeń integrujących rodziny.  

Problem przemocy w rodzinie. Wypowiedzi przedstawicieli instytucji i organizacji 

pozarządowych wskazują, iż w Mieście należy organizować grupy wsparcia dla osób 

doświadczających i stosujących przemoc. Zdaniem badanych należy poszerzyć 

działalność edukacyjną dotyczącą przemocy wśród dzieci i młodzieży. W opinii 

badanych w Mieście brakuje kampanii społecznych dotyczących przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, które edukowałyby mieszkańców w zakresie reagowania na 

przemoc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Projekt „Milanowskie Centrum Usług Społecznych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 

 

Strona | 140  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 

Mieszkańcy 

Potrzeby w zakresie działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia. Wyniki 

badania ankietowego wskazują, iż ponad połowa mieszkańców (55%) miasta 

Milanówka dostrzega potrzebę poszerzenia działań związanych z promocją zdrowia 

w zakresie edukacji i profilaktyki zdrowotnej, kształtowania odpowiednich postaw 

prozdrowotnych oraz promowania zdrowego stylu życia. 

Dostępność do opieki psychologicznej, psychiatrycznej i terapeutycznej. 

Mieszkańcy biorący udział w badaniu najniżej ocenili poziom dostępności do opieki 

terapeutycznej świadczonej na terenie miasta Milanówka, gdyż 29% uważa, że jest 

ona na złym lub bardzo złym poziomie. Poziom dostępności do opieki 

psychologicznej bardzo źle lub źle oceniło 24% mieszkańców, natomiast do opieki 

psychiatrycznej – 26%. 

Badania profilaktyczne. Największy odsetek badanych mieszkańców chętnie 

wziąłby udział  

w badaniu cholesterolu, wzroku, mammografii, badaniu poziomu cukru oraz badaniu 

stomatologicznym. 

Profilaktyka uzależnień. Największa część mieszkańców Miasta, w zakresie działań 

podejmowanych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zjawiska uzależnień 

dostrzega konieczność poszerzenia działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i 

młodzieży, organizowania grup wsparcia, a także prowadzenia działań 

profilaktycznych dla osób dorosłych. 
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Priorytetowość działań. Analiza materiału badawczego wykazała, że 35% 

mieszkańców miasta Milanówka jest zdania, że promocja i ochrona zdrowia jest 

priorytetowym obszarem w zakresie usług społecznych, które powinny być rozwijane 

i usprawniane. Tym samym obszar ten znalazł się na pierwszym miejscu pod 

względem liczby wskazań mieszkańców.  

 

Przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych 

Działalność w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Obraz jaki wyłania się z 

badania to niewystarczająca liczba specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego i 

psychologicznego. Wśród potrzeb wyróżniono także udostępnianie biuletynu 

dotyczącego profilaktyki zdrowia i odżywiania się. Wskazywano także na 

organizowanie kampanii społecznych dotyczących zdrowego stylu życia i odżywiania 

się oraz prowadzenia dni otwartych ze specjalistami w zakresie kardiologii. 

Problem uzależnień. Analiza wyników badania przeprowadzonego pod kątem 

uzależnień pozwala stwierdzić, że w Mieście należy podejmować działania 

profilaktyczne zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i rodziców, dzięki którym zwiększą 

swoją świadomość na ich temat. Analizując uzyskane wyniki można stwierdzić, iż na 

terenie Miasta jest utrudniony dostęp do informacji na temat dostępnej oferty 

pomocy. Zebrany materiał badawczy dotyczący potrzeb wskazuje, iż badani 

przedstawiciele dostrzegają konieczność utworzenia strony internetowej, na której 

będą wyszczególnione dane kontaktowe do instytucji zajmujących się danym 

problemem. Odpowiedzi respondentów pokazują, że w mieście Milanówku należy 

poszerzyć wiedzę mieszkańców za pośrednictwem kampanii społecznych. Zdaniem 

respondentów należy również zwiększyć liczbę grup wsparcia dla osób 

uzależnionych.  
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WSPIERANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I OSÓB STARSZYCH 

