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– Terytorium

– Struktury 

Społeczeństwa 
Obywatelskiego 

– Instytucjonalne podstawy 

odbudowy zaufania

– Integracja

– Rodzina

– Seniorzy

– Bezdomność

– Niepełnosprawność

– Uzależnienia

– Praca

– Metropolia a skala lokalna 

– Atrakcyjność

– Współpraca

4. Integracja społeczna3. Metropolia2. Kapitał społeczny1. Kapitał ludzki

– Efektywność usług

– Wykorzystanie zasobów

– Powierzanie partnerom

5. Instrumenty

– Edukacja

– Równość szans w 
dostępie do instytucji 
edukacyjnych 

– Równość szans w 
dostępie do pracy

– Powszechny dostęp do 
wiedzy  i informacji

Pierwsze za łożenie pracy 
nad strategi ą 2007 rok



Mieszkańcy Warszawy

• Lepszy start edukacyjny (kompetencje komunikacyjne, dostęp do 
pomocy naukowych i wczesnych form edukacji, wyniesiony z domu 
kapitał kulturowy) 

• Szansa na lepsze wykształcenie, kariera, oferta kulturalna i 
rozrywkowa

• Warszawa miejscem pracy a nie życia
• Dojeżdżający do pracy eksploatują miasto nie dając nic w zamian? 

Analiza zewnętrznych korzyści i kosztów.
• Poczucie większej anonimowości, niska kontrola społeczna, niski 

poziom przynależności społecznej, niska wrażliwość na potrzeby 
innych osób

• Bogacą się, rozwarstwienie społeczne, konflikty
• Dewaluują miasto, ponieważ nie chcą wziąć za nie 

odpowiedzialności



Kumulacja problemów

• Podwójne straty w wyniku wykluczenia:
– Niska produktywność niektórych grup
– Wydatki na pomoc społeczną, aktywizację

zawodową, interwencję kryzysową

• Wieloproblemowość i resortowy podział pomocy
• Pasywność ekonomiczna kobiet
• Zatrudnianie poniżej kwalifikacji

• Przedwczesna dezaktywizacja seniorów



Podstawowy podział - status

• Wyższy status:
– północ-południe
– wyspowe tereny 

zabudowy jednorodzinnej

• Dystans grup 
zagrożonych 
marginalizacją od 
„przeciętnego”
warszawiaka
– wysokie koszty
– różnice w stylu życia
– podziały społeczne

• wykluczenie
Źródło: IGiPZ, PAN 2002 Źródło: Mapa problemów dzieci, 

Urząd m.st. Warszawy 2013

zmiana np. Białołęka, 
Ursus, Rembertów 
czy Włochy wynika w 
dużej mierze z 
rozwoju budownictwa



Kumulacja problemów cd.

• Wskaźnik: udział procentowy dochodu osiąganego przez gospodarstwo 
domowe w stosunku do średniego dochodu w danym mieście (Badanie 
gospodarstw domowych GUS)

• Osoby, które wypadały z sytemu pomocy społecznej mimo, iż żyje na skraju 
ubóstwa. 

– Nie mieszczą się w kryteria określone do udzielania wsparcia z pomocy 
społecznej - są one za niskie w stosunku do kosztów życia w Warszawie 

– Z systemu pomocy społecznej, szczególnie w niektórych dzielnicach, wypadła 
też znaczna część emerytów i rencistów. Ich dochody pochłaniają opłaty za lokal 
i jego eksploatację (są zbyt wysokie by uzyskać wsparcie z OPS, ale zbyt niskie 
by godnie żyć). 

• Osoby pozostające w pomocy społecznej
– W pomocy społecznej pozostaje część rodzin, których członkowie to osoby 

pracujące, których zarobki nie pozwalają na wyjście z sytemu pomocy. 
– Często opiekunek świadczących usługi opiekuńcze to równocześnie, klientki 

OPS. Pracują za 4 zł. za godzinę, by nie stracić świadczeń (rekomendacja do 
dalszych badań).



