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1. Streszczenie 

Punktem wyjścia do opracowania pogłębionej charakterystyki obszaru rewitalizacji była 

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie 

Miasta Żyrardowa cz. I1, w której zostały zidentyfikowane następujące problemy główne: 

 dziedziczenie biedy i problemów społecznych (uzależnienie od pomocy społecznej), 

 niski stopień aktywizacji społecznej mieszkańców, 

 niski poziom aktywizacji zawodowej mieszkańców. 

Skutkami wskazanych problemów jest m.in. ubóstwo i zadłużenie czynszowe wśród 

części mieszkańców obszaru rewitalizacji, niskie wyniki edukacyjne wśród dzieci i 

młodzieży, a także obniżone poczucie bezpieczeństwa.  

Wskazane powyżej czynniki zostały szczegółowo scharakteryzowane w ramach 

pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji. Do jej opracowania poza analizą danych 

źródłowych zastosowane zostały również inne metody badawcze takie jak:  

 Badanie PAPI wśród mieszkańców, 

 Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI), 

 Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI), 

 Spacery badawcze, 

 Rozmowy podczas Mobilnego Punktu Konsultacyjnego. 

Pierwszym elementem, który został poddany analizie była kwestia uzależnienia 

od pomocy społecznej. Zgodnie z danymi MOPS, najczęstszymi powodami korzystania 

ze świadczeń z pomocy społecznej jest: bezrobocie, niepełnosprawność, ubóstwo oraz 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Te problemy zostały szczegółowo 

omówione w poszczególnych podrozdziałach. W przypadku bezrobocia zwrócono 

szczególną uwagę na trzy aspekty: (1) rosnąca liczba osób długotrwale bezrobotnych, (2) 

wysoki odsetek niewykształconych bezrobotnych powyżej 55 roku życia, a także (3) 

rosnąca liczba bezrobotnych kobiet, co związane jest m.in. z brakiem wystarczająco 

rozwiniętych usług opiekuńczych oraz oferowanymi świadczeniami pomocy społecznej, 

w tym wynikającymi z programów rządowych niezachęcającymi do podejmowania 

aktywności zawodowej. 

Kolejną analizowaną kwestią był problem niepełnosprawności, który w większym 

stopniu dotyczy osób starszych oraz osób upośledzonych umysłowo/intelektualnie. Wśród 

tej grupy społecznej główne zidentyfikowane problemy związane były z niewystarczającą 

jakością i dostępnością do usług opiekuńczych, barierami architektonicznymi, w tym 

trudnościami z dostosowaniem swojego mieszkania (często w zasobie zabytkowym) 

do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych oraz z problemami 

z wejściem na rynek pracy przez młode osoby niepełnosprawne.  

                                                           
1 Załącznik nr 2 do uchwały NR LIX/456/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie 
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Żyrardowa 
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Kolejny czynnik wskazywany jako powód korzystania z pomocy społecznej to 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Ten aspekt został 

potraktowany szerzej, gdyż na terenie obszaru rewitalizacji zauważalne są przejawy 

dysfunkcyjności części rodzin, co skutkuje występowaniem różnych problemów wśród 

dzieci i młodzieży, rosnącą liczbą dzieci trafiających do pieczy zastępczej, a także 

obejmowanie młodych ludzi dozorem kuratora sądowego.  

Analiza zjawiska ubóstwa pozwoliła stwierdzić, że w większym stopniu narażone są na 

nie osoby bezrobotne, posiadające rodziny wielodzietne oraz samotne osoby starsze i 

osoby niepełnosprawne niezdolne do podjęcia pracy zarobkowej. Z ubóstwem powiązane 

jest zjawisko zadłużenia, którego najczęściej wskazywanymi przyczynami są zbyt 

wysokie czynsze i innego rodzaju opłaty oraz utrata pracy, a także zbyt niskie 

świadczenia emerytalne. Jednocześnie zauważany jest niski odsetek osób chcących 

odpracować istniejące zadłużenie.   

Bieda jest jednym z powodów prowadzących do popełniania przestępstw m.in. 

kradzieży, włamań. Podobnie jak trudna sytuacja w rodzinie kieruje młodych ludzi w 

stronę demoralizacji przejawiającej się agresją, wandalizmem. To właśnie na te elementy 

wskazywali mieszkańcy obszaru jako czynniki obniżające poczucie bezpieczeństwa 

w okolicy swojego miejsca zamieszkania. Jedną z przyczyn niewłaściwych zachowań jest 

również łatwy dostęp do alkoholu. Uzależnienie natomiast wskazywane jest jako czynnik 

zwiększający zagrożenie przemocą domową, która występuje na obszarze rewitalizacji, co 

przejawia się m.in. wysokim odsetkiem samotnych matek zgłaszających się do PCPR, 

które doznały agresji.  Jednocześnie należy podkreślić, że sami mieszkańcy obszaru 

wskazują, że czują się raczej bezpiecznie w okolicy swojego miejsca zamieszkania, 

a odsetek przestępstw, wykroczeń zgłoszonych na obszarze nie odbiega znacząco od 

średniej dla miasta. 

Biorąc pod uwagę, że z przeprowadzonej analizy wynikało, iż jedną z grup narażoną 

na wykluczenie społeczne są osoby starsze. Przeanalizowano sytuację tej grupy 

wiekowej. Najczęściej wskazywanymi problemami tej części mieszkańców jest, podobnie 

jak w przypadku osób niepełnosprawnych, niewystarczająca dostępność do usług 

opiekuńczych oraz bariery architektoniczne. Należy również zauważyć, że seniorzy 

z obszaru rewitalizacji rzadko bądź w ogóle nie uczestniczą w życiu kulturalnym 

i społecznym  miasta, co związane jest m.in. niewystarczającą informacją o wydarzenia 

organizowanych w mieście, ale także ofertą niedostosowaną do ich potrzeb i ograniczoną 

liczbą miejsc spotkań. 

Istotną grupą z punktu widzenia działań rewitalizacyjnych są także dzieci i 

młodzież m.in. ze względu na wskazane wcześniej dysfunkcje występujące w rodzinie i 

problemy powielane przez dzieci i osoby wchodzące w dorosłe życie. Przeprowadzona 

analiza pozwoliła na stwierdzenie, że uczniowie z obszaru rewitalizacji osiągają gorsze 

wyniki w nauce niż ich rówieśnicy w innych częściach miasta, ponadto częściej opuszczają 

zajęcia lekcyjne. Na te czynniki wpływ mają zaniedbania środowiskowe, brak 

zainteresowania rodziców potrzebami i problemami dziecka, nieodpowiednie warunki 

życia, występowanie w rodzinie uzależnień  i patologii. Dzieci często przenoszą konflikty z 

podwórek, spory między rodzicami i sąsiadami do szkoły. Zauważa się również, że dzieci i 

młodzież nudzi się po zakończeniu lekcji, brakuje dla nich atrakcyjnej oferty spędzania 

czasu wolnego i miejsc, gdzie mogłyby się realizować.  

Kolejną analizowaną kwestią był niski stopień  uczestnictwa mieszkańców obszaru 

w życiu kulturalnym. Najczęściej wymienianymi powodami nieuczestniczenia 

w organizowanych wydarzeniach był brak czasu, niewystarczające środki finansowe, 
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niedostosowanie oferty do zainteresowań mieszkańców. Udział w wydarzeniach jest silne 

skorelowany z dochodami mieszkańców. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na niski 

poziom kapitału społecznego mierzony liczbą osób zaangażowanych w działalność 

społeczną i korzystających z oferty organizacji pozarządowych działających na terenie 

Żyrardowa. Przejaw niskiego kapitału społecznego dostrzegalny jest również w 

braku odpowiedzialności za  wspólną przestrzeń, braku dbałości o obiekty historycznie i 

kulturowe ważne dla Żyrardowa. Powodem tej sytuacji są m.in. złe warunki lokalowe w 

budynkach zabytkowych, a także brak edukacji związanej z dziedzictwem kulturowym i 

budowaniem tożsamości lokalnej, jak również nieprzekazywaniem postaw obywatelskich 

dzieciom. 

Przeprowadzona diagnoza pozwoliła na wskazanie głównych grup będących odbiorcami 

działań rewitalizacyjnych, do których należy zaliczyć: 

 rodziny wymagające wsparcia (niepełne i wielodzietne), 

 dzieci i młodzież, 

 mieszkańcy obiektów zabytkowych, 

 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym: 

o osoby zagrożone wykluczeniem na rynku pracy, 

o osoby wymagające opieki: starsze i niepełnosprawne. 

 W odniesieniu do tych grup zostały określone rekomendacje służące przeciwdziałaniu 

zidentyfikowanym problemom: 

1) Wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo. 

2) Zapewnienie dostępu do tanich mieszkań. 

3) Wspieranie młodych rodziców. 

4) Kompleksowe podejście do rodziny. 

5) Organizacja imprez i wydarzeń integracyjnych dla całych rodzin. 

6) Zapewnienie oferty i  miejsc do spędzania czasu wolnego. 

7) Rozwijanie pracy podwórkowej i animacyjnej. 

8) Wspieranie dzieci i młodzieży w procesie edukacji. 

9) Utworzenie funduszu remontowego/opracowanie i wdrożenie systemu dopłat. 

10) Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie społeczne na obszarze 

rewitalizacji. 

11) Odpracowywanie zadłużenia. 

12) Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z dziedzictwem historycznym 

i kulturowym. 

13) Stosowanie klauzul społecznych. 

14) Zlecanie drobnych prac budowlanych, remontowych itp. „fachowcom” z obszaru 

rewitalizacji. 

15) Prowadzenie programów aktywizacji zawodowej. 

16) Wspieranie młodych osób niepełnosprawnych. 

17) Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w rynku pracy. 

18) Zapewnienie usług opiekuńczych i wspierających dla osób starszych. 

19) Zapewnienie oferty spędzania czasu dla osób starszych. 