Mieszkańcy 

Problemy osób starszych i z niepełnosprawnością. Analiza wyników badania 

przeprowadzonego pod kątem osób starszych i z niepełnosprawnością pozwala 

stwierdzić, że głównymi problemami powyższych grup jest utrudniony dostęp do 

specjalistycznej opieki zdrowotnej, bariery w miejscach publicznych, niski poziom 

wrażliwości społecznej, bariery architektoniczne w miejscu zamieszkania oraz 

ograniczony dostęp do rehabilitacji. 

Potrzeby w zakresie poszerzenia oferty wypożyczenia sprzętu 

rehabilitacyjnego. Wyniki uzyskane w ramach badania ankietowego wykazały, że 

największa część respondentów dostrzega potrzebę poszerzenia oferty wypożyczalni 

sprzętu rehabilitacyjnego o podnośniki pacjenta, balkoniki rehabilitacyjne, łóżka 

rehabilitacyjne, chodziki rehabilitacyjne oraz elektryczne wózki inwalidzkie. 

Poszerzenie oferty zapewniającej rehabilitację. Zdaniem ankietowanych należy 

zwiększyć ofertę turnusów rehabilitacyjnych, dostępu do warsztatów terapii 

zajęciowej oraz zajęć w Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczym. 
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Oferta usług opiekuńczych. Mieszkańcy w głównej mierze opowiedzieli się za 

pomocą w postaci sprzątania pomieszczeń, zamawiania wizyt lekarskich, 

przygotowywania lub dostarczania posiłków, utrzymania higieny osobistej, realizacji 

recept w aptece i podawania leków. 

Oferta doraźnego wsparcia usługowego. Zdaniem mieszkańców należy poszerzyć 

usługi porządkowe w postaci mycia okien, zapewnić transport, zapewnić pomoc w 

postaci usług pralniczych oraz w pielęgnacji paznokci. 

Poszerzenie oferty pomocy specjalistycznej. W opinii respondentów w Mieście 

należy zwiększyć liczbę zajęć fizjoterapii ruchowej, zapewnić pomoc geriatry oraz 

podologa. 

Pomoc w czynnościach domowych. Wyniki uzyskane w ramach badania 

ankietowego wykazały, że największa część mieszkańców dostrzega potrzebę 

poszerzenia oferty pomocy w czynnościach domowych o zrobienie posiłków, 

realizację recept oraz pomoc w zakresie spraw urzędowych. 

Oferta transportu. Zdaniem respondentów w Mieście trzeba zwiększyć liczbę 

autobusów niskopodłogowych, prowadzić asystę w dotarciu do miejsca docelowego, 

zwiększyć liczbę podjazdów dla wózków inwalidzkich oraz wprowadzić pakiet usług 

transportowych umożliwiających przewóz z miejsca na miejsce tzw. „door to door”. 

Oferta wspierania. Największa część mieszkańców dostrzega potrzebę 

rozszerzenia oferty wsparcia w postaci organizowania różnorodnych form spędzania 

czasu wolnego, zajęć rozwijających zainteresowania oraz prowadzenia placówek 

wsparcia dziennego.  

Zajęcia dla seniorów. W opinii respondentów na terenie Miasta należy poszerzyć 

głównie liczbę zajęć komputerowych, edukacyjnych, językowych i tanecznych. 

Opieka wytchnieniowa. Zdaniem ankietowanych osób należy upowszechnić 

specjalistyczne poradnictwo terapeutyczne, zwiększyć liczbę asystentów osoby 

niepełnosprawnej, prowadzić dzienną opiekę nad osobą starszą lub z 

niepełnosprawnościami oraz utworzenie świetlicy integracyjnej. 