Piastów
Pruszków

Łomianki

Izabelin

Stare Babice

Ożarów Mazowiecki

Michałowice Raszyn

Lesznowola

Piaseczno

Konstancin-
    Jeziorna

Józefów
Otwock

Wiązowna

Halinów

Sulejówek

ZielonkaZąbki

Marki

Niepor ęt
Legionowo

Jabłonna

m. st. Warszawa

poniżej 1,00

Średnie tempo
przyrostu/ubytku
ludności (w %)

1,00 - 1,99

2,00 - 2,99

3,00 i więcej

Zmiany ludnościowe 
(SUiKZP 1992-2002)

• Spontaniczna ekspansja 
Warszawy

• Napływ warszawiaków do 
sąsiednich gmin

• Wydają i inwestują pieniądze 
gdzie indziej

• Rozwój zabudowy 
mieszkaniowej

• Braki w infrastrukturze 
społecznej, edukacyjnej, 
kulturalnej, komunikacyjnej



Powiększanie aglomeracji
• Wg Planu 

zagospodarowania 
przestrzennego 
województwa 
mazowieckiego z 
2004

Wg badań P. 
Swaniewicza 
z 2005

Na podstawie 
salda migracji z 
2006

Źródło: U. Sztanderska, KapitaKapitałł ludzki i kapitaludzki i kapitałł spospołłeczny Warszawy. Wyzwania i nadzieje w kontekeczny Warszawy. Wyzwania i nadzieje w kontekśście realizacji Strategii Spocie realizacji Strategii Społłecznej, WFPS ecznej, WFPS 
16.XII.2013r.16.XII.2013r.



Paradoks polityki miejskiej

• Na terenie Warszawy pracują warszawiacy i nie-warszawiacy i ich wspólny 
kapitał ludzki buduje przewagę konkurencyjną miasta

• Miasto może oddziaływać głównie na zasób kapitału warszawiaków

Teren
udział w %  liczba

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-44 45-59 60-69 70+ razem

Podregion 28 - m. Warszawa
5,5 4,0 3,5 4,1 6,3 31,7 20,7 11,0 13,1 1.700.612,0

Podregion 29 - warszawski 
wschodni 6,3 5,4 5,5 6,3 7,0 31,2 20,3 8,8 9,1 780.875,0
Podregion 30 - warszawski 
zachodni 6,1 5,3 5,2 5,8 6,4 31,0 21,0 9,6 9,5 771.175,0

Aglomeracja razem
5,9 4,7 4,4 5,0 6,5 31,4 20,7 10,2 11,3 3.252.662,0

W Warszawie więcej niż na terenach ościennych osób w wieku emerytalnym (od 60 r.ż. 24,1% 
wobec 17,9%-19,1%), mniej dzieci i młodzieży (do 19 r.ż. 17,1% w stosunku do 23,6-22,4%)

Zadanie: przyciągać do edukacji (średniej/ wyższej) na terenie miasta osoby spoza jego terenu; 

Co ze zdrowiem, sportem � współpraca ponad granicami administracyjnymi

Źródło: U. Sztanderska, KapitaKapitałł ludzki i kapitaludzki i kapitałł spospołłeczny Warszawy. Wyzwania i nadzieje w kontekeczny Warszawy. Wyzwania i nadzieje w kontekśście realizacji Strategii Spocie realizacji Strategii Społłecznej, WFPS ecznej, WFPS 
16.XII.2013r.16.XII.2013r.



Dojazdy do pracy 
w Warszawie w ocenie gmin

Źródło: (Gorzelak, Smętkowski)



Struktura wieku ludności 
w 2002 r. 

• Duże zespoły 
mieszkaniowe
– Ludzie w podobnym 

wieku
– Młodsi dalej od 

centrum (dostępność
mieszkań)

– Niekorzystna struktura 
demograficzna miasta

Źródło: IGiPZ, PAN



% rodzin 3 + dzieci 
na utrzymaniu w 2002

Źródło: IGiPZ, PAN



Najpilniejsze problemy 
debata 23.V.2008

• Najpilniejszymi problemami pozostają kwestie związane z transportem:
– ścieżki rowerowe
– dojazdy na obrzeża miasta
– przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz starszych
– metro
– mosty (1 nowy most)

• Architektoniczny chaos, niekonsekwencja w zagospodarowaniu przestrzennym, przestrzenie 
niczyje, ograniczanie zielonej przestrzeni na rzecz inwestycji

• Umarła idea osiedla społecznego, brak nowego modelu lokalności, osiedla bez infrastruktury 
społecznej (Wilanów, obecnie Żoliborz), zamknięte osiedla, brak osiedlowych miejsc spotkań, 
lokale komunalne nastawione na dochód a nie na realizowanie potrzeb społecznych

