
 

 

UCHWAŁA  Nr XXXIII/303/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 29 marca 2017 r. 
 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  

Gminy Karczew na lata 2017 - 2026 

                        
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie 

gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.
1
 ), w związku z art. 17 ust 1, pkt 1 ustawy  z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn.zm.
2
)  uchwala 

się, co następuje: 

 

 § 1. Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania problemów Społecznych Gminy Karczew 

na lata 2017 - 2026 w brzmieniu stanowiącym Załącznik do uchwały. 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady 

 Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz.1579 i 1948. 

2
 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1583,1948  i 2174. 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 17 ust. 1, pkt 1  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2016r., poz. 930 z późn. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin 

z grup szczególnego ryzyka. 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest podstawowym, kluczowym 

dokumentem strategicznym nowoczesnej pomocy społecznej. Stanowi narzędzie wspierające 

długofalowe planowanie i realizację celów w zakresie rozwiązywania problemów 

społecznych w skali lokalnej. 

 

 

 

 Przewodnicząca Rady 

 Danuta Trzaskowska 
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Wprowadzenie 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest podstawowym, kluczowym 

dokumentem strategicznym nowoczesnej pomocy społecznej. Stanowi narzędzie wspierające 

długofalowe planowanie i realizację celów w zakresie rozwiązywania problemów 

społecznych w skali lokalnej. Obowiązek przyjęcia i realizowania strategii rozwiązywania 

problemów społecznych wynika z ustawy z 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej1. 

Jednakże nie tylko sam obowiązek realizacji ustawowo nałożonych na gminę Karczew zadań 

zdecydował o podjęciu prac nad dokumentem. Potrzeba przygotowania, przyjęcia i 

wdrażania strategii wynika z zaangażowania władz gminy Karczew oraz instytucji 

samorządowych działających w sferze rozwiązywania problemów społecznych w pracę na 

rzecz poprawy warunków życia mieszkańców poprzez diagnozowanie i rozwiązywanie 

kluczowych problemów społecznych i wzmacnianie aktywności społecznej. Dokument jest 

odpowiedzią na zmiany zachodzące w sferze społecznej i preferencje mieszkańców. 

Wytyczną w przygotowaniu dokumentu było założenie o kompleksowym ujęciu sfery 

społecznej, zakładające odejście od ograniczenia wyłącznie do obszaru interwencji socjalnej, 

nakierowanej na wsparcie osób znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. W Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczew na lata 2017-2026 przyjęto więc 

podejście aktywizacyjne, prowadzące do usamodzielnienia jednostek i rodzin korzystających 

z wsparcia oraz przeciwdziałające występowaniu trudnych sytuacji życiowych, a także łączące 

działalność różnych instytucji publicznych dla wspólnej, lepszej realizacji celów, przy 

współpracy z organizacjami pozarządowymi i uaktywnieniu społeczności lokalnej. 

Zgodnie z ustawą z 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej2 do zadań własnych gminy 

o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów 

pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których 

celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Celem ustawodawcy, który 

                                                 
1
 Ustawa z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Dz.U. z 2016 r., poz. 930, 1583, 1948, 2174, tekst 

jednolity. 
2
 Ustawa z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Dz.U. z 2016 r., poz. 930, 1583, 1948, 2174, tekst 

jednolity. 
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podjęła gmina Karczew, jest stworzenie spójnego systemu planowania strategicznego w 

sferze społecznej.  

Strategia składa się z dwóch zasadniczych części: diagnozy sytuacji społecznej w gminie 

Karczew oraz części prognostycznej. Zostały one poprzedzone przedstawieniem założeń 

związanych z pracami nad dokumentem. Wnikliwa diagnoza stanowi podstawę dobrze 

zaplanowanych działań. Stąd w części diagnostycznej dokonano ogólnej charakterystyki 

gminy pod kątem społecznym, przeprowadzono dokładną diagnozę występowania 

problemów społecznych oraz analizę działania instytucji odpowiadających za działania na 

rzecz osób potrzebujących w Karczew. Przedstawiono również wyniki badań dotyczących 

problemów społecznych, a diagnozę zakończono analizą SWOT dla sfery społecznej. W części 

prognostycznej określono misję społeczną gminy, cele strategiczne, operacyjne oraz kierunki 

planowanych działań. Wskazano także na sposób realizacji Strategii i ramy finansowe 

działań.  

Oddając w ręce mieszkańców Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Karczew na lata 2017-2026 mamy nadzieję, że przyczyni się ona do realizacji społecznej misji 

gminy, a dzięki realizacji zaplanowanych celów i działań poprawi się jakość życia w gminie 

Karczew.  
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1. Tryb przygotowania Strategii 

1.1. Prawne podstawy dokumentu 

Prawną podstawę przyjmowania oraz realizacji strategii rozwiązywania problemów 

społecznych stanowi ustawa z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej3. W art. 17 ust. 1 

ustawa wskazuje, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy 

opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka. Strategia jest więc dokumentem nadrzędnym, który integruje 

przyjmowane przez gminę programy działań w sferze społecznej.  

Ustawa określa również zawartość strategii. Dokument powinien – zgodnie z wymogami 

ustawowymi – zawierać:  

 diagnozę sytuacji społecznej,  

 prognozę zmian w zakresie objętym strategią,  

 określenie celów strategicznych projektowanych zmian, kierunków niezbędnych 

działań, sposobu realizacji strategii oraz jej ram finansowych, a także wskaźników 

realizacji działań. 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych musi realizować główne założenia, 

wartości i zasady pomocy społecznej, przede wszystkim zwraca więc uwagę na zasadę 

sprawiedliwości społecznej i solidarności społecznej. Uwzględnia również zasadę ochrony 

godnej egzystencji, działań prewencyjnych oraz aktywizacyjny wymiar wsparcia społecznego. 

Przyjęcie i realizacja dokumentu doprowadzić ma do realizacji głównego celu pomocy 

społecznej, a więc umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i 

możliwości.  

Ustawa z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej4 zwraca również uwagę na 

obowiązek współpracy administracji publicznej, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami 

                                                 
3
 Ustawa z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Dz.U. z 2016 r., poz. 930, 1583, 1948, 2174, tekst 

jednolity. 
4
 Ustawa z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Dz.U. z 2016 r., poz. 930, 1583, 1948, 2174, tekst 

jednolity. 
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społecznymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami 

wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Takie działania, wdrażane również w 

gminie Karczew, mają się przyczynić do bardziej efektywnej realizacji zadań publicznych. 

1.2. Prace nad dokumentem 

Kluczowa rola w przygotowaniu dokumentu należała do Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, a główną osobą odpowiedzialną za przygotowanie Strategii była 

kierownik MGOPS Bożena Witak. Opracowując dokument przyjęto model partnerski, 

zakładający szeroki udział władz gminy, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych 

oraz lokalnej społeczności w pracach nad dokumentem. W dokumencie wykorzystano 

Analizę problemów społecznych na terenie Gminy Karczew przygotowaną w ramach prac nad 

gminnym programem rewitalizacji.  

Identyfikując problemy społeczne w gminie Karczew oparto się na kategoriach 

problemów społecznych z powodu których mieszkańcy gminy uzyskują wsparcie pomocy 

społecznej. Problemy określono bazując na dostępnych danych empirycznych, przede 

wszystkim danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również na: 

 Wynikach badania ankietowego przeprowadzonego dla potrzeb przygotowania 

Analizy problemów społecznych na terenie Gminy Karczew na próbie 50 osób 

działających w sferze społecznej w gminie Karczew i zawodowo zajmujących się 

rozwiązywaniem problemów społecznych; 

 Pogłębionych wywiadach indywidualnych przeprowadzonych z 8 osobami 

odpowiedzialnymi za rozwiązywanie problemów społecznych – przedstawicielami 

Rady Miejskiej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, sektora edukacji, 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Policji oraz Stowarzyszenia „W stronę słońca”; 

 Efektach warsztatu diagnostycznego z osobami odpowiedzialnymi za rozwiązywanie 

problemów społecznych na terenie gminy Karczew, który odbył się 27 stycznia 2017 

roku. 

Dokument przyjmuje horyzont czasowy na lata 2017-2026. Zastępuje poprzednią 

Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych, której ewaluacja przyczyniła się do 

określenia celów i zadań nowego dokumentu.  
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Podkreślić należy, że Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczew 

na lata 2017-2026 stanowi nadrzędny dokument w sferze społecznej, a jej uszczegółowienie 

stanowią przyjmowane systematycznie, w krótszym horyzoncie czasowym programy działań. 

Tworzy to spójny systemu planowania strategicznego w sferze społecznej oparty o Strategię 

oraz programy działań społecznych: 

 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2015-2020; 

 Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Karczew – przyjmowany corocznie; 

 Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018. 

Planowość działań w sferze społecznej zakłada, że programy działań będą przyjmowane 

również w następnych latach tak, aby zapewnić ciągłość planowania strategicznego i 

realizację wytyczonych przez niniejszą Strategię celów.  
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2. Diagnoza sytuacji społecznej w gminie Karczew z prognozą zmian 

2.1. Ogólna charakterystyka gminy Karczew 

2.1.1. Położenie geograficzne 

Gmina miejsko-wiejska Karczew położona jest w województwie mazowieckim, w 

powiecie otwockim (ryc. 1.). Gmina Karczew graniczy z następującymi jednostkami 

administracyjnymi: 

 Od północy z miastem Otwock; 

 Od zachodu z gminą Celestynów; 

 Od południa z gminą Sobienie-Jeziory;  

 Od wschodu z gminami Góra Kalwaria i Konstancin-Jeziorna z powiatu 

piaseczyńskiego. 

 

Ryc. 1. Gmina Karczew na tle innych gmin powiatu otwockiego 

Źródło: Mapa administracyjna, www.administracja.mac.gov.pl.  
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Gmina Karczew leży w centralnej części województwa mazowieckiego, około 30 km na 

południowy wschód od Warszawy. Rozciąga się między Wisłą (którą graniczy z gminami Góra 

Kalwaria i Konstancin-Jeziorna) a pasmem lasów otwocko-celestynowskich. Według 

regionalizacji fizyczno-geograficznej w układzie dziesiętnym (wg J. Kondrackiego) obszar 

Karczewa położony jest w Dolinie Środkowej Wisły (mezoregion 318.75), która obejmuje 

odcinek dolny ciągnący się od Warszawy do Puław5. 

Gmina Karczew cechuje się atrakcyjnym położeniem geograficznym – leży w odległości 

około 30 km od Warszawy, graniczy z Otwockiem. Przez obszar gminy przebiega droga 

wojewódzka nr 801: Warszawa – Otwock – Karczew – Wilga – Maciejowice, która jest 

przedłużeniem ulicy Wał Miedzeszyński w Warszawie i zapewnia bezpośredni dojazd do 

stolicy dla mieszkańców gmin położonych na południowy wschód od Warszawy (Karczewa, 

Józefowa, Otwocka, Wilgi). Miasto Karczew stanowi obecnie ostatni, południowy człon 

otwockiego pasma zurbanizowanego aglomeracji warszawskiej.  

W skład gminy wchodzi miasto Karczew oraz 15 sołectw: Brzezinka, Całowanie, Glinki, 

Janów, Kępa Nadbrzeska i Władysławów, Kosumce, Łukówiec, Nabrzeż, Ostrówek, 

Ostrówiec, Otwock Mały, Otwock Wielki, Piotrowice, Sobiekursk oraz Wygoda. W sumie w 

gminie jest 17 miejscowości (ryc. 2.). Gmina zajmuje powierzchnię 80 km2. 

 

                                                 
5
 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Karczew. Aktualizacja 2012-2022, 

http://karczew.pl/asp/pliki/2013_Wiadomosci/aktualizacja_strategii_gminy_karczew_2012-2022.pdf. 
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Ryc. 2. Gmina Karczew – mapa  

Źródło: Gmina Karczew – mapa, http://karczew.e-mapa.net/. 

 

2.1.2. Demografia 

Społeczność gminy Karczew tworzą jej mieszkańcy. Na koniec marca 2016 roku na 

terenie gminy zamieszkiwało 15711 osób. Liczba ludności jest stabilna i w ostatnich 

dwudziestu latach zasadniczo nie uległa zmianie.  Największą miejscowością gminy jest 

miasto Karczew, w którym zamieszkuje około 63% mieszkańców gminy. W mieście Karczew 

zamieszkiwały 9904 osoby, natomiast na terenach wiejskich gminy 5807 osób (ryc. 4.). 

Największe miejscowości to Otwock Wielki, Całowanie, Glinki i Nabrzeż. 
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Ryc. 3. Ludność gminy Karczew wg faktycznego miejsca zamieszkania w latach 1995-2016  

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl; Urząd Miejski w 
Karczewie. 

* Dane za rok 2016 dotyczą stanu ludności na marzec 2016 i pochodzą z danych Urzędu Miejskiego w 
Karczewie; nieco niższa liczba ludności w roku 2016 może wynikać z różnic w statystykach pomiędzy GUS a 

Urzędem Miejskim w Karczewie. 

 

 

Ryc. 4. Ludność gminy Karczew (z wyłączeniem miasta Karczew) wg miejscowości, stan na  31.03.2016 

Źródło: Urząd Miejski w Karczewie. 
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Kobiety stanowią 52% mieszkańców gminy. Gęstość zaludnienia w 2015 roku wynosiła 

195 osób na km2, w tym w mieście Karczew 356 osób na km2, zaś na obszarze wiejskim 

gminy 110 osób na km2
. 

 Główne czynniki wpływające na liczbę ludności to ruch naturalny (urodzenia i zgony) 

oraz migracje. Dane dla lat 2005-2015 wskazują, że do roku 2013 w gminie występował 

dodatni przyrost naturalny, na pozytywne tendencje wskazać należy szczególnie w latach 

2010-2013, jednakże w latach 2014-2015 odnotowujemy już ujemny przyrost naturalny, 

wiążący się ze spadkiem liczby urodzeń oraz wzrostem liczby zgonów (tabela 1.). W ostatnich 

latach (2013-2015) obserwujemy także spadek liczby zawieranych małżeństw, co ma 

prawdopodobnie również skutki w sferze prokreacji. 

 
Tabela 1. Ruch naturalny ludności i małżeństwa w gminie Karczew 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Urodzenia żywe 
na 1000 ludności 

10,0 9,5 10,8 11,1 10,7 11,4 11,5 10,4 11,1 9,8 10,4 

Zgony na 1000 
ludności 

9,94 9,33 9,44 8,73 10,16 8,14 9,16 8,71 9,74 9,82 10,93 

Przyrost 
naturalny na 
1000 ludności 

0,1 0,2 1,3 2,4 0,5 3,3 2,4 1,7 1,4 -0,1 -0,5 

Małżeństwa na 
1000 ludności 

5,4 6,3 5,9 6,7 6,5 7,2 5,1 6,0 4,2 4,6 4,2 

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl. 

  

Trendy procesów migracyjnych w gminie w ostatnich kilku latach wskazują generalnie 

na niewielkie, ujemne saldo migracji, co oznacza, że nieznacznie częściej obserwujemy 

wyjazdy z gminy niż osiedlanie się na jej terenie. 

 

Tabela 2. Migracje w gminie Karczew 

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Zameldowania 
ogółem 

202 174 252 169 143 161 158 209 157 151 129 

Wymeldowania 
ogółem 

180 211 228 171 172 187 211 180 210 204 156 

Saldo migracji 22 -37 24 -2 -29 -26 -53 29 -53 -53 -27 

Saldo migracji na 
1000 osób 

1,4 -2,3 1,5 -0,1 -1,8 -1,6 -3,3 1,8 -3,3 -3,3 -1,7 

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl. 
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Z perspektywy demograficznej niezwykle istotna jest struktura ludności według 

ekonomicznych grup wieku. Analizując dane dla lat 2005-2015 zauważamy stały spadek 

udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogóle ludności, od 2010 roku również 

spadek ludności w wieku produkcyjnym oraz stały wzrost udziału ludności w wieku 

poprodukcyjnym (ryc. 5.). W najbliższych latach należy spodziewać się wzrostu udziału 

ludności w wieku poprodukcyjnym, w związku ze starzeniem się dużej grupy osób aktualnie 

będących w wieku produkcyjnym i wchodzeniem w wiek produkcyjny mniej licznych 

roczników ludzi młodych. Do starzenia się populacji gminy przyczyniają się mała liczba 

urodzeń, a także wydłużanie się średniej trwania życia. W przyszłości będzie to skutkować 

zmniejszaniem się podaży siły roboczej na rynku pracy, utrudnieniami w systemie 

zabezpieczenia społecznego, a z perspektywy gminy konieczności zapewnienia wsparcia 

rosnącej grupie seniorów.  

 

 

Ryc. 5. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w ogóle ludności gminy Karczew 

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl. 

 

Problemy demograficzne w gminie Karcze zauważalne są również, gdy przeanalizujemy 

strukturę ludności według ekonomicznych grup wieku dla gminy Karczew i innych gmin 

powiatu otwockiego (tabela 3.). Gmina Karczew cechuje się wysokim udziałem ludności w 

wieku poprodukcyjnym, wyższy odsetek seniorów zamieszkuje tylko w gminie Otwock.  
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Tabela 3. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w liczbie ludności ogółem w gminie Karczew na tle gmin 

powiatu otwockiego  

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 

Województwo mazowieckie 18,1 18,6 19,0 19,5 20,0 

Powiat otwocki 17,7 18,2 18,7 19,1 19,6 

Miasto Józefów 17,0 17,5 18,0 18,6 19,2 

Miasto Otwock 20,0 20,5 21,0 21,4 21,7 

Gmina Celestynów 15,0 15,6 16,3 16,7 17,6 

Gmina Karczew 16,9 17,7 18,3 19,1 20,0 

Gmina Kołbiel 16,8 17,1 17,2 17,4 17,8 

Gmina Osieck 18,1 18,3 18,4 18,7 18,9 

Gmina Sobienie-Jeziory 19,4 19,7 19,7 19,8 19,5 

Gmina Wiązowna 13,5 13,8 14,0 14,7 15,2 

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl. 

 

Udział ludności w wieku ludności w wieku poprodukcyjnym w liczbie ludności ogółem 

stanowi istotny wskaźnik zasobów kapitału ludzkiego. Analiza tego wskaźnika wskazuje na 

większy udział ludności w wieku poprodukcyjnym w mieście niż na terenach wiejskich. 

Jednocześnie zarówno wsie, jak i ulice w mieście Karczew, wykazują w tym zakresie 

zróżnicowanie, co pozwala na wskazanie obszarów szczególnie narażonych na starzenie się 

społeczeństwa (ryc. 6. i 7.) 
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Ryc. 6. Poziom rozwoju kapitału społecznego w miejscowościach wiejskich gminy Karczew 

Źródło: Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Karczew na potrzeby delimitacji obszarów 
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. 

 

 

Ryc. 7. Poziom rozwoju kapitału społecznego w mieście Karczew wg ulic 

Źródło: Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Karczew na potrzeby delimitacji obszarów 
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. 
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Prognoza demograficzna dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na 

lata 2014-2050 opracowana przez Główny Urząd Statystyczny w 2014 roku6 wskazuje, iż 

ludność powiatu otwockiego wzrośnie z 122 tys. w 2013 roku do 130 w roku 2030 i 134 tys. 

w roku 2050. Stąd w kwestii liczby ludności gminy Karczew również należy prognozować 

wzrost. Będzie on wynikiem, jak prognozuje GUS dla powiatu otwockiego, dodatniego salda 

migracji, bowiem przyrost naturalny będzie nadal ujemny. Zgodnie z prognozą 

demograficzną dla powiatu ludność z wieku przedprodukcyjnym w 2050 roku stanowiła 

będzie zaledwie 16% ogółu mieszkańców. Podobnie należy prognozować dla gminy Karczew. 

Ludność w wieku poprodukcyjnym w powiecie otwockim w 2030 roku stanowić będzie 21%, 

zaś w roku 2050 28% ogółu ludności. Prognoza dla gminy Karczew jest podobna. Gmina 

Karczew musi więc przygotować się na niekorzystne trendy demograficzne. 

 
 

2.1.3. Lokalna gospodarka i rynek pracy 

Gospodarka lokalna oparta jest głównie o rolnictwo, na terenie gminy znajdują się też 

niewielkie zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe.  

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na terenie gminy Karczew w 2015 

roku zlokalizowanych było 1728 podmiotów gospodarki narodowej, zarejestrowanych w 

rejestrze REGON, z czego 30 to podmioty sektora publicznego, zaś 1694 sektora prywatnego. 

Od 2010 roku obserwujemy utrzymywanie się liczby podmiotów zarejestrowanych w 

rejestrze REGON na podobnym poziomie (ryc. 8.). 

 

                                                 
6
 Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050 (opracowana w 2014 

r.), http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-dla-powiatow-i-miast-na-
prawie-powiatu-oraz-podregionow-na-lata-2014-2050-opracowana-w-2014-r-,5,5.html. 
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Ryc. 8. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON w latach 2009-2015 

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl. 

 

Najwięcej podmiotów w roku 2015 prowadziło działalność gospodarczą w sekcjach: 

 C – Przetwórstwo przemysłowe: 259; 

 F – Budownictwo: 213, 

 G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle: 552; 

 H – Transport i gospodarka magazynowa: 100; 

 M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna: 1247. 

Do większych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Karczew należą 

następujące firmy:  

 Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMI”; 

 „Super Drob” S.A. Zakłady Drobiarsko - Mięsne, 

 PAKFOL Sp. z o.o., 

 Marflex - MJ. Maillis Sp. z o.o., 

 NICATOR Fabryka Opakowań S.J., 

 PPHU„Hela", 

  PPH„MIRAD" Sp.zo.o., 

 Bunge Polska Sp. z o.o., 

                                                 
7
 Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_C_.E2.80.93_Przetw.C3.B3rstwo_przemys.C5.82owe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_F_.E2.80.93_Budownictwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_G_.E2.80.93_Handel_hurtowy_i_detaliczny.3B_naprawa_pojazd.C3.B3w_samochodowych.2C_w.C5.82.C4.85czaj.C4.85c_motocykle
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Klasyfikacja_Dzia%C5%82alno%C5%9Bci#Sekcja_G_.E2.80.93_Handel_hurtowy_i_detaliczny.3B_naprawa_pojazd.C3.B3w_samochodowych.2C_w.C5.82.C4.85czaj.C4.85c_motocykle
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 OSM „Milkar", 

 „BAKS", 

 „ŁUKOMET" (w Całowaniu), 

 Zasada Logistyka Sp. z o.o. 

 

Poziom rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy Karczew należy ocenić pozytywnie, 

co potwierdza wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (108,6). 

Poziom przedsiębiorczości w województwie mazowieckim i powiecie otwockim jest bardzo 

wysoki, ale gmina Karczew mieści się w średniej ogólnopolskiej (108,9) (tabela 3.).  

 

Tabela 3. Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców w gminie Karczew na tle gmin powiatu otwockiego  

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 

Województwo mazowieckie 127,7 131,9 136,4 139,1 143,2 

Powiat otwocki 118,9 121,1 124,2 124,6 126,1 

Miasto Józefów 169,2 174,0 179,2 177,8 177,5 

Miasto Otwock 133,1 134,4 137,2 137,5 139,5 

Gmina Celestynów 84,2 86,8 91,1 93,7 93,9 

Gmina Karczew 107,9 108,2 107,9 106,7 108,6 

Gmina Kołbiel 54,9 56,6 57,0 57,5 60,1 

Gmina Osieck 54,7 56,9 60,4 64,1 63,9 

Gmina Sobienie-Jeziory 59,1 59,4 62,0 62,9 60,9 

Gmina Wiązowna 124,8 129,2 135,1 137,2 141,4 

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl. 

 

W przypadku gminy Karczew nieco niepokojącymi zjawiskami są stagnacja poziomu 

przedsiębiorczości w ostatnich latach oraz znaczna dysproporcja między miejską a wiejską 

częścią gminy (wartości wskaźnika w 2015 roku wynosiły odpowiednio 124,6 dla miasta i 

81,6 dla obszarów wiejskich), co wynika z pełnienia przez miasto określnych funkcji oraz jego 

rangi w systemie osadniczym (jako ośrodka lokalnego w powiecie otwockim). Jednocześnie 

występuje zróżnicowanie przestrzenne przedsiębiorczości – zarówno na terenach wiejskich, 

jak i w mieście. Wynika to z wielu czynników, m.in. przewagi funkcji mieszkaniowej nad 

gospodarczą na określonych obszarach gminy oraz w przypadku wsi – generalnie słabym 

rozwojem przedsiębiorczości.  



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczew na lata 2017-2026      

 

20 

 

Liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 1000 mieszkańców stanowi ważną 

informację pozwalającą na określenie potencjału poszczególnych miejscowości na terenie 

gminy. Informacje w tym zakresie przedstawiono na ryc. 9 i 10. 

 

 

Ryc. 9. Poziom rozwoju sfery gospodarczej w miejscowościach wiejskich gminy Karczew 

Źródło: Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Karczew na potrzeby delimitacji obszarów 
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. 

 

 

Ryc. 10. Poziom rozwoju sfery gospodarczej w mieście Karczew wg ulic 

Źródło: Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Karczew na potrzeby delimitacji obszarów 
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. 
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Rolnictwo jest istotną gałęzią gospodarki na terenie gminy Karczew. Użytki rolne 

stanowią 90 % całkowitej powierzchni gminy8.  Według Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 

roku na terenie gminy Karczew funkcjonowały 653 gospodarstwa rolne (w tym 652 

indywidualne gospodarstwa rolne), w tym 502 prowadzące działalność rolniczą. 133 

gospodarstwa rolne miały areał poniżej 1 ha, zaś 520 powyżej 1 ha, w tym tylko 5 miało 15 

ha i więcej9. 

Mieszkańcy gminy pracują na terenie gminy, w tym we własnych gospodarstwach 

rolnych, ale również dojeżdżają do pracy – do ościennych miejscowości oraz przede 

wszystkim do Warszawy.  

W związku z korzystnym pod względem gospodarki i sytuacji na rynku pracy 

położeniem gminy Karczew należy prognozować, że korzystna sytuacja gospodarcza będzie 

się utrzymywać. 

 

2.1.4. Mieszkalnictwo i infrastruktura komunalna 

Zasób mieszkaniowy gminy Karczew oparty jest generalnie o lokale i domy prywatne. 

Zgodnie z danymi GUS za rok 2015 na terenie gminy było 5455 mieszkań, a liczba mieszkań 

nieznacznie, ale systematycznie rośnie (ryc. 6.). Na 1000 mieszkańców przypadały w 2015 

roku 343 mieszkania. Przeciętne mieszkanie w gminie w 2015 roku miało 4 izby, 82,2m2 i 

zamieszkiwało je 2,9 osób10.  

 

                                                 
8
 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Karczew. Aktualizacja 2012-2022. 

9
 Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl. 

10
 Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl. 
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Ryc. 11. Mieszkania ogółem w gminie Karczew 

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl. 

 

Mieszkańcy gminy Karczew mają dostęp do sieci elektrycznej. Z wodociągu w 2015 roku 

korzystało 84,5% ludności, z kanalizacji 43,9%, zaś z sieci gazowej 44,0%11.  Według danych 

GUS w 2015 roku w łazienkę wyposażonych było 93,7% mieszkań w mieście Karczew i 81,7% 

na obszarze wiejskim gminy, zaś w centralne ogrzewanie odpowiednio 86,0% i 72,012. 