Priorytetowość działań. Analiza materiału badawczego wykazała, że 33% 

mieszkańców miasta Milanówka jest zdania, że wspieranie osób starszych jest 

priorytetowym obszarem w zakresie usług społecznych, które powinny być rozwijane 

i usprawniane. Tym samym obszar ten znalazł się na 2 miejscu pod względem liczby 

wskazań mieszkańców. Wspieranie osób niepełnosprawnych uplasowało się na 4 

miejscu pod względem liczby wskazań mieszkańców.  

 
Przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych 
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Problemy osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Z materiału 

badawczego wynika, że do głównych problemów osób starszych i z 

niepełnosprawnościami pracownicy instytucjonalni oraz przedstawiciele organizacji 

pozarządowych zaliczyli izolację, samotność, brak kontaktu z rodziną, wycofanie się 

z życia, brak ośrodków wsparcia, utrudniony dostęp do bezpłatnej rehabilitacji, brak 

wystarczającej opieki psychologicznej i psychiatrycznej. Respondenci zwrócili 

również uwagę na bariery architektoniczne występujące w Mieście, brak opieki nad 

dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu oraz dorosłymi osobami  

z niepełnosprawnością po ukończeniu edukacji. 

Potrzeby seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Wśród potrzeb wskazanych 

przez respondentów biorących udział w badaniu znalazło się organizowanie 

bezpłatnych półkolonii dla dzieci z niepełnosprawnościami, zwiększenie liczby 

opiekunów osób starszych oraz dostępu do regularnej rehabilitacji. Badani wyróżnili 

konieczność zapewnienia opieki psychologicznej  

i prawnej, zwiększenie liczby wolontariuszy oraz prowadzenie grup dla osób w pełni 

życia. 
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EDUKACJA PUBLICZNA 

Mieszkańcy 

Rozwijanie usług z zakresu edukacji publicznej. Zebrany materiał badawczy 

wykazał, że zdaniem średnio co siódmego respondenta (15%) edukacja publiczna 

jest obszarem, który powinien być priorytetowo rozwijany i usprawniany na terenie 

miasta Milanówka i tym samym znalazł się on na 8 miejscu pod względem liczby 

wskazań. 

 
Uczniowie 

Porady psychologa i pedagoga szkolnego. Z przeprowadzonych badań wynika, że 

średnio co trzeciemu uczniowi kiedykolwiek w życiu zdarzyło się korzystać z porad 

psychologa lub pedagoga szkolnego. Zdaniem 35% badanych psycholog lub 

pedagog szkolny mógłby pomóc w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, a 

przeciwnego zdania jest aż 45%. Z bezpłatnej porady psychologa bądź pedagoga 
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szkolnego skorzystałoby w razie potrzeby 44% uczniów, a przeciwnego zdania jest 

38% osób.  

 
Zajęcia dodatkowe lub wyrównawcze organizowane poza szkołą. Blisko co trzeci 

uczeń, tj. 32% nie uczęszcza na dodatkowe zajęcia pozaszkolne. Często bierze w 

nich udział 40%, czasami – 18%, a rzadko – 10%. W większości uczniowie są z nich 

zadowoleni. Blisko co trzeci uczeń widzi potrzebę poszerzenia oferty zajęć 

dodatkowych poza szkołą (31%).  

Zajęcia dodatkowe lub wyrównawcze organizowane w szkole. Z dodatkowych 

zajęć szkolnych nie korzysta 65% uczniów, natomiast tylko 17% robi to często. W 

większości uczniowie są z nich zadowoleni. Średnio co trzeci uczeń chętnie wziąłby 

udział w bezpłatnych zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie szkoły, 15% 

nie chce brać w nich udziału, a aż 50% trudno było odpowiedzieć na pytanie. 

Uczniowie najchętniej wzięliby udział w zajęciach sportowych, językowych oraz 

wyjazdach na basen. Z przeprowadzonych badań wynika, że blisko co drugi uczeń 

widzi potrzebę poszerzenia oferty zajęć dodatkowych w swojej szkole (48%).  