20) Inne działania wpływające na cały obszar rewitalizacji m.in. wpływające na 

poprawę poczucia bezpieczeństwa czy też związane z poprawą standardu 

mieszkań i zagospodarowania przestrzeni wokół budynków mieszkalnych.  
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2. Wstęp 

Pogłębiona diagnoza sfery społecznej, gospodarczej i ekonomii społecznej dla obszaru 

rewitalizacji wyznaczonego dla miasta Żyrardowa została wykonana na potrzeby 

opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa. Dokument ten powstał 

w ramach projektu Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-

gospodarczych współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach 

konkursu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – Modelowa rewitalizacja miast, którego 

efektem ma być wypracowanie modeli prowadzenia rewitalizacji na obszarach miejskich. 

Obszar rewitalizacji na terenie miasta Żyrardowa, zgodnie z wymogami Ustawy, został 

wyznaczony na podstawie diagnozy problemów społecznych, gospodarczych, 

przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych występujących na terenie 

całego miasta (art. 9 ust. 1). Diagnoza ta stanowi załącznik do Uchwały Nr LIX/456/18  

Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na terenie 

Miasta Żyrardowa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Dokument ten został 

opracowany w odniesieniu do całości miasta, miał na celu zidentyfikowanie negatywnych 

zjawisk na obszarze Żyrardowa.  

Granice obszaru rewitalizacji zostały przedstawione na mapie nr 1.
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Mapa 1. Wyznaczony obszar zdegradowany i rewitalizacji na terenie miasta  

Źródło: opracowanie własne na podstawie załącznika do uchwały LIX/456/18  Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Żyrardowa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
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Analiza przedstawiona w Diagnozie służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Żyrardowa cz. I została przeprowadzona w 

oparciu o utworzone indeksy:  

 Bezrobocia, 

 Ubóstwa,  

 Bezpieczeństwa,  

 Wyników edukacyjnych,  

 Kapitału społecznego, 

 Obciążenia demograficznego.  

 

Ta diagnoza pozwoliła na wskazanie najważniejszych problemów społecznych 

współwystępujących ze sobą na obszarze rewitalizacji: 

 Dziedziczenie biedy i problemów społecznych (uzależnienie od pomocy 

społecznej) – przeprowadzone analizy wskazały, że znaczną grupę mieszkańców 

obszaru, na którym zdiagnozowano stan kryzysowy, stanowią dzieci i młodzież, 

które narażone są na negatywne skutki bezrobocia i ubóstwa obecne w ich 

rodzinach. W wielu przypadkach młode pokolenie powiela wzorce poprzednich 

pokoleń – w literaturze określane jest to jako dziedziczenie uzależnienia od 

pomocy społecznej lub jako dziedziczenie biedy. Często bieda i złe wzorce od 

rodziców przekładają się na większą skłonność do czynów nieakceptowalnych 

w społeczeństwie jak kradzieże, rozboje, co przejawia się w postaci przestępstw 

i wykroczeń  popełnianych na obszarze rewitalizacji.   

 Niski stopień aktywizacji społecznej mieszkańców – osoby na co dzień 

borykające się z problemami społecznymi zwykle nie uczestniczą aktywnie w życiu 

lokalnej społeczności.  

 Niski poziom aktywizacji zawodowej mieszkańców – jednym 

z najpoważniejszych zdiagnozowanych problemów społecznych jest bezrobocie 

wynikające z bierności, ale także niewystarczających kwalifikacji i umiejętności.  

 

Tworząc Gminny Program Rewitalizacji konieczne jest jednak wykonanie pogłębionych 

badań i sporządzenie szczegółowej diagnozy w odniesieniu do obszaru rewitalizacji. 

Wskazuje na to wyraźnie art. 15. ust.1 pkt.1 Ustawy, zgodnie z którym Gminny Program 

Rewitalizacji powinien „zawierać szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji obejmującą 

analizę negatywnych zjawisk i lokalnych potencjałów występujących na terenie tego 

obszaru”.  

W związku z tym pogłębiona charakterystyka obszaru rewitalizacji w sferze społecznej 

obejmuje szereg zagadnień dotyczących m.in. bezrobocia, ubóstwa, uzależnień, edukacji, 

kapitału społecznego, a punkt wyjścia stanowią problemy zidentyfikowane na etapie 

wyznaczania obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.  

Pogłębiona diagnoza sfery społecznej dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego dla miasta 

Żyrardowa ma umożliwić stworzenie odpowiadającego potrzebom, Gminnego Programu 

Rewitalizacji, w tym zaplanowanie właściwych przedsięwzięć i projektów 

rewitalizacyjnych. 
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3. Metodologia  

Do opracowania pogłębionej diagnozy wykorzystane zostały następujące metody 

badawcze: 

 Analiza desk reserch, 

 Badanie PAPI wśród mieszkańców, 

 Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI), 

 Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI), 

 Spacery badawcze, 

 Rozmowy podczas Mobilnego Punktu Konsultacyjnego.  

Analiza desk research to metoda badań społecznych, która zakłada szczegółową 

analizę istniejących już i dostępnych danych. W jej wyniku następuje scalanie, 

przetwarzanie i analiza danych rozproszonych dotychczas wśród rozmaitych źródeł. 

Analiza danych zastanych zapewni zdobycie informacji, które można otrzymać drogą 

analizy opracowań i ekspertyz. Omawiana technika wolna jest od większości obciążeń 

charakterystycznych dla badań reaktywnych, takich jak efekt ankieterski. Pozwala tym 

samym na uzyskanie obiektywnych informacji. Analizie poddane zostały dane z 

poniższych źródeł: 

 Urząd Miasta i jednostki organizacyjne Miasta np. placówki oświatowe, Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej,  

 Policja i Powiatowy Urząd Pracy, 

 Bank Danych Lokalnych GUS. 

Wywiad bezpośredni kwestionariuszowy (PAPI2) – badanie bezpośrednie 

z wykorzystaniem formularza kwestionariusza wywiadu jest najbardziej popularną 

techniką zbierania danych wśród metod ilościowych. Polega na zbieraniu informacji przy 

pomocy standaryzowanego kwestionariusza wywiadu. Pytania zawarte w kwestionariuszu 

zostały opracowane na podstawie problemów badawczych, które nawiązują do diagnozy 

miasta Żyrardowa opracowanej na wcześniejszym etapie projektu.  

Celem badania było poznanie opinii mieszkańców na temat jakości i poziomu życia na 

obszarze rewitalizacji oraz zidentyfikowanie problemów występujących na tym obszarze.  

Obiektem badania byli mieszkańcy żyjący na obszarze rewitalizacji w Żyrardowie. 

Wywiady zostały przeprowadzone bezpośrednio w miejscu zamieszkania respondentów – 

w gospodarstwie domowym. 

Przeprowadzając badania przyjęto następujące założenia:  

 Próba ma charakter losowy.  

 Próba reprezentatywna dla co najmniej następujących zmiennych: wiek i płeć na 

obszarze rewitalizacji. 

                                                           
2 ang. Paper & Pen Personal Interview 
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 Wielkość próby nie mniejsza niż N=2100. Ostatecznie przeprowadzonych zostało 

2148 wywiadów kwestionariuszowych.  

Badanie za pomocą wywiadów kwestionariuszowych zostało przeprowadzone w terminie 

5.11-17.12.2018 r. na obszarze rewitalizacji. 

Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) - to ustrukturalizowana i moderowana 

dyskusja kilku osób, zogniskowana na wybranym zagadnieniu. Prowadzona jest według 

scenariusza, który określa konkretny cel rozmowy i wytyczne dla moderatora o tym jak 

prowadzić dyskusję. W ramach badania przeprowadzono wywiady z następującymi 

grupami: 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku,  

 instytucje kultury,  

 młode mamy,  

 zarządcy nieruchomości,  

 urzędnicy,  

 uczniowie szkoły podstawowej,  

 starsza młodzież (2 wywiady),  

 zespół ds. rewitalizacji.  

Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) - polega na przeprowadzeniu z daną osobą 

ustrukturyzowanej rozmowy, która ma na celu uzyskanie konkretnych informacji w 

sposób planowy i metodyczny według określonego schematu, zwanego scenariuszem 

wywiadu. 

W ramach projektu przeprowadzonych zostało 15 wywiadów z przedstawicielami 

podmiotów działających na obszarze rewitalizacji: proboszcz parafii, pracownik MOPS, 

dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

pielęgniarka środowiskowa, policja, dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkola, 

asystenci rodziny, kurator sądowy, Miejski Konserwator Zabytków. 

Poniżej przedstawione zostały bloki tematyczne poruszane podczas wywiadów 

kwestionariuszowych z mieszkańcami, wywiadów IDI i FGI.  

Tabela 1. Zagadnienia tematyczne poruszane podczas poszczególnych form wywiadów  

Zagadnienia tematyczne 

PAPI IDI FGI 

 Ogólna ocena miejsca 

zamieszkania, 

 Warunki mieszkaniowe – 

jakość życia na obszarze 

rewitalizacji, 

 Relacje z sąsiadami, 

 Problemy występujące na 

obszarze rewitalizacji, 

 Uczestnictwo w życiu 

społecznym i kulturalnym,  

 Status zawodowy, poziom 

przedsiębiorczości i 

 Postrzeganie obszaru 

rewitalizacji, 

 Mocne i słabe strony 

obszaru rewitalizacji, 

 Problemy społeczne 

występujące na obszarze 

rewitalizacji – ich 

przyczyny i skutki, 

 Główne grupy społeczne 

korzystające ze wsparcia 

na obszarze rewitalizacji, 

 Jakość i dostępność do 

 Postrzeganie obszaru 

rewitalizacji, 

 Mocne i słabe strony 

obszaru rewitalizacji, 

 Problemy społeczne 

występujące na obszarze 

rewitalizacji – ich 

przyczyny i skutki, 

 Główne grupy społeczne 

korzystające ze wsparcia 

na obszarze rewitalizacji, 

 Aktywność społeczna 
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Zagadnienia tematyczne 

PAPI IDI FGI 

sytuacja materialna 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, 

 Ocena świadczonych na 

obszarze rewitalizacji usług 

i handlu, 

 Ocena pod względem 

zagospodarowania 

przestrzeni 

międzyblokowych i 

podwórek.  