Bardzo ubogie są zasoby mieszkaniowe gminy. Na koniec 2015 roku gmina Karczew 

posiadała 29 mieszkań komunalnych, w tym 3 lokale socjalne. Gmina nie posiada mieszkań 

chronionych. Na koniec 2015 roku w gminie Karczew na mieszkanie komunalne oczekiwało 

12 rodzin (wszystkie na lokal socjalny). 

Lokale komunalne są w dobrym stanie technicznym, wymagają drobnych napraw, tylko 

w przypadku jednego lokalu konieczny jest generalny remont.  

Ze względu na korzystne położenie geograficzne należy prognozować dalszy rozwój 

prywatnych zasobów mieszkaniowych na terenie gminy. 

 

 

                                                 
11

 Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl. 
12

 Dane za 2014 rok; Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl. 
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2.1.5. Oświata i opieka nad dziećmi 

 Infrastruktura oświaty na terenie gminy Karczew obejmuje sieć przedszkoli i szkół. Nie 

ma natomiast miejsc opieki dla dzieci do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych czy dziennych 

opiekunów. W przypadku szkół i przedszkoli obecne są zarówno placówki publiczne, 

prowadzone przez gminę Karczew, jak i placówki niepubliczne. Wykaz placówek zawiera 

tabela 4.  

Dzieci korzystają z opieki 5 publicznych przedszkoli oraz 2 niepublicznych punktów 

przedszkolnych. Podkreślić należy, że przedszkola znajdują się nie tylko w mieście Karczew, 

ale także w Otwocku Wielkim i Sobiekursku, a w Nabrzeżu punkt przedszkolny, co umożliwia 

mieszkańcom gminy korzystanie z opieki przedszkolnej w dogodnym miejscu.  

Do przedszkoli w roku 2015/2016 uczęszczało 504 dzieci, natomiast w roku 2016/2017 

uczęszcza aż 681 dzieci (tabela 5.). W 2015 roku do przedszkoli przyjęto wszystkie zgłoszone 

dzieci, w 2016 roku, pomimo zwiększenia liczby miejsc, nie przyjęto aż 81 dzieci.   

Dzieci uczą się w 5 szkołach podstawowych, w tym szkole niepublicznej w Nabrzeżu. 

Liczba dzieci uczęszczających do szkół w ostatnich latach rosła, spadek – związany z reformą 

edukacji zmieniającą na lat 7 obowiązkowy wiek rozpoczynania edukacji – odnotowano w 

roku 2016/2017. 

Młodzież ma możliwość uczęszczania do Publicznego Gimnazjum im Bolesława Prusa w 

Karczewie. Naukę po ukończeniu gimnazjum oferuje Zespół Szkół w Karczewie im. Ks. Kard. 

Stefana Wyszyńskiego. Oczywiście młodzież może również uczęszczać do innych placówek 

edukacyjnych zlokalizowanych w Otwocku i prowadzonych przez Starostwo Powiatowe, jak: 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku, Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Otwocku, Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku oraz Zespół Szkół Nr 2 w Otwocku13, a także szkół 

w innych miejscowościach, np. w Warszawie. Zespół Szkół w Karczewie oferuje młodzieży 

naukę w technikum oraz zasadniczej szkole zawodowej. Technikum kształci w zawodach 

technik pojazdów samochodowych oraz technik-spedytor, natomiast zasadnicza szkoła 

zawodowa w kierunku mechanik pojazdów samochodowych14. Liczba uczniów w gimnazjum i 

szkole ponadgimnazjalnej utrzymuje się na zbliżonym poziomie. 

 

                                                 
13

 Powiat otwocki, http://www.powiat-otwocki.pl/powiat/zawartosc/163/. 
14

 Zespół Szkół w Karczewie im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Karczewie, http://zskarczew.pl/. 
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Tabela 4. Placówki edukacyjne na terenie gminy Karczew 

Typ placówki Nazwa placówki Adres 

Przedszkola i punkty 
przedszkolne 

Gminne Przedszkole Nr 1 w 
Karczewie 

ul. Bednarska 2 

05-480 Karczew 

Gminne Przedszkole Nr 2 „Tęczowa 
Kraina” w Karczewie 

ul. Buczka 13 

05-480 Karczew 

Gminne Przedszkole Nr 3 „Ługuś” w 
Karczewie 

ul. Ks. Bp. Władysława Miziołka 52 

05-480 Karczew 

Gminne Przedszkole w Otwocku 
Wielkim 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku 
Wielkim 

Otwock Wielki 

ul. Zamkowa 4 

05-480 Karczew  

Gminne Przedszkole w Sobiekursku 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Sobiekursku 

Sobiekursk 36 

05-480 Karczew 

Punkt Przedszkolny „Małe 
przedszkole” 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż 
Nadbrzeż  4 

05-480 Karczew 

Punkt Przedszkolny „Plastuś” 

Otwock Mały  

ul. Częstochowska 71 

05-480 Karczew 

Szkoły podstawowe 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. 
Bohaterów Westerplatte w 
Karczewie 

ul. Otwocka 13 

05-400 Karczew 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 
II w Otwocku Wielkim 
 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku 
Wielkim 

Otwock Wielki 

ul. Zamkowa 4 

05-480 Karczew  

Szkoła Podstawowa w Sobiekursku 
im. Jerzego Kukuczki 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Sobiekursku 

Sobiekursk 36 

05-480 Karczew 

Szkoła Podstawowa w Glinkach im. 
Batalionów Chłopskich 

Glinki 50 

05-480 Karczew 

Szkoła Podstawowa w Nadbrzeżu 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż 
Nadbrzeż  4 

05-480 Karczew 

Gimnazja 
Publiczne Gimnazjum im. 
Bolesława Prusa 

ul. Bielińskiego 7 

05-480 Karczew 

Szkoły ponadgimnazjalne 
Zespół Szkół w Karczewie im. Ks. 
Kard. Stefana Wyszyńskiego 

ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 4 

05-480 Karczew 

Źródło: Urząd Miejski w Karczewie. 
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Tabela 5. Liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek edukacyjnych na terenie gminy Karczew 

 

Placówka: 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddz. 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddz. 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddz. 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddz. 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddz. 

Gminne 
Przedszkole Nr 1 

118 5 125 5 125 5 125 5 125 5 

Gminne 
Przedszkole Nr 2 

121 5 131 5 121 5 110 5 123 5 

Gminne 
Przedszkole Nr 3 

127 5 124 5 136 6 111 5 127 6 

Gminne 
Przedszkole 
w Otwocku 
Wielkim 

75 3 75 3 74 3 69 3 97 4 

Gminne 
Przedszkole 
w Sobiekursku 

27 1 24 1 25 1 25 1 147 2 

Punkt 
Przedszkolny 
„Małe 
przedszkole” 

33 2 39 2 39 2 39 2 37 2 

Punkt 
Przedszkolny 
„Plastuś” 

25 2 25 1 25 1 25 1 25 1 

Szkoła 
Podstawowa Nr 2 
im. Bohaterów 
Westerplatte  

525 26 524 26 571 28 658 31 592 29 

Szkoła 
Podstawowa 
w Otwocku 
Wielkim 
 

69 5 69 6 77 6 88 6 85 6 

Szkoła 
Podstawowa 
w Sobiekursku im. 
Jerzego Kukuczki 

172 8 177 8 189 9 190 9 180 8 

Szkoła 
Podstawowa 
w Glinkach im. 
Batalionów 
Chłopskich 

84 7 81 7 80 7 89 7 78 7 

Szkoła 
Podstawowa 
w Nadbrzeżu 

37 5 47 5 50 5 57 5 68 5 

Publiczne 
Gimnazjum im. 
Bolesława Prusa 

314 15 327 15 331 15 336 15 317 15 

Zespół Szkół 146 10 141 9 131 8 148 10 150 9 
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w Karczewie im. 
Ks. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego 

Źródło: Urząd Miejski w Karczewie. 

 

Przedszkola i szkoły realizują podstawy programowe, zapewniają dzieciom i młodzieży 

możliwość korzystania z zajęć wyrównawczych, wspomagających oraz zajęć dodatkowych. 

Realizują również różnorodne programy rozwijające wiedzę, umiejętności i kompetencje 

uczniów. Placówki świadczą pomoc pedagogiczną i psychologiczną. 

W placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Karczew, w roku szkolnym 

2016/2017, zatrudnionych jest 219 nauczycieli (180,28 etatów pedagogicznych), co 

wyszczególniono w tabeli 6. 

 

Tabela 6. Liczba nauczycieli i etatów w placówkach edukacyjnych na terenie gminy Karczew 

Nazwa placówki 
Liczba 

nauczycieli 
Liczba etatów 

Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie 14 11,00 

Gminne Przedszkole Nr 2 „Tęczowa Kraina” w Karczewie 15 11,87 

Gminne Przedszkole Nr 3 „Ługuś” w Karczewie 15 12,57 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim 26 21,19 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku 25 19,11 

Punkt Przedszkolny „Małe przedszkole” 5 2,60 

Punkt Przedszkolny „Plastuś” 2 2,00 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Karczewie 45 41,76 

Szkoła Podstawowa w Glinkach im. Batalionów Chłopskich 16 11,76 

Szkoła Podstawowa w Nadbrzeżu 9 7,17 

Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa 32 29,14 

Zespół Szkół w Karczewie im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 31 21,87 

Źródło: Urząd Miejski w Karczewie. 

 

Na korzystną sytuację społeczną gminy Karczew wpływa także dość wysoki poziom 

edukacji. Świadczy o niej wysoki średni wynik sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej 

(74,4%) i pozytywny średni wynik egzaminu gimnazjalnego (55,6%) (tabela 7.).  
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Tabela 7. Średni wynik sprawdzianu po klasie VI oraz egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku w gminie 

Karczew na tle gmin powiatu otwockiego  

Wyszczególnienie 
Średni wynik 
sprawdzianu 

po klasie VI (%) 

Średni wynik 
egzamin 

gimnazjalnego (%) 

Województwo mazowieckie 72,39 60,51 

Powiat otwocki 74,78 63,24 

Miasto Józefów 76,91 69,78 

Miasto Otwock 75,49 64,24 

Gmina Celestynów 75,10 65,95 

Gmina Karczew 74,42 55,56 

Gmina Kołbiel 73,44 58,31 

Gmina Osieck 72,51 53,10 

Gmina Sobienie-Jeziory 73,17 61,88 

Gmina Wiązowna 69,45 56,24 

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, https://www.oke.waw.pl/. 

 

W zakresie poziomu edukacji nie występują większe różnice między miejską a wiejską 

częścią gminy. Na terenie miasta Karczew średni wynik sprawdzianu po klasie VI to 75,4%, 

zaś egzaminu gimnazjalnego 55,3%, zaś na obszarach wiejskich to odpowiednio: 73,2% i 

55,8%. Jednocześnie zarówno w mieście, jak i na terenach wiejskich wskazać można na 

obszary w których wyniki uczniów są niższe od średniej.  Informacje w tym zakresie 

przedstawiono na ryc. 12. i 13. 
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Ryc. 12. Poziom edukacji w miejscowościach wiejskich gminy Karczew 

Źródło: Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Karczew na potrzeby delimitacji obszarów 
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. 

 

 

Ryc. 13. Poziom edukacji w mieście Karczew wg ulic 

Źródło: Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Karczew na potrzeby delimitacji obszarów 
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. 

 

Na terenie powiatu otwockiego działają następujące placówki szkolnictwa specjalnego, 

które zapewniają edukację dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z terenu 

gminy Karczew: 
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 Powiatowe Gimnazjum Specjalne Nr 21 w Otwocku, ul. Mickiewicza 43/47; 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących i 

Słabosłyszących w Otwocku, ul. Literacka 8; 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku, ul. 

Majowa 17/19; 

 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie, ul. Główna 1015. 

Na terenie powiatu działa również Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 

Otwocku, która mieści się przy ul. Majowej 17/19, a także Powiatowy Młodzieżowy Dom 

Kultury im. Elwiro Andriollego w Otwocku, zlokalizowany przy ul. Poniatowskiego 1016, które 

oferują pomoc oraz możliwości rozwijania pasji dzieciom i młodzieży z gminy Karczew. 

W związku z reformą edukacji wdrażaną od roku szkolnego 2017/2018 sieć szkół w 

gminie będzie ulegała przekształceniom. 

 

2.1.6. Ochrona zdrowia 

Zadania w zakresie ochrony zdrowia realizuje w ramach kontraktu z NFZ Samodzielny 

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie. Świadczy on usługi z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej, opieki pielęgniarki i położnej środowiskowej, opieki 

ginekologiczno-położniczej oraz fizjoterapii, a także opieki stomatologicznej. Samodzielny 

Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie oferuje usługi medyczne w 

następujących placówkach: 

 Przychodnia w Karczewie, ul. Otwocka 28, 05-480 Karczew – poradnia dla dzieci, 

poradnia dla dorosłych, poradnia ginekologiczno-położnicza, poradnia 

stomatologiczna; 

 Przychodnia w Sobiekursku, Sobiekursk 27, 05-480 Karczew – poradnia pediatryczna i 

stomatologiczna; 

 Pracownia fizjoterapii, ul. Widok 1, 05-480 Karczew – fizjoterapia17.  

                                                 
15

 Powiat otwocki, http://www.powiat-otwocki.pl/powiat/zawartosc/164/ 
16

 Powiat otwocki, http://www.powiat-otwocki.pl/powiat/zawartosc/165/. 
17

 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie, 
http://www.przychodniakarczew.pl/. 
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W ramach kontraktu z NFZ usługi stomatologiczne oferuje także Specjalistyczny Gabinet 

Stomatologiczny – poradnia protetyki stomatologicznej oraz poradnia pedodontyczna, 

zlokalizowany w Karczewie, przy ul. Rynek Zygmunta Starego 3. 

W gminie Karczew funkcjonuje 6 aptek: 

 Apteka, ul. Warszawska 1, 05-480 Karczew; 

 Apteka, ul. Rynek Zygmunta Starego 9, 05-480 Karczew; 

 Apteka Ogólnodostępna, ul. Gen. Z. Berlinga 2, 05-480 Karczew; 

 TOP, ul. Słoneczna 1, 05-480 Karczew; 

 TOP, ul. Otwocka 28, 05-480 Karczew; 

 Apteka, Sobiekursk 27A, 05-480 Sobiekursk. 

Mieszkańcy gminy z leczenia specjalistycznego oraz szpitalnego w ramach NFZ muszą 

korzystać w innych miejscowościach, w tym w Otwocku czy w Warszawie. Ofertę w zakresie 

leczenia specjalistycznego oraz szpitalnego ma Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w 

Otwocku. Powiatowe Centrum Zdrowia oferuje leczenie w poradniach specjalistycznych: 

chirurgicznej, dermatologicznej, endokrynologicznej, ginekologicznej, kardiologicznej, 

neurologicznej, okulistycznej, onkologicznej, otolaryngologicznej dla dzieci i dorosłych, 

ortopedycznej, urologicznej, medycyny pracy oraz działających komercyjnie poradniach 

proktologicznej i gastroenterologicznej. PCZ zapewnia nocną pomoc lekarską, diagnostykę 

(laboratoryjną, obrazową RTG i USG, endoskopową i mammograficzną), usługi 

stomatologiczne, zajęcia w szkole rodzenia, leczenie uzależnień oraz poradnię zdrowia 

psychicznego. Leczenie szpitalne odbywa się na oddziałach: chirurgicznym, chorób 

wewnętrznych, ginekologiczno-położniczym, intensywnej terapii, neonatologicznym, 

pediatrycznym, rehabilitacyjno-neurologicznym. Dodatkowo w Józefowie działa Zakład 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy18. 

 

2.1.7. Kultura, sport i rekreacja 

Działalność o charakterze kulturalnym w Karczewie organizują Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury w Karczewie, mieszczący się przy ul. Widok 2 oraz Klub „Grota”, zlokalizowany przy 

ul. Grota Roweckiego 2. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury organizuje wiele wydarzeń 

                                                 
18

 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku, http://www.szpital-otwock.med.pl/. 
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kulturalno-rozrywkowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, prowadzi także różnorodne 

zajęcia kulturalno-edukacyjne. Aktualnie w Ośrodku prowadzone są następujące zajęcia: 

sekcja teatralna Klubu Seniora, warsztaty teatralne dla dzieci, język angielski dla dzieci, 

sekcja modelarska, nauka gry na instrumentach, taniec nowoczesny dla dzieci, fitness dla 

dorosłych – Body Movement, plastyka dla dzieci, sekcja tańca FAST-STEP, warsztaty 

ceramiczne, balet i szachy. Dodatkowo działają: Klub Seniora, zespół „Gębule”, orkiestra 

„TRZY-CZWARTE”, ludowy zespół Sołtysi, Amatorski Teatr KARTA, teatr młodzieżowy. W 

ramach Ośrodka Kultury funkcjonuje Centrum Historyczne Ziemi Karczewskiej „Stara 

Plebania” – muzeum ziemi karczewskiej. W Karczewie działa także Orkiestra Dęta OSP 

Karczew19. 

Różnorodne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także dla seniorów oferuje też 

Osiedlowy Klub „Grota”. Można tu korzystać z zajęć karate, tańca nowoczesnego, „Baby 

Disco”, zajęć plastycznych, zajęć fitness: gimnastyki relaksacyjnej dla seniorów & Pilates, 

zajęć płaski brzuch, circuit oraz zajęć ABT i zajęć zumby. W Klubie można także grać w tenisa 

stołowego, bilard, gry stolikowe, a klub organizuje różnorodne imprezy okolicznościowe20. 

Ofertę czytelniczą oraz kulturalno-oświatową ma dla mieszkańców gminy Miejsko-

Gminna Biblioteka w Karczewie. Biblioteka mieści się w Karczewie, przy ul. Widok 2. 

Dodatkowo działają także 3 filie: 

 Filia „Ługi”, ul. ks. b-pa W. Miziołka 52, 05-480  Karczew; 

 Filia Nadbrzeż, 05-480 Nadbrzeż; 

 Filia Ostrówiec, Ostrówiec 41, 05-480 Ostrówiec21. 

Działalność kulturalna, sportowa i rekreacyjna prowadzona jest także w świetlicach 

wiejskich. Świetlice posiadają następujące sołectwa: Janów i Brzezinka (wspólna świetlica na 

terenie Janowa), Piotrowice, Nadbrzeż, Kępa Nadbrzeska, Ostrówek, Glinki, Całowanie, 

Otwock Mały, Ostrówiec (świetlica/dom parafialny). Z pomieszczeń OSP korzystają sołectwa 

Łukówiec oraz Otwock Wielki, natomiast sołectwo Sobiekursk korzysta z terenu i budynku 

szkoły, zaś sołectwo Kosumce korzysta z terenu przy świetlicy. Sołectwa posiadają w 

budżecie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury środki tzw. świetlicowe, z których korzystają 

                                                 
19

 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie, http://mgok.karczew.pl/, dane na 01.11.2016. 
20

 Osiedlowy Klub „Grota”, http://www.klubgrota.pl/, dane na 01.11.2016. 
21

 Miejsko-Gminna Biblioteka w Karczewie, http://www.bibliotekakarczew.pl/. 
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podczas organizacji zajęć letnich czy organizacji wyjazdów do teatru dla mieszkańców 

sołectwa lub organizacji spotkań mieszkańców . 

Oferta wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych na terenie gminy jest 

niezwykle szeroka22. Do najważniejszych organizowanych cyklicznie w gminie Karczew 

imprez należą: 

 Festiwal – Spotkanie Kultur Nadrzecznych na Urzeczu – głównym celem jest 

pokazanie publiczności Urzecza, zapomnianego do niedawna mikroregionu 

etnograficznego związanego z Wisłą i handlem wiślanym, flisakami, a także 

osadnictwem olęderskim. W czasie festiwalu prezentowanie są repliki łodzi 

wiślanych: szkut, batów i pychówek, odbywają się warsztaty szkutnicze, kowalskie, 

wikliniarskie, tkackie, garncarskie, organizowane są biegi i parady łodzi. 

 Noc Muzeów. Piknik historyczny w Otwocku Wielkim – piknik historyczny w Otwocku 

Wielkim to połączenie zabawy z edukacją. Grupy rekonstrukcyjne pokazują życie 

przodków – ich walkę, a także takie elementy codziennego życia jak przygotowywanie 

posiłków czy taniec. Fantastyczną otoczkę tworzy Pałac Bielińskich w którym mieści 

się Muzeum Wnętrz – oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. 

 Zielone Świątki na Urzeczu – to oryginalne obchody Zielonych Świątek. Na Urzeczu 

tradycja tego święta sięga daleko w przeszłość, celem imprezy jest jej ukazanie. 

Obchody obejmują m.in. rejs tradycyjnymi drewnianymi łodziami.  

 Dni Karczewa – Dni Karczewa co roku przypadają w dzień imienin św. Wita - patrona 

miasta. Imprezy organizowane z tej okazji trwają około dwóch dni i obejmują wiele 

cyklicznych wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych, m.in. Rajd Żuka, Polonez 

gimnazjalistów, konkursy, wystawy, koncerty gwiazd estrady oraz ogólnodostępne 

wydarzenia rekreacyjno-sportowe. 

 Piknik Forteczny na Dąbrowieckiej Górze – cyklicznie prowadzona od 11 lat impreza 

pozwala mieszkańcom całego powiatu otwockiego oraz licznej widowni z Warszawy 

poznawać wielką i nieznaną historię zmagań z przełomu lipca i sierpnia 1944, gdy 

przetoczyła się tędy wielka nawała pancerna i dotarła do przedmieść stolicy. Impreza 

                                                 
22

 Urząd Miejski w Karczewie, http://karczew.pl/asp/pliki/2016_Wiadomosci/kalendarz_imprez2016-
1.compressed.pdf. 
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plenerowa odbywa się w otoczeniu zabytkowych żelbetowych schronów z 1941 roku 

na tzw. Dąbrowieckiej Górze na styku Gmin Celestynów i Karczew. 

 Dożynki w Glinkach – impreza dożynkowa23. 

Kolejnym działaniem gminy skierowanym na organizację czasu wolnego jest utrzymanie i 

rozwijanie oferty i bazy sportowo-rekreacyjnej. Kluczowym podmiotem prowadzącym 

działalność w sferze sportowo-rekreacyjnej jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 

Karczewie, mieszczący się przy ul. Bohaterów Westerplatte 55. Celem MOSiR jest realizacja 

zadań w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki w tym tworzenie warunków 

rozwoju sportu dzieci i młodzieży oraz sportu amatorskiego, wspomaganie sportu 

wyczynowego, organizowanie wypoczynku, utrzymanie i administrowanie obiektami, 

urządzeniami i terenami rekreacyjno-sportowymi będącymi własnością gminy Karczew. 

MOSiR administruje następującymi obiektami sportowymi zlokalizowanymi na terenie 

gminy: 

 Hala Sportowa, ul. Bohaterów Westerplatte 55, Karczew – przystosowana jest do 

rozgrywek w grach zespołowych takich jak piłka nożna, koszykówka, siatkówka i piłka 

ręczna na poziomie amatorskim. Wyposażona jest w sprzęt do gry w koszykówkę, 

siatkówkę, piłkę ręczną, tenisa ziemnego. Wysuwane trybuny mogą pomieścić 300 

osób. 

 WellGym, ul. Bohaterów Westerplatte 55, Karczew – siłownia i fitness zlokalizowane 

na terenie MOSiR. Odbywają się tu różnorodne zajęcia sportowe oraz działa siłownia, 

z której mogą korzystać mieszkańcy. 

 Boisko Orlik, ul. Otwocka 13, Karczew – na boisku piłkarskim o wymiarach 30 m × 62 

m ze sztuczną nawierzchnią (sztuczna trawa) można grać w piłkę nożną. Na boisku 

wielofunkcyjnym o wymiarach 20 m × 30 m ze sztuczną nawierzchnią (tartan) można 

grać w piłkę ręczną, koszykówkę oraz siatkówkę. Zaplecze stanowi budynek 

sanitarno-szatniowy o powierzchni ok. 60 m². Cały obiekt jest oświetlony i ogrodzony 

siatką o wysokości 4 m. 

 Stadion Miejski im. Mariana Olszewskiego, ul. Ludwika i Jana Trzaskowskich 1, 

Karczew - obiekt przystosowany jest do organizowania imprez sportowych, 

                                                 
23

 Urząd Miejski w Karczewie, 
http://karczew.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=364&strona=1&sub=275&subsub=361. 
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sportowo-rekreacyjnych, imprez masowych oraz zajęć treningowych. Obiekt składa 

się z boiska o sztucznej nawierzchni, które zostało przebudowane i zmodernizowane 

w ramach „Programu rozwoju inwestycji sportowych” ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej. Stadion posiada 750 miejsc siedzących, trybuny oddzielone są od 

boiska siatką. Na obiekcie znajdują się szatnie, prysznic, WC oraz parking 

samochodowy24. 

Partnerami MOSiR są następujące kluby sportowe: 

 Międzyszkolny Klub Sportowy „Karczew” – celem MKS jest prowadzenie w sposób 

zorganizowany i ciągły działalności związanej z upowszechnianiem kultury fizycznej i 

sportu, a zwłaszcza sportu młodzieżowego oraz organizowanie, rozwijanie 

propagowanie sportu piłki ręcznej25; 

 Ludowy Klub Sportowy „Mazur – Karczew” – celem Klubu jest działalność w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz ogółu społeczności, a w 

szczególności: rozwój różnych dyscyplin sportu oraz podnoszenie ich poziomu, 

organizowanie masowych imprez sportowych, rekreacyjnych oraz turystycznych, 

dbanie o właściwy stan bazy sportowo-rekreacyjnej, czynny udział w życiu 

gospodarczym, społecznym i kulturalnym oraz dbanie o rozwój, poziomu 

kulturalnego i sportowego swoich członków. Klub oferuje możliwość trenowania piłki 

nożnej dzieciom, młodzieży i dorosłym26; 

 Ludowy Zespół Sportowy „Rokola”, Otwock Wielki – Klub oferuje możliwość 

trenowania piłki nożnej27; 

 „TODOME” Mazowiecki Klub Karate – oferujący zajęcia Karate Tradycyjnego dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych28. 

Na terenie gminy działa także Ludowy Zespół Sportowy „Rokola” z Otwocka Wielkiego, który 

oferuje możliwość gry w piłkę nożną29. 

Do cyklicznie organizowanych imprez sportowych należą: 

 Maraton Zimowy MTB – maraton zimowy rowerowy MTB; 

                                                 
24

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie, http://www.mosir.karczew.pl. 
25

 Międzyszkolny Klub Sportowy KARCZEW, http://www.mks.karczew.net/. 
26

 Ludowy Klub Sportowy MAZUR KARCZEW, http://mazurkarczew.pl/. 
27

 Ludowy Zespół Sportowy „Rokola”, http://rokolao.futbolowo.pl/. 
28

 „TODOME”- Mazowiecki Klub Karate, http://www.todome.pl/. 
29

 Ludowy Zespół Sportowy „Rokola”, http://rokolao.futbolowo.pl/. 
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 Karczewski Bieg Szlakami Mazowieckiego Parku Krajobrazowego – impreza 

popularyzująca biegi masowe na trasie 10 km; 

 Bieg Wąskotorowy – bieg przekazujący treść historyczną i wiedzę o dawnych 

inicjatywach obywatelskich mieszkańców powiatu otwockiego; 

 Małe Euro – międzynarodowy turniej piłkarski30. 

W gminie Karczew działa także Bezpłatna Wypożyczalnia Rowerowa – Punkt Obsługi 

Rowerzysty mieści się przy hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie przy ul. 