• Nierównomierna lokalizacja przedszkoli oraz liczby miejsc do faktycznych potrzeb, zbyt mała 
liczba przedszkoli i grup integracyjnych

• Przeszkody biurokratyczne ograniczają aktywność obywateli
• Niewykorzystany potencjał przedsiębiorców, uczelni grup mieszkańców na rzecz dobra 

wspólnego, brak organizacyjnej kultury partnerstwa
• Brakowało miejsc wypoczynku, rekreacji, zabawy, mimo dużej dostępności kawiarni i restauracji, 

wieczorne życie szybko zamiera, konflikty związane z hałasem
• Potrzeba promowania zdrowego stylu życia, ogólnodostępna oferta aktywności fizycznej, 

udostępnianie sal i boisk szkolnych po godzinach lekcyjnych
• Podział na sfery „twardą” i „miękką”
• Zaniedbane diagnozowanie problemów społecznych 
• Budżet „społeczny” dla dzielnic bez powiązania ze skalą problemów w dzielnicach
• Dialog społeczny (wciąż zrytualizowany, klientelizm? - NGO stroniące)
• Słabości komunikacji wewnętrznej



Seniorzy i ON

• Niewystarczająca oferta dla seniorów (realizowanej 
przez trzy sektory): edukacji ustawicznej, domów 
pomocy, specjalistycznych placówek i specjalistycznych 
usług medycznych dla osób starszych, brak mieszkań
chronionych, brak polityki neutralizującej zmiany 
struktury demograficznej i aktywnych liderów wśród 
seniorów 

• Osoby z niepełnosprawnościami: potrzeba likwidacji 
barier, poprawy dostępu do informacji na dworcach, 
przystankach, sklepach, płynność w usługach 
opiekuńczych, poszerzanie oferty oświatowej i 
opiekuńczej, publicznej i prywatnej



Wnioski z diagnozy – cele 

• Cel 2. Rozwój potencjału społecznego
– Kapitał ludzki (jakość i konkurencyjność)
– Integracja społeczno-przestrzenna
– Upodmiotowienie obywateli

• Cel. 3. Integracja i reintegracja społeczna i 
zawodowa
– Wiedza o problemach i zasobach społecznych
– Adekwatność i efektywność usług
– Współdziałanie instytucji na rzecz integracji
– Spójny system wsparcia
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Jak może być?

Z
adania publiczne

Praca 
i samorealizacja

itd.

Rodzina

Mieszkanie

Zdrowie



Monitoring SSW



Pytania monitoringu SSW
• Co zmieniło si ę w mieście w ci ągu 5 lat - stan w porównaniu rokiem 

2008? (należy uwzględnić różne wymiary) (opracowania obiektywne, 
seminaria oraz eksperckie)

• Na ile zrealizowano zadania wynikaj ące z SSW? (analiza formalnego 
zapisu zadań, w tym programów operacyjnych i ich ocena, w tym 
recenzje oraz wtórna analiza ekspercka opracowania pt. „Informacja 
rozwi ązywaniu problemów społecznych w kontek ście Społecznej 
Strategii Warszawy”

• Jakie zmiany nast ąpiły w sferze zarz ądzania strategicznego (cel I 
SSW)? (analiza zastosowania instrumentów, m.in.: różnych form 
partnerstwa obywatelskiego oraz poszczególnych instrumentów 
zarządczych; analiza dokumentów wewnętrznych, w tym: audytu, 
sprawozdań Komitetu Sterującego SSW i Zespołu SSW oraz wtórna 
analiza ekspercka)

• Jak SSW funkcjonuje w świadomo ści społecznej? Czy jest znana, 
czy jest odniesieniem w debacie oczekiwaniach? (badanie)

• Konkluzja: Czy realizacja SSW rozwiązuje problemy i/lub ujawnia czy 
wyzwala nowe? Czy wyzwania 2008 są nadal aktualne? Czy pojawiły się
nowe? Czy SSW jest nadal aktualna, wymaga zmian, czy wymaga 
napisania nowej wersji? (dokument opracowany przy udziale kadry 
kierowniczej Urzędu m.st. Warszawy)



Prace nad Celem 3

• Analiza wskaźników SSW
• Spotkanie robocze
• Seminarium WFPS
• Raport
• Opracowania uzupełniające
• Stały monitoring