 

usług oraz punktów 

handlowych, 

 Poczucie bezpieczeństwa, 

 Warunki do prowadzenia 

działalności społecznej i 

kulturalnej,  

 Relacje między 

mieszkańcami obszaru 

rewitalizacji, aktywność i 

integracja społeczna, 

 Uczestnictwo w życiu 

kulturalnym i społecznym 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji,  

 Jakość i dostępność do 

usług kulturalnych, 

edukacyjnych,  

 Oferta spędzania czasu 

wolnego i miejsca spotkań, 

 Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna, usługi 

opiekuńcze,  

 Aktywność zawodowa,  

 Efekty jakie może 

przynieść program 

rewitalizacji, 

 Współpraca z 

organizacjami 

pozarządowymi, 

 Jakość życia mieszkańców, 

warunki lokalowe, 

zagospodarowanie 

otoczenia.  

mieszkańców, 

 Więzi międzypokoleniowe, 

 Oferta spędzania czasu 

wolnego, 

 Pozalekcyjna oferta zajęć, 

wspieranie uczniów przez 

szkoły 

 Relacje między uczniami, 

 Poziom ubóstwa, 

 Zadłużenie mieszkańców, 

 Skala uzależnień, 

 Bezrobocie wśród 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji,  

 Współpraca między 

podmiotami działającymi 

na obszarze rewitalizacji, 

 Zagospodarowanie 

przestrzeni, dostosowanie 

do potrzeb do osób o 

ograniczonych 

możliwościach ruchowych  

 Niepełnosprawni na 

obszarze rewitalizacji, 

 Skala zjawiska związana z 

zapewnieniem opieki i 

wychowania dzieciom 

całkowicie lub częściowo 

pozbawionych opieki 

rodziców, samotnych 

matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży 

wymagających wsparcia, 

 Wsparcie udzielane 

osobom, którym został 

przydzielony dozór 

kuratora,  

 Poziom bezpieczeństwa na 

obszarze rewitalizacji,  

 Dziedzictwo historyczne i 

kulturowe obszaru 

rewitalizacji, 

 Rola poszczególnych 

instytucji w procesie 

rewitalizacji. 

Źródło: opracowanie własne  
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Spacer badawczy to interaktywna, terenowa metoda poznania opinii mieszkańców na 

temat obszaru wyznaczonego do rewitalizacji. Spacer badawczy ma umożliwić ocenę 

przestrzeni i poszczególnych miejsc oczami jej użytkowników. Celem spacerów była 

identyfikacja problemów i potrzeb związanych bezpośrednio z przestrzenią, w której się 

znaleźli się jego uczestnicy, rolą spaceru było także określenie możliwych rozwiązań 

związanych ze zgłoszonymi problemami. W ramach projektu zostały przeprowadzone 

4 spacery badawcze o następującej tematyce: bezpieczeństwo, jakość oraz dostępność 

lokali usługowych i handlowych, zagospodarowanie podwórek.  

Mobilny Punkt Konsultacyjny - mobilny punkt konsultacyjny w formie pawilonu został 

postawiony na terenie obszaru rewitalizacji, przy sklepie Biedronka, ul. 1 Maja 4/8 w 

dniach 16 i 17 listopada 2018 r. Odwiedzający mobilny punkt konsultacyjny mogli 

zapoznać się z wyznaczonym obszarem i przekazać swoje sugestie związane z 

problemami i potencjałami występującymi na wskazanym obszarze. Pozyskiwanie opinii w 

trakcie mobilnego punktu konsultacyjnego odbywało się poprzez luźne rozmowy z 

mieszkańcami obszaru rewitalizacji.  
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4. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji i ich postrzeganie obszaru 

rewitalizacji  

Na obszarze rewitalizacji zameldowanych jest 10 3913 osób, co  stanowi 27,04% 

mieszkańców Żyrardowa. 

Struktura demograficzna obszaru rewitalizacji nie odbiega znacząco od struktury 

charakteryzującej całe miasto. Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym jest 

porównywalny do odsetka osób w wieku poprodukcyjnym. Osoby w wieku produkcyjnym 

stanowią 64% mieszkańców.  

 

Wykres 1. Odsetek mieszkańców obszaru rewitalizacji w podziale na wiek  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w 

Żyrardowie, stan na 31.12.2016 r. 

Analizując strukturę demograficzną należy zauważyć, że wskaźnik obciążenia 

demograficznego4 jest na obszarze rewitalizacji nieznacznie bardziej korzystny niż 

na  terenie całego miasta. Jego wartość dla obszaru rewitalizacji wyniosła 56,68, 

natomiast wartość dla całego miasta to  59,80.  

Najgorsze wskaźniki dotyczące obciążenia demograficznego zostały odnotowane  w części 

obszaru obejmującego fragmenty ulic: S. Sławińskiego, Armii Krajowej, K. Dittricha, 

a także T. Kościuszki, B. Limanowskiego, M. Ossowskiego oraz część ul.  1 Maja w 

pobliżu  ul. Bankowej i część ul. R. Mielczarskiego.

                                                           
3 Statystyka ludności została podana według stanu na 31.12.2016 r. 
4 Suma liczby mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku 
produkcyjnym 
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Mapa 2. Natężenie współczynnika obciążenia demograficznego na obszarze rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w Żyrardowie, stan na 31.12.2016 r. 
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Jak wskazały przeprowadzone badania PAPI większość mieszkańców obszaru rewitalizacji 

posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i wykształcenie średnie. Jednocześnie 13% 

respondentów badania deklarowało brak wykształcenia bądź wykształcenie na poziomie 

podstawowym lub gimnazjalnym (Wykres 2). Brak odpowiedniego wykształcenia 

przekłada się na mniejsze możliwości znalezienia pracy. W rozdziale 5.1 przedstawione 

zostały informacje nt. bezrobotnych mających trudności ze znalezieniem pracy ze 

względu na brak odpowiednich kwalifikacji i wiedzy. 

 

Wykres 2. Wykształcenie mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Źródło: Wyniki badania PAPI  przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2148), listopad-grudzień 

2018 

Analizując wyniki badania PAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców należy zauważyć, 

że obszar rewitalizacji zamieszkiwany jest na przestrzeni lat, w dużej mierze przez te 

same osoby. Ponad połowa badanych (54%) wskazała, że mieszka na obszarze od 

urodzenia bądź powyżej 15 lat (ale nie od urodzenia).  

Na podstawie badań można również stwierdzić, że mieszkańcy ogólnie lubią swoje 

miejsce zamieszkania - głównie z powodu dobrej lokalizacji (położenie w centralnej 

strefie miasta, ale także dogodne połączenia z innymi miastami), dostępności do różnych 

obiektów użyteczności publicznej i do komunikacji publicznej. W wielu przypadkach 

sympatia do miejsca zamieszkania wynika z przyzwyczajenia do niego. Zauważa się 

również, że na analizowanym obszarze wskazywana jako atut jest często oferta 

handlowo-usługowa. 

Mieszkańcy są względnie przywiązani do swojego miejsca zamieszkania. 

Respondenci w odpowiedzi na pytanie o chęć przeprowadzki w 31% odpowiadają 

pozytywnie – chcieliby zmienić miejsce zamieszkania. 32% pytanych mieszkańców nie 

deklaruje chęci zmiany, natomiast 37% nie określa jednoznacznie swojego stanowiska.  

Badanych, którzy wskazali chęć zmiany miejsca zamieszkania proszono także o podanie 

ewentualnych przyczyn takiej decyzji. Ogólnie co czwarty zapytany o to mieszkaniec 

wskazał na zły stan techniczny budynku. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w dużej 

mierze dotyczy to osób, które mieszkają w zabytkowych budynkach zlokalizowanych 
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na terenie dawnej osady fabrycznej. Częstymi odpowiedziami były również: brak 

odpowiedniego klimatu do życia w tym miejscu, na które składa się wiele czynników 

(m.in. ogólna niechęć do miasta, brak perspektyw, zdewastowana przestrzeń). Około 

12% respondentów wskazało również na chęć rozwoju rozumianą jako zamiar pójścia na 

studia, znalezienie lepszej pracy, zapewnienie lepszych warunków życia swoim dzieciom.  

Podczas wywiadów FGI z przedstawicielami instytucji również pytano o opinię na temat 

wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Osoby nie mieszkające na tym terenie także 

wskazały na cechy charakterystyczne tego obszaru. Największym wyróżnikiem 

obszaru jest jego historia i zachowana osada fabryczna stanowiąca pomnik 

historii. Poza tym obszar rewitalizacji stanowi centralną część miasta, co oznacza dużą 

dostępność do obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych i usługowych. 

Obszar posiada także potencjał turystyczny, który nie jest w pełni wykorzystywany.  

Istnieje w lokalnej społeczności dużo stereotypów na temat niektórych części obszaru 

rewitalizacji. Przez lata były one stygmatyzowane jako miejsca  patologii społecznych, 

miejsca niebezpieczne. Jednakże respondenci badania i rozmówcy w czasie wywiadów 

zauważają, że sytuacja na przestrzeni lat się zmienia. W niektórych miejscach  nastąpiła 

wymiana mieszkańców, co zmieniło obraz okolicy, powstają też nowe obiekty 

mieszkaniowe, które również pozytywnie wpływają na zachowanie długoletnich 

mieszkańców. Można także zauważyć, że zaczyna się zmieniać sytuacja mieszkańców pod 

względem ekonomicznym, ale również społecznym i kulturalnym. Z jednej strony 

mieszkańcami obszaru rewitalizacji są osoby żyjące w mieszkaniach socjalnych 

i komunalnych, a z drugiej strony mieszkańcy nowo powstałych w ostatnich latach loftów.  
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5. Korzystanie z pomocy społecznej i występujące problemy 

społeczne  

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwianie 

osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one 

w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości5. Na terenie 

obszaru rewitalizacji jak i całego miasta działania związane z pomocą społeczną 

realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Można tu wymienić 

świadczenia pieniężne i rzeczowe, stałe i okresowe. MOPS współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi i instytucjami, których statutowa działalność służy rozwiązywaniu 

problemów społecznych m.in. z Polskim Czerwonym Krzyżem, Towarzystwem Przyjaciół 

Dzieci, z Domami Pomocy Społecznej.  