Boh. Westerplatte 55. Dla wszystkich amatorów aktywnego spędzania wolnego czasu 

stworzona została aplikacja mobilna na telefon komórkowy, która pozwala poznać 

najciekawsze zakątki turystyczne gminy31. 

 

2.1.8. Bezpieczeństwo publiczne 

Bezpieczeństwo na terenie gminy Karczew zapewnia Komisariat Policji w Karczewie, 

zlokalizowany przy ul. Kościelnej 57 oraz trzy ochotnicze straże pożarne: 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Karczewie, Rynek Zygmunta Starego 35, 05-480 Karczew; 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Łukówcu, Łukówiec 4, 05-480 Karczew; 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Otwocku Wielkim, ul. Zamkowa 37A, Otwock Wielki, 05-

480 Karczew32. 

Straż prowadzi akcje ratunkowe, ale również angażuje się w działania profilaktyczne i 

zabezpieczające.  

Gmina Karczew charakteryzuje się niskim poziomem przestępczości, co potwierdza 

wskaźnik liczby przestępstw o charakterze kryminalnym na 1000 mieszkańców (13,2 w 2015 

roku). Wskaźnik jest nieco wyższy dla miasta (13,8), niż dla terenów wiejskich gminy (12,9). 

Jednocześnie zauważalne jest terytorialne zróżnicowanie poziomu przestępczości zarówno 

na terenie miasta, jak i na obszarze wiejskim gminy (ryc. 14. i 15.). 

 

                                                 
30

 Urząd Miejski w Karczewie, 
http://karczew.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=440&strona=1&sub=275&subsub=369&prywatnosc=tak. 
31

 Urząd Miejski w Karczewie, 
http://karczew.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=372&strona=1&sub=275&subsub=369. 
32

 Urząd Miejski w Karczewie, 
http://karczew.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=387&strona=1&sub=275&subsub=385. 
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Ryc. 14. Poziom przestępczości w miejscowościach wiejskich gminy Karczew 

Źródło: Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Karczew na potrzeby delimitacji obszarów 
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. 

 

 

Ryc. 15. Poziom przestępczości w mieście Karczew wg ulic 

Źródło: Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Karczew na potrzeby delimitacji obszarów 
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. 
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2.1.9. Aktywność społeczno-polityczna i organizacje pozarządowe 

Aktywność społeczno-polityczna mieszkańców gminy jest ważnym wskaźnikiem 

świadomości obywatelskiej mieszkańców zarówno w skali lokalnej, jak i krajowej oraz 

możliwości samodzielnego rozwiązywania problemów społecznych. Najłatwiej 

dostrzegalnym wskaźnikiem istnienia społeczeństwa obywatelskiego są organizacje 

pozarządowe, a więc niezależne od władz publicznych i niedziałające dla zysku podmioty, 

które stanowią wyraz obywatelskiej aktywności.  

Na terenie gminy Karczew działają organizacje pozarządowe mające siedzibę na 

obszarze gminy, ale pamiętać należy, że aktywne są także podmioty, które mają siedzibę w 

innej gminie (np. w Otwocku czy Warszawie), ale prowadzą działalność na rzecz 

mieszkańców gminy Karczew. Do organizacji pozarządowych mających siedzibę na 

terytorium gminy Karczew należą wymienione w rozdziale 1.7. Kultura, sport i rekreacja 

kluby sportowe, zaprezentowane w rozdziale 1.8. Bezpieczeństwo publiczne ochotnicze 

straże pożarne (przy OSP Karcze działa również orkiestra), a także następujące podmioty:  

 Towarzystwo Przyjaciół Karczewa – stowarzyszenie przyczynia się do poznawania i 

utrwalania historii miasta i najbliższej okolicy poprzez prowadzenie działalności 

wydawniczej, organizowanie konkursów wiedzy, wycieczek i imprez 

okolicznościowych. Celem organizacji jest również inspirowanie różnych form 

zainteresowania sztuką, w tym ludową, poprzez organizowanie wystaw plastycznych 

zawodowych artystów i amatorów oraz promowanie na łamach „Głosu Karczewa” 

lokalnych twórców. Towarzystwo występuje z inicjatywami dotyczącymi życia 

społecznego, oświatowego i kulturalnego oraz zagadnień ochrony środowiska; 

 Polski Związek Wędkarski Okręg mazowiecki koło miejsko - gminne nr 25 – celem 

Związku jest organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, 

użytkowanie wód, działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowania etyki 

wędkarskiej; 

 Pasjonaci Muzyki Trzy Czwarte – artystyczna organizacja pozarządowa, rozwija pasję 

muzykowania, prowadzi zespół muzyczny; 

 Polski Czerwony Krzyż Klub Honorowych Dawców Krwi – celem Klubu jest dążenie do 

zabezpieczenia ilości krwi i jej składników dla potrzeb lecznictwa. Towarzystwo 
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propaguje i popularyzuje ideę honorowego krwiodawstwa ze szczególnym 

podkreśleniem bezinteresowności daru krwi, organizuje honorowe krwiodawstwo; 

 Stowarzyszenie „Klub Kobiet w Karczewie” – celem stowarzyszenia jest wspieranie 

kreatywności i przedsiębiorczości kobiet w ich działalności zawodowej, społecznej, 

osobistej, upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz 

wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań i uzdolnień kobiet; 

 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż – powodem powstania organizacji było 

przyjęcie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu, uprzednio zlikwidowanej 

uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie. Misją jest wspieranie wszechstronnego i 

zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Nadbrzeż 

oraz wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w 

środowisku lokalnym; 

 Stowarzyszenie Ekopatrol Karczew – głównym celem stowarzyszenia jest 

promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie; 

 Stowarzyszenie „Inicjatywa Gospodarcza dla Karczewa” – główne cele stowarzyszenia 

to, m.in. przyczynianie się do tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju 

przedsiębiorczości na terenie gminy Karczew, wspieranie inicjatyw zmierzających do 

tworzenia infrastruktury technicznej na terenie gminy Karczew, służącej rozwojowi 

przedsiębiorczości gospodarczej, reprezentowanie interesów przedsiębiorców w 

kontaktach z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi 

instytucjami i podmiotami, konsolidacja środowiska biznesowego prowadzącego 

działalność gospodarczą, promowanie w społeczeństwie, a w szczególności wśród 

młodzieży, pozytywnych aspektów przedsiębiorczości gospodarczej; 

 Stowarzyszenie „W stronę słońca” – stowarzyszenie pomaga dzieciom, które 

pochodzą z rodzin, borykających się z różnego rodzaju trudnościami życiowymi33. 

Gmina Karczew corocznie przyjmuje programy współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, aktualnie, w oparciu o Program współpracy Gminy Karczew z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2016, wspiera organizacje pozarządowe, w tym zleca 

realizację zadań publicznych. Wśród priorytetowych zadań publicznych wskazywane są 

                                                 
33

 Urząd Miejski w Karczewie. 
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dziedziny: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, porządku i 

bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności, pomocy społecznej, w tym 

pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 

rodzin i osób oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności 

charytatywnej, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania34.  

Z praktyki współpracy wynika, iż gmina Karczew przede wszystkim wspiera zadania w 

zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ratownictwa i ochrony ludności oraz 

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 

wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym, a także działalności charytatywnej. W ostatnich latach (2014 oraz 2015) 

wsparcie w postaci dotacji na realizację zadań publicznych uzyskały kluby sportowe Ludowy 

Klub Sportowy „Mazur-Karczew” oraz Ludowy Zespół Sportowy „Rokola” na szkolenia 

sportowe dla dzieci i młodzieży z piłki nożnej oraz Międzyszkolny Klub Sportowy „Karczew” 

na szkolenia dla dzieci i młodzieży z zakresu piłki ręcznej, a w 2014 roku dodatkowo 

TODOME” Mazowiecki Klub Karate. Zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 

realizowały Polski Związek Wędkarski (w 2015 roku) i Otwockie Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe.  

Wsparcie w sferze pomocy społecznej uzyskiwały działania Stowarzyszenia „W stronę 

słońca”, które prowadzi świetlice socjoterapeutyczną w Karczewie, przeznaczoną dla dzieci z 

terenu miasta i gminy, a także prowadzi działalność charytatywną – prowadzi magazyn 

żywności w ramach programu PEAD 35. Z organizacją ściśle współpracuje MGOPS, który 

kieruje do świetlicy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada i realizuje Program 

wolontarystyczny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karczewie, którego 

celem jest propagowanie i rozwijanie obywatelskiego uczestnictwa w zaspokajaniu ludzkich 

potrzeb tj. tworzenie więzi międzyludzkich w ramach samoorganizacji obywatelskiej i 

wyrabianie nowego spojrzenia na pracę społeczną. Aktywizacja obywateli wokół 

rozwiązywania problemów społecznych sprzyja integracji mieszkańców, pozwala też na 

                                                 
34

 Program współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. 
35

 Działalność pożytku publicznego i wolontariat. Sprawozdanie za 2015 r.; Działalność pożytku publicznego i 
wolontariat. Sprawozdanie za 2014 r.  
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wykorzystanie aktywności osób, które chcą swoją pracą przyczynić się do pomocy innym. 

MGOPS pełni funkcję łącznika między potrzebującymi pomocy, a chętnymi do jej udzielania. 

Pamiętać należy też, że obywatele mogą podejmować aktywność społeczną nie tylko za 

pośrednictwem organizacji pozarządowych. Bardzo często działania społeczne podejmowane 

są bez pośrednictwa instytucjonalnego, w ramach wspólnot lokalnych, sąsiedzkich, w ramach 

parafii czy szkół.  

Kapitał społeczny gminy można również ocenić odwołując się do udziału mieszkańców 

gminy w wyborach, a więc jednej z form partycypacji politycznej. W wyborach z 25 

października 2015 roku frekwencja w gminie Karczew wyniosła 58,2%, podczas gdy średnio w 

kraju 50,9%. Zagrożenie niskim poziomem kapitału społecznego w większym stopniu dotyczy 

miejscowości wiejskich gminy. Frekwencja wyborcza w mieście Karczew wyniosła 62,7% i we 

wszystkich obwodach przekroczyła 60,0%, co potwierdza wysoki kapitał społeczny 

mieszkańców. Na obszarze wiejskim gminy frekwencja wyniosła 50,2% i w żadnej z 

miejscowości nie przekroczyła 51,0% (ryc. 16.). 

 

 

Ryc. 16. Poziom kapitału społecznego w miejscowościach wiejskich gminy Karczew 

Źródło: Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Karczew na potrzeby delimitacji obszarów 
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. 
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2.2. Problemy społeczne na terenie gminy Karczew 

2.2.1. Identyfikacja problemów społecznych 

Identyfikując problemy społeczne w gminie Karczew oparto się na kategoriach 

problemów społecznych z powodu których mieszkańcy gminy uzyskują wsparcie pomocy 

społecznej. Problemy określono bazując na dostępnych danych empirycznych, przede 

wszystkim danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Szczegółowo 

przeprowadzono diagnozę następujących problemów społecznych: 

 Ubóstwa; 

 Bezrobocia; 

 Niepełnosprawności; 

 Długotrwałych lub ciężkich chorób; 

 Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego; 

 Problemów związanych z macierzyństwem, w tym wielodzietnością; 

 Bezdomności; 

 Uzależnień; 

 Przemocy w rodzinie; 

 Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

 Zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych. 

Problemy te zostały kolejno omówione.  

Poza wymienionymi problemami społecznymi pojawiają się również inne, wymagające 

interwencji służb społecznych. Ustawa o pomocy społecznej36 wskazuje choćby na takie 

powody, jak: sieroctwo, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, trudności w integracji osób, 

które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, klęski żywiołowe czy 

ekologiczne. Problemów tych nie omawiano ze względu na ich niewystępowanie (lub 

incydentalne występowanie) na terenie gminy Karczew w ostatnich latach, ale samorząd 

musi być przygotowany na udzielenie wsparcia wszystkim potrzebującym i pojawienie się 

takich wyzwań w przyszłości. 

                                                 
36

 Ustawa z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Dz.U. z 2016 r., poz. 930, 1583, 1948, 2174, tekst 
jednolity. 
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2.2.2. Ubóstwo  

Istotnym problemem społecznym jest ubóstwo i wykluczenie społeczne. Ubóstwo 

zdefiniować można jako sytuację deprywacji potrzeb, niemożność zaspokojenia potrzeb ze 

względu na niewystarczające środki finansowe, niedostateczne dochody. Dla zmierzenia 

ubóstwa bardzo często odwołujemy się do tzw. ustawowej granicy ubóstwa, a więc poziomu 

życia jednostki, który ustawowo kwalifikuje ją do wsparcia poprzez system pomocy 

społecznej. Aktualnie kwota, która zgodnie z ustawą o pomocy społecznej uprawnia do 

ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej, wynosi dla 

gospodarstwa 1 osobowego 634 zł, zaś na osobę w rodzinie 514 zł37.  W 2015 roku zasięg tak 

określonego ubóstwa w Polsce wyniósł 12,2%, a w województwie mazowieckim bez 

Warszawy 11,9%38. 

W 2015 roku z pomocy i wsparcia instytucji pomocy społecznej w gminie Karczew 

skorzystało 428 osób. Świadczenia z pomocy społecznej uzyskały 354 osoby, łącznie 244 

rodziny, w których ogółem żyło 520 osób.  

Stricte ze względu na ubóstwo z pomocy społecznej w 2015 roku skorzystały 132 

rodziny, w których były łącznie 233 osoby. W latach 2011-2013 obserwujemy wzrost liczby 

osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej ze względu na ubóstwo, a od 2013 roku 

zauważalny jest w tym zakresie znaczący spadek (ryc. 17.). 

 

 

                                                 
37

 Ustawa z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Dz.U. z 2016 r., poz. 930, 1583, 1948, 2174, tekst 
jednolity; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów 
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Dz.U. z 2015 r., poz. 1058. 
38

 Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w latach 2012-2015 - podstawowe dane, GUS, Warszawa 2016. 
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Ryc. 17. Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej z tytułu ubóstwa 

Źródło: MGOPS w Karczewie. 

 

Często analizowanym wskaźnikiem ubóstwa jest liczba osób korzystających z pomocy 

społecznej na 1000 mieszkańców. Gmina Karczew wypada w tym zakresie dość korzystnie, 

bowiem z pomocy społecznej w 2015 roku korzystało 45,1 osób na 1000 mieszkańców. 

Miasto Karczew i obszary wiejskie w gminie cechują się zbliżonym udziałem osób 

korzystających z pomocy społecznej (wartość wskaźnika wynosi odpowiednio 45,6 dla miasta 

i 44,4 dla wsi), jednak na terenie gminy można zidentyfikować w skali mikro enklawy biedy i 

wykluczenia. Zróżnicowanie ubóstwa na terenach wiejskich gminy oraz w mieście Karczew 

według ulic zaprezentowano na ryc. 18. i 19. 
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Ryc. 18. Poziom ubóstwa w miejscowościach wiejskich gminy Karczew 

Źródło: Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Karczew na potrzeby delimitacji obszarów 
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. 

 

 

Ryc. 19. Poziom ubóstwa w mieście Karczew wg ulic 

Źródło: Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Karczew na potrzeby delimitacji obszarów 
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. 

 

Dobra sytuacja gospodarcza na terenie gminy oraz powiatu otwockiego, a także 

działania o charakterze społecznym prowadzone przez władze centralne, jak: wzrost płacy 

minimalnej, minimalnej renty i emerytury, wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej, 
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wprowadzenie świadczenia wychowawczego pozwalają prognozować korzystne trendy w 

zakresie ubóstwa w gminie Karczew. Nie oznacza to jednak zupełnego wyeliminowania 

ubóstwa, ale z pewnością ograniczenie przypadków skrajnej biedy. 

 

2.2.3. Bezrobocie 

Istotnym problemem społecznym jest bezrobocie. To zjawisko wiąże się z brakiem pracy 

dla osób, które są zdolne do pracy i chętne do jej podjęcia. Najczęstszymi miernikami 

bezrobocia jest liczba osób bezrobotnych, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy 

oraz stopa bezrobocia, a więc udział osób bezrobotnych w ogóle ludności aktywnej 

zawodowo.  

Na koniec 2015 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku zarejestrowanych było 

3113 osób, a stopa bezrobocia wyniosła 6,7%, podczas gdy w województwie mazowieckim 

8,3%, a średnio w kraju 9,7%39. Stopa bezrobocia wypada więc korzystnie na tle kraju i 

województwa, co dotyczy nie tylko roku 2015, ale również lat poprzednich (ryc. 20.). 

 

 

Ryc. 20. Stopa bezrobocia w Polsce i w powiecie otwockim w latach 2004-2015 

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl. 

 

Na korzystne tendencje w zakresie bezrobocia wskazuje również analiza udziału 

bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, która pozwala też 
                                                 
39

 Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl. 
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na ukazanie zjawiska bezrobocia na poziomie gminy. Po wzroście w latach 2008-2013, w 

ostatnich latach odnotowujemy spadek udziału bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności w 

wieku produkcyjnym. Wynika z tego, że sytuacja w gminie Karczew w zakresie bezrobocia się 

poprawia. 

 

Ryc. 21. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

Źródło: Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl/bdl. 

 

Na koniec 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku odnotował 420 bezrobotnych z 

terenu gminy Karczew. W ostatnich latach liczba bezrobotnych z terenu gminy zmniejsza się 

(ryc. 22.). 
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Ryc. 22. Liczba bezrobotnych w gminie Karczew zarejestrowanych w PUP w Otwocku 

Źródło: MGOPS w Karczewie. 

 

Rośnie natomiast udział bezrobotnych długotrwale w ogóle osób bezrobotnych. W 2010 

roku bezrobotni długotrwale stanowili 33% ogółu bezrobotnych, zaś w 2015 roku już 50% 

(ryc. 23.). Wyraźnie wskazuje to na fakt, że pomimo spadku bezrobocia i coraz większych 

możliwości podejmowania pracy mamy kategorię osób bezrobotnych długotrwale, która ma 

znaczące trudności z podjęciem zatrudnienia. 

 

 

Ryc. 23. Udział bezrobotnych długotrwale w ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w 

Otwocku 

Źródło: MGOPS w Karczewie. 

 

Znaczący udział osób bezrobotnych nie posiada prawa do zasiłku dla bezrobotnych, co 

powoduje, że w przypadku trudnej sytuacji życiowej osoby mogą liczyć na wsparcie 

wyłącznie pomocy społecznej. Udział bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku w 

ogólnej liczbie bezrobotnych w ostatnich latach utrzymuje się na podobnym poziomie i w 

2015 roku wyniósł 23% % (ryc. 24.). Oznacza to, że aż 77% bezrobotnych nie ma prawa do 

zasiłku.  
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Ryc. 24. Udział bezrobotnych z prawem do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w 

Otwocku 

Źródło: MGOPS w Karczewie. 
 

Bezrobocie nie jest rozłożone równo na terenie gminy, udział bezrobotnych w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym w mieście Karczew w 2015 roku wyniósł 4,7%, zaś na 

obszarze wiejskim 3,9%. Można również wskazać na dysproporcje zarówno na obszarze 

wiejskim, jak i na terenie miasta. Informacje w tym zakresie zaprezentowano na ryc. 25. i 26. 

 

 

Ryc. 25. Poziom bezrobocia w miejscowościach wiejskich gminy Karczew 

Źródło: Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Karczew na potrzeby delimitacji obszarów 
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. 
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Ryc. 26. Poziom bezrobocia w mieście Karczew wg ulic 

Źródło: Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Karczew na potrzeby delimitacji obszarów 
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. 

 

Bezrobocie jest również jedną z przyczyn korzystania z pomocy społecznej. W 2015 roku 

z tego tytułu korzystało z wsparcia pomocy społecznej 65 rodzin, w których żyło 156 osób 

(ryc. 27.). Najczęściej są to rodziny z dziećmi.  

 

 

Ryc. 27. Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej z tytułu bezrobocia 

Źródło: MGOPS w Karczewie. 
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Liczba osób rodzin korzystających z pomocy społecznej ze względu na bezrobocie od 

2013 roku dynamicznie spada, co pokrywa się ze zmniejszaniem się liczby osób bezrobotnych 

na terenie gminy. Należy prognozować utrzymywanie się tych pozytywnych trendów. 

Pamiętać jednak należy, że mamy na terenie gminy do czynienia z problemem 

długookresowego bezrobocia, powiązanego z niskimi dochodami i koniecznością wsparcia 

poprzez system pomocy społecznej. Ze względu na specyfikę grupy osób długotrwale 

bezrobotnych należy prognozować utrzymywanie się tej kategorii podopiecznych instytucji 

rynku pracy i pomocy społecznej na stałym poziomie. 

 

2.2.4. Bezdomność 

W gminie Karczew występuje problem bezdomności. Nie jest to zjawisko masowe, ale ze 

względu trudność rozwiązania sytuacji braku miejsca do zamieszkania i jego powiązanie z 

innymi trudnymi sytuacjami (uzależnieniami, bezrobociem) konieczne jest podkreślenie tego 

problemu.  

Osoba bezdomna to – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – osoba niezamieszkująca 

w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym 

zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji 

ludności, a także osobę niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt 

stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania40. 

W 2015 roku w związku z bezdomnością pomoc społeczna udzieliła wsparcia 8 osobom 

żyjącym w gospodarstwach jednoosobowych.  

 

                                                 
40

 Ustawa z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Dz.U. z 2016 r., poz. 930, 1583, 1948, 2174, tekst 
jednolity. 
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Ryc. 28. Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej z tytułu bezdomności 

Źródło: MGOPS w Karczewie. 

 

MGOPS w Karczewie zapewnia wsparcie osobom bezdomnym. W 2016 roku pomoc w 

oparciu o porozumienie z MGOPS świadczyły NZOZ Siennica i Stowarzyszenie „Serdeczna 

Dłoń” w Pokrzywnicy. W zależności od sytuacji i potrzeb pracownicy socjalni znajdują 

również miejsca w innych schroniskach lub noclegowniach. Zaznaczyć należy, że na terenie 

powiatu otwockiego nie ma miejsc, gdzie przyjmowano by bezdomnych. Bezdomni 

przebywają na terenie gminy przeważnie do czasu większych mrozów. Miejsca ich pobytu 

znacznie częściej monitorowane są od połowy listopada przez cały okres zimowy przez 

pracowników socjalnych i Policję, która dostaje wykaz tych osób. W chwili obecne w 

schronisku w Pokrzywnicy przebywają 3 osoby41. 

Ze względu na specyfikę zjawiska bezdomności oraz rosnące problemy osób i rodzin 

związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych prognozować można wzrost liczby osób 

zagrożonych bezdomnością. W przypadku niepodejmowania działań na rzecz rozwoju 

komunalnych zasobów gminy, szczególnie mieszkań chronionych i lokali socjalnych 

prognozować należy wzrost liczby osób bezdomnych.  

 

                                                 
41

 Na 01.12.2016, MGOPS w Karczewie. 
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2.2.5. Uzależnienia 

Uzależnienia stanowią istotny problem społeczny. Przesądza o tym kilka specyficznych 

cech uzależnień. Po pierwsze, uzależnienia są bardzo często powiązane z innymi problemami 

społecznymi – ubóstwem, bezrobociem, bezdomnością czy przemocą w rodzinie. Co więcej, 

to często uzależnienia przyczyniają się do powstania tych problemów. Po drugie, 

uzależnienie dotyka nie tylko osoby zmagającej się z nałogiem, ale również jej rodziny. Po 

trzecie, najistotniejszym z uzależnień jest alkoholizm, jednakże poza uzależnieniem od 

alkoholu i narkomanią wskazać można na wiele innych substancji uzależniających i stanów 

uzależnień, które najczęściej nie są diagnozowane, stąd bardzo trudno określić ich zasięg 

oraz wspierać osoby uzależnione w terapii. Analiza problemu uzależnień wskazuje, że 

zwrócić należy uwagę także na uzależnienie od narkotyków, ale także dopalaczy, leków, gier 

komputerowych oraz hazardu. Po czwarte, uzależnienia dotykają nie tylko dorosłych, ale 

coraz częściej dzieci i młodzież. Obserwujemy wręcz ciągły spadek dolnej granicy wiekowej 

osób sięgających po substancje uzależniające. Po piąte, pojawia się znacząca trudność w 

identyfikacji uzależnienia i uznania osoby za uzależnioną. Bardzo często osoby mające 

problem z substancjami uzależniającymi nie dopuszczają do siebie myśli o uzależnieniu i nie 

zgadzają się na przeprowadzenie badań i udzielenie pomocy.  Argumenty te przesądzają o 

niezwykłej istotności problemu uzależnień. Jednocześnie diagnoza zasięgu uzależnień jest 

bardzo trudna, bowiem stwierdzić należy, że osoby odnotowane jako uzależnione przez 

instytucje to tylko część osób uzależnionych.  

Z pomocy społecznej ze względu na alkoholizm korzystało w 2015 roku 40 rodzin, w 

których żyło 79 osób. W ostatnich latach obserwujemy spadek liczby osób i rodzin 

korzystających z pomocy ze względu na uzależnienie od alkoholu (ryc. 29.). Liczba osób i 

rodzin korzystających z wsparcia ze względu na narkomanię jest znacząco mniejsza – w 

ostatnich latach z takiej pomocy korzystało od 1 do 7 rodzin (ryc. 30.).  
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Ryc. 29. Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej ze względu na alkoholizm 

Źródło: MGOPS w Karczewie. 
 

 

Ryc. 30. Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej ze względu na narkomanię 

Źródło: MGOPS w Karczewie. 

 

Liczbę osób uzależnionych oszacować można w oparciu o dane Punktu Konsultacyjnego. 

W 2015 roku z jego wsparcia skorzystały 184 osoby z problemem alkoholowym, w 2014 roku 

– 196 osób42.    

                                                 
42

 Informacja w sprawie wykonania wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat za wydawanie 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowanych w roku 2015; Informacja w sprawie wykonania 
wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych zrealizowanych w roku 2014. 
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Z badań ankietowych, przeprowadzonych w 2012 roku, na próbie 60 mieszkańców 

gminy wynika, iż 90,0% respondentów uważa, że na terenie gminy istnieje problem 

alkoholowy, a także osobiście zna osoby z problemem alkoholowym. 70,0% zadeklarowało, 

że problem ten dotyczy dzieci i młodzieży. Dodatkowo 95,0% uznało, że dostęp do alkoholu 

jest łatwy. 52,5% ankietowanych wskazało, iż wie gdzie na terenie gminy Karczew można się 

zwrócić o pomoc dla osoby z problemem uzależnienia. Za skuteczne działania podejmowane 

na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom na terenie gminy uznało tylko 22,5% osób43. Ankieta 

przeprowadzona wśród gimnazjalistów w 2011 roku, w związku z realizacją projektu 

„Nauczyciele, rodzice i młodzież z Publicznego Gimnazjum w Karczewie razem przeciw 

wykluczeniu społecznemu!”, pozwoliła na wskazanie, że: 

 Ok. 80% gimnazjalistów choć raz w życiu spożywało alkohol; 

 Ok. 40% gimnazjalistów choć raz w życiu upiło się alkoholem; 

 Wiek inicjacji alkoholowej w ok. 40% uczniów przypada na okres końca szkoły 

podstawowej; 

 Ok. 30% gimnazjalistów przyznało się do zażycia chociaż raz w życiu innych niż alkohol 

substancji psychoaktywnych; 

 Najbardziej popularnym napojem alkoholowym wśród młodzieży jest piwo; 

 Wysoki odsetek rodziców nie jest zainteresowany uczestnictwem w różnych formach 

zdobywania wiedzy na temat przeciwdziałania uzależnieniom44. 