Monitoring celu 3 SSW
Zagadnienie Odniesienia do prowadzonych prac

(3.1.) Pogłębienie wiedzy o potrzebach, problemach i 
zasobach społecznych

•Gromadzenie wiedzy – głownie stan w BPiPS ale i 
Urząd Pracy

Poprawa efektywności i adekwatności usług
(3.2.) Adekwatność i efektywność usług w obszarze 
integracji
(3.7.) Zwiększenie dostępu do usług
(3.5.) Zwiększenie wykorzystania środków na cele 
społeczne
(3.9.) Stworzenie rozwiązań dla spójnego systemu 
wsparcia

•m. in. Program Praca, 
•zakres współpracy OPS i UP
•m.in. SROI, 
•także Wykorzystanie ważnych wydarzeń dla osiągnięcia 
korzyści społecznych
•(3.6.) wspieranie tworzenia miejsc pracy na 
półotwartym rynku pracy
•Ocena roli ekonomii społecznej (TORO)
•Aktywizacja osób, rodzin i środowisk z wykorzystaniem 
nowych instrumentów aktywizacji
•Warszawski Program Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych
•Program Warszawa Przyjazna Seniorom
•Program wzmacniania wspólnot sąsiedzkich 
•Rezultaty programów rewitalizacyjnych

(3.3.; 3.4.) Rola współpracy partnerskiej. •W tym projekty takie jak ekonomia społeczna (TORO) 
ośrodki lokalne (rola sieci OPS i BPiPS)
•Działania / projekty w sferze integracji społecznej 
prowadzone „poza” Urzędem Miasta

(3.8.) Wspieranie rodziny w samodzielnym wypełnianiu 
podstawowych funkcji

•Program Rodzina

(3.10) Poprawa stanu zdrowia – (opracowano w 
obszarze monitoringu kapitału ludzkiego) Źródło: K. Herbst



Debaty grupowe

I. Ocena efektywno ści i skuteczno ści integracji społecznej i zawodowej
dr hab. Marek Rymsza, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, dr Agata Gójska, 

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
II. Ocena roli społeczno ści lokalnej w tworzeniu spójnego systemu 

wsparcia 
dr Bohdan Skrzypczak, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności 

Lokalnej, Anna Malinowska, Wydział Inicjatyw Społecznych, Centrum 
Komunikacji Społecznej

III. Ocena jako ści usług reintegracji
Izabela Przybysz, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Anna Repelewicz-

Iwaniuk, Wydział Koordynacji Polityki Społecznej, Centrum Komunikacji 
Społecznej

IV. Ocena realizacji celów społecznych w działaniac h wszystkich bran ż
w mieście

dr Krzysztof Herbst, Grażyna Cieślak, Wydział Koordynacji Polityki Społecznej, 
Centrum Komunikacji Społecznej



Wymiary analizy w monitoringu 
SSW

• funkcjonowanie miasta w systemach osadniczych: 
• stolica, 
• centrum Mazowsza, 
• metropolia, 
• miasto, 
• struktura sieci jednostek lokalnych. 
• W tym: podstawowe funkcje miasta (gospodarka, administracja, edukacja, 

nauka, kultura) oraz sfera odpowiedzialności Warszawy poza granicami 
administracyjnymi.

• miasto jako podmiot gospodarujący, społeczny, …; (miasto jako podmiot o 
autonomicznych celach). W tym m. in efekty społeczne polityk komunalnych. 

• miasto jako miejsce realizacji celów osobistych / grupowych (miasto dla 
człowieka, rodziny), w tym satysfakcja / jakość życia, praca, edukacja, 
mieszkanie… (katalog do uzgodnienia)

• polaryzacja społeczna w różnych skalach i wymiarach / wyrównywanie 
różnic, sytuacja  mniejszości; sytuacja grup wrażliwych i zagrożonych…
(katalog do uzgodnienia)

• nowe zjawiska (jak globalizacja, metropolizacja, policentryczność, ruchy 
miejskie, potrzeba spontaniczności, uspołecznienie debaty i inne) 



Główne tematy w monitoringu
• Metropolia
• Kapitał ludzki (także część dot. przepływów i współpracy, Program 