Jednym z najistotniejszych problemów zidentyfikowanych na obszarze rewitalizacji jest 

wysoki odsetek osób korzystających z pomocy społecznej i wiążące się z tym ubóstwo. 

Ponad 50% osób korzystających z pomocy społecznej w 2016 r.  na terenie 

miasta, mieszkało na obszarze rewitalizacji. Liczba osób korzystających z pomocy 

społecznej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wyniosła 85,75, przy średniej dla miasta 

wynoszącej 29,60. W największym stopniu korzystanie z pomocy społecznej wśród 

mieszkańców zauważalne jest w obrębie ulic:  F. Chopina, Wierzbowej, Żabiej, Mostowej; 

POW; S. Okrzei; 1 Maja na odcinku od S. Okrzei do ul. Bankowej; Armii Krajowej, 

K. Dittricha; B. Limanowskiego, L. Waryńskiego, J. Kilińskiego, Jasnej; Kamiennej 

i Miodowej (Mapa 3). Potwierdzają to również wypowiedzi rozmówców podczas 

przeprowadzonych wywiadów.  

                                                           
5 Ustawa o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz 1508 ze zm.) 
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Mapa 3. Zróżnicowanie natężenia korzystania z pomocy społecznej na obszarze rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie, stan na 31.12.2016 r.
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Skalę korzystania z pomocy społecznej obrazuje również suma przyznanych świadczeń w 

 tym zakresie. Świadczenia pomocy społecznej dzieli się na dwie zasadnicze kategorie - 

świadczenia o charakterze pieniężnym oraz te o charakterze niepieniężnym6. 

Ustawodawca określił, że do świadczeń  pieniężnych zalicza się  między innymi zasiłek 

stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka 

na ekonomiczne usamodzielnienie. Natomiast wśród świadczeń  niepieniężnych wymienia 

się przykładowo: pracę socjalną, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

składki na ubezpieczenia społeczne, pomoc rzeczową7.  

Przeciętna wartość wskaźnika wysokości przyznanych świadczeń w zakresie pomocy 

społecznej dla Żyrardowa w 2016 roku wyniosła 563,30 zł w heksagonie (miesięcznie). 

Na obszarze rewitalizacji średnia wartość w heksagonie to 1744,19 zł, czyli ponad 

trzykrotnie więcej niż w całym mieście. 

Najwyższe wartości tego wskaźnika charakteryzują obszary, w skład których wchodzą 

części ulic: G. Narutowicza, J. Mireckiego, S. Okrzei, T. Kościuszki; H. Sienkiewicza, 

J. Dekerta, POW; Żabia, Mostowa; L. Waryńskiego, 1 Maja, Jasna, J.  Kilińskiego (Mapa 

4). 

                                                           
6 Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 poz. 930 z póź. zm). 
7 Tamże.  



22 | S t r o n a  

 
 

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

 

Mapa 4. Zróżnicowanie przestrzenne sumy przyznanych świadczeń w zakresie pomocy społecznej na obszarze rewitalizacji  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie, stan na 31.12.2016 r.
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Powody korzystania z pomocy społecznej są zróżnicowane. Najwięcej osób korzysta 

ze świadczeń z pomocy społecznej ze względu na bezrobocie (25,4% wszystkich 

osób korzystających z pomocy społecznej na obszarze rewitalizacji), co wiąże się z innym 

problemem, jakim jest ubóstwo (11,7% osób). Wysoki odsetek mieszkańców 

korzysta także z pomocy społecznej ze względu na niepełnosprawność (24,2%). 

Uwagę zwraca także duża liczba osób, u których identyfikuje się bezradność 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – zarówno jeśli chodzi o rodziny niepełne, 

jak i wielodzietne.  

 

Wykres 3. Odsetek mieszkańców obszaru rewitalizacji korzystających z pomocy społecznej 

(najczęściej wskazywane powody) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie, stan 

na 31.12.2016 r. 

Należy również zwrócić uwagę, że występowanie problemów społecznych wskazali także 

sami mieszkańcy obszaru rewitalizacji. Analizowane zjawiska są ze sobą powiązane, 

często jedno wynika z innego. Jednak przede wszystkim stanowią one istotne bariery dla 

rozwoju obszaru, ponieważ są przejawem istnienia patologii społecznych. Najwięcej 

wskazań wśród wszystkich wymienionych problemów o wysokim natężeniu uzyskały 

odpowiedzi „alkoholizm” i „wandalizm”. Można zatem uznać, że ogólnie na obszarze to te 

zjawiska są najsilniej zauważalne przez respondentów. Alkoholizm jest także jednym z 

najczęściej wskazywanych powodów korzystania z pomocy społecznej (Wykres 3). 

Dziedziczenie biedy, które w ocenie 20% mieszkańców jest na średnim bądź wysokim 

poziomie wiąże się także z bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 

przekazywaniu złych wzorców młodszym pokoleniom. Istotnym problemem jest także 

przemoc w rodzinie, którą zauważa prawie 18% mieszkańców obszaru rewitalizacji 

(Tabela 2.). 
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Tabela 2. Ocena występowania poszczególnych problemów społecznych na obszarze rewitalizacji 

(ocena w skali 1-4, gdzie 1-nie występuje, 4-wysokie) 

Lp. Problem nie występuje niskie średnie wysokie nie wiem 

1.      Bezdomność 60% 24% 10% 2% 4% 

2.      Alkoholizm 37% 23% 25% 11% 4% 

3.      Narkomania 62% 22% 7% 1% 7% 

4.      Przemoc 
w rodzinie 

51% 25% 15% 3% 6% 

5.      Wandalizm 34% 24% 27% 12% 3% 

6.      Dziedziczenie 

biedy  

43% 29% 14% 6% 9% 

Źródło: Wyniki badania PAP przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2144), listopad-grudzień 

2018 

Pierwszym z analizowanych problemów jest bezdomność. Na wysokim poziomie 

występowanie tego zjawiska ocenili badani w obszarze zlokalizowanym w obrębie m.in. 

ulic Bankowej, Cichej, Radziwiłłowskiej, Dekerta, Mielczarskiego, Partyzantów, POW, 

Sienkiewicza, Szulmana oraz w okolicach ul. 1 Maja (odsetek odpowiedzi wyniósł 5%). 

Z kolei mieszkańcy obszaru objętego ulicami: Działkowa,  Kamienna, Leszno, Miodowa, 

Piękna, Wiejska  oraz Rodzinna, Spokojna, Środkowa, Wspólna, Kasztanowa, Choińskiego 

niemal nie dostrzegają występowania problemu bezdomności na obszarze. Jednak 

znaczna większość badanych wskazywała, że problem bezdomności, jeśli w ogóle 

występuje, to jest  marginalny (Mapa 5). 

Drugim badanym problemem jest wspomniany już alkoholizm. Wysokie natężenie tego 

zjawiska  zostało wskazane przede wszystkim przez mieszkańców obszaru obejmujące 

ulice: Jasna, Kilińskiego, Strażacka, Szpitalna, Waryńskiego oraz fragmentu miasta 

z ulicami  Łukasińskiego, Okrzei oraz okolice ul. 1. Maja, gdzie odsetek wskazań wynosił 

odpowiednio 22, 20 i 19%. W swoim otoczeniu na badanym obszarze tego zjawiska 

niemal nie dostrzegają mieszkający  w obrębie ulic Rodzinnej, Szkolnej, Spokojnej i 

Środkowej. W znacznej większości przeważały tutaj odpowiedzi „średnie” i „niskie” (Mapa 

6). Na problem alkoholizmu zwrócili również uwagę uczestnicy Mobilnego Punktu 

Konsultacyjnego. Osoby te wskazały, że wśród najczęściej zauważanych problemów, 

z którymi borykają się mieszkańcy obszaru rewitalizacji należy wymienić alkoholizm.  

Osoby nadużywające alkoholu są widoczne w przestrzeni miasta, stoją przed budynkami, 

czasami zaczepiają przechodniów. Zgodnie z danymi przekazanymi przez MOPS  prawie 

87% osób  korzystających z pomocy społecznej ze względu na uzależnienie od alkoholu 

mieszka na terenie obszaru rewitalizacji. 
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Mapa 5. Natężenia występowania zjawiska bezdomności na obszarze rewitalizacji  

Źródło: Wyniki badania PAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2144), listopad-grudzień 2018  r.
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Mapa 6. Natężenia występowania zjawiska alkoholizmu na obszarze rewitalizacji  

Źródło: Wyniki badania PAPI o przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2144), listopad-grudzień 2018  r.
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Kolejnym problemem, o który zapytano w kwestionariuszu wywiadu PAPI jest 

występowanie przemocy w rodzinie. Wysokie natężenie tego zjawiska dostrzegają 

mieszkańcy części obszaru przy m.in. ul. Chopina, Ciasnej, Farbiarskiej, Mostowej, Żabiej 

i Żeromskiego oraz okolicy ulic: Jasna, Kilińskiego, Strażacka, Szpitalna, Waryńskiego 

z odsetkami odpowiedzi „wysoki” wynoszącymi 6%, a także terenu wyznaczonego 

ulicami:  Narutowicza, Staszica, Ściegiennego, Wyszyńskiego z wartością odsetka 

odpowiedzi „wysoki” wynoszącą 7%. Z kolei mieszkańcy obszaru objętego ulicami: 