Zaprezentowane dane pozwalają na wykazanie, iż uzależnienia, w szczególności 

alkoholizm stanowią istotny problem społeczny i wymagają podejmowania przez służby 

społeczne działań na rzecz jego rozwiązania. Pomimo działań profilaktycznych i 

terapeutycznych nakierowanych na walkę z uzależnieniami prognozować należy 

utrzymywanie się problemu uzależnień na terenie gminy. Zwrócić należy też uwagę na 

możliwy rozwój innych rodzajów uzależnień, np. od Internetu, komputerów, hazardu itp. 

 

                                                 
43

 Diagnoza Problemów Alkoholowych w Gminie Karczew, Karczew 2012. 
44

 Diagnoza Problemów Alkoholowych w Gminie Karczew, Karczew 2012. 
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2.2.6. Przemoc w rodzinie 

Ważnym problemem społecznym jest kwestia przemocy, w tym przemocy w rodzinie. 

Problem ten również należy do trudno diagnozowalnych, a jego identyfikacja i rozwiązanie 

wymaga zaangażowania różnych instytucji.  

Przemoc w rodzinie definiowana jest jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne 

działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny (osoby 

najbliższe lub inne wspólnie zamieszkujące i gospodarujące), w szczególności narażające te 

osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność 

cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub 

psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych 

przemocą45. Do najczęściej występujących form przemocy należą przemoc fizyczna, 

psychiczna, seksualna, ekonomiczna, a także zaniedbanie. 

Diagnoza przemocy, podobnie jak uzależnień, jest bardzo trudna, bowiem stwierdzić 

należy, że osoby odnotowane jako dokonujące przemocy przez instytucje to tylko część osób 

posługujących się przemocą.  

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną ze względu na przemoc nie jest duża – w 2015 

roku było to 5 rodzin, w 2014 roku – 8 rodzin (ryc. 31.). W ostatnich latach obserwujemy 

wahania liczby osób korzystających z pomocy z tego powodu. 

Problem przemocy oszacować można analizując działalność Zespołu 

Interdyscyplinarnego i zakładania „Niebieskich Kart” oraz działalność Punktu 

Konsultacyjnego. W 2015 roku założono 34 „Niebieskie Karty”, w roku 2014 – 19. W 2015 

roku w Punkcie Konsultacyjnym odnotowano 18 sprawców przemocy i 80 ofiar przemocy, 

zaś w roku 2014 odpowiednio 22 sprawców i 86 ofiar46. 

 

 

                                                 
45

 Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U. z 2005 r., nr 180 poz. 1493, tekst 
jednolity ze zm. 
46

 Informacja w sprawie wykonania wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat za wydawanie 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowanych w roku 2015; Informacja w sprawie wykonania 
wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych zrealizowanych w roku 2014. 
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Ryc. 31. Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu przemocy 

Źródło: MGOPS w Karczewie. 

 

Liczbę „Niebieskich Kart” oraz osób korzystających z korzystających z pomocy społecznej 

ze względu na alkoholizm i narkomanię na 1000 mieszkańców można potraktować jako 

sumaryczny wskaźnik patologii społecznej. Okazuje się, że problem patologii dotyczy w 

większym stopniu miasta niż wiejskiej części gminy (wartości wskaźnika wynosi łącznie 8,8, 

zaś odpowiednio 9,9 dla miasta i 6,6 dla obszarów wiejskich). Można również wskazać na 

terytorialne zróżnicowanie w tym zakresie zarówno w mieście, jak i na obszarze wiejskim 

(ryc. 32. i 33.). 
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Ryc. 32. Poziom patologii społecznej w miejscowościach wiejskich gminy Karczew 

Źródło: Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Karczew na potrzeby delimitacji obszarów 
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. 

 

 

Ryc. 33. Poziom bezrobocia w mieście Karczew wg ulic 

Źródło: Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Karczew na potrzeby delimitacji obszarów 
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. 

 

Ze względu na trudność identyfikacji problemu przemocy w rodzinie, a także jego 

rozwiązania, dominację w społeczeństwie wzorców funkcjonowania rodziny dopuszczających 

przemoc prognozować należy utrzymywanie się zjawiska przemocy w rodzinie i jego 

wykrywalności na dotychczasowym poziomie. 
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2.2.7. Niepełnosprawność, długotrwałe lub ciężkie choroby 

Niepełnosprawność oraz długotrwałe lub ciężkie choroby stanowią znaczące problemy 

społeczne oddziałujące długookresowo na życie jednostek i rodzin. Związane to jest z 

utrudnionym często funkcjonowaniem społecznym i zawodowym osób niepełnosprawnych i 

chorych, koniecznością wsparcia ze strony rodziny czy ponoszenia wysokich wydatków na 

zakup leków czy środków medycznych.  

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych niepełnosprawnymi są osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub 

umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról 

społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania pracy zawodowej47. 

Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności pozwala osobom niepełnosprawnym na 

korzystanie ze specjalnie dla nich przygotowanego wsparcia oferowanego głównie przez 

instytucje powiatowe. Długotrwała lub ciężka choroba nie ma swojej definicji ustawowej, 

identyfikacja tego typu chorób należy do lekarzy.  

Trudność identyfikacji liczby osób niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko 

chorych, w tym osób potrzebujących wsparcia, wiąże się z tym, iż nie muszą one korzystać ze 

pomocy MGOPS, a co za tym idzie figurować w rejestrach instytucji pomocowych.  

Identyfikacji osób niepełnosprawnych można dokonać analizując świadczenia rodzinne. 

W 2015 roku wypłacono 569 dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i 

rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Przysługują one rodzinom posiadającym dziecko 

legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo 

o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dochód nieprzekraczający 764 zł na osobę. 

Przyjmując, że dzieci pobierały zasiłki przez cały rok wsparcia udzielono na około 47 dzieci.  

Z liczby wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych, zaprezentowanej w tabeli 8., wynika, że 

około 265 osób otrzymało w roku 2015 zasiłek pielęgnacyjny w związku z 

niepełnosprawnością.  

 

 

 

 

 

                                                 
47

 Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, Dz.U. z 1997 r., nr 123 poz. 776, tekst jednolity ze zm. 
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Tabela 8. Liczba zasiłków pielęgnacyjnych wypłaconych w gminie Karczew w 2015 roku 

Kategoria osób 
Liczba 

świadczeń 

Niepełnosprawne dziecko 905 

Osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16. roku życia, legitymująca się orzeczeniem o 
znacznym stopniu niepełnosprawności 

969 

Osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16. roku życia, legitymująca się orzeczeniem o 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku 
do ukończenia 21. roku życia 

1311 

Osoba, która ukończyła 75 lat 104 

Ogółem 3289 

Źródło: MGOPS w Karczewie. 

 

Ze względu na niepełnosprawność z pomocy społecznej korzystało w 2015 roku 125 

rodzin, w których żyło 219 osób. Liczba rodzin utrzymuje się w ostatnich latach na podobnym 

poziomie, odnotowujemy natomiast niewielki spadek liczby osób w rodzinach korzystających 

z wsparcia z powodu niepełnosprawności (ryc. 34.). 

 

 

Ryc. 34. Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej ze względu na niepełnosprawność 

Źródło: MGOPS w Karczewie. 
 

Pomoc społeczna odnotowuje również osoby korzystające ze wsparcia z tytułu 

długotrwałej lub ciężkiej choroby. Liczba tych osób i rodzin kształtuje się na podobnym 

poziomie jak w przypadku niepełnosprawności (ryc. 35.).  
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Ryc. 35. Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby 

Źródło: MGOPS w Karczewie. 

 

Ze względu na proces starzenia się społeczeństwa i rozwój medycyny, umożliwiającej 

leczenie wielu chorób i wydłużanie czasu trwania życia, ale nie pozwalającej na wyleczenie w 

pełni wszystkich chorób oraz likwidację niepełnosprawności prognozować należy dalszy 

wzrost liczby osób niepełnosprawnych oraz długotrwale lub ciężko chorych. Zmiany 

demograficzne powodowały będą również zwiększanie się liczby osób chorych i 

niepełnosprawnych pozbawionych opieki i wsparcia ze strony najbliższych. Instytucje 

pomocowe muszą nastawić się na wsparcie tej kategorii potrzebujących. 

 

2.2.8. Problemy związane z macierzyństwem i wielodzietnością 

Macierzyństwo i wielodzietność same nie stanowią problemów społecznych, jednakże 

bardzo często pojawiają się problemy związane z realizacją funkcji macierzyńskiej oraz 

funkcjonowaniem rodzin wielodzietnych. Rodziny nie radzą sobie z opieką nad dzieckiem, nie 

potrafią właściwie realizować funkcji rodzicielskiej, w przypadku rodzin wielodzietnych 

często rodzice są zbyt obciążeni aby poradzić sobie ze wszystkimi zadaniami. Konieczne jest 

więc wsparcia rodzin w realizacji funkcji macierzyńskiej. 

Z pomocy społecznej w związku z koniecznością ochrony macierzyństwa korzystały w 

2015 roku 22 rodziny, wśród nich 9 rodzin, które wspierano ze względu na wielodzietność. 

Liczba rodzin uzyskujących pomoc w ciągu ostatnich trzech lat maleje (ryc. 36.). 
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Ryc. 36. Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu konieczności ochrony 

macierzyństwa (w tym wielodzietności) 

Źródło: MGOPS w Karczewie. 

 

Należy prognozować, że liczba rodzin wymagających wsparcia w związku z 

macierzyństwem i wielodzietnością utrzymywać się będzie na stałym poziomie. 

 

2.2.9. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego 

Występująca w rodzinach bezradność jest jednym z rodzajów bezradności w ogóle lub w 

relacjach interpersonalnych. Wiąże się ona z brakiem umiejętności wywoławczych i 

opiekuńczych, z problemami z realizacją zadań z zakresu opieki nad dziećmi, ich 

wychowywania oraz prowadzenia gospodarstwa domowego – przygotowywania posiłków, 

utrzymywania porządku, realizacji obowiązków rodzicielskich, co najczęściej skutkuje 

problemami przejawianymi przez dzieci, w tym zachowaniami dysfunkcyjnymi. W koncepcji 

ustawy o pomocy społecznej bezradnością w sprawach opiekuńczych-wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego bardziej zagrożone są rodziny niepełne i/lub 

wielodzietne. Nie oznacza to oczywiście, że w rodzinach pełnych, z jednym lub dwójką dzieci, 

takie problemy nie występują. W rodzinach niepełnych lub/i wielodzietnych przyjmować 

mogą one jednak większy zakres. W rodzinach niepełnych wynika to z faktu, że funkcje 

opiekuńczo-wychowawczą i prowadzenia gospodarstwa domowego realizuje jeden rodzic, 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczew na lata 2017-2026      

 

62 

 

zaś w rodzinach wielodzietnych problemy związane są z koniecznością opieki nad większą 

liczbą dzieci. 

Z pomocy społecznej ze względu na bezradność w sprawach opiekuńczych-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego w 2015 roku skorzystało 45 rodzin, 

w których żyło 178 osób. W ostatnich latach liczba rodzin korzystających z wsparcia z tego 

powodu zmalała (ryc. 37.). 

 

 

Ryc. 37. Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczej i prowadzenia gospodarstwa domowego 

Źródło: MGOPS w Karczewie. 

 

W związku z rosnącymi we współczesnym społeczeństwie trudnościami związanymi z 

pełnieniem ról rodziców, realizacją funkcji opiekuńczo-wychowawczej, brakiem wsparcia 

młodych rodziców ze strony dalszej rodziny (np. rodziców, rodzeństwa) oraz pojawiającymi 

się w coraz szerszym zakresie problemami wychowawczymi z dziećmi i młodzieżą 

prognozować należy wzrost liczby rodzin, których dotyczy bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. 
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2.2.10. Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 

Opuszczenie zakładu karnego nie oznacza automatycznie powrotu do społeczeństwa i 

pozytywnego funkcjonowania w społeczności. To, jak poradzi sobie osoba opuszczająca 

zakład karny zależy od wielu zmiennych, w tym m.in. od długości wyroku, rodzaju 

popełnionego przestępstwa, posiadania rodziny, utrzymywania z nią kontaktów i możliwości 

powrotu do rodziny, wsparcia ze strony rodziny i znajomych, możliwości odcięcia się od 

środowisk dysfunkcyjnych. Byli więźniowie bardzo często mają problemy z podjęciem 

zatrudnienia i uzyskaniem akceptacji lokalnej społeczności, stąd wymagają wsparcia pomocy 

społecznej. 

W 2015 roku pomocy w związku z trudnościami w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego skorzystały 3 rodziny, liczące łącznie 4 osoby, a więc głównie 

osoby samotne (ryc. 38.). W przypadku braku rodziny pomoc służb społecznych jest 

niezwykle cenna. W ostatnich latach liczba osób którym udzielano wsparcia ulegała 

znaczącym wahaniom, co wiąże się z różną liczbą osób przebywających w zakładach karnych, 

zwolnieniami z zakładów, w tym zwolnieniami warunkowymi. 

 

 

Ryc. 38. Liczba osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej z powodu trudności w przystosowaniu do 

życia po zwolnieniu z zakładu karnego 

Źródło: MGOPS w Karczewie. 

 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczew na lata 2017-2026      

 

64 

 

Należy prognozować utrzymywanie się liczby osób wymagających wsparcia z powodu 

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego na stałym poziomie. 

2.2.11. Zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe 

Do problemów społecznych silnie oddziałujących na jednostki i rodziny i rodzących 

sytuacje kryzysowe należą również zdarzenia losowe. Mogą one być spowodowane 

działaniem żywiołów lub sił przyrody (np. pożar, huragan, powódź), ale także mogą być 

spowodowane działaniami człowieka (np. włamania, kradzieże). Do szczególnego typu 

zdarzeń losowych zaliczyć też można zdarzenia powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub 

ekologicznej. Cechą zdarzenia losowego jest nagłe wystąpienie, wywołanie poważnej sytuacji 

kryzysowej w życiu jednostki lub rodziny, w której wymaga ona natychmiastowej pomocy. W 

takich przypadkach wsparcia udziela również pomoc społeczna.   

Zdarzenia losowe nie występują często – w ostatnich latach wsparcie z tytułu zdarzeń 

losowych i sytuacji kryzysowych uzyskiwały rocznie 1-2 rodziny, nie udzielano natomiast 

wsparcia z powodu klęski żywiołowej lub ekologicznej48. 

Ze względu na losowość i nieprzewidywalność występowania tych zdarzeń trudno 

prognozować ich występowanie w przyszłości. Należy założyć, że w przypadku 

niewystępowania klęsk żywiołowych lub ekologicznych liczba rodzin wymagających wsparcia 

w związku ze zdarzeniami losowymi będzie się utrzymywała na stałym poziomie. 

  

                                                 
48

 MGOPS w Karczewie. 
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2.3. Rozwiązywanie problemów społecznych w gminie Karczew 

2.3.1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Do rozwiązywania problemów społecznych powołane są w gminie specjalne instytucje, 

wśród których najważniejszą rolę odgrywa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Karczewie (MGOPS).  

Ośrodek pomocy społecznej realizuje przede wszystkim zadania z zakresu pomocy 

społecznej, określone ustawą o pomocy społecznej49, ale również wykonuje działania 

wynikające z innych ustaw, związane ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniem 

wychowawczym, dodatkami mieszkaniowymi, postępowaniem wobec dłużników 

alimentacyjnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wspieraniem rodziny i pieczą 

zastępczą oraz przeciwdziałaniem uzależnieniom i przemocy w rodzinie. Podkreślić należy, że 

poza Ośrodkiem wsparcia mieszkańcom udzielają również inne instytucje gminne, 

powiatowe oraz organizacje pozarządowe. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie zlokalizowany jest przy ul. 

Warszawskiej 28, w budynku Urzędu Miejskiego. Na dzień 31 grudnia 2015 roku MGOPS 

zatrudniał na umowy o pracę 15 pracowników (w tym 1 osoba przebywała na urlopie 

wychowawczym). Wśród zatrudnionych w MGOPS znajdują się: kierownik, 8 pracowników 

socjalnych (4 starszych specjalistów pracy socjalnej, 2 specjalistów pracy socjalnej i 2 

pracowników socjalnych), 2 osoby w księgowości, 1 pracownik sekcji świadczeń oraz 3 

pracownicy działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Dodatkowo MGOPS zatrudniał na 

umowę zlecenie 3 asystentów rodziny, 2 osoby do świadczenia specjalistycznych usług 

opiekuńczych, 16 osób do świadczenia usług opiekuńczych oraz informatyka.  

Kwoty wydatkowane na pomoc społeczną oraz inne obszary polityki społecznej w latach 

2010-2015 ulegały niewielkim wahaniom, w 2015 roku na wsparcie przeznaczono 5 691 033 

zł (ryc. 39.).  

 

 

                                                 
49

 Ustawa z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Dz.U. z 2016 r., poz. 930, 1583, 1948, 2174, tekst 
jednolity. 
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Ryc. 39. Kwoty wydatkowane na pomoc społeczną i inne obszary polityki społecznej przez gminę Karczew  

Źródło: MGOPS w Karczewie. 

 

Zestawienie głównych wydatków wskazuje, że największy udział w kosztach mają 

wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, które w analizowanym 

okresie stanowiły 48-56% całego budżetu. Kolejne istotne w budżecie pozycje to wydatki na 

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe 

oraz utrzymanie MGOPS (tabela 9.).  

Podstawowym obszarem działań Ośrodka jest udzielanie wsparcia zgodnie z ustawą o 

pomocy społecznej50. W tej sferze, w ostatnich latach, corocznie pomocą objętych było około 

280-380 rodzin (tabela 10.), łącznie około 580-860 osób. Widoczny jest znaczący spadek 

liczby osób o rodzin objętych wsparciem. W roku 2015 było to najmniej w analizowanym 

okresie – zaledwie 281 rodzin, w których było 579 osób, a więc około 3,64% ogółu 

mieszkańców. Wśród tych rodzin 183 zamieszkiwały w mieście Karczew, zaś 98 na terenach 

wiejskich gminy. Rodziny z dziećmi stanowiły w 2015 roku 34,2% rodzin korzystających z 

pomocy, zaś rodziny emerytów i rencistów 16,0%. Znaczący odsetek rodzin objętych pomocą 

stanowią gospodarstwa jednoosobowe – w 2015 roku stanowiły one 56,9% klientów. W 

przypadku rodzin z dziećmi dominują rodziny z jednym i dwójką dzieci, co wiąże się z 

przeciętną liczbą dzieci w rodzinach.  

                                                 
50

 Ustawa z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Dz.U. z 2016 r., poz. 930, 1583, 1948, 2174, tekst 
jednolity. 
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Tabela 9. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w 

budżecie gminy Karczew  

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ogółem 5503445 5306233 5313173 5572295 5697106 5691033 

w tym:       

Przeciwdziałanie narkomanii i 
alkoholizmowi 

88000 84700 103175 113208 115200 99662 

Ośrodki wsparcia 309423 310595 300000 306000 316000 364000 

Rodziny zastępcze 0 0 672 5677 14632 30743 

Wspieranie rodziny 0 0 21541 37603 38049 20044 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 

3089200 2916904 2765600 2814727 2760845 3069504 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach 
centrum integracji społecznej 

27183 24116 26265 31792 35615 37990 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

384505 357528 466097 512009 518687 490350 

Dodatki mieszkaniowe 94710 90910 91679 91886 78931 68127 

Zasiłki stałe 279100 253201 277403 349412 368875 400000 

Ośrodek Pomocy Społecznej 694863 725405 756464 728600 793276 856026 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze 

74291 79010 57414 59785 90879 89404 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2000 47500 0 0 0 0 

Pozostała działalność (w tym: klub 
integracji społecznej, warsztat terapii 
zajęciowej, prace społecznie użyteczne, 
program „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” - wkład własny gminy) 

238000 168245 173903 214122 235099 118021 

Pozostała działalność w zakresie polityki 
społecznej 

189730 207959 222125 264100 300 000 0 

Pomoc materialna dla uczniów 32440 40160 50835 43374 31018 27162 

Źródło: MGOPS w Karczewie. 
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Tabela 10. Typy rodzin objętych pomocą społeczną w gminie Karczew 

Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Rodziny  

w tym o liczbie osób: 

356 377 382 342 281 860 862 853 707 579 

1 165 180 185 191 160 165 180 185 191 160 

2 49 57 57 40 38 98 114 114 80 46 

3 42 48 56 49 30 126 144 168 147 90 

4 58 58 55 38 28 232 232 220 152 112 

5 24 21 14 11 13 120 105 70 55 65 

6 i więcej 18 13 15 13 12 119 87 96 82 76 

Rodziny z dziećmi ogółem 

w tym o liczbie dzieci: 

170 177 165 122 96 666 686 597 449 367 

1 84 80 62 38 27 252 240 162 100 63 

2  49 62 69 54 41 196 248 252 191 152 

3 19 22 18 17 15 95 110 82 76 71 

4 9 6 11 10 10 54 36 65 60 59 

5 5 5 3 1 1 35 35 21 7 7 

6 3 1 2 2 2 24 8 15 15 15 

7 i więcej 1 1 0 0 0 10 9 0 0 0 

Rodziny niepełne ogółem 

w tym o liczbie dzieci: 

51 53 57 47 41 141 153 163 148 127 

1 26 24 22 11 13 52 48 44 22 26 

2 15 17 25 24 19 45 51 75 72 57 

3 9 10 8 9 5 36 40 32 36 20 

4 i więcej 1 2 2 3 4 8 14 12 18 24 

Rodziny emerytów 

i rencistów ogółem 

w tym o liczbie osób: 

24 30 28 24 45 47 56 56 47 60 

1 12 15 13 13 35 12 15 13 13 35 

2 3 8 8 5 7 6 16 16 1 14 

3 8 3 4 4 1 24 9 12 12 3 

4 i więcej 1 4 3 2 2 5 16 15 12 8 

Źródło: MGOPS w Karczewie. 

 

Do najczęstszych przyczyn udzielania pomocy należą ubóstwo, niepełnosprawność oraz 

długotrwała lub ciężka choroba (tabela 11.). Podkreślić należy, że w ostatnich latach 

obserwujemy spadek liczby rodzin uzyskujących pomoc w związku z ubóstwem i 

bezrobociem, co wiąże się z poprawą sytuacji na rynku pracy. Zmniejsza się również liczba 

rodzin uzyskujących pomoc w związku z potrzebą ochrony macierzyństwa i bezradnością w 
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sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Na stałym 

poziomie utrzymuje się natomiast liczba rodzin otrzymujących wsparcie w związku z 

niepełnosprawnością oraz długotrwałą lub ciężką chorobą. 

 

Tabela 11. Powody udzielenia pomocy społecznej w gminie Karczew  

Powody przyznania pomocy 
Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Ubóstwo 115 147 158 145 132 203 275 327 272 233 

Sieroctwo 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Bezdomność 9 10 12 10 8 9 11 14 10 8 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 35 34 39 31 22 152 153 168 131 93 

w tym wielodzietność 17 15 15 12 9 89 82 84 74 49 

Bezrobocie 75 118 115 90 65 219 339 335 231 156 

Niepełnosprawność 123 136 133 133 125 217 260 255 236 219 

Długotrwała lub ciężka choroba 121 117 121 117 115 220 218 241 232 219 

Bezradność w sprawach opiek.-wych. i 
prowadzeniu gosp. dom. 

71 63 62 60 45 265 236 233 230 178 

w tym rodziny niepełne 51 46 47 47 31 141 141 137 148 101 

w tym rodziny wielodzietne 20 17 15 13 14 124 95 96 82 77 

Przemoc w rodzinie 11 6 8 8 5 30 14 20 21 10 

Alkoholizm 54 83 72 64 40 125 189 179 141 79 

Narkomania 5 6 1 5 4 9 10 1 8 10 

Trudności w przystosowaniu do życia po 
zwolnieniu z zakładu karnego 

5 15 7 4 3 8 24 12 4 4 

Trudności w integracji osób, które 
otrzymały status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą 

0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 

Zdarzenie losowe i sytuacje kryzysowe 5 22 23 30 24 19 56 67 84 64 

Źródło: MGOPS w Karczewie. 

 

Jednym z najistotniejszych zadań pomocy społecznej jest praca socjalna – działalność 

mającą 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. Pracę socjalną realizują pracownicy socjalni 

w odniesieniu do osób korzystających ze wsparcia pomocy społecznej. Podopieczni MGOPS 

korzystają również ze specjalistycznego poradnictwa i wsparcia w postaci interwencji 

kryzysowej. Praca z rodzinami prowadzona jest także przy wykorzystaniu kontraktu 

socjalnego (tabela 12.). 
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Tabela 12. Usługi pomocy społecznej udzielone przez MGOPS w Karczewie – liczba rodzin objęta usługami 

Usługa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Poradnictwo specjalistyczne 12 2 13 10 4 9 

Praca socjalna 269 217 217 186 192 136 

Interwencja kryzysowa 11 4 3 3 3 17 

Kontrakt socjalny 8 9 12 15 26 10 

Źródło: MGOPS w Karczewie. 

 

Rodzaje świadczeń pieniężnych i niepieniężnych oferowane przez pomoc społeczną 

uzależnione są z jednej strony od potrzeb klientów, z drugiej zaś od zasad ich świadczenia i 

uprawnionych kategorii osób określonych ustawą o pomocy społecznej51. Do 

najważniejszych świadczeń udzielanych w ramach pomocy społecznej przez MGOPS w 

Karczewie należą: 

 Zasiłki oraz pomoc w naturze – zasiłki pieniężne: zasiłek stały, zasiłek okresowy, 

zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy na pokrycie części lub całości kosztów 

zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku 

domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu, 

rehabilitacji, pomoc w naturze (m.in. żywność, odzież, obuwie);  

 Wsparcie w postaci dożywiania prowadzone w ramach programu „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania” – w formie posiłków (dla dzieci w przedszkolach i szkołach) oraz 

zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub produktów żywnościowych; 

 Wsparcie w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (świadczonych 

bezpłatnie lub odpłatnie – zależnie od dochodu rodziny) oraz pobytu w domu 

pomocy społecznej (tabela 13.). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51

 Ustawa z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Dz.U. z 2016 r., poz. 930, 1583, 1948, 2174, tekst 
jednolity. 
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Tabela 13. Świadczenia z pomocy społecznej udzielone przez MGOPS w Karczewie 

Rodzaj pomocy 
Liczba osób Kwota świadczeń 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Zasiłek stały  74 71 76 84 86 81 278225 254418 276681 349196 376727 364876 

Zasiłek okresowy 60 61 101 100 93 73 49165 41572 100644 130970 119502 93289 

Zasiłek celowy ogółem 266 238 239 203 196 137 250205 215105 134678 111898 127470 86600 

Posiłek ogółem 128 125 153 167 139 130 58743 69192 89381 102679 87372 72817 

Schronienie 0 0 2 6 6 6 0 0 1 933 22424 29579 35335 

Ubranie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sprawienie pogrzebu 2 1 5 2 1 1 4150 1296 8542 4266 1987 2759 

Odpłatność gminy za pobyt 
w domu pomocy 
społecznej 

10 13 11 10 11 12 191826 231699 239380 275301 300816 317874 

Usługi opiekuńcze ogółem 7 4 5 13 15 16 34356 24775 18968 37125 64931 55398 

Specjalistyczne usługi dla 
osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

3 3 2 2 2 3 41600 32640 25200 22660 25560 40080 

Źródło: MGOPS w Karczewie. 