 
Działania profilaktyczne. Uczniowie najczęściej brali udział w zajęciach 

dotyczących korzystania z komputera/Internetu, natomiast najrzadziej w zajęciach 

dotyczących zdrowia psychicznego. Respondenci najchętniej wzięliby udział w 

zajęciach dotyczących zdrowego odżywiania oraz zdrowia psychicznego, natomiast 

najrzadziej wyrażali chęć udziału w zajęciach dotyczących korzystania z komputera/ 

Internetu oraz uzależnień. 

Wolontariat. W czasie ostatnich 2 lat poprzedzających badanie wolontariuszem było 

42% uczniów, natomiast 68% respondentów odpowiedziało, że zdecydowałoby się 

na taką działalność. Wśród przyczyn niezdecydowania się na działalność w formie 

wolontariatu największy odsetek uczniów wskazał na brak chęci oraz czasu. 
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PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU 

 

Mieszkańcy 

Problemy osób bezrobotnych. Do głównych problemów mieszkańcy zaliczyli: 

nieumiejętność poszukiwania pracy, niewystarczającą liczbę kursów podnoszących 

kompetencje zawodowe, ograniczony dostęp do poradnictwa zawodowego oraz 

niewystarczające kompetencje zawodowe. 

Działania na rzecz wyeliminowania lub ograniczenia problemu bezrobocia. 

Wyniki uzyskane w badaniu wskazują, iż największy odsetek respondentów 

dostrzega potrzebę organizowania szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, 

doradztwa zawodowego wśród młodzieży oraz osób dorosłych, jak również pomocy 

w poszukiwaniu pracy. 

Priorytetowość działań. Analiza materiału badawczego wykazała, że 16% 

respondentów jest zdania, że przeciwdziałanie bezrobociu jest priorytetowym 
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obszarem w zakresie usług społecznych, który powinien być rozwijany i usprawniany. 

Tym samym obszar ten znalazł się na 7 miejscu pod względem liczby wskazań 

mieszkańców. W przypadku reintegracji zawodowej  

i społecznej mieszkańcy stwierdzili, że obszar ten nie jest ważny i tym samym znalazł 

się na przedostatnim miejscu pod względem priorytetów. 

Przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych 

Potrzeby w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. W opinii respondentów w 

zakresie przeciwdziałania bezrobociu należy podejmować ścisłą współpracę z 

Powiatowym Urzędem Pracy. Wśród zauważonych potrzeb znalazło się także 

prowadzenie doradztwa zawodowego wśród młodzieży, organizowanie targów pracy 

i kursów, dzięki którym mieszkańcy mogliby się przekwalifikować oraz udostępnianie 

ofert pracy przez Urząd Miejski dla osób nieskomputeryzowanych. 
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AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA I WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA 

Mieszkańcy 

Działalność społeczna. Z przeprowadzonych badań wynika, iż w ciągu ostatnich 

dwóch lat 39% mieszkańców miasta Milanówka było członkiem organizacji 

pozarządowej, 38% badanych współpracowało w formie wolontariatu z jakąś 

organizacją lub instytucją, 44% brało udział w głosowaniu nad budżetem 

obywatelskim, natomiast kolejne 44% angażowało się  

w działalność na rzecz swojego osiedla. Wśród ankietowanych, którzy zostali 

zapytani o zdecydowanie się na działalność społeczną w organizacjach na rzecz 

mieszkańców lub pomoc w formie wolontariatu, 58% udzieliło twierdzącej 

odpowiedzi, natomiast 29% - przeczącej. 

Priorytetowość działań. Analiza materiału badawczego wykazała, że 9% 

mieszkańców jest zdania, że pobudzanie aktywności obywatelskiej jest 

priorytetowym obszarem w zakresie usług społecznych, który powinien być rozwijany 

i usprawniany. Tym samym obszar ten znalazł się na 12 miejscu pod względem 

liczby wskazań mieszkańców.  

Przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych 

Współpraca instytucjonalna. Obraz jaki wyłania się z przeprowadzonych wywiadów 

to współpraca pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej, a organizacjami 

pozarządowymi przy wspólnych projektach. Jedna z osób podkreśliła, że współpraca 

ta jest na bardzo dobrym poziomie i mogłaby odbywać się częściej.  Wśród opinii 

badanych pojawiły się zdania mówiące  

o potrzebie angażowania organizacji pozarządowych w opracowywanie unijnych 

projektów. 

Potrzeby. Z analizy materiału badawczego wynika, że bardzo ważną kwestią dla 

organizacji pozarządowych są środki finansowe. Wyróżniono także pogłębienie 

współpracy jednej  

z Fundacji z warsztatami terapii zajęciowej oraz Domem Rehabilitacyjno-

Opiekuńczym. 
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PRIORYTETYZACJA DZIAŁAŃ 

Mieszkańcy 

Opinia dotycząca priorytetowo rozwijanych usług społecznych.  Zebrany 

materiał badawczy pozwolił wskazać, które z usług  społecznych prowadzonych na 

terenie miasta Milanówka powinny być usprawniane i poszerzane w pierwszej 

kolejności. W opinii ankietowanych należy rozwijać usługi społeczne w zakresie 

promocji i ochrony zdrowia (35%), następnie wspierania osób starszych (33%), 

natomiast na trzecim miejscu znalazło się wspieranie rodziny (30%). Do obszarów, 

które zdaniem mieszkańców powinny być rozwijane najrzadziej zaliczono turystykę 

(6%), reintegrację zawodową i społeczną (6%) oraz mieszkalnictwo (6%). 

Przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych 

Opinia dotycząca priorytetowo rozwijanych usług społecznych. Respondenci 

biorący udział w badaniu wskazali przede wszystkim na rozwijanie usług społecznych 

w zakresie wspierania rodzin, niepełnosprawności i przeciwdziałania przemocy. 

Wśród obszarów, w których trzeba interweniować respondenci wyróżnili również: 

zwiększenie dostępu do psychologów  

i psychiatrów, prowadzenie szerszej profilaktyki zdrowotnej oraz angażowanie 

wolontariuszy. 
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V I .  R E K O M E N D AC J E  

W oparciu o dokonaną analizę potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w 
zakresie usług społecznych zostały sformułowane rekomendacje. Poniżej znajdują 
się rekomendacje co do dalszych działań na terenie miasta Milanówka. 

Rekomendowane działania 

 Podjęcie działań profilaktycznych na poziomie uniwersalnym wśród dzieci i 
młodzieży poprzez przeprowadzenie programów rekomendowanych. 
Przeprowadzenie działań o możliwie najszerszym spektrum, docierającym do 
wszystkich dzieci i młodzieży, w celu obniżenia liczby uczniów inicjujących we 
wczesnych latach picie alkoholu.  

 Prowadzenie szkoleń dla rodziców podczas których przekazana im będzie wiedza 
na temat problemu picia alkoholu, skutków wczesnej inicjacji alkoholowej wśród 
dzieci oraz możliwości jej zapobiegania. Rodzice powinni zostać również 
przeszkoleni w zakresie reagowania w przypadku spożywania alkoholu przez 
dziecko.  
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 Podnoszenie kompetencji nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz osób 
pracujących w placówkach oświatowych, w tym w placówkach wsparcia 
dziennego celem zwiększenia efektywności działań. 

 Prowadzenie zajęć, mających na celu poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki 
przemocy. Zakres kierowanej do uczniów informacji, oprócz konsekwencji 
stosowania przemocy, powinien zawierać również treści na temat szerokiego 
spektrum rodzajów przemocy. Zaleca się stosowanie różnych technik i metod, 
które będą w atrakcyjny i aktywny sposób przekazywały informację. 