Działkowa,  Kamienna, Leszno, Miodowa, Piękna, Wiejska  oraz Rodzinna, Spokojna, 

Środkowa, Wspólna, Kasztanowa, Choińskiego niemal nie dostrzegają występowania 

problemu przemocy w rodzinie na obszarze. Przeciętnie podobnie jak w przypadku 

niektórych już wymienionych problemów respondenci ocenili natężenie występowania 

przemocy w rodzinie na niskim poziomie lub wskazywali, że taki problem na badanym 

obszarze nie występuje (Mapa 7). Zgodnie z danymi Policji na obszarze rewitalizacji 

zostały założone 22 Niebieskie Karty, co stanowi ponad połowę wszystkich kart  

przypisanych do rodzin na terenie całego miasta. 
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Mapa 7. Natężenie problemu przemoc w rodzinie w podziale na miejsce zamieszkania 

Źródło: Wyniki badania PAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2144), listopad-grudzień 2018  r.
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Dalej, proszono o wskazanie natężenia problemu wandalizmu, który jak już wspomniano 

jest dość wyraźnie zauważany przez badanych. Odpowiedzi wskazujące na wysokie 

natężenie w tym przypadku nie są już tylko jednostkowe - aż 25% respondentów okolic 

ul. 1. Maja, 24% obszaru objętego ulicami: Jasna, Kilińskiego, Strażacka, Szpitalna, 

Waryńskiego i 21% mieszkających przy ul. Armii Krajowej, Hiellego, Lniarska, 

Sławińskiego wskazało na wysokie natężenie występowania wandalizmu (Mapa 8). 

Zdaniem Policji, z którą przeprowadzany był wywiad IDI najczęściej na obszarze 

rewitalizacji występują zdarzenia tzw. pospolite, związane z zakłóceniami porządku 

publicznego – przyczyną jest łatwy dostęp do alkoholu, szczególnie w godzinach nocnych. 

Występują też zdarzenia takie jak uszkodzenia mienia, rozboje czy włamania, ale nie jest 

ich znacząco więcej niż w innych obszarach miasta. Problem wandalizmu w mniejszym 

stopniu dostrzegany jest przez mieszkańców osiedli domków jednorodzinnych m.in. ul. 

Działkowa, Kamienna, Leszno, Miodowa, Piękna, Wiejska, Rodzinna, Spokojna, Wspólna, 

a także obszaru obejmującego ulice: al. Niepodległości, Chopina,  Ciasna,  Farbiarska,  

Mostowa, Wierzbowa, Żabia,  Żeromskiego,  Cehaka, Ossowskiego. 

Ostatnim analizowanym zjawiskiem jest zjawisko dziedziczenia biedy. Tu wysokie 

natężenie (21% odpowiedzi „wysokie”) wskazywali respondenci z obszaru obejmującego 

ul. Jasną, Kilińskiego, Strażacką, Szpitalną, Waryńskiego. Mieszkańcy obszaru objętego 

ulicami: Działkowa,  Kamienna, Leszno, Miodowa, Piękna, Wiejska  oraz Rodzinna, 

Spokojna, Środkowa, Wspólna, Kasztanowa, Choińskiego nie dostrzegają występowania 

zjawiska dziedziczenia biedy. Odpowiedzi wskazujące na średnie występowanie problemu 

są niemal jednostkowe, na większości badanego obszaru przeważają odpowiedzi 

respondentów „niskie natężenie” lub „nie występuje”, co każe przypuszczać, 

że respondenci nie postrzegają tego zjawiska jako nagminnego, częstego (Mapa 9).  
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Mapa 8. Natężenie problemu wandalizm w podziale na miejsce zamieszkania 

Źródło: Wyniki badania PAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2119), listopad-grudzień 2018  r. 
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Mapa 9. Natężenie problemu dziedziczenie biedy w podziale na miejsce zamieszkania 

Źródło: Wyniki badania PAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2114), listopad-grudzień 2018  r.
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Pracownicy MOPS-u zwracają również uwagę, że wiele osób korzystających z pomocy 

społecznej  posiada syndrom wyuczonej bezradności i bardzo trudno jest zmienić ten 

stan. Istotne jest też zazębianie się problemów – trudności w radzeniu sobie w życiu 

codziennym, uzależnienia prowadzą do ograniczenia środków do życia, co przejawia się 

powstawaniem zadłużenia mieszkania. Przykładowo są sytuacje, w których osoby 

korzystające z pomocy MOPS nie chcą, aby środki były przelewane na konto, ponieważ 

zostało ono zajęte przez komornika. Duża część mieszkańców żyje z wypłat 

transferowych i nie chcą tego zmienić. MOPS pomaga takim osobom znaleźć pracę, lecz 

zainteresowani pojawiają się tam parę razy, a następnie rezygnują.  

Pracownicy MOPS-u wskazują również, że najczęściej z pomocy MOPS-u korzystają osoby 

od 18 do 40 roku życia. Często osoby te są przyzwyczajone, a wręcz uzależnione od 

korzystania ze środków wypłacanych przez MOPS i nie mają motywacji do zmiany swojej 

sytuacji życiowej. Uczestnicy wywiadów IDI i FGI wskazują, że występowanie problemów 

u części mieszkańców zbiegło się w czasie z upadkiem zakładów lniarskich co 

spowodowało utratę dochodów i w niektórych przypadkach doprowadziło do alkoholizmu, 

ubóstwa, ale też różnego rodzaju frustracji. Można mówić o tym, że wykształciła się 

pewna grupa osób niezaradnych życiowo, którzy nie potrafili odnaleźć się w nowej 

rzeczywistości, nie widzą perspektyw, nie podejmują działań zmierzających do poprawy 

ich sytuacji życiowej, biernie poddają się temu co przyniesie im los.  

Przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Żyrardowie wskazują, że 

obecnie występujące zjawisko wykluczenia społecznego związane jest z faktem 

dziedziczenia postaw bezradności w życiu codziennym, występujących nałogów i zejścia 

na przestępczą ścieżkę. Dużym zagrożeniem jest zjawisko czerpania niepożądanych 

wzorców, łatwość naśladowania zachowań patologicznych przez innych mieszkańców 

obszaru. W sytuacji skupienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w jednym 

miejscu/budynku oddziaływanie służb pomocowych i porządkowych jest mniejsze, 

a skuteczność pracy zdecydowanie gorsza. W takich sytuacjach niezmiernie ważne jest 

prowadzenie działań nastawionych na wskazywanie (szczególnie osobom młodym) 

nowych perspektyw, praktycznych sposobów radzenia sobie z obecną sytuacją.  

 

Podsumowując najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej jest:  

 Bezrobocie, 

 Niepełnosprawność, 

 Ubóstwo, 

 Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.  

Te problemy zostaną szczegółowo omówione w dalszej części tego rozdziału wraz 

ze wskazaniem grup najczęściej korzystających z tego wsparcia. Dodatkowo w badaniu 

mieszkańcy wskazali na alkoholizm i wandalizm jako problemy społeczne, których 

natężenie jest na obszarze rewitalizacji zauważalne.  
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5.1. Bezrobocie 

Jednym z najpoważniejszych problemów zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji jest 

bezrobocie. Nieaktywność zawodowa jest kojarzona z brakiem bezpieczeństwa socjalnego 

oraz niestabilną sytuacją życiową. W literaturze wskazuje się, że jest ono jednym z 

głównych powodów wykluczenia społecznego8. Prowadzi do pogorszenia się sytuacji 

ekonomicznej osób pozostających bez pracy i obniżenia ich stopy życiowej. Bezrobotnym 

towarzyszy poczucie beznadziejności sytuacji życiowej, co skutkuje stopniowym 

zrywaniem więzi i relacji społecznych, poczuciem odrzucenia, a w efekcie prowadzi do 

niewypełniania ról społecznych - oczekiwań społecznych wobec osoby bezrobotnego9.  

Na obszarze rewitalizacji, w 2016 r. zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy było 

659 osób. W przeliczeniu na 1000 osób w wieku produkcyjnym mieszkających 

na obszarze rewitalizacji wartość ta wyniosła 99,37, co znacznie przewyższa średnią dla 

całego miasta.  

                                                           
8 Kwiatkowski  E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Łódź, 2002. 
9 Tamże 
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Wykres 4. Liczba bezrobotnych w poszczególnych kategoriach w przeliczeniu na 1000 osób w wieku 

produkcyjnym 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie, stan na 

31.12.2016 r. 

W największym  stopniu problem bezrobocia dotyczy mieszkańców obszaru, w którego 

skład wchodzą ulice: S. Sławińskiego, K. Dittricha i 1 Maja, Limanowskiego, a także 

obejmującego część ul. Miodowej i  Kamiennej oraz Żabiej i Mostowej (Mapa 10). 

Powyżej średniej dla obszaru rewitalizacji znalazł się również obszar obejmujący ulice: 1 

Maja, J. Kilińskiego, Jasna, L. Waryńskiego, G. Narutowicza, B. Limanowskiego. Wysoki 

odsetek bezrobotnych dotyczy także części ul. T. Kościuszki, H. Lubieńskiego, P. 

Wysockiego, Al. Partyzantów, F. Chopina i Ciasnej.  Należy zauważyć,  że są to w dużej 

mierze mieszkańcy zasobu komunalnego obejmującego zabytkowe budynki  osady 

fabrycznej.
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Mapa 10. Przestrzenne natężenie problemu bezrobocia na obszarze rewitalizacji  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie, stan na 31.12.2016 r.
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Wyraźnie problemy związane z wysokim poziomem bezrobocia, a często wręcz z niego 

wynikające, zasygnalizowali mieszkańcy obszaru rewitalizacji biorący udział w badaniu 

PAPI. Znaczna część osób, która w badaniu zadeklarowała się jako osoba bezrobotna 

pozostaje w  trudnej sytuacji materialnej (ponad 40%), co sugerują 

odpowiedzi, że aby środki finansowe, którymi dysponują wystarczyły im na 

podstawowe potrzeby muszą bardzo ograniczyć zakupy. Każdy wydatek musi być 

przemyślany, często zaplanowany. 