 

Najwyższe kwoty wydatkowane są na usługi pobytu w domach pomocy społecznej 

(placówkach całodobowej opieki), a także zasiłki stałe, przysługujące osobom, które w 

sposób trwały lub długofalowy nie mają możliwości uzyskiwania niezbędnych środków 

utrzymania własnym staraniem (całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub 

niepełnosprawności i spełniającym kryterium dochodowe). Znaczące są również wydatki na 

pozostałe rodzaje zasiłków, wsparcie w postaci posiłku oraz usługi opiekuńcze. Ze względu na 

postępujący proces starzenia się społeczeństwa należy spodziewać się utrzymania takiej 

struktury wydatków i zwiększania się zapotrzebowania na usługi opiekuńcze oraz pobyt w 

domu pomocy społecznej. 

Kolejny obszar zadań realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Karczewie to udzielanie wsparcia w postaci dodatków mieszkaniowych, czyli pomocy dla 

osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Pomoc 

przysługuje zależnie od dochodu oraz określonego ustawowo metrażu mieszkania. Wysokość 

dodatku obliczana jest w oparciu o wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkania. Wsparcia 

w postaci dodatków mieszkaniowych udzielano corocznie 40-80 rodzinom, w 2015 roku z 

pomocy skorzystało 40 rodzin (tabela 14.).  



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczew na lata 2017-2026      

 

72 

 

Od 1 stycznia 2014 roku osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy i posiadająca umowę 

sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym oraz 

zamieszkująca w miejscu dostarczania tej energii może ubiegać się również o dodatek 

energetyczny. W 2015 roku z dodatków energetycznych skorzystało 30 rodzin. 

 

Tabela 14. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne udzielane przez MGOPS w Karczewie 

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dodatki 
mieszkaniowe 

Liczba gospodarstw 
domowych 

77 75 78 62 40 40 

Kwota świadczeń w zł 95 000 91 000 91 700 91 486 74 988 64 095 

Dodatki 
energetyczne 

Liczba gospodarstw 
domowych 

x x x x 26 30 

Kwota świadczeń w zł x x x x 3 773 4 031 

Źródło: MGOPS w Karczewie. 

 

Ważnym obszarem działalności ośrodka pomocy społecznej jest realizowanie zadań 

określonych ustawą o świadczeniach rodzinnych52. Świadczenia rodzinne przyznawane są na 

okres zasiłkowy, który – w stanie prawnym obowiązującym od 2009 roku – oznacza okres od 

1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Do świadczeń rodzinnych 

należą: 

 Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego (z tytułu urodzenia dziecka, 

wielodzietności, kształcenia i rehabilitacji dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, 

dojazdów do szkoły znajdującej się poza miejscem zamieszkania, korzystania z urlopu 

wychowawczego); 

 Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz 

specjalny zasiłek opiekuńczy; 

 Zasiłek dla opiekuna; 

 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) . 

                                                 
52

 Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Dz.U. z 2003 r., nr 228, poz. 2255, tekst jednolity 
ze zm. 
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Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku przyznawane są osobom spełniającym określone 

kryterium dochodowe53, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka od początku 

2013 roku również uzależniona jest od dochodu54.   

W 2015 roku z wsparcia w ramach świadczeń rodzinnych skorzystały 323 rodziny (ryc. 

40.). Podkreślić należy, że liczba rodzin uprawnionych do świadczeń rodzinnych ulega 

corocznym wahaniom, a świadczenia rodzinne stanowią kluczowy rodzaj świadczeń dla 

mieszkańców korzystających z usług MGOPS. Do najczęściej pobieranych świadczeń należą 

zasiłki rodzinne oraz dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 

podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania oraz wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej. Istotnym rodzajem świadczeń rodzinnych są świadczenia opiekuńcze, które 

dedykowane są rodzinom z osobami niepełnosprawnymi.  

 

 

Ryc. 40. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę Karczew  

Źródło: MGOPS w Karczewie. 

 

 

 

 

 

                                                 
53

 Aktualnie obowiązujące (od 1.XI.2015 r.) kryterium dochodowe wynosi 674 zł, zaś w przypadku rodziny z 
dzieckiem niepełnosprawnym 764 zł. 
54

 Kryterium dochodowe jest jednak w tym przypadku dużo wyższe i wynosi 1922 zł na osobę w rodzinie. 
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Tabela 15. Świadczenia rodzinne udzielane przez MGOPS w Karczewie 

Wyszczególnienie 

2013 2014 2015 

liczba 
świadczeń 

kwota 
świadczeń 

liczba 
świadczeń 

kwota 
świadczeń 

liczba 
świadczeń 

kwota 
świadczeń 

Zasiłki rodzinne 

W tym na dziecko w wieku: 

7979 783204 7432 728228 7245 727812 

- Do ukończenia 5 roku życia 2368 182336 2215 170555 2041 160733 

- Powyżej 5 roku życia, do 
ukończenia 18 roku życia 

4933 522898 4698 497988 4649 502022 

- Powyżej 18 roku życia, do 
ukończenia 21 roku życia 

656 75440 509 58535 540 63304 

- Powyżej 21 roku życia, do 
ukończenia 24 roku życia 

22 2530 10 1150 15 1753 

Dodatki do zasiłków rodzinnych 

w tym z tytułu: 

3690 479726 3339 417963 3454 436900 

- Urodzenia dziecka 58 58000 36 36000 41 41000 

- Opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu 
wychowawczego 

410 157696 337 131273 355 137881 

- Samotnego wychowywania 
dziecka 

238 43170 270 48690 232 41960 

- Kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego, z tego w 
wieku: 

529 40980 591 45420 569 45700 

do 5 roku życia 67 4020 93 5580 79 4940 

powyżej 5 roku życia 462 36960 498 39840 490 40760 

- Rozpoczęcia roku szkolnego 452 45200 438 43 800 451 45100 

- Podjęcia przez dziecko nauki w 
szkole poza miejscem 
zamieszkania: 

916 47720 742 38780 801 43239 

na pokrycie wydatków 
związanych z zamieszkaniem w 
miejscowości, w której znajduje 
się szkoła 

48 4320 42 3780 22 2040 

na pokrycie wydatków 
związanych z dojazdem do 
miejscowości, w której znajduje 
się szkoła 

868 43400 700 35000 779 41199 

- Wychowywanie dziecka w 
rodzinie wielodzietnej 

1087 86960 925 74000 1005 82020 

Ogółem zasiłki rodzinne z 
dodatkami 

11669 1262930 10771 1146191 10699 1164712 

Zasiłki pielęgnacyjne 3243 496179 3294 503982 3289 503217 

Świadczenia pielęgnacyjne 408 230380 405 300420 467 550467 

Dodatek do świadczenia 
pielęgnacyjnego 

193 19300 0 0 0 0 
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Specjalny zasiłek opiekuńczy 0 0 8 4160 49 23834 

Ogółem zasiłki rodzinne z 
dodatkami i świadczenia 
opiekuńcze 

15513 2008789 14478 1954753 14 504 2242230 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka 

127 127000 118 118000 123 123000 

Razem świadczenia rodzinne 15640 2135789 14596 2072753 14 627 2365230 

Wydatki na składki na 
ubezpieczenia społeczne i 
ubezpieczenie zdrowotne 

x 74786 x 57018 x 109138 

Kwota wypłaconych zasiłków dla 
opiekunów 

x x x 27843 x 12480 

Kwota wypłaconych składek na 
ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia 
społecznego oraz ubezpieczenie 
zdrowotne 

x x x 2146 x 564 

Źródło: MGOPS w Karczewie. 

 

Kolejny rodzaj zadań realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Karczewie obejmuje zadania realizowane w ramach ustawy o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów55. MGOPS wypłaca świadczenia z funduszu alimentacyjnego56 

(tabela 16.), prowadzi również działania wobec dłużników alimentacyjnych, w tym prowadzi 

działania na rzecz zwrotu kwot wypłaconych z funduszu alimentacyjnego (zgłasza do Biur 

Informacji Gospodarczej (BIG) informacje o wysokości zadłużenia poszczególnych osób). 

 

Tabela 16. Świadczenia alimentacyjne wypłacane przez MGOPS w Karczewie 

Świadczenia alimentacyjne 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba osób x x x 89 88 95 

Liczba rodzin 57 52 56 56 57 59 

Kwota świadczeń w zł 407137 406555 424800 478693 459150 471263 

Źródło: MGOPS w Karczewie. 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania na rzecz rodzin 

określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej57. Nakłada ona na 

                                                 
55

 Ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Dz.U. z 2007 r., nr 192, poz. 
1378, tekst jednolity ze zm. 
56

 Przysługują jeżeli egzekucja alimentów w okresie dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku jest 
bezskuteczna, a dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczył kwoty 725 zł. 
57

 Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz.U. z 2016 r. poz. 575, 1583, 
1860, tekst jednolity. 
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gminy zadania polegające na przyjęciu i realizacji programu wspierania rodziny, zatrudnieniu 

asystenta rodziny (obligatoryjnie od 2015 roku) oraz współfinansowaniu pobytu dzieci z 

gminy umieszczonych w pieczy zastępczej.  

W MGOPS zatrudnieni są asystenci rodziny w ramach umów cywilnoprawnych. W 2015 

roku wsparciem asystentów objętych było 15 rodzin (tabela 17.).  

 

Tabela 17. Zadania z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej realizowane przez MGOPS w Karczewie 

Wyszczególnienie 2013 2014 2015 

Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny 26 24 15 

Liczba rodzin wspierających 0 0 0 

Liczba asystentów rodziny 6 6 3 

Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w zł 7200 14632 30743 

Źródło: MGOPS w Karczewie. 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obsługuje też finansowo realizację zadania 

rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny. Karta wydawana jest w 

Urzędzie Miejskim w Karczewie. W latach 2014-2015 zarejestrowano 118 rodzin, dla których 

wydano 601 Kart Dużej Rodziny, w tym 227 dla osób dorosłych i 374 dla dzieci58. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania związane z 

obsługą i wypłacaniem świadczenia wychowawczego w ramach programu 500 Plus. 

Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym bądź faktycznym 

dziecka na dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne 

dziecko przysługuje niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze dziecko rodzice 

otrzymują po spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł na 

osobę w rodzinie, w której wychowywane jest dziecko niepełnosprawne. Wprowadzenie 

świadczenia wychowawczego od 1 kwietnia 2016 roku spowodowało znaczące zwiększenie 

liczby klientów MGOPS. W okresie od kwietnia do października 2016 roku złożono 1275 

wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i wydano 1203 decyzje 

przyznających prawo do świadczenia wychowawczego (tabela 18.). W tym okresie 

wypłacono 11440 świadczeń, w tym 35,1% na pierwsze dziecko (tabela 19.). Co miesiąc takie 

świadczenie pobiera ponad 1100 rodzin (ryc. 41). 

 

                                                 
58

 MGOPS w Karczewie. 
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Tabela 18. Informacja o złożonych wnioskach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz o 

wydanych decyzjach w sprawie przez MGOPS w Karczewie 

Wyszczególnienie 
01.04.2016-
31.10.2016 

Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 

z tego: 
1275 

- Złożonych w formie papierowej 1017 

- Złożonych drogą elektroniczną 258 

Liczba oczekujących na rozpatrzenie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego 

12 

Liczba wydanych decyzji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego 1264 

- W tym liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego 1203 

Liczba prowadzonych od 1 kwietnia 2016 r. spraw dotyczących zamiany formy wypłaty 
świadczenia wychowawczego z pieniężnej na rzeczową lub na opłacanie usług 

0 

Źródło: MGOPS w Karczewie. 

 
Tabela 19. Informacja o należnych i wypłaconych świadczeniach wychowawczych dla MGOPS w Karczewie 

Wyszczególnienie 
01.04.2016-
31.10.2016 

Liczba świadczeń wychowawczych należnych za okres 01.04.2016-31.10.2016 11440 

- W tym na pierwsze dziecko 4017 

Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężnej w okresie 
01.04.2016-31.10.2016 

11440 

Liczba świadczeń wychowawczych przekazanych w formie rzeczowej lub opłacania usług w 
okresie 01.04.2016-31.10.2016  

0 

Poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenie wychowawcze (bez środków na 
koszty obsługi i na wdrożenie) 

5695915 

Źródło: MGOPS w Karczewie. 
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Ryc. 41. Liczba rodzin mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko/dzieci za dany 

miesiąc w gminie Karczew  

Źródło: MGOPS w Karczewie. 

 

Prowadzone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działania na rzecz osób i 

rodzin wymagających wsparcia czynią ten podmiot kluczowym ogniwem systemu 

rozwiązywania problemów społecznych w gminie. 

 

2.3.2. Gminny Zespół Interdyscyplinarny  

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie59 wymaga stworzenia gminnego 

systemu rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie. W jego ramach niezbędne jest 

opracowanie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, powołanie zespołu 

interdyscyplinarnego, który będzie prowadził postępowania z zakresu Niebieskich Kart, 

przeprowadzanie procedur Niebieskiej Karty, prowadzenie szeroko pojętego poradnictwa, 

edukacji i tworzenia systemu interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W działaniach tych aktywnie uczestniczy pomoc społeczna, jednakże ideą są działania łączące 

aktywność różnych instytucji, m.in. ośrodka pomocy społecznej, Policji, oświaty czy ochrony 

zdrowia. Aktualnie działalność w sferze przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzona 

jest w gminie Karczew w oparciu o Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 

                                                 
59

 Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U. z 2005 r., nr 180, poz. 1493, tekst 
jednolity ze zm. 
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Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020. Kluczową instytucją w tym zakresie jest 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający w 

następującym składzie: 

 Agnieszka Zubkiewicz, MGOPS Karczew,  

 Bożenna Witak, Stowarzyszenie „W stronę słońca” Karczew, 

 Ewa Urbanik, Sąd Rejonowy w Otwocku—wydział rodzinny,  

 Mirosław Rosłaniec, Policja Karczew, 

 Grażyna Dźwigała, pedagog SP w Karczewie, 

 Maria Dembowska, Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej Karczew, 

 Jadwiga Danielewska, ZOZ Karczew, 

 Marcin Michalczyk, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Karczewie, 

 Paweł Gębicki, psycholog w Gimnazjum w Karczewie, 

 Winicjusz Gółkowski, Sąd Rejonowy w Otwocku – wydział karny. 

Analiza liczby założonych i kontynuowanych procedur „Niebieska karta” wskazuje na 

utrzymywanie się zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy. „Niebieskie karty” zakłada 

głównie Policja, kierując postępowanie do Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół powołuje 

grupy robocze, które prowadzą działania zmierzające do rozwiązania problemu przemocy w 

rodzinie. Informacje dotyczące procedury „Niebieska karta” zestawiono w tabeli 20. 

Działalność Zespołu wspiera Punkt Interwencji Kryzysowej, działający przy Punkcie 

Konsultacyjnym, mieszczącym się w Karczewie, przy ul. Berlinga 1. Pomocy udziela w nim 

psycholog. W 2014 w Punkcie zarejestrowano 198 wizyt, zaś w 2015 roku – 201. Wskazuje to 

na duże zainteresowanie wsparciem Punktu i potrzebę prowadzenia tego typu działań. 
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Tabela 20. Działania podejmowane przez na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Karczew 

Podejmowane działania 2014 2015 

Liczba procedur „Niebieska karta” kontynuowanych z poprzednich 
okresów 

33 9 

Liczba formularzy „Niebieska karta” założonych w danym roku ogółem 19 34 

Liczba formularzy „Niebieska karta” założonych przez jednostki 
organizacyjne pomocy społecznej 

2 3 

Liczba formularzy „Niebieska karta” założonych przez GKRPA 0 0 

Liczba formularzy „Niebieska karta” założonych przez Policję 16 31 

Liczba formularzy „Niebieska karta” założonych przez jednostki oświaty 1 0 

Liczba formularzy „Niebieska karta” założonych przez jednostki 
ochrony zdrowia 

0 0 

Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego 8 10 

Liczba powołanych grup roboczych 9 21 

Liczba spotkań grup roboczych 84 120 

Liczba przekazanych przez Zespół Interdyscyplinarny/ grupę roboczą 
zawiadomień do organów ścigania o popełnieniu przestępstwa w 
związku z użyciem przemocy w rodzinie 

0 0 

Osoby, którym zapewniono schronienie w ośrodkach wsparcia lub 
specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy 

0 0 

Przypadki odebrania dziecka w związku z przemocą w rodzinie 0 0 

Liczba zakończonych procedur „Niebieska karta” ogółem 43 18 

Liczba zakończonych procedur „Niebieska karta” w związku z 
zakończeniem przemocy w rodzinie i zrealizowaniem indywidualnego 
planu pomocy  

37 12 

Liczba zakończonych procedur „Niebieska karta” w związku z brakiem 
zasadności podjętych działań 

5 6 

Źródło: MGOPS w Karczewie. 

 

2.3.3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest podmiotem 

prowadzącym działania na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w tym 

realizuje zadania wnikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Karczew. Wskazany Program jest 

dokumentem obligatoryjnym, przyjmowany jest corocznie i określa szczegółowo cele i 

zadania Komisji.  Główne obszary działalności obejmują: działania w zakresie ograniczenia 

dostępności alkoholu i kontroli punktów sprzedaży alkoholu, zapewnienie dostępności 

pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz wspomaganie 
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działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych.  

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w następującym 

składzie: 

 Tadeusz Marton (przewodniczący); 

 Wiesława Zackiewicz (wiceprzewodniczący); 

 Bożenna Witak; 

 Jadwiga Danielewska; 

 Katarzyna Pawłowska; 

 Henryk Grąbczewski; 

 Marcin Michalczyk. 

W ramach zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w latach 2014-2015 

podejmowane były następujące działania: 

 Dofinansowanie wyjazdu dla dzieci i młodzieży na kolonie i zimowiska profilaktyczne; 

 Programy profilaktyczne w placówkach oświatowych (spektakle i zajęcia 

profilaktyczne, warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne, program „Trzeźwy kierowca”, 

kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, spektakle profilaktyczne); 

 Wsparcie prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci; 

 Konsultacje psychologiczne i terapeutyczne ; 

 Szkolenia pracowników; 

 Organizacja wieczoru wigilijnego. 

 

Osoby potrzebujące wsparcia korzystać mogą z pomocy Punktu Konsultacyjnego, 

działającego w Karczewie, przy ul. Berlinga 1, w którym uzyskać mogą wsparcie psychologa i 

terapeuty uzależnień.  Z porad w Punkcie corocznie korzysta ponad 400 osób, zarówno osoby 

z problemem alkoholowym i sprawcy przemocy, jak i członkowie ich rodzin oraz ofiary 

(tabela 21.). Świadczy to o istotności podejmowanych działań.  

Dodatkowo pomocą w walce z uzależnieniami i wsparciem w utrzymaniu trzeźwości 

służą dwa kluby Anonimowych Alkoholików, które działają przy Punkcie Konsultacyjnym w 

Karczewie oraz przy kościele w Otwocku Wielkim. 

 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczew na lata 2017-2026      

 

82 

 

 

 

 

Tabela 21. Wsparcie udzielane przez Punkt Konsultacyjny w gminie Karczew 

Kategoria klientów: 
2014 2015 

Liczba osób Liczba porad Liczba osób Liczba porad 

Ogółem 431 794 412 732 

Osoby z problemem alkoholowym 196 280 184 270 

Dorośli członkowie rodziny osoby z 
problemem alkoholowym 

127 260 130 240 

Ofiary przemocy w rodzinie 86 206 80 180 

Sprawcy przemocy w rodzinie 22 48 18 42 

Źródło: MGOPS w Karczewie. 
 

2.3.4. Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 

Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej zlokalizowany jest w Karczewie, 

przy ul. Berlinga 2. Jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

prowadzonym przez gminę Karczew. Ośrodek dysponuje 25 miejscami, które są w pełni 

zajęte przez osoby korzystające z usług placówki (tabela 22.).  

 

Tabela 22. Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej    

Wyszczególnienie 2013 2014 2015 

Liczba miejsc w placówce 25 25 25 

Liczba osób korzystających 26 27 25 

Liczba osób umieszczonych 26 27 25 

Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku) 0 0 0 

Kadra – liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia 
danego roku) 

6 6 6 

Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówki w zł 438000 456062 529300 

Źródło: MGOPS w Karczewie. 

 

Ośrodek zapewnia swoim podopiecznym: 

 Trening funkcjonowania w życiu codziennym – który ma na celu doprowadzenie do 

poprawy funkcjonowania podopiecznych w różnych dziedzinach życia. W ramach 

treningu prowadzone jest kształtowanie umiejętności komunikowania się, 

wzbogacanie słownika pojęciowego uczestników, nabywanie i doskonalenie 
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umiejętności nawiązywania kontaktów i podtrzymywania rozmowy, zachęcanie do 

samodzielnych wypowiedzi, uświadamianie odpowiedzialności za swoje wypowiedzi, 

zachowania i czyny, kształtowanie umiejętności współpracy, zasad partnerstwa, 

rozwiązywania problemów, utrzymywania kontaktów z otoczeniem, a także 

rozwijanie cech takich jak: życzliwość, sprawiedliwość, szacunek, koleżeńskość, 

tolerancja. 

 Poradnictwo psychologiczne – prowadzone przez zatrudnionego w Ośrodku 

psychologa w ramach zajęć indywidualnych i grupowych. 

 Pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych – poprzez stały kontakt z lekarzem 

pierwszego kontaktu, wsparcie z korzystaniu z wizyt w Poradni Zdrowia Psychicznego 

i u innych specjalistów. Ośrodek organizuje pomoc w wykupywaniu leków oraz 

wspiera podczas hospitalizacji. 

 Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych – poprzez pracę pracownika socjalnego. 

 Realizacja niezbędnej opieki – zarówno w placówce, jak i w miejscu zamieszkania; 

 Terapię ruchową – w postaci gimnastyki, zarówno na sali gimnastycznej, jak i w 

plenerze oraz spacerów. 

 Wyżywienie – w ramach prowadzonej w Ośrodku pracowni kulinarnej60. 

 

2.3.5. Pozostałe instytucje gminy Karczew działające na rzecz rozwiązywania 
problemów społecznych 

Na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w gminie działają również inne 

instytucje, realizujące cele społeczne w powiązaniu ze swoimi głównymi zadaniami. Wskazać 

tu można przede wszystkim na podmioty systemu oświaty, a także ochrony zdrowia i 

gospodarki mieszkaniowej.  

W rozwiązywaniu problemów społecznych w odniesieniu do dzieci i młodzieży 

uczestniczą placówki systemu oświaty. Działalność w tym zakresie obejmuje wsparcie 

finansowe w postaci stypendiów, pomoc pedagogiczno-psychologiczną oraz wsparcie w 

nauce dzieci, które potrzebują pomocy, w tym mających specjalne potrzeby edukacyjne. 

Dzieci korzystają również z dofinansowania do wyjazdów wakacyjnych i zimowisk. Wsparcie 

                                                 
60

 Sprawozdanie za rok 2015 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Karczewie. 
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materialne udzielane jest w postaci stypendiów, zasiłków i wyprawek. Informacje w tym 

zakresie zestawione zostały w tabeli 23. 

 

Tabela 23. Stypendia socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne 

Stypendia socjalne dla uczniów i zasiłki szkolne 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Liczba osób 54 112 117 116 113 82 

Kwota świadczeń w zł 21 237 28 600 33 485 43 374 31 018 27 162 

Źródło: MGOPS w Karczewie. 
 
 

2.3.6. Instytucje powiatowe działające na rzecz rozwiązywania problemów 
społecznych 

Za rozwiązywanie problemów społecznych odpowiadają również instytucje 

powiatowe. Szczególne zadania mają one w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny 

i systemu pieczy zastępczej, wspierania osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, ochrony zdrowia, pomocy bezrobotnym i ich aktywizacji oraz oświaty. Do 

najważniejszych jednostek realizujących te zadania należą: 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Komunardów 10, wejście B, Otwock – w 

jego ramach działa również Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o 

Niepełnosprawności.  PCPR realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji zawodowej oraz 

społecznej osób niepełnosprawnych, a także przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 Powiatowy Urząd Pracy, ul. Górna 11, Otwock – realizuje zadania z zakresu wsparcia 

osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia. 

 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Batorego 44, Otwock – świadczy opiekę 

szpitalną oraz ambulatoryjną, w tym specjalistyczną. 

 Jednostki oświatowe – wśród jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat 

otwocki wskazać należy na: 

 placówki pracy pozaszkolnej: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Otwocku, ul. Majowa 17/19, Otwock; Powiatowy 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku, ul. 

Poniatowskiego 10, Otwock; 
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 szkoły i placówki szkolnictwa specjalnego: Powiatowe Gimnazjum Specjalne 

Nr 21 w Otwocku, ul. Mickiewicza 43/47, Otwock; Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy Nr 2, ul. Literacka 8, Otwock (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 

2 dla Dzieci Niesłyszących, Słabosłyszących oraz z Autyzmem, w tym z 

Zespołem Aspergera, Gimnazjum Specjalne Nr 2 dla Dzieci Niesłyszących, 

Słabosłyszących oraz z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, Liceum 

Ogólnokształcące Specjalne Nr IV dla Młodzieży Niesłyszącej, Słabosłyszącej 

oraz z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

Specjalna Nr 4 dla Młodzieży Niesłyszącej, Słabosłyszącej oraz z Autyzmem, w 

tym z Zespołem Aspergera, Technikum Specjalne Nr 3 dla Młodzieży 

Niesłyszącej, Słabosłyszącej oraz z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, 

Szkoła Policealna Specjalna Nr 3 dla Młodzieży Niesłyszącej, Słabosłyszącej 

oraz z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera); Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy Nr1 im. Marii Konopnickiej dla dzieci z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym w Otwocku, ul. 

Majowa 17/19, Otwock (Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 1, Gimnazjum 

Specjalne Nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 3, Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do Pracy); Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” w 

Józefowie, ul. Główna 10, Józefów; 

 szkoły ponadgimnazjalne: Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I. Gałczyńskiego 

w Otwocku, ul. gen. Filipowicza 9, Otwock; Zespół Szkół Ekonomiczno-

Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku, ul. Konopnickiej 3, 

Otwock (Technikum Nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, Ośrodek 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, Szkoła Policealna dla Dorosłych); 

Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku, ul. Słowackiego 4/10, Otwock (Liceum 

Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego, Liceum Ogólnokształcące dla 

Dorosłych); Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Otwocku, ul. 

Pułaskiego 7, Otwock (Liceum Ogólnokształcące Nr II, Technikum Nr 2, 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1, Szkoła Policealną Nr 2 w Otwocku)61. 

 

                                                 
61

 Powiat Otwocki, http://www.powiat-otwocki.pl/powiat/zawartosc/152/. 
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2.3.7. Organizacje pozarządowe 

Organizacje pozarządowe mogą działać na rzecz rozwiązywania problemów społecznych 

prowadząc aktywność samodzielną, jak i współpracując w tym zakresie z sektorem 

publicznym. Jak wynika z analizy działających w Karczewie podmiotów trzeciego sektora 

głównie zajmują się one sferą sportu i rekreacji, kulturą i organizacją czasu wolnego. Ten 

obszar stanowi również kluczową dziedzinę współpracy z samorządem.  