 Prowadzenie warsztatów poruszających problematykę użytkowania oraz 
wykorzystywania współczesnych mediów. Warsztat powinien uczyć dzieci, jak 
bezpiecznie poruszać się po świecie cyberprzestrzeni. Projektując sieć 
oddziaływań pod kątem uzależniania od Internetu należy skupić się również na 
pozytywnych stronach korzystania z Internetu (możliwość rozwoju, nauki języków, 
zdobywanie informacji) oraz uświadamianiu dzieciom i młodzieży negatywnych 
skutków nadmiernego przebywania w sieci.  

 Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej negatywnych 
skutków zdrowotnych, społecznych i prawnych wynikających z nadużywania 
alkoholu, a także mechanizmów uzależnienia, jak również stosowania i 
doznawania przemocy.  

 Zwiększenie świadomości dorosłych mieszkańców na temat negatywnych 
konsekwencji stosowania przemocy w procesie wychowania, przy jednoczesnej 
edukacji w zakresie innych skutecznych i bezpiecznych dla rozwoju dziecka 
metod wychowawczych, poprzez warsztaty i zajęcia organizowane dla rodziców 
oraz przy wykorzystaniu kampanii informacyjnej, zarówno w środkach masowego 
przekazu, jak i w społeczności lokalnej. 

 Utworzenie grup samopomocowych dla osób uzależnionych, współuzależnionych 
oraz członków rodzin osób uzależnionych, a także dla osób doświadczających i 
stosujących przemoc. 

 Organizowanie różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i 
młodzieży, stanowiących alternatywę do spędzania czasu w Internecie oraz na 
korzystaniu z urządzeń elektrycznych. Promowanie zdrowego i aktywnego stylu 
życia wśród najmłodszych mieszkańców Miasta poprzez organizację zajęć 
rekreacyjno-sportowych w szkołach, placówkach wsparcia dziennego oraz 
instytucjach kulturalno-rekreacyjnych. 

 Rekomenduje się zwiększenie liczby zajęć dodatkowych i wyrównawczych 
organizowanych w szkole. 

 Rozpowszechnienie informacji dla rodzin na temat możliwości poradnictwa 
rodzinnego i psychologicznego oraz uzyskania pomocy w przypadku 
doświadczenia problemów. 

 Udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom doświadczającym problemów 
opiekuńczo-wychowawczych poprzez organizację warsztatów rozwijających 
kompetencje wychowawcze oraz objęcie rodziny kompleksowym i 
skoordynowanym wsparciem psychologicznym. 

 Wspieranie rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnościami poprzez udzielanie 
specjalistycznej pomocy w zakresie psychiatrii, rehabilitacji ruchowej oraz 
wsparcia specjalistów. 

 Wspieranie istniejących miejsc wsparcia środowiskowego dla dzieci z rodzin z 
problemem alkoholowym, w tym poprzez wdrażanie standardów udzielania 
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pomocy, realizacje działań konsultacyjno-superwizyjnych dla osób pracujących z 
dziećmi. 

 Organizowanie różnego rodzaju działań na rzecz integracji rodziny oraz 
zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, dorosłych mieszkańców 
oraz seniorów. 

 Poszerzenie działań związanych z promocją zdrowia w zakresie edukacji i 
profilaktyki zdrowotnej, kształtowania odpowiednich postaw prozdrowotnych oraz 
promowania zdrowego stylu życia wśród wszystkich mieszkańców. Ponadto 
zaleca się prowadzenie działań dotyczących zdrowego odżywiania się, w tym 
kampanii społecznych. 

 Zwiększenie dostępności do opieki psychologicznej, terapeutycznej oraz 
psychiatrycznej wśród mieszkańców Miasta.  

 Prowadzenie badań profilaktycznych, w tym głównie w zakresie monitorowania 
cholesterolu, wzroku, mammografii i poziomu cukru. 

 Organizowanie grup wsparcia dla młodzieży, dzieki którym będą sobie lepiej 
radzić z emocjami i codziennymi problemami. 

 Zaleca się podjęcie działań mających na celu szeroko rozumianą integrację 
lokalną. Należy zwrócić szczególną uwagę na zwiększenie liczby wydarzeń 
integrujących.  