Wśród przebadanych mieszkańców obszaru rewitalizacji zdecydowaną większość 

bezrobotnych stanowią mężczyźni – 63% respondentów (Wykres 5).  

Wśród bezrobotnych biorących udział w badaniu 37% stanowią osoby bez 

wykształcenia i z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym. Jedynie 8% 

to osoby z wykształceniem wyższym (Wykres 6). Niski poziom kwalifikacji jest jedną 

z przyczyn bezrobocia.  

Z przeprowadzonego badania PAPI wynika, że osoby bezrobotne poniżej 34 roku życia 

stanowiły 25% wszystkich bezrobotnych biorących udział w badaniu. Wśród grupy 

bezrobotnych poniżej 34 roku życia, 20% to osoby bez wykształcenia lub 

z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym.  

Prawie ¼ wszystkich osób bezrobotnych stanowią osoby w przedziale wiekowym 35-44 

lata. Połowa osób bezrobotnych w tym wieku posiada wykształcenie zasadnicze 

zawodowe.  

Osoby w przedziale wiekowym 45-54 lata stanowią 13% wszystkich bezrobotnych. Ponad 

połowę tej grupy stanowią  osoby z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym.  

37% spośród tych, które zadeklarowały się jako osoby bezrobotne jest powyżej 

55 roku życia. (Wykres 7). Co więcej 65% bezrobotnych powyżej 55 lat 

ma wykształcenie co najwyżej gimnazjalne. 
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Wykres 5. Odsetek bezrobotnych mieszkających 
na obszarze rewitalizacji wg płci  

Źródło: Wyniki badania PAPI o przeprowadzonego wśród 

mieszkańców Żyrardowa (n=9910), listopad-grudzień 

2018  r. 

 
Wykres 6. Odsetek bezrobotnych mieszkających na 
obszarze rewitalizacji wg wykształcenia  

Źródło: Wyniki badania PAPI przeprowadzonego wśród 

mieszkańców Żyrardowa (n=999), listopad-grudzień 

2018  r. 

 

Wykres 7. Odsetek bezrobotnych mieszkających na obszarze rewitalizacji w podziale na wiek 

Źródło: Wyniki badania PAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=999), listopad-grudzień 

2018  r. 

                                                           
10 Liczba osób, które w badaniu PAPI zadeklarowały się jako osoba bezrobotna  
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Wyniki badania PAPI zostały również zestawione ze statystykami przekazanymi przez 

Powiatowy Urząd Pracy. Wśród badaczy problematyki bezrobocia najpoważniejszą 

kwestią w kontekście rozwoju gospodarczego miasta pozostaje wysoki poziom bezrobocia 

wśród osób młodych (poniżej 30 roku życia)11. Na obszarze rewitalizacji w 2016 r. 

mieszkało 24,13 osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców w wieku produkcyjnym, co jest wartością wyższą o 7,95 od średniej dla 

miasta. W największym stopniu ten problem dotyczy bezrobotnych mieszkających przy 

ul. F. Chopina, Żabiej, Mostowej, B. Limanowskiego, S. Sławińskiego, M. Ossowskiego 

oraz J. Mireckiego (Mapa 11). Co więcej na wymienionych ulicach wartość wskaźnika 

była co najmniej dwukrotnie wyższa niż średnia dla obszaru rewitalizacji, 

a w najgorszych przypadkach przekraczała ją czterokrotnie.  

Jest to więc znaczący problem, który w dalszej perspektywie może prowadzić 

do chronicznego bezrobocia wśród tych osób i do zwiększania skali także innych 

problemów społecznych wiążących się z brakiem pracy, a co za tym idzie brakiem 

środków do życia, takimi jak: uzależnienie od pomocy społecznej, ubóstwo, uzależnienie 

od używek, wykluczenie społeczne. 

                                                           
11 Młodzi na rynku pracy – pracownicy, przedsiębiorcy, bezrobotni, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Warszawa 2015. 
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Mapa 11. Przestrzenne natężenie problemu bezrobocia osób poniżej 30 roku życia na obszarze rewitalizacji  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie, stan na 31.12.2016 r.
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Kategorią wiekową, która również jest istotna z punktu widzenia zatrudnienia są osoby 

bezrobotne powyżej 50 roku życia, często mające problem ze znalezieniem pracy z 

powodu trudności w odnalezieniu się w zmieniającym się otoczeniu, w 

przekwalifikowaniu, zdobyciu nowych umiejętności. Wartość tego wskaźnika na obszarze 

rewitalizacji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (25,33) również przewyższa średnią dla 

miasta wynoszącą 17,83 (Wykres 4). Najwięcej osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia 

w przeliczeniu na liczbę osób w wieku produkcyjnym mieszka w części: ul. F. Chopina, ul. 

1 Maja i ul. Bankowej, L. Waryńskiego i Kamiennej (Mapa 12). Podobnie jak w przypadku 

bezrobotnych poniżej 30 roku życia wartości dla wskazanych ulic były wyższe dwukrotnie, 

a nawet czterokrotnie w porównaniu do średniej dla miasta. Jak już zostało wspomniane, 

w przeprowadzonym badaniu PAPI, 32% osób spośród tych, które zadeklarowały się jako 

osoby bezrobotne ma 55 lat lub więcej12. Co więcej 65% tych osób wskazało, że nie ma 

wykształcenia bądź ma wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne.  

Jeden z przedstawicieli instytucji wspierających osoby bezrobotne na terenie Żyrardowa 

biorący udział w badaniu jakościowym wskazał, że „wielu bezrobotnych cechuje się 

ujemnymi właściwościami z punktu widzenia funkcjonowania na rynku pracy”. 

Dotyczy to przede wszystkim bezrobotnych powyżej 50. roku życia, gdyż  ujemne 

właściwości, oznaczają, że osoby te posiadają cechy nieprzydatne z punktu widzenia 

rynku pracy, na którym poszukuje się raczej osób młodych, energicznych, z 

kwalifikacjami, bądź z większymi możliwościami do pozyskania nowych kompetencji.   

                                                           
12 W metryczce w ankiecie PAPI został zastosowany przedział wiekowy 55-64 oraz pow. 65 r.ż., stąd dane 
wynikające z badania PAPI nie pokrywają się z danymi PUP, który prowadzi statystyki w odniesieniu do osób 
bezrobotnych pow. 50 r.ż. 



41 | S t r o n a  

 
 

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

 

Mapa 12. Przestrzenne natężenie problemu bezrobocia osób powyżej 50 roku życia na obszarze rewitalizacji  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie, stan na 31.12.2016 r.
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Należy także zwrócić uwagę na to, w jakim stopniu bezrobocie jest problemem 

długotrwałym. Za osobę bezrobotną długotrwale uznaje się tego, kto przez łączny okres 

ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat (z wyłączeniem okresów odbywania stażu 

i przygotowania zawodowego dorosłych) pozostaje w rejestrze powiatowego urzędu 

pracy13. Bezrobocie długotrwałe może wynikać z braku motywacji do podejmowania 

zatrudnienia spowodowanego dotychczasowymi niepowodzeniami związanymi 

z poszukiwaniem pracy, uzależnieniami i trudnościami z utrzymaniem stałej pracy, a 

także ze świadomą decyzją związaną z uzależnieniem od korzystania z pomocy 

społecznej, czy naśladowaniem niepożądanych wzorów. Bezrobocie, a zwłaszcza 

bezrobocie długotrwałe, ma wiele negatywnych konsekwencji zarówno w sferze 

społecznej, jak i materialnej – przykładowo długotrwałe bezrobocie prowadzi do ubóstwa, 

a rodzinę bezrobotnego doprowadza do izolacji społecznej14. Wskaźnik obrazujący 

liczbę długotrwale bezrobotnych na obszarze rewitalizacji w przeliczeniu na 

1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym jest ponad dwukrotnie wyższy niż 

średnia dla miasta (Wykres 4). W największym stopniu problem ten dotyczy obszaru 

obejmującego częściowo ul. F. Chopina, Ciasnej; B. Limanowskiego, 1 Maja, L. 

Waryńskiego; Miodowej, Kamiennej, 1 Maja, Leszno; Farbiarskiej; G. Narutowicza oraz 

budynki przy ul. 1 Maja w części dochodzącej do ul. Bankowej (Mapa 13).  

Na istnienie problemu bezrobocia zwrócili uwagę także badani, z którymi przeprowadzono 

pogłębione wywiady indywidualne i grupowe. Rozmówcy z Powiatowego Urzędu Pracy 

i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wskazywali, że ogólnie w mieście, ale także 

na wyodrębnionym obszarze rewitalizacji szczególnie destrukcyjnym zjawiskiem jest 

bezrobocie długotrwałe. Ich zdaniem zjawisko od kilku lat wydaje się narastać - liczba 

osób chronicznie pozostająca bez zatrudnienia zwiększa się. W tej chwili 

większość długotrwale bezrobotnych nie ma motywacji do podjęcia pracy, to są  „trwali 

klienci pomocy społecznej”, zauważane jest uzależnienie od pomocy społecznej. 

Rozmówcy podkreślali fakt, że im dłużej dana osoba pozostaje bez pracy tym trudniej 

jest jej wrócić do stanu aktywności zawodowej. Uzależnienie od korzystania z pomocy 

społecznej wynika również z braku umiejętności gospodarowania środkami pieniężnymi.  

Tutaj należy rozważyć, jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy na badanym obszarze. 