Organizacją pozarządową aktywną w sferze rozwiązywania problemów społecznych oraz 

współpracującą z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej jest Stowarzyszenie „W 

stronę słońca”. Stowarzyszenie działa m.in. na rzecz integracji społecznej i zawodowej 

młodzieży zagrożonej niedostosowaniem oraz niedostosowanej społecznie, pomocy 

społecznej dla rodzin dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym i 

niedostosowanych, w tym pomoc rodzinom i dzieciom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i dzieci, podtrzymywania tradycji narodowej, 

krajoznawstwa oraz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu, kształtowania świadomości ekologicznej, upowszechniania i ochrony 

wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich. Organizacja prowadzi działalność 

edukacyjną i adaptacyjną, umożliwiającą młodzieży zagrożonej niedostosowaniem oraz 

niedostosowanej społecznie usamodzielnienie się i włączenie się do aktywnej pracy 

zawodowej i społecznej. Prowadzi również działalność charytatywną, popularyzuje wiedzę o 

problemach młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i niedostosowanej społecznie. 

Stowarzyszenie „W stronę słońca” uczestniczy w programach zwiększających 

bezpieczeństwo żywnościowe osób najbardziej potrzebujących, obecnie jest to program: 

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 prowadzony przez Bank Żywności SOS w Warszawie i 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym. W ramach tych działań co miesiąc ok. 300 osób z miasta i gminy 

Karczew otrzymuje paczki żywnościowe.  

Stowarzyszenie prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną, która mieści się w Karczewie 

przy ulicy Bielińskiego 1, w budynku należącym do parafii św. Wita w Karczewie. Placówka 

czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 19.00. 
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Zadaniem placówki jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i 

młodzieży do samodzielnego życia, poprzez objęcie ich działaniami wychowawczymi, 

opiekuńczymi, edukacyjnymi i profilaktycznymi. Główne cele to:  

 Otoczenie dzieci w wieku 7-13 lat opieką profilaktyczno-wychowawczą; 

 Tworzenie warunków do nauki; 

 Organizowanie fachowej pomocy dzieciom w pokonywaniu trudności w nauce; 

 Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień; 

 Wspomaganie rodzin; 

 Organizowanie wycieczek i imprez kulturalnych dla podopiecznych62. 

 

 

  

                                                 
62

 Stowarzyszenie „W stronę słońca”, http://mgopskarczew.pl/index.php/stowarzyszenie-w-strone-slonca; 
http://wstroneslonca.org.pl/. 
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2.4. Problemy społeczne w gminie Karczew – wyniki badań empirycznych 

W pracach nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczew na lata 

2017-2026 wykorzystano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego dla potrzeb 

przygotowania Analizy problemów społecznych na terenie Gminy Karczew na próbie 50 osób 

działających w sferze społecznej w gminie Karczew i zawodowo zajmujących się 

rozwiązywaniem problemów społecznych. Celem ankiety była identyfikacja kluczowych 

problemów społecznych występujących na terenie gminy. Przeprowadzenie ankiet wśród 

osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych wynikało z faktu, że osoby 

zajmujące się rozwiązywaniem problemów społecznych mają większą wiedzę w tym zakresie 

i najczęściej lepiej potrafią ocenić sytuację społeczną na terenie gminy. Badanie ankietowe 

zrealizowano w 2016 roku, udział w nim wzięło 50 osób, przedstawiciele Rady Miejskiej, 

sołtysów i rad sołeckich, Urzędu Miejskiego w Karczewie, instytucji pomocy społecznej, 

oświaty oraz organizacji pozarządowych (ryc. 42.) 

Wyniki badań ankietowych uzupełnione zostały pogłębionymi wywiadami 

indywidualnymi przeprowadzonymi z 8 osobami odpowiedzialnymi za rozwiązywanie 

problemów społecznych – przedstawicielami Rady Miejskiej, Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, sektora edukacji, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Policji oraz 

Stowarzyszenia „W stronę słońca”. Wywiady te pozwoliły zweryfikować i uzupełnić 

informacje zebrane w ankietach. 
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Ryc. 42. Struktura respondentów wypełniających ankietę 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

W pytaniu dotyczącym ogólnej analizy jakości i warunków życia w mieście respondenci 

oceniali różne wymiary składające się na jakość i warunki życia w sferze społecznej. 

Podkreślić należy, że generalnie jakość i warunki życia w gminie zostały ocenione dobrze i 

bardzo dobrze, w niewielu sferach ankietowani dostrzegali poważniejsze mankamenty. 

Najwięcej oceny dobrych i bardzo dobrych ankietowani wystawili pomocy społecznej, 

infrastrukturze sportowej, dostępowi do Internetu, dostępowi do informacji gminnych, 

dostępowi do przedszkoli, dostępowi do kultury, dostępności handlu i usług oraz 

bezpieczeństwu publicznemu.  

Połowa i więcej respondentów pozytywnie (dobrze i bardzo dobrze) oceniła również 

warunki mieszkaniowe, komunikację publiczną, miejsca rekreacji, dostęp do oferty 

sportowej, organizację imprez cyklicznych, ofertę szkół oraz dostęp do opieki zdrowotnej. 

Najgorzej oceniona została pomoc osobom niepełnosprawnym – 28% osób oceniła ją źle 

lub bardzo źle. 26% wystawiło negatywne oceny organizacji czasu wolnego dorosłych (ryc. 

43.). Respondenci udzielający wywiadów pogłębionych podkreślili jednak, że oferta 

spędzania czasu wolnego dla osób dorosłych jest różnorodna – świadczy o tym liczba zajęć, 

wydarzeń i wyjazdów oferowanych przez instytucje kultury i sportu, jednakże wielu 

dorosłych nie jest jednak zainteresowanych korzystaniem z oferty. W przypadku wsparcia 
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osób niepełnosprawnych wskazano na to, że wiele rodzajów wsparcia jest realizowanych, 

jednocześnie zwrócono uwagę na ciągle niewystarczający zakres pomocy. 

 

 
Ryc. 43. Ocena warunków życia w gminie Karczew w określonych wymiarach 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Próba określenia przez respondentów najważniejszych problemów społecznych 

dotykających mieszkańców pozwoliła na wskazanie dwóch dominujących kwestii – 

niepełnosprawności oraz uzależnień. Dodatkowo zwrócić należy uwagę na długotrwałe lub 

ciężkie choroby, bezrobocie, bezradność rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 
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prowadzenia gospodarstwa domowego, problemy kobiet w ciąży i rodzin wielodzietnych 

oraz ubóstwo (ryc. 44.). Eksperci udzielający wywiadów potwierdzili te ustalenia, 

jednocześnie uwagę zwrócili na problemy opiekuńczo-wychowawcze rodzin jako kluczowy 

obszar problemów społecznych. 

 

 

 
Ryc. 44. Problemy społeczne dotyczące mieszkańców gminy Karczew 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Wśród wszystkich wymienionych problemów (wskazanych na ryc. 44.) za najistotniejszy, 

kluczowy problem respondenci uznali bezrobocie (38%), uzależnienia (24%) i ubóstwo (20%) 

(ryc. 45.). Respondenci udzielający wywiadów za kluczowy problem uznali bezradność 

opiekuńczo-wychowawczą rodzin, zwrócili uwagę na przemoc i uzależnienia. Podkreślili też 

specyfikę bezrobocia w gminie, które dotyczy głównie osób wykluczonych, oddalonych od 

rynku pracy i z trudnościami w zakresie aktywizacji.  
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Ryc. 45. Najważniejszy problem społeczny w gminie Karczew 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Analizując kategorie społeczne, których dotyczą problemy, respondenci w 

porównywalny sposób ocenili dotkliwość problemów wobec wskazanych kategorii osób 

dorosłych. Do kategorii w znacznym stopniu narażonych na występowanie problemów 

społecznych zaliczyli dorosłych mężczyzn, osoby starsze, niepełnosprawne i rodziny 

wielodzietne (ryc. 46.). Grupy te wymagają szczególnego zainteresowania ze strony władz 

gminy i wsparcia ich sytuacji życiowej. Respondenci udzielający wywiadów szczególną uwagę 

zwrócili na osoby chore i niepełnosprawne oraz rodziny z dziećmi, w tym wielodzietne. 
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Ryc. 46. Kategorie społeczne, których dotyczą problemy społeczne w gminie Karczew  

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Respondenci zapytani zostali o przyczyny ubóstwa i bezrobocia. W odniesieniu do 

ubóstwa ankietowani wskazali na trzy główne przyczyny: dziedziczenie ubóstwa (wyuczoną 

bezradność rodzin, którą dziedziczy kolejne pokolenie), uzależnienia oraz bezrobocie (ryc. 

47). Wskazując na „inne” przyczyny ubóstwa respondenci wymienili niechęć do zmiany 

sytuacji, bierność i oczekiwanie wyłącznie na pomoc społeczną, lenistwo. 

Za kluczową przyczynę bezrobocia respondenci uznali niechęć bezrobotnych do podjęcia 

zatrudnienia. Za ważne przyczyny uznano również brak ofert pracy zgodnych z kwalifikacjami 

oraz niskie wynagrodzenia oferowane przez pracodawców (ryc. 48.). Przyczyny bezrobocia 

identyfikowane są więc głównie po stronie samych bezrobotnych, ale ważnym aspektem jest 

też sytuacja na lokalnym rynku pracy. 
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Ryc. 47. Główne przyczyny ubóstwa w gminie Karczew*  

* Respondenci mogli wskazać maksymalnie 3 najważniejsze przyczyny ubóstwa 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

 
Ryc. 48. Główne przyczyny bezrobocia w gminie Karczew*  

* Respondenci mogli wskazać maksymalnie 3 najważniejsze przyczyny bezrobocia 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Respondenci poproszeni zostali o wskazanie na główne problemy rodzin z dziećmi, osób 

niepełnosprawnych, starszych i chorych. 
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W przypadku rodzin z dziećmi ankietowali za główne problemy uznali niezaradność 

rodziców oraz uzależnienia. Do ważnych należą też bezrobocie i ubóstwo (ryc. 49). 

 

 
Ryc. 49. Główne problemy rodzin z dziećmi w gminie Karczew*  

* Respondenci mogli wskazać maksymalnie 3 najważniejsze problemy 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Dużo większe zróżnicowanie problemów pojawia się w przypadku kategorii osób 

niepełnosprawnych. Przeważa samotność, za ważny problem uznana została także 

niezaradność, ale do istotnych należy zaliczyć trudności z poruszaniem w związku z barierami 

architektonicznymi, bezrobocie, brak wykształcenia, utrudniony dostęp do opieki medycznej 

i rehabilitacji medycznej (ryc. 50.). Ze wskazań tych wynika, że sytuacja osób 

niepełnosprawnych jest znacznie bardziej skomplikowana i wymaga wieloaspektowych 

działań ze strony gminy. 
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Ryc. 50. Główne problemy niepełnosprawnych w gminie Karczew* 

* Respondenci mogli wskazać maksymalnie 3 najważniejsze problemy 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Ważnymi problemami, szczególnie w związku ze starzeniem się społeczeństwa, są 

problemy osób starszych. Osoby starsze często zmagają się z chorobami i 

niepełnosprawnościami, co czyni ich sytuację szczególnie dotkliwą. Ponadto wielu seniorów 

prowadzi jednoosobowe gospodarstwa domowe, nie mając też wsparcia zamieszkującej w 

pobliżu rodziny. Za kluczowy problem osób starszych uznano kwestię ekonomiczną – niską 

wysokość świadczeń, które nie pozwalają na pokrycie wszystkich wydatków i godne życie. 

Kolejny ważny problem to samotność, współwystępująca często z brakiem wsparcia ze 

strony rodziny. Za ważny uznano też problem długotrwałych lub ciężkich chorób (ryc. 51.). 

Widać więc, że osoby starsze potrzebują zarówno wsparcie ekonomicznego, usługowego, jak 

i aktywizacji społecznej i organizacji czasu wolnego. 
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Ryc. 51. Główne problemy osób starszych w gminie Karczew*  

* Respondenci mogli wskazać maksymalnie 3 najważniejsze problemy 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Do problemów osób długotrwale lub ciężko chorych respondenci zaliczyli przede 

wszystkim brak środków na zakup leków, wymienili także problemy związane z 

zapewnieniem codziennej opieki, utrudniony dostęp do specjalistycznej opieki medycznej, 

ubóstwo i bezrobocie związane z chorobą (ryc. 52).  
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Ryc. 52. Główne problemy osób długotrwale lub ciężko chorych w gminie Karczew* 

* Respondenci mogli wskazać maksymalnie 3 najważniejsze problemy 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Osoby udzielające wywiadów pogłębionych przychyliły się do głosów ankietowanych 

odnośnie kluczowych problemów rodzin z dziećmi, osób starszych, niepełnosprawnych i 

chorych. 

Osoby badane stwierdziły, że problem uzależnień dotyczy przede wszystkim dorosłych 

mężczyzn oraz osób bezrobotnych, szczególnie podatni na uzależnienia będą więc bezrobotni 

mężczyźni. Bardziej narażone są też osoby samotne, dorosłe kobiety i młodzież po 

zakończeniu nauki. Ważne jest to, że respondenci nie stwierdzili, że istotny jest problem 

uzależnień wśród młodzieży szkolnej (ryc. 53.).  
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Ryc. 53. Kategorie społeczne, których dotyczy problem uzależnienia w gminie Karczew 

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Analiza kwestii dotyczących uzależnień wiąże się z analizą dostępności do substancji 

uzależniających. 22% ankietowanych uważa, że na terenie gminy jest za dużo punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych, nikt nie uznał, że jest ich zbyt mało (ryc. 54.). Osoby 

udzielające wywiadów zwróciły uwagę na dostęp młodzieży do substancji uzależniających, co 

powoduje zwiększanie się prawdopodobieństwa popadania w uzależnienia. 

 

 
Ryc. 54. Ocena liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Karczew 

Źródło: Opracowanie własne. 
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W ocenie respondentów gminne instytucje odpowiedzialne za rozwiązywanie 

problemów społecznych bardzo dobrze wywiązują się z nałożonych na nie zadań. Najwyżej 

oceniona została praca Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 84% uznało, że 

dobrze lub bardzo dobrze wypełnia swoje zadania. Po 76% dobrych i bardzo dobrych 

wskazań uzyskały Policja i Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej. Ważne 

jest to, że wszystkie instytucje otrzymały więcej niż połowę oceny pozytywnych, co świadczy 

o dużej satysfakcji z działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych (ryc. 55.). 

Pozytywną ocenę gminnych instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów 

społecznych wyraziły również osoby udzielające wywiadów pogłębionych. Podkreśliły one 

duży zakres współpracy instytucji gminnych umożliwiający wymianę informacji oraz sprawne 

podjęcie działań. 

 

 
Ryc. 55. Ocena działalności instytucji gminnych w sferze rozwiązywania problemów społecznych  

Źródło: Opracowanie własne. 
 

Respondenci w badaniu ankietowym oraz osoby udzielające wywiadów jako osoby 

zajmujące się rozwiązywaniem problemów społecznych poproszone zostały o wskazanie 

najistotniejszych działań koniecznych do podjęcia w sferze społecznej. Za niezbędne uznano 

działania w następujących obszarach: 
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 Wsparcie mieszkaniowe – zwiększenie dostępu do mieszkań komunalnych i 

socjalnych, utworzenie mieszkań chronionych, utworzenie lokali socjalnych; 

 Wsparcie rodzin z problemami – zwiększenie dostępności psychologów i pedagogów, 

wsparcie psychologiczne dla rodzin – zajęcia grupowe i indywidualna terapia, 

wsparcie samotnych rodziców;  

 Wsparcie rodzin w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej – włączanie rodziców 

we współpracę z placówkami oświatowymi, zwiększanie kompetencji rodziców w 

obszarze opieki i wychowania, budowanie właściwych relacji rodzice-dzieci, wsparcie 

rodzin we wspólnym spędzaniu czasu wolnego; 

 Wsparcie dzieci i młodzieży – tworzenie żłobków, organizacja czasu wolnego 

młodzieży, rozwój sieci świetlic środowiskowych i świetlic wiejskich; 

 Rynek pracy i walka z bezrobociem – pozyskanie inwestorów tworzących nowe 

miejsca pracy, wykorzystywanie aktywnych instrumentów rynku pracy, szczególnie 

prac społecznie użytecznych, wsparcie przekwalifikowania osób bezrobotnych, 

wsparcie zakładania działalności gospodarczej, upowszechnianie ofert pracy z terenu 

gminy, utworzenie centrum integracji społecznej lub klubu integracji społecznej, 

utworzenie spółdzielni socjalnej; 

 Ochrona zdrowia – zwiększenie dostępu do leczenia specjalistycznego i rehabilitacji, 

wydłużenie godzin pracy przychodni; 

 Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin – aktywizacja społeczna 

niepełnosprawnych, integracja z osobami zdrowymi, pomoc w podjęciu zatrudnienia, 

utworzenie domu dziennego pobytu dla niepełnosprawnych, rozwój usług 

opiekuńczych, wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych, wsparcie rodziców 

dzieci niepełnosprawnych, integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych i ich 

rodzin; 

 Wsparcie osób starszych – utworzenie miejsca wszechstronnego (zdrowotnego i 

społecznego) wsparcia seniorów w postaci domu dziennego pobytu lub dziennego 

domu Senior – WIGOR, rozwój usług opiekuńczych, rozwój oferty dotyczącej 

spędzania czasu wolnego dla osób starszych; 

 Przestrzeń publiczna – tworzenie miejsc rekreacji, integracyjnych miejsc rekreacyjno-

wypoczynkowych, tworzenie przestrzeni przyjaznej dla osób starszych poprzez 
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poprawę oświetlenia oraz stawianie ławeczek, likwidację barier architektonicznych w 

przestrzeni publicznej, poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej na terenach 

wiejskich gminy; 

 Współpraca i aktywność społeczna – poprawa współpracy pomiędzy instytucjami 

gminy, pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwiązywanie problemów 

społecznych, zwiększenie współpracy z organizacjami pozarządowymi, aktywizacja 

mieszkańców na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, zwiększanie 

świadomości mieszkańców. 

Zaproponowane działania z pewnością pomogłyby w rozwiązaniu, czy chociaż w złagodzeniu, 

wielu problemów społecznych, stąd warto uwzględnić je w tworzeniu strategii i programów 

działań w sferze społecznej. 

2.5. Wnioski z diagnozy. Analiza SWOT 

Diagnoza przeprowadzona w oparciu o dane empiryczne oraz wyniki badań ankietowych 

wśród osób odpowiedzialnych za rozwiązywanie problemów społecznych i rozwój społeczny 

gminy Karczew pozwala na wskazanie głównych kwestii społecznych dotykających 

mieszkańców i wpływających na jakość życia w gminie. Do głównych, zidentyfikowanych 

problemów społecznych należą: 

 Niepełnosprawność oraz długotrwałe i ciężkie choroby; 

 Uzależnienia; 

 Bezradność rodzin w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego. 

Do ważnych problemów społecznych zaliczyć należy także:  

 Przemoc w rodzinie; 

 Bezrobocie; 

 Bezdomność. 

Cechą wskazanych problemów społecznych wpływającą na trudność ich rozwiązania jest 

wzajemne powiązanie. Bardzo często osoby i rodziny dotknięte są nie tylko jedną kwestią, 

ale kilkoma jednocześnie. To sprawia, że sytuacja jest szczególnie skomplikowana, a 

możliwości samodzielnego przezwyciężenia problemów znacząco ograniczone. 
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Mieszkańców gminy Karczew dotyka problem ubóstwa, powiązany najczęściej z 

wymienionymi, kluczowymi problemami społecznymi. Bardzo często wynika z bezrobocia, 

niskich zarobków czy uzyskiwania niskich dochodów ze źródeł niezarobkowych. Wśród osób 

ubogich wskazać można na dwie kategorie. Pierwsza, posiada dochody nieprzekraczające 

kryterium uprawniającego do świadczeń pomocy społecznej, co daje im szanse korzystania 

ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Drugą kategorię stanowią osoby, które, pomimo 

niskich dochodów, przekraczają kryterium dochodowe pomocy społecznej. Mają więc 

ograniczoną możliwość skorzystania ze wsparcia oferowanego przez ośrodek pomocy 

społecznej. Szczególnie trudna sytuacja osób o niskich dochodach występuje, gdy mają 

wysokie wydatki, związane z prowadzeniem jednoosobowego gospodarstwa domowego czy 

zakupem leków oraz rehabilitacją. 

Istotnym problemem społecznym jest niepełnosprawność oraz długotrwałe i ciężkie 

choroby. Niepełnosprawność lub choroba jednego członka rodziny wpływa na całą rodzinę i 

często prowadzi do ubóstwa m.in. ze względu na brak możliwości podjęcia pracy przez osobę 

chorą czy niepełnosprawność, konieczność opieki nad chorym lub niepełnosprawnym ze 

strony innych członków rodziny, wydatki na leki i rehabilitację. Niepełnosprawność lub 

choroby wpływają też znacząco na bieżące funkcjonowanie rodzin w związku z koniecznością 

zapewnienia opieki osobie chorej lub niepełnosprawnej, konieczność rehabilitacji, wizyt 

lekarskich itp. 

Problemem, często powiązanym z ubóstwem i bezrobociem, są uzależnienia. W gminie 

Karczew występuje przede wszystkim kwestia uzależnienia od alkoholu, znacząco rzadziej od 

narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Uzależnienia wpływają na warunki życia 

nie tylko osoby uzależnionej, ale również jej najbliższych, są przyczyną nawarstwiania się 

problemów społecznych w związku z trudnościami związanymi z funkcjonowaniem 

społeczno-zawodowym osoby uzależnionej. 

Identyfikowanym istotnym problemem jest również bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Często jest ona 

obserwowana w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, w których rodzice są znacząco 

bardziej obciążeni obowiązkami domowymi i opieką nad dziećmi. Bezradność dotyka też 

rodzin dysfunkcyjnych, wiąże się z występowaniem ubóstwa i wykluczenia społecznego, 

uzależnień i przemocy. 
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Do ważnym problemów społecznych zaliczyć należy również przemoc w rodzinie.  

Stanowi ona zjawisko trudne do zdiagnozowania, negatywnie wpływające na życie osób 

podlegających przemocy, którymi najczęściej są kobiety i dzieci.  

Na terenie gminy Karczew występuje problem bezrobocia, chociaż wskaźniki, jak stopa 

bezrobocia czy liczba osób bezrobotnych są korzystne. Poza rynkiem pracy pozostają jednak 

osoby mające szczególne trudności ze znalezieniem zatrudnienia, określane jako będące w 

szczególnej sytuacji na rynku pracy, a znaczący zakres bezrobocia długookresowego 

wskazuje, że mamy do czynienia z kategorią osób oddalonych od rynku pracy ze znacząco 

utrudnionym powrotem na rynek pracy pomimo dobrej sytuacji gospodarczej. 

  Wśród problemów społecznych została wymieniona także kwestia bezdomności. Na 

razie bezdomność nie przyjmuje dużych rozmiarów, stąd nie jest dotkliwa dla ogółu 

mieszkańców gminy, jednakże sami bezdomni są osobami o bardzo trudnej sytuacji życiowej, 

wymagającymi wszechstronnej pomocy.  

Diagnoza pozwala na wskazanie kategorii społecznych, których najczęściej dotyczą 

problemy społeczne. Wydaje się, że uwagę zwrócić należy na dwie kategorie mieszkańców 

gminy, którymi są: 

 Rodziny z dziećmi (włączając kategorię dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych); 

 Osoby starsze, niepełnosprawne, długotrwale i ciężko chore, w tym osoby starsze, 

prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe. 

Analiza istotnych dla określenia rozwoju sfery społecznej zmiennych i ich wskaźników 

takich, jak:  

 Poziom bezrobocia – udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym; 

 Poziom ubóstwa – osoby korzystające z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców; 

 Poziom przestępczości – przestępstwa o charakterze kryminalnym ogółem na 1000 

mieszkańców; 

 Poziom patologii społecznej – liczba niebieskich kart i liczba osób korzystających z 

pomocy społecznej ze względu na alkoholizm i narkomanię na 1000 mieszkańców; 

 Poziom edukacji – średni wynik sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej (język 

polski, matematyka) oraz średni wynik egzaminu gimnazjalnego (język polski, historia 

i WOS, matematyka, przedmioty przyrodnicze); 

 Poziom kapitału społecznego – frekwencja w wyborach parlamentarnych; 
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 Poziom kapitału ludzkiego – udział ludności w wieku poprodukcyjnym w liczbie 

ludności ogółem; 

pozwala na określenie sumarycznego poziomu rozwoju sfery społecznej w gminie Karczew. 

Analiza negatywnych zjawisk społecznych wykazała ich koncentrację w określonych 

miejscowościach wiejskich gminy i częściach (ulicach) miasta. W przypadku miejscowości 

wiejskich na procesy degradacji w zakresie sfery społecznej najbardziej narażone są wsie: 

Otwock Mały i Kępa Nadbrzeska, w mniejszym stopniu również: Janów, Ostrówek, 

Sobiekursk, Wygoda i Władysławów (ryc. 42.). Na terenie miasta kumulacja niekorzystnych 

zjawisk w zakresie sfery społecznej występuje na ulicach: Anielin, F. Chopina, Dojazd, 

Partyzantów, Przechodnia, Redutowa, M. Skłodowskiej, J. Słowackiego, H. Sucharskiego i 

Złotniczej (ryc. 43). Dodatkowo sytuację społeczną kilkudziesięciu ulic miasta należy ocenić 

jako dość niekorzystną. 

 

 

 

Ryc. 42. Poziom rozwoju sfery społecznej w miejscowościach wiejskich gminy Karczew 

Źródło: Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Karczew na potrzeby delimitacji obszarów 
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. 
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Ryc. 43. Poziom rozwoju sfery społecznej w mieście Karczew wg ulic 

Źródło: Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Karczew na potrzeby delimitacji obszarów 
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. 

 

Występowanie problemów społecznych oraz szczególne narażenie na nie określonych 

kategorii społecznych powoduje konieczność podjęcia aktywnych działań na rzecz ich 

przezwyciężania. Dla sformułowania celów działań oraz zadań do realizacji ważne jest 

określenie – w oparciu o przeprowadzoną diagnozę – mocnych i słabych strony gminy 

Karczew oraz szans i zagrożeń w sferze społecznej. Taki przegląd sporządzony został w formie 

analizy SWOT.  