Praca, społeczny wymiar aktywności gospodarczej rynek pracy)
• Kapitał społeczny, lokalność, wspieranie wspólnot sąsiedzkich
• Integracja społeczna (aktywizacja osób, rodzin i środowisk z 

wykorzystaniem nowych instrumentów aktywizacji, efektywność
instytucji pomocy społecznej m.in. poprzez wzrost samodzielności, 
kompetencji i interdyscyplinarności; grupy mieszkańców wyróżnione 
w SSW to m.in.: rodziny, seniorzy, ON, imigranci, bezdomni oraz 
grupy zagrożone wykluczeniem społecznym i dyskryminacją) 

• Zarządzanie strategiczne i instrumenty
• Współpraca z partnerami w realizacji SSW i polityki społecznej
• Diagnozowanie i gromadzenie wiedzy na potrzeby opracowań i 

realizacji strategii
• Wykorzystanie ważnych wydarzeń dla osiągnięcia korzyści 

społecznych 



Metody realizacji monitoringu

1. Gromadzenie danych obiektywnych i przesłanek: Warszawa w 
indeksach i rankingach, danych statystycznych, badaniach

2. Analiza dokumentów wewnętrznych związanych z programowaniem i 
realizacją SSW

3. Szkolenia z monitoringu
4. Wywiady z managerami poszczególnych systemów społecznych 

Miasta
5. Dyskusje wewnętrzne i publiczne ograniczone (zespoły zadaniowe, 

Warszawskie Fora Polityki Społecznej, wymiana materiałów i 
doświadczeń o ważnych punktach stykowych ze Strategią Rozwoju 
Warszawy  i in.) 

7. Opracowania eksperckie
8. Badania (np. barometr)
9. Warsztaty wnioskowe, opracowanie opcji i konkluzji (koordynacja 

Zespół SSW)



Etapy prac

I. etap: gromadzenie danych (ściśle zdefiniowane, wiarygodne, spójne, 
porównywalne)

Wykonawca: zewnętrzni, dający rękojmię (np. nauka, statystyka); 
udział jednostek UM i partnerów 

Dane: wykorzystanie danych i rankingów istniejących (opracowywanie, 
ale nie prowadzenie nowych badań)

II. etap: analiza sytuacji, osiągnięć i wyzwań; rekomendacje dot. 
kierunków i rozwiązań

Wykonawca: eksperci zewnętrzni
III. etap: dyskusja wewnętrzna w UM, przygotowanie syntezy z 

propozycjami opcjonalnych kierunków decyzji dla władz miasta.
Organizacja wykonania: koordynuje Zespół SSW, uczestniczą

managerowie podstawowych systemów społecznych miasta 
IV. etap: Decyzja Zarządu, rozwiązania organizacyjne  
Przygotowanie: Komitet Sterujący SSW ze wsparciem Zespołu SSW



Czego firmy oczekują od 
swojego otoczenia?

• dobrych warunków życia (także dla rodzin, 
różnorodność, kultura, jakość środowiska, 
rekreacja);

• dobrych warunków kształcenia;
• kwalifikacji pracowników i ich zdyscyplinowania;
• zaplecza B+R – źródła nowych technologii i 

innowacji;
• niskich kosztów;
• infrastruktury, dostępności, wyposażenia;
• bliskości innych, różnorodnych  firm, w tym VC i 

spektrum usług.

Źródło: G. Gorzelak, OsiOsiąągnignięęcia i wyzwania warszawskiej metropolii, WFPS 12.III.2014r.cia i wyzwania warszawskiej metropolii, WFPS 12.III.2014r.



Pytania o integrację
społeczną i zawodową

• Jaka jest definicja efektywności skuteczności i sukcesów 
(re)integracji społecznej i zawodowej?

• Czy mieszkańcy w trudnych sytuacjach życiowych mogą liczyć na 
wsparcie w społeczności lokalnej lub instytucji?

• Czy podmioty i jednostki uczestniczące w procesie integracji i 
reintegracji społecznej i zawodowej 

– tworzą spójny system wsparcia dla mieszkańców Warszawy? (cel 
3.9) 

– posiadają stale aktualne doświadczenie, kompetencje i wiedzę o 
potrzebach, problemach i zasobach społecznych? 

– współgrają ze społecznością lokalną?
• Czy cele społeczne są uwzględniane w planowaniu działań

wszystkich branż w mieście? 
• Czy informacja w przestrzeni publicznej jest napisana przejrzyście 

i jest dostosowana do potrzeb mieszkańców, tak że każdy bez 
problemu otrzyma potrzebną pomoc?