Zamknięcie zakładów lniarskich na początku lat 90-tych XX w. było przyczyną znacznego 

regresu gospodarczego miasta. Ten problem dotknął wielu mieszkańców obszaru 

rewitalizacji pracujących w zakładach. Także teraz w badaniu PAPI kilkoro respondentów 

jako przyczynę bezrobocia wskazało upadek zakładów lniarskich. Upadek głównego 

pracodawcy w mieście spowodował wówczas wśród znacznej liczby mieszkańców 

trudności w znalezieniu nowej pracy, co wiązałoby się m.in. z uzyskaniem nowych 

kwalifikacji. Należy jednak zaznaczyć, że jest to jedna z przyczyn bezrobocia, która 

dotyczy głównie osób pow. 50 roku życia, a także pewnym stopniu ich rodzin. Dlatego też 

należy wskazać na inne powody wzrastającej liczby osób bezrobotnych, szczególnie tych 

związanych z postawami i motywacją do podjęcia pracy.   

                                                           
13 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 
1001). 
14 Tamże. 
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Rozmówcy wskazywali przykładowo na niewydolność instrumentów aktywizacji 

zawodowej, na bierność przedsiębiorców w zakresie tworzenia miejsc pracy (np. 

we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy), na niską aktywność samych 

bezrobotnych oraz na istnienie instrumentów wsparcia takich jak na przykład program 

500+, które zapewniają dochód nie wymagając od bezrobotnego podejmowania 

wysiłku pracy. Można więc zauważyć, że część osób bezrobotnych mimo aktywnego 

poszukiwania pracy, ma problem z jej znalezieniem m.in. z powodu niewystarczającej 

liczby nowoutworzonych miejsc pracy. Natomiast dwa ostatnie wymienione elementy 

wpływające na chęć podjęcia pracy, wydają się respondentom wywiadów szczególnie 

znamienne, bowiem wynikają ze swego rodzaju przyzwyczajenia bezrobotnych do 

sytuacji, w jakiej się znajdują - „kalkulacje wynikające ze świadczeń wsparcia 

zewnętrznego w różnej formie rozleniwiają bezrobotnych”. W literaturze określa się to 

zjawisko jako syndrom wyuczonej bezradności15. Część z bezrobotnych jest także 

niechętna do podjęcia pracy na umowę o pracę, są zarejestrowani w urzędzie pracy jako 

osoby bezrobotne i decydują się  na podjęcie pracy „na czarno”.  

Uzależnienie od  korzystania z pomocy społecznej  i brak motywacji do podjęcia pracy 

wiąże się także z brakiem przekazywania młodszym pokoleniom postawy proaktywnej 

w zakresie poszukiwania pracy, co skutkuje tym, że  rośnie kolejne pokolenie 

bezrobotnych.  

Jedną z przyczyn bezrobocia są również uzależnienia. Warto zauważyć, że 

przedsiębiorcy prowadzący działalność na obszarze rewitalizacji również zwracali uwagę 

na fakt, że część okolicznych mieszkańców przychodząca do pracy miała problem 

alkoholowy, co skutkowało nieprzychodzeniem do pracy bądź wiązało się ze zwolnieniami.  

                                                           
15 Przełowiecka K., Zjawisko wyuczonej bezradności u klientów instytucji pomocy społecznej - przyczyny, 
konsekwencje, możliwości przeciwdziałania, Toruń, 2010, s. 204-210. 
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Mapa 13. Przestrzenne natężenie problemu długotrwałego bezrobocia na obszarze rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie, stan na 31.12.2016 r.
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Kolejnym analizowanym zagadnieniem była sytuacja kobiet na rynku pracy. Zgodnie 

z danymi PUP w 2016 r. bezrobotne kobiety na obszarze rewitalizacji stanowiły 

54% bezrobotnych ogółem na obszarze. Badanie PAPI przeprowadzone na grupie ok. 

20% mieszkańców obszaru rewitalizacji wskazało, że kobiety stanowią  37% 

bezrobotnych mieszkających na obszarze rewitalizacji. Oznacza to, że liczba 

bezrobotnych kobiet spadła na przestrzeni kilku ostatnich lat bądź też osoby te nie są 

dłużej zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne.  

Także i w tym przypadku wartość wskaźnika pokazującego liczbę bezrobotnych kobiet 

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym (55,83) jest zdecydowanie 

wyższa niż średnia dla miasta wynosząca 33,71 (Wykres 4). Bezrobocie i zmienny, 

a okresowo kurczący się, rynek pracy spowodowały, że kobiety częściej niż mężczyźni, 

wybierają zajęcia domowe dobrowolnie lub pod naciskiem obiektywnych uwarunkowań, 

ustępując w sferze zawodowej miejsca mężczyznom16. Na terenie obszaru rewitalizacji 

można wskazać kilka miejsc, gdzie ten wskaźnik przewyższa średnią dla obszaru, w dużej 

mierze pokrywa się to z innymi wskazaniami dot. bezrobocia. Najwyższe wartości 

wskaźnika zostały odnotowane w części obszaru objętego fragmentami ulic: F. Chopina, 

Żabia, Mostowa; następnie Al. Partyzantów i P. Wysockiego, a także: J. Mireckiego, 

W. Łukasińskiego, G. Narutowicza, 1 Maja, B. Limanowskiego  oraz w  budynkach 

zlokalizowanych przy ul. Farbiarskiej i Kamiennej (Mapa 14). Statystki PUP wskazują, 

że na terenie całego miasta, w ostatnich 3 latach liczba bezrobotnych kobiet 

wzrosła dwukrotnie. 

Na możliwe przyczyny bezrobocia wśród kobiet z obszaru rewitalizacji wskazali 

respondenci przeprowadzonych wywiadów. Jedną z grup kobiet bezrobotnych są młode 

matki. Częstą przyczyną braku powrotu młodych matek do pracy jest m.in. brak 

możliwości zapewnienia opieki dla dziecka. Na terenie miasta nie ma publicznych 

żłobków. Dostępne są jedynie miejsca w żłobkach prywatnych, które zgodnie z 

przekazanymi informacji dysponują wolnymi miejscami, ale koszt miesięczny 

pozostawienia dziecka w żłobku (ok. 800-900 zł) jest zbyt wysoki. Problem stanowi 

również dostępność do przedszkoli blisko miejsca zamieszkania, pomimo tego, że 

gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w przedszkolu każdej osobie, która zgłosi takie 

zapotrzebowanie. Oznacza to, że miejsce w przedszkolu jest dostępne, ale np. w drugiej 

części miasta, a komunikacja publiczna jest niekoniecznie dostosowana do lokalizacji 

placówek. Ponadto rozmówcy zwrócili również uwagę na duże zróżnicowanie między 

przedszkolami – niektóre mają lepszą ofertę zajęć, widoczne jest większe 

zainteresowanie potrzebami dziecka, większa waga przykładana jest również 

do przygotowania posiłków. Są to elementy, na które zwracają uwagę młodzi rodzice przy 

podjęciu ostatecznej decyzji czy skierować swoje dziecko do przedszkola. Alternatywą 

mogłoby być wynajęcie opiekunki, jednak na terenie Żyrardowa nie działają 

wykwalifikowane opiekunki, ze względu na zbyt niskie stawki zarobków. Dziadkowie 

natomiast często sami są jeszcze w wieku produkcyjnym, więc również nie mogą 

wesprzeć młodych rodziców w opiece nad dzieckiem. Demotywujące w tym zakresie 

                                                           
16Zachorowska-Mazurkiewicz A., Kobiety i instytucje. Kobiety na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, Unii 
Europejskiej i w Polsce, Katowice 2006. 
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są także przydzielane środki z programu 500+, gdyż z ekonomicznego punktu 

widzenia, często młodym, szczególnie samotnym matkom bardziej opłaca się 

pozostać z dzieckiem w domu i pobierać świadczenia pieniężne.  

Młode mamy wskazały również m.in. na brak zajęć z psychologiem,  doradcą 

zawodowym, które pokazywałyby możliwość przebranżowienia się, 

zweryfikowania swojej ścieżki zawodowej. Dla młodych mam alternatywą łączącą 

pracę zawodową i macierzyństwo mogłaby być praca na pół etatu, praca weekendowa, 

praca zadana.  Jednak same rozmówczynie zwróciły uwagę, że w Żyrardowie nie ma tego 

typu  ofert pracy. Alternatywą mogłoby być również założenie własnej działalności.   

Brakuje również zajęć aktywizujących młode mamy generalnie do wyjścia 

z domu, a brak aktywności społecznej przekłada się także na brak aktywności 

zawodowej. Kobietom trudniej wrócić jest do pracy w momencie, gdy przez pewien czas 

były wyłączone z życia społecznego. Wiążę się to z obawami i oporem przed zmianą 

dotychczasowego stylu życia.
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Mapa 14. Przestrzenne natężenie problemu bezrobocia wśród kobiet na obszarze rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie, stan na 31.12.2016 r.
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Jednym z istotnym elementów, na które zwraca się uwagę w procesie rekrutacji jest 

wykształcenie. W związku z tym, niski poziom wykształcenia definiowany jako 

wykształcenie gimnazjalne, podstawowe lub podstawowe i gimnazjalne nieukończone 

może być czynnikiem utrudniającym bądź uniemożliwiającym znalezienie pracy17. Niski 

poziom wykształcenia często przekłada się na niskie kwalifikacje i brak doświadczenia 

zawodowego, które napędzają bezrobocie18. Na obszarze rewitalizacji liczba osób 

bezrobotnych bez wykształcenia lub z wykształceniem 

podstawowym/gimnazjalnym na 1000 osób w wieku produkcyjnym wyniosła 

w 2016 r. 53,08, co jest wartością ponad dwukrotnie wyższą niż średnia dla 

miasta – 24,45 (Wykres 4). Obszary z najwyższym odsetkiem niewykształconych osób 

bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym to części ulic: 

Żabia, Mostowa, F. Chopina, S. Żeromskiego, Farbiarska; 1 Maja, Strażacka, 

B. Limanowskiego, G. Narutowicza, Jasna, J. Kilińskiego;  Al. Partyzantów, P. 

Wysockiego; L. Waryńskiego; Działkowa, Kamienna, Miodowa, 1 Maja, Piękna (Mapa 15).  