Analiza SWOT jest techniką wykorzystywaną do porządkowania prac nad diagnozą w 

planowaniu strategicznym. Oceny i wnioski z diagnozy zostały tu poddane selekcji i 

odniesione do czterech kategorii czynników wpływających na sytuację mieszkańców gminy 

Karczew: S (Strengths) – mocne strony, W (Weaknesses) – słabe strony, O (Opportunities) – 

szanse i T (Threats) – zagrożenia. Analizę SWOT zestawiono w tabeli 24. 
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Tabela 24. Analiza SWOT dla sfery społecznej w gminie Karczew 

Analiza SWOT 

Mocne strony Słabe strony 

 Korzystne położenie geograficzne, 

 Posiadanie przez gminę programów 
działań w sferze społecznej: 
Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2015-
2020, Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny na lata 2016-
2018 oraz corocznie przyjmowanych 
Gminnych Programów Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Karczew, 

 Stabilna liczba ludności gminy, 

 Gospodarka oparta o rolnictwo, 
małe zakłady przemysłowe i 
usługowe, 

 Korzystna sytuacja gospodarcza, w 
tym liczba podmiotów 
gospodarczych, 

 Korzystna sytuacja na rynku pracy, w 
tym korzystna stopa bezrobocia, 

 Duża liczba ofert pracy poza gminą 
(głównie w Warszawie), 

 Wzrost liczby prywatnych mieszkań 
na terenie gminy, 

 Dobry stan techniczny komunalnego 
zasobu mieszkaniowego, 

 Rozwinięta sieć przedszkoli i szkół, 

 Dostęp do szkolnictwa 
ponadgimnazjalnego, 

 Duży zakres zajęć dodatkowych i 
wyrównawczych w szkołach, 

 Dobra jakość edukacji w gminie, 

 Podstawowa opieka zdrowotna oraz 
stomatologiczna i ginekologiczno-
położnicza na terenie gminy, 

 Oferta kulturalna i rekreacyjna 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Karczewie, Klubu „Grota” oraz 

Miejsko-Gminnej Biblioteki w 
Karczewie  

 Spadek liczby ludności w wieku 
przedprodukcyjnym, wzrost w wieku 
poprodukcyjnym – starzenie się 
społeczeństwa, 

 Stagnacja w zakresie rozwoju 
działalności gospodarczej, 

 Znaczące bezrobocie osób 
długookresowe, 

 Brak wystarczającej liczby mieszkań 
komunalnych, przede wszystkim 
lokali socjalnych, 

 Brak miejsc opieki dla dzieci do lat 3 
na terenie gminy, 

 Niewystarczająca liczba miejsc w 
przedszkolach na terenie gminy, 

 Brak dostępu do specjalistycznej 
opieki zdrowotnej finansowanej ze 
środków NFZ na terenie gminy, 

 Duży zakres problemów związanych 
z niepełnosprawnością oraz ciężkimi 
i długotrwałymi chorobami, 

 Problem uzależnień, 

 Występowanie zjawiska 
bezdomności, 

 Występowanie zjawiska przemocy w 
rodzinie, 

 Mała liczba organizacji 
pozarządowych zajmujących się 
sferą socjalną, 

 Brak miejsc wsparcia dla osób 
starszych, 

 Brak miejsc wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych. 
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 Świetlice wiejskie, 

 Organizacja zajęć dla dzieci i 
młodzieży, dorosłych oraz seniorów, 

 Liczne wydarzenia kulturalne, 
rekreacyjne, okolicznościowe i 
sportowe, dla mieszkańców gminy,  

 Kluby sportowe, 

 Ochotnicze straże pożarne, 

 Organizacje pozarządowe aktywne 
w sferze sportu i rekreacji, kultury i 
organizacji czasu wolnego, 

 Obecność Komisariatu Policji w 
Karczewie, 

 Duża aktywność Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, 

 Działalność Gminnego Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie, 

 Działalność Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, 

 Punkt Konsultacyjny oferujący 
wsparcie psychologa i terapeuty 
uzależnień, 

 Miejsko-Gminny Ośrodek 
Samopomocy Środowiskowej dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 Stała współpraca instytucji 
zajmujących się rozwiązywaniem 
problemów społecznych w gminie. 

Szanse Zagrożenia 

 Wdrażanie rozwiązań 
proponowanych w strategii 
rozwiązywania problemów 
społecznych i programach działań, 

 Rozwój gospodarczy przekładający 
się na nowe miejsca pracy, 

 Wykorzystanie potencjału sektora 
edukacji, 

 Wykorzystanie potencjału instytucji 
działających w sferze socjalnej, 

 Rozwój trzeciego sektora i jego 
współpracy z samorządem 
terytorialnym. 

 Starzenie się społeczności Karczewa, 

 Stagnacja w zakresie rozwoju 
zasobów mieszkaniowych gminy i 
degradacja zasobu mieszkaniowego 
gminy, 

 Utrzymywanie się dużej liczby 
bezrobotnych długookresowo i w 
szczególnej sytuacji na rynku pracy, 

 Brak nowych inwestycji 
przekładających się na nowe miejsca 
pracy, 

 Wzrost zakresu ubóstwa i 
wykluczenia społecznego, 
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  Wzrost liczby osób bezdomnych, 

 Wzrost liczby seniorów 
pozbawionych opieki rodziny i 
wymagających wsparcia, 

 Wzrost liczby osób 
niepełnosprawnych i chorych 
wymagających wsparcia, 

 Spadek aktywności trzeciego 
sektora. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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3. Rozwiązywanie problemów społecznych w latach 2017-2026 

3.1. Misja społeczna gminy Karczew 

 
Misją Strategii jest systemowe podejście do rozwiązywania problemów społecznych w 

gminie Karczew dla przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych mieszkańców gminy oraz 

zapobiegania zdiagnozowanym problemom i trudnościom. 

Strategia skierowana jest do wszystkich mieszkańców i obejmuje zestaw działań 

wspierających każdego, kto z jakiegokolwiek powodu znalazł się w trudnym położeniu i 

wymaga fachowej pomocy w celu odzyskania zdolności do samodzielnego oraz 

prawidłowego funkcjonowania. 

Misja Strategii wskazuje na naczelny cel polityki społecznej gminy, wokół którego 

koncentrować się będą działania instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i 

społeczności lokalnej. Dla Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczew 

na lata 2017-2026 przyjęto następującą misję: 

 

MISJA SPOŁECZNA 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA 
ZAPEWNIENIA WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA I INTEGRACJI 

SPOŁECZNEJ WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW GMINY KARCZEW 

 

Realizacji tej misji podporządkowane będą cele i zadania wytyczone w niniejszym 

dokumencie, a ich realizacja sprawi, że gmina Karczew będzie gminą przyjazną mieszkańcom, 

zapewniającą wysoką jakość życia w różnych wymiarach. 
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3.2. Cele strategiczne 

W oparciu o diagnozę sfery społecznej, analizę problemów społecznych i sposobów ich 

rozwiązywania wytyczono sześć celów strategicznych przewidzianych do realizacji na lata 

2017-2026: 

 

CELE STRATEGICZNE 

1. Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu 
poprzez aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców 

2. Stworzenie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, 
chorych oraz seniorów 

3. Kompleksowe wsparcie rodzin dla prawidłowej realizacji ich 
funkcji społecznych 

4. Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowego stylu życia 

5. Rozwiązywanie problemów mieszkaniowych i kreowanie 
przyjaznej przestrzeni mieszkaniowej 

6. Rozwój działań wspierających rozwiązywanie problemów 
społecznych 

 

Realizacja założonych celów pozwoli na rozwiązanie zdiagnozowanych jako najbardziej 

uciążliwe kwestii i problemów społecznych dotykających mieszkańców gminy Karczew, dzięki 

czemu poprawi się ich jakość życia. 

Cel 1. Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez aktywizację 

społeczno-zawodową mieszkańców nakierowany jest na rozwiązanie problemów ubóstwa i 

wykluczenia społecznego, związanego przede wszystkim ze zjawiskami bezrobocia, w tym 

długookresowego oraz biernością zawodową i społeczną. Duży nacisk położony zostanie tu 

na aktywne wsparcie osób bezrobotnych w uzyskaniu zatrudnienia oraz tworzenie nowych 

miejsc pracy, w tym w sektorze zatrudnienia socjalnego.  

Cel 2. Stworzenie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, chorych oraz seniorów 

jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy seniorów, osób oraz niepełnosprawnych i ich 
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rodzin. Zaplanowano tutaj kilka obszarów oddziaływań i różnorodne formy wsparcia 

dostosowane do zróżnicowanych potrzeb tych grup społecznych. Chodzi więc zarówno o 

wsparcie opiekuńcze, integracyjne, informacyjne, a także aktywizację społeczną, rozwój 

oferty edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej. Podjęcie tego celu wynika również ze 

zdiagnozowanych zmian struktury ludności gminy Karczew, wskazujących na wzrost liczebny 

kategorii seniorów i osób z ograniczoną sprawnością. W przypadku tych kategorii osób 

dostrzegana jest wartość wsparcia społecznego – społeczności sąsiedzkiej, wolontariuszy, a 

także aktywizacja w ramach podmiotów trzeciego sektora.  

Cel 3. Kompleksowe wsparcie rodzin dla prawidłowej realizacji ich funkcji społecznych 

nakierowany jest na udzielenie wszechstronnej pomocy rodzinom w kryzysie, szczególnie w 

związku z występowaniem przemocy, zagrożonych sytuacjami kryzysowymi, z trudnościami 

w prawidłowej realizacji ich funkcji, ale również na wspieranie rodzin we właściwej realizacji 

funkcji materialno-zabezpieczającej, opiekuńczo-wychowawczej oraz emocjonalnej. 

Szczególną pomocą objęte zostaną rodziny, w których występuje zjawisko przemocy, ale na 

wsparcie liczyć mogą wszyscy, którzy zmagają się z problemami w rodzinach. Ważna rola 

przypada tutaj pomocy społecznej, w tym pracownikowi socjalnemu i asystentowi rodziny. 

Jednocześnie podjęte będą działania na rzecz podwyższania kompetencji opiekuńczo-

wychowawczych rodzin, w tym radzenia sobie z problemami dzieci i młodzieży czy 

wspólnego spędzania czasu wolnego. Cel ten realizowany będzie również poprzez wdrażanie 

programów działań na rzecz wsparcia rodziny: gminnego programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz gminnego programu 

wspierania rodziny. 

Cel 4. Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowego stylu życia pomyślany został jako 

zespół działań na rzecz zapobiegania uzależnieniom, wspierania osób uzależnionych i ich 

rodzin oraz promowanie zdrowego trybu życia, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 

Podejmowane działania będą miały z jednej strony charakter edukacyjno-profilaktyczny, z 

drugiej zaś pomocowy w przypadku osób dotkniętych problemem uzależnień. Koncentrować 

się będą na walce z najpopularniejszymi uzależnieniami – od nikotyny, alkoholu oraz 

narkotyków, przy uwzględnieniu czynników (substancji, działań) uzależniających. Cel ten 

realizowany będzie również poprzez wdrażanie przyjmowanych corocznie programów 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. 
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Cel 5. Rozwiązywanie problemów mieszkaniowych i kreowanie przyjaznej przestrzeni 

mieszkaniowej dotyczy wspierania działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu 

mieszkaniowemu, w tym zjawisku bezdomności, zapewnienia mieszkańcom możliwości 

zamieszkania w przyjaznej okolicy, w zasobach mieszkaniowych zapewniających wysoką 

jakość życia i komfort zamieszkania. Nacisk położony tu zostanie na wieloaspektowe 

działania w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych oraz działania na rzecz poprawy 

dostępności gminnych zasobów mieszkaniowych, szczególnie mieszkań chronionych i lokali 

socjalnych. 

 Cel 6. Rozwój działań wspierających rozwiązywanie problemów społecznych obejmuje 

działania, które przyczynią się do poprawy działań instytucji i innych podmiotów zajmujących 

się rozwiązywaniem problemów społecznych, a co za tym idzie wesprą pięciu 

zaprezentowanych celów strategicznych. Jest on odpowiedzią na zdiagnozowaną potrzebę 

wzmacniania kompetencji pracowników instytucji publicznych i organizacji pozarządowych i 

podejmowania wspólnych, partnerskich działań na rzecz rozwiązywania problemów 

społecznych, w tym aktywizacji społeczności lokalnej. 

Wskazane cele strategiczne wytyczają działania gminy, a ich realizacja gwarantuje, że 

podejmowane rozwiązania będą spójne i w największym stopniu przyczynią się do 

rozwiązania problemów społecznych.  

 

3.3. Cele operacyjne, zadania oraz wskaźniki realizacji zadań 

Cele strategiczne wytyczają główne ścieżki działań na rzecz rozwiązywania problemów 

społecznych. Konkretne działania wytyczane są dzięki celom operacyjnym oraz 

odpowiadającym im zadaniom przewidzianym do realizacji. Cele strategiczne, operacyjne 

oraz zadania tworzą hierarchiczny układ oddziaływań, które przyczynią się do realizacji 

przyjętej w dokumencie misji. Cele strategiczne, operacyjne i zadania zestawione zostały w 

tabeli 25, natomiast w tabeli 26 zaprezentowano realizatorów zadań oraz wskaźniki ich 

realizacji.  
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Tabela 25. Cele strategiczne, operacyjne i zadania 

CELE STRATEGICZNE, OPERACYJNE I ZADANIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY KARCZEW 

Cele strategiczne Cele operacyjne Zadania 

1. Przeciwdziałanie 
ubóstwu i wykluczeniu 
społecznemu poprzez 
aktywizację społeczno-
zawodową mieszkańców 

1.1. Aktywizacja społeczno-
zawodowa bezrobotnych 
mieszkańców gminy Karczew 

 

1.1.1. Utworzenie Klubu Integracji Społecznej  

1.1.2. Wdrażanie narzędzi i instrumentów aktywnej integracji, w tym w 
ramach Programu Aktywizacja i Integracja oraz innych programów 
aktywizujących osoby bezrobotne w partnerstwie z Powiatowym Urzędem 
Pracy 

1.1.3. Wsparcie informacyjno-edukacyjne bezrobotnych mieszkańców 
gminy 

1.2. Rozwój ekonomii społecznej 
dla przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu 

1.2.1. Promocja idei spółdzielczości socjalnej wśród osób wykluczonych 

1.2.2. Tworzenie warunków do zakładania spółdzielni socjalnych  

2. Stworzenie systemu 
wsparcia osób 
niepełnosprawnych, 
chorych oraz seniorów 

2.1. Rozwój usług opiekuńczych i 
wsparcia seniorów w środowisku 

2.1.1. Rozwój i profesjonalizacja usług opiekuńczych dla seniorów 

2.1.2. Promocja wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej dla seniorów 

2.1.3. Tworzenie ośrodków wsparcia dla seniorów 

2.2. Aktywizacja społeczna 
seniorów 

2.2.1. Wsparcie działań klubów seniora 

2.2.2. Rozwój oferty edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej dla seniorów 

2.3. Wsparcie osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin 

2.3.1. Wsparcie informacyjno-edukacyjne i integracyjne rodzin z dziećmi 
niepełnosprawnymi 

2.3.2. Wsparcie społeczno-zawodowe dorosłych osób niepełnosprawnych 

2.3.3. Rozwój i profesjonalizacja usług opiekuńczych dla osób 
niepełnosprawnych 

3. Kompleksowe wsparcie 
rodzin dla prawidłowej 

3.1. Stworzenie systemu 
efektywnego przeciwdziałania 

3.1.1. Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w 
rodzinie 
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realizacji ich funkcji 
społecznych 

 

przemocy w rodzinie 3.1.2. Zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom, w których występuje 
przemoc 

3.1.3. Wsparcie informacyjno-edukacyjne sprawców przemocy w zakresie 
dostępu do terapii  

3.2. Wsparcie rodzin o niskich 
kompetencjach rodzicielskich i 
społecznych 

3.2.1. Wsparcie asystenta rodziny 

3.2.2. Rozwój działań edukacyjnych i terapeutycznych skierowanych do 
rodziców  

3.2.3. Wsparcie dzieci i młodzieży w ramach świetlic środowiskowych 

3.2.4. Organizacja czasu wolnego i wypoczynku dzieci i młodzieży 

3.3. Edukacja i działania na rzecz 
podwyższania kompetencji 
opiekuńczo-wychowawczych 
rodzin 

3.3.1. Rozwój oferty edukacyjnej w zakresie kształtowania kompetencji 
opiekuńczo-wychowawczych rodziców 

3.3.2. Organizacja czasu wolnego rodziców i dzieci 

3.3.3. Upowszechnianie informacji o dostępnych formach wsparcia rodzin z 
dziećmi 

4. Profilaktyka uzależnień 
i promocja zdrowego 
stylu życia 

4.1. Działania edukacyjne i 
profilaktyczne w zakresie 
uzależnień i zdrowego stylu życia 

4.1.1. Programy profilaktyczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży w 
placówkach edukacyjnych 

4.1.2. Wsparcie działań sportowych i rekreacyjnych realizujących 
zagadnienia z zakresu edukacji i profilaktyki uzależnień 

4.1.3. Programy profilaktyczne i edukacyjne dotyczące uzależnień i 
zdrowego stylu życia dla osób dorosłych, w tym rodziców 

4.2. Wsparcie osób 4.2.1. Rozwój działań z zakresu wsparcia psychologicznego i terapii w 
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uzależnionych i ich rodzin ramach Punktu konsultacyjnego 

4.2.2. Rozwój działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie pomocy 
specjalistycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin 

5. Rozwiązywanie 
problemów 
mieszkaniowych i 
kreowanie przyjaznej 
przestrzeni 
mieszkaniowej 

5.1. Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów 
gminy 

5.1.1. Wsparcie mieszkańców w podejmowaniu działań na rzecz wdrażania 
projektów rewitalizacyjnych 

5.1.2. Wspieranie inicjatyw na rzecz aktywizacji osób wykluczonych, 
zamieszkujących obszary wymagające rewitalizacji 

5.2. Rozwój gminnych zasobów 
mieszkaniowych i 
przeciwdziałanie bezdomności 

5.2.1. Tworzenie mieszkań chronionych na terenie gminy 

5.2.2. Rozwój i utrzymanie właściwego standardu zasobów komunalnych, w 
tym lokali socjalnych na terenie gminy 

5.2.3. Wsparcie osób i rodzin zagrożonych bezdomnością 

6. Rozwój działań 
wspierających 
rozwiązywanie 
problemów społecznych 

6.1. Profesjonalizacja działań i 
współpraca w rozwiązywaniu 
problemów społecznych 

6.1.1. Integracja i współpraca służb publicznych działających w sferze 
rozwiązywania problemów społecznych 

6.1.2. Wpieranie lokalnych inicjatyw społecznych 

6.1.3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w sferze rozwiązywania 
problemów społecznych 

6.2. Podnoszenie kwalifikacji 
pracowników instytucji 
publicznych i sektora 
pozarządowego działających na 
rzecz rozwiązywania problemów 
społecznych 

6.2.1. Podnoszenie kwalifikacji pracowników pomocy społecznej 

6.2.2. Wsparcie pracowników instytucji gminnych oraz organizacji 
pozarządowych w podnoszeniu kwalifikacji w zakresie rozwiązywania 
problemów społecznych 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 26. Zadania, realizatorzy i wskaźniki realizacji zadań 

ZADANIA, REALIZATORZY I WSKAŹNIKI REALIZACJI ZADAŃ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY KARCZEW 

Zadania Realizatorzy Wskaźniki realizacji zadań 

1.1.1. Utworzenie Klubu Integracji Społecznej  

- MGOPS 

- Urząd Miejski  

- liczba utworzonych KIS 

- liczba osób uczestniczących z aktywizacji 
oferowanej przez KIS 

1.1.2. Wdrażanie narzędzi i instrumentów 
aktywnej integracji, w tym w ramach 
Programu Aktywizacja i Integracja oraz innych 
programów aktywizujących osoby bezrobotne 
w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy 

- MGOPS we współpracy z PUP, 
organizacjami pozarządowymi i 
innymi instytucjami 

- liczba osób objętych Programem Aktywizacja i 
Integracja  

- liczba osób objętych innymi programami 
aktywizującymi 

1.1.3. Wsparcie informacyjno-edukacyjne 
bezrobotnych mieszkańców gminy 

- MGOPS we współpracy z PUP, 
organizacjami pozarządowymi i 
innymi instytucjami 

- liczba osób objętych wsparciem informacyjno-
edukacyjnym 

1.2.1. Promocja idei spółdzielczości socjalnej 
wśród osób wykluczonych 

- MGOPS we współpracy z PUP, 
organizacjami pozarządowymi i 
innymi instytucjami 

- liczba zorganizowanych akcji promocyjnych 

- liczba osób objętych oddziaływaniem 

1.2.2. Tworzenie warunków do zakładania 
spółdzielni socjalnych 

- MGOPS we współpracy z PUP, 
organizacjami pozarządowymi i 
innymi instytucjami 

- zastosowane formy wsparcia 

- liczba utworzonych spółdzielni socjalnych 

2.1.1. Rozwój i profesjonalizacja usług 
opiekuńczych dla seniorów 

- MGOPS - liczba osób korzystających z usług opiekuńczych 

2.1.2. Promocja wolontariatu i pomocy 
sąsiedzkiej dla seniorów 

- MGOPS 

- Urząd Miejski 

- Organizacje pozarządowe 

- Społeczność lokalna 

- liczba osób korzystających z wsparcia 
wolontariuszy i pomocy sąsiedzkiej 
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- Jednostki pomocnicze (Rada 
Miejska, sołtysi i rady sołeckie)  

2.1.3. Tworzenie ośrodków wsparcia dla 
seniorów 

- MGOPS 

- Urząd Miejski 

- Organizacje pozarządowe 

- liczba utworzonych ośrodków wsparcia 

2.2.1. Wsparcie działań klubów seniora 

- MGOPS 

- Urząd Miejski 

- Klub „Grota” 

- MGOK 

- Jednostki pomocnicze (Rada 
Miejska, sołtysi i rady sołeckie) 

- liczba wspartych klubów seniora 

2.2.2. Rozwój oferty edukacyjnej, kulturalnej i 
rekreacyjnej dla seniorów 

- MGOPS 

- MGOK 

- Klub „Grota” 

- Urząd Miejski 

- Organizacje pozarządowe 

- Społeczność lokalna 

- Jednostki pomocnicze (Rada 
Miejska, sołtysi i rady sołeckie)  

- liczba zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych i 
kulturalnych dla seniorów 

- liczba osób objętych oddziaływaniem 

2.3.1. Wsparcie informacyjno-edukacyjne i 
integracyjne rodzin z dziećmi 
niepełnosprawnymi 

- MGOPS we współpracy z PCPR 

- MGOSŚ 

- Urząd Miejski 

- MGOK 

- Organizacje pozarządowe 

- liczba dzieci niepełnosprawnych i rodzin objętych 
wsparciem informacyjno-edukacyjnym 

- liczba dzieci niepełnosprawnych i rodzin objętych 
działaniami integracyjnymi 

2.3.2. Wsparcie społeczno-zawodowe 
dorosłych osób niepełnosprawnych 

- MGOPS we współpracy z PCPR 

- Urząd Miejski 

- liczba osób niepełnosprawnych objęta wsparciem 
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- MGOK 

- Organizacje pozarządowe 

2.3.3. Rozwój i profesjonalizacja usług 
opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych 

- MGOPS - liczba osób korzystających z usług opiekuńczych 

3.1.1. Podniesienie świadomości społecznej na 
temat zjawiska przemocy w rodzinie 

- MGOPS 

- Urząd Miejski 

- Gminny Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie 

- Punkt konsultacyjny 

- Placówki edukacyjne 

- Policja 

- Samodzielny Publiczny Zespół 
Zakładów Lecznictwa Otwartego 

- Organizacje pozarządowe 

- liczba zrealizowanych akcji informacyjnych, 
promocyjnych, edukacyjnych itp. 

- liczba osób objętych oddziaływaniami 

3.1.2. Zapewnienie kompleksowej pomocy 
rodzinom, w których występuje przemoc 

- MGOPS 

- Gminny Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie 

- Punkt konsultacyjny 

- wskaźniki związane z procedurą „Niebieskiej 
karty” (liczba założonych kart, liczba zakończonych 
procedur, liczba zawiadomień do organów ścigania 
o popełnieniu przestępstwa w związku z użyciem 
przemocy w rodzinie, liczba zakończonych 
procedur w związku z zakończeniem przemocy w 
rodzinie i zrealizowaniem indywidualnego planu 
pomocy) 

- liczba osób objętych wsparciem specjalistów z 
Punktu konsultacyjnego 

3.1.3. Wsparcie informacyjno-edukacyjne 
sprawców przemocy w zakresie dostępu do 

- MGOPS we współpracy z PCPR 

- Gminny Zespół Interdyscyplinarny 

- liczba osób objętych wsparciem 
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terapii  ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie 

- Punkt konsultacyjny 

3.2.1. Wsparcie asystenta rodziny 
- MGOPS - liczba rodzin objętych wsparciem asystenta 

rodziny 

3.2.2. Rozwój działań edukacyjnych i 
terapeutycznych skierowanych do rodziców  

- MGOPS 

- Urząd Miejski 

- Gminny Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie 

- Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

- Punkt konsultacyjny 

- Placówki edukacyjne 

- Policja 

- Organizacje pozarządowe 

- Jednostki pomocnicze (Rada 
Miejska, sołtysi i rady sołeckie) 

- liczba zrealizowanych działań edukacyjnych i 
terapeutycznych 

- liczba osób objętych wsparciem informacyjno-
edukacyjnym 

3.2.3. Wsparcie dzieci i młodzieży w ramach 
świetlic środowiskowych 

- MGOPS 

- Urząd Miejski 

- Organizacje pozarządowe 

- liczba świetlic środowiskowych 

- liczba osób objętych wsparciem 

3.2.4. Organizacja czasu wolnego i 
wypoczynku dzieci i młodzieży 

- MGOPS 

- MGOK 

- Placówki edukacyjne 

- Urząd Miejski 

- Organizacje pozarządowe 

- zastosowane formy organizacji czasu wolnego 

organizacji czasu wolnego i wypoczynku 
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- Społeczność lokalna 

- Jednostki pomocnicze (Rada 
Miejska, sołtysi i rady sołeckie) 

3.3.1. Rozwój oferty edukacyjnej w zakresie 
kształtowania kompetencji opiekuńczo-
wychowawczych rodziców 

- MGOPS 

- Placówki edukacyjne 

- MGOK 

- Urząd Miejski 

- Organizacje pozarządowe 

- Społeczność lokalna 

- Jednostki pomocnicze (Rada 
Miejska, sołtysi i rady sołeckie) 

- liczba zrealizowanych działań edukacyjnych  

- liczba osób objętych wsparciem  

3.3.2. Organizacja czasu wolnego rodziców i 
dzieci 

- MGOPS 

- MGOK 

- Placówki edukacyjne 

- Urząd Miejski 

- Organizacje pozarządowe 

- Społeczność lokalna 

- Jednostki pomocnicze (Rada 
Miejska, sołtysi i rady sołeckie) 

- zastosowane formy organizacji czasu wolnego 

organizacji czasu wolnego  

3.3.3. Upowszechnianie informacji o 
dostępnych formach wsparcia rodzin z dziećmi 

- MGOPS 

- MGOK 

- Placówki edukacyjne 

- Urząd Miejski 

- Organizacje pozarządowe 

- Społeczność lokalna 

- liczba zrealizowanych działań informacyjnych 
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- Jednostki pomocnicze (Rada 
Miejska, sołtysi i rady sołeckie) 

4.1.1. Programy profilaktyczne i edukacyjne 
dla dzieci i młodzieży w placówkach 
edukacyjnych 

- MGOPS 

- Urząd Miejski 

- Gminny Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie 

- Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

- Punkt konsultacyjny 

- Placówki edukacyjne 

- Policja 

- liczba zrealizowanych programów 
profilaktycznych i edukacyjnych 

- liczba osób objętych oddziaływaniami 

4.1.2. Wsparcie działań sportowych i 
rekreacyjnych realizujących zagadnienia z 
zakresu edukacji i profilaktyki uzależnień 

- MGOPS 

- Urząd Miejski 

- MGOK 

- Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

- Placówki edukacyjne 

- Organizacje pozarządowe (w 
szczególności kluby sportowe) 

- liczba zrealizowanych działań sportowych i 
rekreacyjnych 

- liczba osób objętych oddziaływaniami 

4.1.3. Programy profilaktyczne i edukacyjne 
dotyczące uzależnień i zdrowego stylu życia 
dla osób dorosłych, w tym rodziców 

- MGOPS 

- Urząd Miejski 

- MGOK 

- Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

- Placówki edukacyjne 

- liczba zrealizowanych programów 
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- Samodzielny Publiczny Zespół 
Zakładów Lecznictwa Otwartego 

- Organizacje pozarządowe 

4.2.1. Rozwój działań z zakresu wsparcia 
psychologicznego i terapii w ramach Punktu 
konsultacyjnego 

- MGOPS 

- Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

- Punkt konsultacyjny 

 

- liczba osób objętych wsparciem psychologicznym 
i terapią w ramach Punktu konsultacyjnego 

4.2.2. Rozwój działań informacyjno-
edukacyjnych w zakresie pomocy 
specjalistycznej dla osób uzależnionych i ich 
rodzin 

- MGOPS 

- Urząd Miejski 

- Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

- Punkt konsultacyjny 

- Placówki edukacyjne 

- Samodzielny Publiczny Zespół 
Zakładów Lecznictwa Otwartego 

- zastosowane formy działań informacyjno-
edukacyjnych 

5.1.1. Wsparcie mieszkańców w 
podejmowaniu działań na rzecz wdrażania 
projektów rewitalizacyjnych 

- MGOPS 

- Urząd Miejski 

- Organizacje pozarządowe 

- zastosowane formy wsparcia 

5.1.2. Wspieranie inicjatyw na rzecz 
aktywizacji osób wykluczonych, 
zamieszkujących obszary wymagające 
rewitalizacji 

- MGOPS 

- Urząd Miejski 

- Organizacje pozarządowe 

- zastosowane formy wsparcia 

5.2.1. Tworzenie mieszkań chronionych na 
terenie gminy 

- MGOPS 

- Urząd Miejski 

- liczba utworzonych mieszkań chronionych 

5.2.2. Rozwój i utrzymanie właściwego - MGOPS - liczba lokali komunalnych w dobrym stanie 
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standardu zasobów komunalnych, w tym lokali 
socjalnych na terenie gminy 

- Urząd Miejski technicznym 

- liczba utworzonych mieszkań komunalnych, w 
tym lokali socjalnych 

5.2.3. Wsparcie osób i rodzin zagrożonych 
bezdomnością 

- MGOPS we współpracy z 
organizacjami pozarządowymi 

 

- liczba osób i rodzin objętych wsparciem 

6.1.1. Integracja i współpraca służb 
publicznych działających w sferze 
rozwiązywania problemów społecznych 

- MGOPS 

- Urząd Miejski 

- Gminny Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie 

- Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

- Punkt konsultacyjny 

- Placówki edukacyjne 

- Policja 

- MGOK 

- liczba działań o charakterze integrującym 

6.1.2. Wpieranie lokalnych inicjatyw 
społecznych 

- MGOPS 

- Urząd Miejski 

- Organizacje pozarządowe 

- Społeczność lokalna 

- Jednostki pomocnicze (Rada 
Miejska, sołtysi i rady sołeckie) 

- zastosowane formy wsparcia 

6.1.3. Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi w sferze rozwiązywania 
problemów społecznych 

- MGOPS 

- Urząd Miejski 

- Organizacje pozarządowe 

- liczba organizacji pozarządowych włączonych we 
współpracę 
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6.2.1. Podnoszenie kwalifikacji pracowników 
pomocy społecznej 

- MGOPS - liczba osób podnoszących kwalifikacje 

6.2.2. Wsparcie pracowników instytucji 
gminnych oraz organizacji pozarządowych w 
podnoszeniu kwalifikacji w zakresie 
rozwiązywania problemów społecznych 

- MGOPS 

- Urząd Miejski 

- Gminny Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie 

- Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

- Punkt konsultacyjny 

- Placówki edukacyjne 

- Policja 

- Organizacje pozarządowe 

- liczba osób podnoszących kwalifikacje 

Źródło: Opracowanie własne. 
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3.4. Zgodność celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych z 
celami unijnych i polskich dokumentów strategicznych 

Cele i zadania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczew na lata 

2017-2026 są zgodne z celami unijnych i polskich dokumentów strategicznych wytyczających 

cele i kierunki działań w sferze rozwiązywania problemów społecznych. 