 Upowszechnienie wolontariatu – przygotowywanie wolontariuszy i zapewnianie im 
możliwości pracy w zakresie świadczenia pomocy osobom starszym oraz  
z niepełnosprawnościami.  

 Zwiększenie oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez jej promowanie 
oraz edukację mieszkańców. 

 Rekomenduje się podjęcie działań na rzecz współpracy instytucji i organizacji 
pozarządowych działających w Mieście pod kątem budowania partnerskiej 
współpracy. 

 Gwarantem usług społecznych będzie współpraca, szczególnie międzysektorowa, 
rozwijana w oparciu o zasadę partnerstwa. Partnerstwo międzysektorowe 
rozumiane jest jako forma współdziałania na rzecz wspólnego celu, w której 
wszyscy uczestnicy działają na równych prawach, korzystają ze wspólnych 
zasobów oraz wspólnie ponoszą odpowiedzialność. Rekomendowane jest 
partnerstwo JST i NGO. Partnerstwo powinno mieć charakter stały, budowane na 
zasadzie wieloletniej współpracy. Współpraca na zasadach partnerstwa daje 
możliwość kompleksowego i innowacyjnego podejścia do problemu, a także 
angażuje do działania przedstawicieli kilku różnych grup. Powinna uwzględniać 
najważniejsze zasady: równorzędność parterów wobec siebie, wspólne 
rozwiązywanie problemów, planowanie  
i podejmowanie decyzji.  

 Na skuteczność i jakość świadczonych usług społecznych ma wpływ 
kompleksowość wsparcia oraz współpraca międzysektorowa. Zaleca się 
tworzenie warunków do wymiany informacji i doświadczeń oraz planowania 
wspólnych działań - organizowanie spotkań grupowych lub indywidualnych. 

 Niwelowanie barier architektonicznych w miejscach publicznych oraz w miejscu 
zamieszkania osób starszych i z niepełnosprawnością.  

 Zaleca się poszerzenie oferty wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego o 
podnośniki pacjenta, balkoniki, łóżka i chodziki rehabilitacyjne. 
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 Zapewnienie dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej i rehabilitacji w formie 
turnusów rehabilitacyjnych oraz zwiększenia miejsc w warsztatach terapii 
zajęciowej. Ponadto należy poszerzyć ofertę pomocy specjalistycznej w formie 
fizjoterapii ruchowej, pomocy geriatry i podologa. 

 Rekomenduje się poszerzenie oferty usług opiekuńczych dla osób starszych  
i z niepełnosprawnościami w postaci sprzątania pomieszczeń, zamawiania wizyt 
lekarskich oraz pomocy w przygotowaniu lub dostarczeniu posiłków. 

 Zwiększenie oferty doraźnego wsparcia usługowego na rzecz osób starszych  
i z niepełnosprawnościami w zakresie usług porządkowych w postaci mycia okien, 
zapewnienia transportu, pomocy w postaci usług pralniczych i pielęgnacji 
paznokci. 

 Pomoc w czynnościach domowych, w tym głównie w postaci zrobienia posiłków, 
realizacji recept oraz pomocy w zakresie spraw urzędowych dla osób starszych  
i z niepełnosprawnościami.  

 Poszerzenie oferty transportu/dowozu osób z niepełnosprawnościami, w tym: 
zakup autobusów niskopodłogowych, prowadzenie asysty w dotarciu do miejsca 
docelowego oraz zwiększenie podjazdów dla wózków inwalidzkich. 

 Organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego oraz zajęć 
rozwijających zainteresowania dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. 

 Prowadzenie poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego dla opiekunów 
osób z niepełnosprawnością, zapewnienie asystentów osoby niepełnosprawnej 
oraz dziennej opieki. 

 Organizowanie bezpłatnych półkolonii dla dzieci z niepełnosprawnościami. 
 Zaleca się ścisłą współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie 

organizowania szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, a także 
prowadzenia doradztwa zawodowego wśród młodzieży i dorosłych. 
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