Strategia wpisuje się w cele i zadania unijnych dokumentów strategicznych, 

wytyczających kierunki działań Unii Europejskiej w sferze społecznej. 

Dokument jest zgodny z priorytetami i celami nakreślonymi w Strategii na rzecz 

inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 

202063. Strategia Europa 2020 wskazuje na trzy priorytety: 1. Rozwój inteligentny – rozwój 

gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, 2. Rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki 

efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej 

konkurencyjnej, 3. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – wspieranie gospodarki 

charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, 

społeczną i terytorialną. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczew na 

lata 2017-2026 planuje działania na rzecz realizacji głównie priorytetu trzeciego – formułuje 

cele na rzecz rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, przede wszystkim poprzez 

wieloaspektowe działania na rzecz zmniejszania zasięgu ubóstwa, włączenia społecznego 

kategorii zagrożonych wykluczeniem (osób starszych, niepełnosprawnych, rodzin z 

problemami), rozwiązania problemów uzależnień i przemocy, walki z bezrobociem oraz 

wspierania zatrudnienia. Działania zaplanowane w Strategii przyczynią się do realizacji 

założonych w Strategii Europa 2020 celów, takich jak: wspieranie włączenia społecznego, 

zwłaszcza poprzez ograniczanie ubóstwa, wzrost wskaźnika zatrudnienia i zmniejszenie 

odsetka osób przedwcześnie kończących naukę. 

Realizacji celów Strategii Europa 2020 sprzyjać mają inwestycje w określone obszary 

wsparcia sformułowane we Wspólnych Ramach Strategicznych (WRS). Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczew na lata 2017-2026 przyczyni się do 

realizacji priorytetów: Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników, Wspieranie 

                                                 
63

 Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf. 
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włączenia społecznego i walka z ubóstwem oraz Inwestowanie w edukację, umiejętności 

i uczenie się przez całe życie. 

Misja, cele i zadania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczew na 

lata 2017-2026 są zgodne z założeniami i celami dokumentów krajowych, regionalnych i 

lokalnych, zarówno wytyczających ogólne cele rozwojowe, jak też projektujących działania 

na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczew na lata 2017-2026 

wpisuje się w założenia dokumentów krajowych, z których do kluczowych w tym obszarze 

należą: 

 Strategia Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju 

Kraju64 – kluczowym celem dokumentu jest poprawa jakości życia Polaków (wzrost 

PKB na mieszkańca w relacji do najbogatszego państwa UE i zwiększenie spójności 

społecznej) dzięki stabilnemu, wysokiemu wzrostowi gospodarczemu, co pozwoli na 

modernizację kraju. Wytyczone działania obejmują trzy obszary: konkurencyjności 

i innowacyjności gospodarki, równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski 

oraz efektywności i sprawności państwa. Strategia realizuje szczególnie cel 6. Rozwój 

kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfare state”. 

 Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 202065 – Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Karczew na latach 2017-2026 przyczyni się do 

realizacji III obszaru strategicznego: Spójność społeczna i terytorialna i jego celów: 

celu III.1. Integracja społeczna, a także częściowo celu III.2. Zapewnienie dostępu i 

określonych standardów usług publicznych. Realizacja kluczowego z perspektywy 

rozwiązywania problemów społecznych celu III.1. Integracja społeczna będzie miała 

miejsce poprzez kierunki interwencji, uznawane w Strategii Rozwoju Kraju 2020 za 

priorytetowe, takie jak: zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim 

zagrożonych. 

                                                 
64

 Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Warszawa 2013, 
https://mac.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/02/Strategia-DSRK-PL2030-RM.pdf. 
65

 Strategia Rozwoju Kraju 2020, Warszawa 2012, 
http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK_2020/Documents/Strategia_Rozwoju_Kraju_
2020.pdf. 
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 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 202066 – Strategia Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Karczew na lata 2017-2026 realizuje przede wszystkim cel 3. 

Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, ale również cel 

1. Wzrost zatrudnienia i 2. Wydłużenie okresu aktywności zawodowej i zapewnienie 

lepszej jakości funkcjonowania osób starszych.  

 Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy 

wymiar aktywnej integracji67 – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Karczew na lata 2017-2026 realizuje wszystkie priorytety tego dokumentu: I. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży, II. Zapewnienie 

spójności działań edukacyjnych, społecznych i zawodowych dzieci i młodzieży, III. 

Aktywna integracja w społeczności lokalnej, IV. Bezpieczeństwo i aktywność osób 

starszych, V. Zapobieganie niepewności mieszkaniowej i przeciwdziałania 

bezdomności, oraz VI. Zarządzanie i zmiany strukturalne systemu integracji 

społecznej. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczew na lata 2017-2026 jest 

zgodna z wytycznymi dokumentów regionalnych. Strategia Rozwoju Województwa 

Mazowieckiego do roku 2030 – Innowacyjne Mazowsze68 jako cel głównym przyjmuje 

spójność terytorialną, rozumianą jako zmniejszenie dysproporcji rozwoju w województwie 

mazowieckim oraz wzrost znaczenia Obszaru Metropolitalnego Warszawy w Europie, co w 

konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. Wytycza scenariusz 

rozwoju zrównoważonego, w którym istotne są cele gospodarcze, społeczne i środowiskowe.  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczew na lata 2017-2026 

przyczyni się do realizacji celu strategicznego Społeczeństwo – Poprawa jakości życia oraz 

wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki, 

przede wszystkim poprzez wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego, działania na 

rzecz aktywizacji zawodowej, zwiększenie mobilności zawodowej, przeciwdziałanie zjawisku 

                                                 
66

 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, Warszawa 2013, 
http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/7616/1/1/Strategia%20Rozwoju%20Kapitalu%
20Ludzkiego%202020.pdf. 
67

 Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej 
integracji, Warszawa 2013, http://www.ois.wzp.pl/attachments/article/224/uwagi%20WUP.pdf. 
68

 Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze, Warszawa 2013, 
http://www.mazovia.pl/downloadStat/gfx/mazovia/pl/defaultaktualnosci/109/341/1/1_srwm_zalacznik__do_
uchwaly_28_10_2013_lekki.pdf. 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczew na lata 2017-2026      

 

129 

 

wykluczenia społecznego i integrację społeczną (szczególnie w odniesieniu do bezrobotnych, 

niepełnosprawnych, starszych czy ubogich), działania na rzecz poprawy sytuacji 

demograficznej, wyrównywania szans edukacyjnych oraz podnoszenia standardów 

funkcjonowania infrastruktury społecznej. 

Ważnym elementem Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 – 

Innowacyjne Mazowsze w zakresie realizacji polityki społecznej na Mazowszu jest Strategia 

Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-202069. Misją Samorządu 

Województwa Mazowieckiego wyrażoną w dokumencie jest włączenie społeczne i 

przeciwdziałanie ubóstwu dla poprawy jakości życia mieszkańców Mazowsza, zaś cel 

strategiczny to wzmocnienie kapitału ludzkiego do aktywności, samodzielności i integracji 

społecznej. Kluczowym założeniem jest przechodzenie z działań o charakterze 

interwencyjnym na rzecz oddziaływań profilaktycznych i aktywizujących w celu zapewnienia 

inkluzji społecznej i wzmacniania samodzielności osób i rodzin. Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Karczew na lata 2017-2026 wesprze na poziomie lokalnym 

gminy Karczew realizację działań w odniesieniu do występujących na terenie gminy 

problemów społecznych dla każdego z trzech zidentyfikowanych obszarów realizacji polityk 

publicznych regionu.   

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczew na lata 2017-2026 

przyczyni się do realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2014-202070. Celem 

głównym jest wielofunkcyjny rozwój powiatu, a Strategia przyczyni się do jego realizacji 

przede wszystkim poprzez działania w zakresie celu strategicznego Wspieranie integracji 

społecznej. Za kluczowe uznać tu należy działania na rzecz tworzenia miejsc integracji 

społecznej oraz w zakresie współpracy międzysektorowej. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczew na lata 2017-2026 

wpisuje się w założenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Karczew 2013-202271. 

Przyczyni się ona do realizacji obszaru strategicznego III. Infrastruktura społeczna, którego 

cele obejmują: poprawę jakości życia mieszkańców, wzrost dochodów mieszkańców oraz  

                                                 
69

 Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Warszawa 2014, 
http://www.mcps.com.pl/images/docs/uchwala/20141700_zalacznik.pdf. 
70

 Strategia Rozwoju Powiatu Otwockiego na lata 2014-2020, Otwock 2014, http://www.bip.powiat-
otwocki.pl/plik,10611,strategia-rozwoju-powiatu-otwockiego-na-lata-2014-2020.pdf. 
71

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Karczew 2013-2022, Karczew 2013, 
http://karczew.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2015_04/BIPF51477258F7B3DZ/zrownowazony_rozwoj_342_full_.pdf 
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minimalizację bezrobocia, aktywizację gospodarczą mieszkańców, rozwój budownictwa 

mieszkaniowego, a także zahamowanie migracji zarobkowej mieszkańców. Przyjęcie Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczew na lata 2017-2026 realizuje 

założenia zadania 3.7 Strategii Zrównoważonego Rozwoju: Opracowanie zintegrowanego 

programu rozwiązywania problemów społecznych. Do ważnych zadań zbieżnych ze Strategią 

Zrównoważonego Rozwoju Gminy Karczew 2013-2022 należą też: zwiększanie dostępu do 

oferty kulturalnej osób z terenów wiejskich, wspieranie placówek wsparcia dziennego dla 

dzieci i młodzieży, powstawanie podmiotów ekonomii społecznej, rozszerzenie oferty 

edukacyjno-kulturalnej gminy, wspieranie i rozwój organizacji pozarządowych wykonujących 

zadania z zakresu pomocy społecznej, aktywizacja społeczna i zawodowa w szczególności 

osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, opracowanie i wdrożenie programów 

pomocy osobom uzależnionym, wspieranie aktywności kulturalnej i społecznej seniorów oraz 

rozwój budownictwa mieszkaniowego socjalnego. 

3.5. Struktura zarządzania Strategią 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczew na lata 2017-2026 

przygotowana została w latach 2016-2017 i będzie wdrażana w okresie 2017-2026. W roku 

2026 zakłada się rozpoczęcie prac związanych z ewaluacją dokumentu oraz przygotowaniem 

nowej strategii. Głównym realizatorem dokumentu będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, przy wsparciu innych wykonawców zadań (wymienionych w tabeli 26, w rozdz. 

3.3.). Założenia Strategii będą wdrażane również poprzez programy działań w sferze 

społecznej: program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w 

rodzinie, gminny program wspierania rodziny oraz program profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, których realizacja bezpośrednio 

przyczyni się do realizacji celów niniejszego dokumentu.  

Przyjęcie Strategii stanowi pierwszy krok do rozwiązania zdiagnozowanych kwestii 

i problemów społecznych, przy wykorzystaniu pomysłów i rozwiązań zawartych 

w dokumencie. Aby Strategia spełniła swoje zadanie konieczne jest faktyczne wdrażanie 

zaplanowanych działań, bieżące monitorowanie realizacji celów i zadań oraz ich efektów, jak 

również stałe diagnozowanie potrzeb w sferze społecznej, a w razie potrzeby korekta celów i 

zadań strategicznych tak, aby jak najlepiej odpowiadały one na bieżące potrzeby społeczne.  
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Dla właściwej realizacji dokumentu, bieżącego monitorowania sytuacji społecznej w 

gminie oraz realizacji zadań, a co za tym idzie celów Strategii powołany zostanie 

zarządzeniem Burmistrza Karczewa Zespół ds. Wdrażania Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych. Zespołem kierował będzie kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Karczewie, który będzie odpowiedzialny za realizację oraz nadzór nad 

realizacją Strategii. We wdrażaniu zadań brał będzie udział przede wszystkim Miejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ale także inni realizatorzy, ściśle współpracujący z 

MGOPS (wykazani w tabeli 26, rozdz. 3.3.).  

 

3.6. Ramy finansowe 

Trudność określenia ram finansowych dokumentu wynika z wielu czynników. Kluczowe 

znaczenie ma tu horyzont czasowy Strategii, a także wielość zadań i podmiotów realizujących 

działania. Uniemożliwia to precyzyjne określenie wysokości funduszy przeznaczonych na 

realizację Strategii w poszczególnych latach. 

Środki przewidziane na realizację zadań uwzględnione zostaną w budżetach 

poszczególnych jednostek, a pochodzić będą z budżetu gminy, budżetu centralnego, 

środków przekazywanych w ramach programów resortowych, PFRON czy Funduszu Pracy.  

Dla realizacji zadań wykorzystywane będą również środki zagraniczne, przede wszystkim 

pochodzące z funduszy europejskich, a także środki pozyskiwane w ramach projektów czy 

grantów realizowanych przez instytucje publiczne i trzeci sektor. Możliwe źródła 

finansowania poszczególnych zadań zestawione zostały w tabeli 27. 
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Tabela 27. Zadania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczew i możliwe źródła ich 
finansowania 

ZADANIA I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA 

Zadania Źródła finansowania 

1.1.1. Utworzenie Klubu Integracji 
Społecznej  

- budżet gminy 

- środki pozyskane w ramach projektów (w 
tym z UE) 

1.1.2. Wdrażanie narzędzi i instrumentów 
aktywnej integracji, w tym w ramach 
Programu Aktywizacja i Integracja oraz 
innych programów aktywizujących osoby 
bezrobotne w partnerstwie z Powiatowym 
Urzędem Pracy 

- PUP 

- budżet gminy 

- środki pozyskane w ramach projektów (w 
tym z UE) 

 

1.1.3. Wsparcie informacyjno-edukacyjne 
bezrobotnych mieszkańców gminy 

- PUP 

- budżet gminy 

- środki pozyskane w ramach projektów (w 
tym z UE) 

1.2.1. Promocja idei spółdzielczości 
socjalnej wśród osób wykluczonych 

- budżet gminy 

- środki pozyskane w ramach projektów (w 
tym z UE) 

1.2.2. Tworzenie warunków do zakładania 
spółdzielni socjalnych 

- budżet gminy 

- PUP 

- środki pozyskane w ramach projektów (w 
tym z UE) 

2.1.1. Rozwój i profesjonalizacja usług 
opiekuńczych dla seniorów 

- budżet gminy 

- budżet centralny 

2.1.2. Promocja wolontariatu i pomocy 
sąsiedzkiej dla seniorów 

- budżet gminy 

- organizacje pozarządowe  

- środki pozyskane w ramach projektów (w 
tym z UE) 

 

2.1.3. Tworzenie ośrodków wsparcia dla 
seniorów 

- budżet gminy 

- środki pozyskane w ramach projektów (w 
tym z UE) 

- organizacje pozarządowe  

2.2.1. Wsparcie działań klubów seniora 

- budżet gminy 

- Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa 

- środki pozyskane w ramach projektów (w 
tym z UE) 

 

2.2.2. Rozwój oferty edukacyjnej, - budżet gminy 



Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczew na lata 2017-2026      

 

133 

 

kulturalnej i rekreacyjnej dla seniorów - organizacje pozarządowe 

- środki pozyskane w ramach projektów (w 
tym z UE) 

- środki własne osób korzystających z oferty 

2.3.1. Wsparcie informacyjno-edukacyjne i 
integracyjne rodzin z dziećmi 
niepełnosprawnymi 

- budżet gminy 

- budżet powiatu 

- organizacje pozarządowe 

- środki pozyskane w ramach projektów (w 
tym z UE) 

2.3.2. Wsparcie społeczno-zawodowe 
dorosłych osób niepełnosprawnych 

- budżet gminy 

- budżet powiatu 

- organizacje pozarządowe 

- środki pozyskane w ramach projektów (w 
tym z UE) 

2.3.3. Rozwój i profesjonalizacja usług 
opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych 

- budżet gminy 

- budżet centralny 

3.1.1. Podniesienie świadomości społecznej 
na temat zjawiska przemocy w rodzinie 

- budżet gminy 

- budżet centralny  

- organizacje pozarządowe 

- środki pozyskane w ramach projektów (w 
tym z UE) 

 

3.1.2. Zapewnienie kompleksowej pomocy 
rodzinom, w których występuje przemoc 

- budżet gminy 

- budżet centralny  

 

3.1.3. Wsparcie informacyjno-edukacyjne 
sprawców przemocy w zakresie dostępu do 
terapii  

- budżet gminy 

- budżet powiatu 

- budżet centralny  

 

3.2.1. Wsparcie asystenta rodziny 
- budżet gminy 

- budżet centralny 

3.2.2. Rozwój działań edukacyjnych i 
terapeutycznych skierowanych do rodziców  

- budżet gminy 

- organizacje pozarządowe 

- środki pozyskane w ramach projektów (w 
tym z UE) 

 

3.2.3. Wsparcie dzieci i młodzieży w ramach 
świetlic środowiskowych 

- budżet gminy 

- organizacje pozarządowe 

- środki pozyskane w ramach projektów (w 
tym z UE) 
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3.2.4. Organizacja czasu wolnego i 
wypoczynku dzieci i młodzieży 

- budżet gminy 

- organizacje pozarządowe 

- środki pozyskane w ramach projektów (w 
tym z UE) 

- środki własne rodzin 

 

3.3.1. Rozwój oferty edukacyjnej w zakresie 
kształtowania kompetencji opiekuńczo-
wychowawczych rodziców 

- budżet gminy 

- organizacje pozarządowe 

- środki pozyskane w ramach projektów (w 
tym z UE) 

 

3.3.2. Organizacja czasu wolnego rodziców i 
dzieci 

- budżet gminy 

- organizacje pozarządowe 

- środki pozyskane w ramach projektów (w 
tym z UE) 

- środki własne rodzin 

3.3.3. Upowszechnianie informacji o 
dostępnych formach wsparcia rodzin z 
dziećmi 

- budżet gminy 

- budżet centralny  

- organizacje pozarządowe 

4.1.1. Programy profilaktyczne i edukacyjne 
dla dzieci i młodzieży w placówkach 
edukacyjnych 

- budżet gminy 

- środki pozyskane w ramach projektów (w 
tym z UE) 

 

4.1.2. Wsparcie działań sportowych i 
rekreacyjnych realizujących zagadnienia z 
zakresu edukacji i profilaktyki uzależnień 

- budżet gminy 

- organizacje pozarządowe 

4.1.3. Programy profilaktyczne i edukacyjne 
dotyczące uzależnień i zdrowego stylu życia 
dla osób dorosłych, w tym rodziców 

- budżet gminy 

- organizacje pozarządowe 

- środki pozyskane w ramach projektów (w 
tym z UE) 

 

4.2.1. Rozwój działań z zakresu wsparcia 
psychologicznego i terapii w ramach Punktu 
konsultacyjnego 

- budżet gminy 

 

4.2.2. Rozwój działań informacyjno-
edukacyjnych w zakresie pomocy 
specjalistycznej dla osób uzależnionych i ich 
rodzin 

- budżet gminy 

- budżet centralny 

 

5.1.1. Wsparcie mieszkańców w 
podejmowaniu działań na rzecz wdrażania 
projektów rewitalizacyjnych 

- budżet gminy 

- organizacje pozarządowe 

- środki własne mieszkańców 
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- środki pozyskane w ramach projektów (w 
tym z UE) 

5.1.2. Wspieranie inicjatyw na rzecz 
aktywizacji osób wykluczonych, 
zamieszkujących obszary wymagające 
rewitalizacji 

- budżet gminy 

- organizacje pozarządowe 

- środki pozyskane w ramach projektów (w 
tym z UE) 

5.2.1. Tworzenie mieszkań chronionych na 
terenie gminy 

- budżet gminy 

 

5.2.2. Rozwój i utrzymanie właściwego 
standardu zasobów komunalnych, w tym 
lokali socjalnych na terenie gminy 

- budżet gminy 

 

5.2.3. Wsparcie osób i rodzin zagrożonych 
bezdomnością 

- budżet gminy 

- organizacje pozarządowe 

6.1.1. Integracja i współpraca służb 
publicznych działających w sferze 
rozwiązywania problemów społecznych 

- budżet gminy 

- środki pozyskane w ramach projektów (w 
tym z UE) 

6.1.2. Wpieranie lokalnych inicjatyw 
społecznych 

- budżet gminy 

- organizacje pozarządowe 

- środki pozyskane w ramach projektów (w 
tym z UE) 

- środki własne mieszkańców 

6.1.3. Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi w sferze rozwiązywania 
problemów społecznych 

- budżet gminy 

- organizacje pozarządowe 

 

6.2.1. Podnoszenie kwalifikacji 
pracowników pomocy społecznej 

- budżet gminy 

- środki pozyskane w ramach projektów (w 
tym z UE) 

 

6.2.2. Wsparcie pracowników instytucji 
gminnych oraz organizacji pozarządowych w 
podnoszeniu kwalifikacji w zakresie 
rozwiązywania problemów społecznych 

- budżet gminy 

- środki pozyskane w ramach projektów (w 
tym z UE) 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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3.7. Monitoring i ewaluacja 

Wewnętrzny system monitorowania i ewaluacji postępów we wdrażaniu zadań oraz 

osiąganiu założonych celów, a w konsekwencji realizacji misji jest integralną częścią każdego 

dokumentu strategicznego. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Karczew na lata 2017-2026 podlega systemowi monitoringu i ewaluacji powiązanemu z 

systemem wdrażania. Obejmuje on monitoring, czyli system zbierania i selekcjonowania 

informacji oraz ewaluację, czyli system oceny i interpretacji zgromadzonego materiału. 

Istotą monitoringu jest gromadzenie, opracowywanie i przekazywanie informacji. Proces 

ten polegał będzie na systematycznym obserwowaniu zmian zachodzących w ramach 

poszczególnych zadań oraz celów wytyczonych w Strategii. Do analizy zmian używane będą 

zdefiniowane w Strategii wskaźniki realizacji zadań przedstawione w tabeli 26, w rozdz. 3.3. 

Monitoring prowadzony będzie w trybie ciągłym. 

Ewaluacja koncentruje się natomiast na ocenie rezultatów realizacji poszczególnych 

elementów strategii, przy czym kryteriami oceny są wskaźniki realizacji zadań, rozwiązywanie 

problemów (wyzwań przyjętych w strategii) oraz realizacja misji społecznej gminy. Ewaluacja 

dostarcza nam wiarygodnych i przydatnych informacji pozwalających na ocenę 

zrealizowanych działań i zaplanowanie zmian. Całościowa ewaluacja dokumentu 

przeprowadzona zostanie w roku 2026 i związana będzie z rozpoczęciem prac nad kolejnym 

dokumentem strategicznym. Za prowadzenie monitoringu i ewaluacji Strategii 

odpowiedzialny jest Zespół ds. Wdrażania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.  
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Zakończenie 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczew na lata 2017-2026 

została przygotowana w oparciu o bogaty materiał empiryczny – dane urzędowe, 

statystyczne oraz badania empiryczne i spotkania warsztatowe. Pozwoliło to na dokonanie 

pełnej diagnozy sfery społecznej, rozpoznanie występowania problemów społecznych, 

zarówno przez pryzmat danych statystycznych, jak i opinii mieszkańców oraz ekspertów. 

Profesjonalna diagnoza stała się podstawą określenia społecznej misji, celów Strategii oraz 

zadań przyczyniających się do ich realizacji. Strategia wytyczona została z uwzględnieniem 

wniosków dyskusji publicznej, co pozwoliło na uwzględnienie różnorodnych głosów, opinii 

i pomysłów, i przyczyniło się do przygotowania dokumentu w sposób kompleksowy 

odpowiadającego na potrzeby mieszkańców gminy Karczew. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karczew na lata 2017-2026 jest 

podstawowym dokumentem określającym społeczną misję gminy Karczew oraz cele 

i zadania w sferze społecznej. Stanowi fundament planowych działań w sferze społecznej, 

podejmowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne instytucje i 

organizacje pozarządowe, które przyczynią się do rozwiązania problemów społecznych, a co 

za tym idzie poprawy jakości życia w gminie. 
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