Jednocześnie należy zauważyć, że nie zawsze wykształcenie jest wymagane przez 

przedsiębiorców chcących zatrudnić nowych pracowników. Jeden z przedsiębiorców, 

z którym został przeprowadzony wywiad wskazał, że chciał zatrudnić pracownika, który 

niekoniecznie musiał posiadać określone wykształcenie bądź doświadczenie, pracodawca 

był gotowy przygotować i nauczyć zawodu, ale mimo to nie znalazły się zmotywowane 

i chętne osoby do pracy. 

                                                           
17 Sałański T., Poziom wykształcenia ludności jako czynnik rozwoju regionalnego. Na przykładzie województwa 
mazowieckiego, [w:] „Mazowsze. Studia Regionalne 2”, Warszawa 2009. 
18 Madras-Kobus B., Rogowski J., Stopu bezrobocia osób z różnym wykształceniem w województwach Polski – 
analiza wyników badań, Białystok 2016. 
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Mapa 15. Przestrzenne natężenie problemu bezrobocia wśród osób z niskim wykształceniem na obszarze rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie, stan na 31.12.2016 r.
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Z przeprowadzonych badań jakościowych wynika również, że znaczącym problemem 

w zakresie bezrobocia jest niechęć do pracy, zwłaszcza na umowę o pracę, ze względu na 

 długi komornicze. Dostrzegany jest także problem „pracy na czarno”, co oznacza, 

że statystki dot. bezrobocia mogą nie odzwierciedlać rzeczywistości.  

Przeciwdziałanie bezrobociu stanowi jedną z kluczowych kwestii, którą zajmuje się 

polityka społeczna miasta czy gminy. „Wynika to zarówno z problemów, jakie związane 

są z samym bezrobociem (wzrost niezadowolenia społecznego czy zwiększone obciążenia 

dla budżetu) jak i tych, które mogą być pochodną jego występowania (np. dezaktywacja 

zawodowa czy marginalizacja społeczna)”19. Starano się zdiagnozować, jakie 

dotychczasowe instrumenty wsparcia dla bezrobotnych były i są stosowane. Należy 

podkreślić, że ich znaczna część to działania wynikające z planów/strategii dla całego 

miasta, dotąd nie byłby one wyspecjalizowane, ograniczone terytorialnie. Uczestnicy 

wywiadów IDI i FGI reprezentujący wspomniane instytucje (MOPS, PUP) wskazali na dwa 

główne instrumenty wsparcia bezrobotnych. Pierwszą z nich jest oferowanie 

usług/wsparcia doradcy zawodowego, który pełni swego rodzaju funkcję pośrednika. Jego 

zadaniem jest motywowanie bezrobotnego do podjęcia pracy, wyszukiwanie zajęć 

najlepszych dla danej osoby. Powiatowy Urząd Pracy organizuje szkolenie i kursy służące 

podwyższeniu lub zdobyciu nowych kwalifikacji osobom biernym zawodowo. Do 

instrumentów wsparcia bezrobotnych zaliczana jest także organizacja staży - szczególnie 

dla młodych osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Staż jest to możliwość 

zdobycia doświadczenia zawodowego bez nawiązywania stosunku pracy na nowym 

stanowisku pracy. Podobną rolę odgrywają także prace interwencyjne i roboty publiczne 

nadzorowane przez PUP. W mieście stosowano także udzielanie dotacji na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, jednak jest to instrument, którego skuteczność rozmówcy 

podawali w wątpliwość, głównie ze względu na to, że znaczna część działalności 

gospodarczych podejmowanych w ten sposób kończy się fiaskiem. Należy także 

zauważyć, że MOPS stara się pomóc znaleźć pracę osobom bezrobotnym, lecz same 

zainteresowane osoby pojawiają się tam parę razy, a następnie rezygnują i wracają do 

korzystania ze świadczeń socjalnych.  

PUP wspiera bezrobotnych m.in. organizując kształcenie w zawodach, w ramach których 

nie prowadzone już jest kształcenie w szkołach zawodowych.  Dość ciekawą formą 

współpracy z pracodawcami jest udzielanie dotacji na dodatkowe stanowiska 

pracy, co może zostać przeznaczone na zatrudnienie większej liczby 

bezrobotnych w danej firmie (w przeciwieństwie do dotacji udzielanych na 

założenie działalności gospodarczej dla pojedynczej osoby). 

Badani zwracali, że dotychczas w zakresie przezwyciężania bezrobocia planowano 

udzielanie pomocy bezrobotnym w formie: szkoleń i przekwalifikowania zawodowego, 

prac interwencyjnych, staży absolwenckich, aktywizacji zawodowych absolwentów, robót 

publicznych. Były to bardzo ogólne założenia. Jednak w obecnie obowiązującej unijnej 

perspektywie finansowej oraz w świetle założeń programów rewitalizacji uchwalanych po 

                                                           
19 Borkowski T., Marcinkowski A., Socjologia bezrobocia, Katowice, 1999, s. 50-63. 
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2015 roku na podstawie nowych zapisów ustawowych wydają się one niewystarczające. 

Wyznaczenie jasno określonego, specyficznego fragmentu miasta (obszaru rewitalizacji) 

może pozwolić na skupienie dedykowanych działań tam, gdzie są one najbardziej 

potrzebne.  

Ważnym elementem jest także wskazanie, kto poza (przede wszystkim) Powiatowym 

Urzędem Pracy pełni kluczową rolę w przeciwdziałaniu bezrobociu. Tutaj szczególną rolę 

rozmówcy przypisywali Żyrardowskiemu Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości, 

które udziela pożyczek na korzystnych warunkach osobom bezrobotnym np. na 

rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Zdaniem badanych rola innych podmiotów 

prowadzących taką działalność, jeśli w ogóle istnieją, jest marginalna. 

 

Przeprowadzona analiza pozwala na wskazanie najistotniejszych negatywnych zjawisk 

w zakresie bezrobocia i powiązanych z tym grup społecznych: 

 Zwiększająca się liczba osób długotrwale bezrobotnych, 

 Rosnąca liczba bezrobotnych kobiet, w tym młodych matek i samotnych 

matek, dla których z ekonomicznego punktu widzenia instrumenty 

wsparcia pomocy społecznej są bardziej atrakcyjne niż podjęcie pracy 

zawodowej (w tym m.in. program 500+), 

 Wysoki odsetek niewykształconych bezrobotnych powyżej 55 roku życia. 

Praprzyczyną zapaści gospodarczej i trudnej sytuacji  mieszkańców na rynku pracy był w 

przeszłości upadek zakładów lniarskich, który przez część mieszkańców i uczestników 

wywiadów jest tratowany jako powód braku pracy. Niemniej jednak przeprowadzona 

diagnoza pozwoliła na zidentyfikowanie innych problemów wpływających na zjawisko 

bezrobocia o dużym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru 

rewitalizacji.  

Głównymi przyczynami bezrobocia jest: 

 Wyuczona bezradność, brak nawyków poszukiwania pracy,  

 Uzależnienie od pomocy społecznej, 

 Niskie kwalifikacje, 

 Uzależnienia, 

 Niewystarczające wsparcie dla młodych rodziców, szczególnie matek chcących 

wrócić na rynek pracy m.in. niewystarczająca liczba miejsc w żłobkach 

i przedszkolach, niewystarczająca oferta w zakresie zajęć z doradcą zawodowym, 

szkoleń z zakresu otwierania i prowadzenia działalności.  

 Niewystarczająca liczba nowoutworzonych miejsc pracy.  

Na statystyki dot. bezrobocia wpływa również podejmowanie pracy nielegalnie, bez 

umowy, tak aby nie wykazywać osiąganego dochodu.  
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5.2. Niepełnosprawność  

Niepełnosprawność jest drugim najczęściej wskazywanym powodem 

korzystania z pomocy społecznej (24,2% osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej) (Wykres 3).  

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez pracownika PCPR tę grupę społeczną 

w większości stanowią osoby niepełnosprawne umysłowo/intelektualnie, 

w drugiej kolejności niepełnosprawni ruchowo/somatycznie. Wśród 

niepełnosprawnych przeważają osoby starsze.  

Przy budynku MOPS działa dzienny dom opieki dla osób niepełnosprawnych, którego 

działalność, zgodnie z opiniami osób biorących udział w IDI, można ogólnie dobrze 

ocenić. Problemem za to jest brak miejsc w domu pomocy społecznej dla osób 

przewlekle psychicznie chorych w Radziejowicach, z którego korzystają i mogą 

korzystać także osoby z obszaru rewitalizacji. W Środowiskowym Domu Samopomocy 

przeznaczonym dla osób upośledzonych umysłowo występuje duża potrzeba, żeby 

zwiększyć powierzchnię obecnie istniejącego budynku lub przeznaczyć drugi obiekt na 

tego typu działalności, ponieważ istnieje duże zapotrzebowanie na oferowane w nim 

usługi.  

Formą wsparcia dla osób niepełnosprawnych są także warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), 

które posiadają szeroki wachlarz zajęć dla osób niepełnosprawnych. Problemem tej 

placówki jest to że, uczestnicy mają małe możliwości, aby po ukończeniu zajęć uzyskać 

pracę, nie mają możliwości odbycia staży/praktyk u pracodawcy. Jest to prawdopodobnie 

spowodowane strachem pracodawcy przed zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej. 

Pomysłem na rozwiązanie tej kwestii jest stworzenie programu umożlwiającego 

osobom niepełnosprawnym wejście na rynek pracy, a pracodawcom 

przełamanie lęku przed zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej.  

Uwagę należy zwrócić także na młode, niepełnosprawne osoby, które ukończyły ośrodki 

szkolno-wychowawcze i brakuje dla nich oferty, ponieważ nie kwalifikują się 

do Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) ani do WTZ. Istnieje pomysł stworzenia 

grupy początkowej domu samopomocy dla takich osób. Dla tej grupy brakuje także 

świetlicy, gdzie mogłaby spędzać czas  wolny.  

Poza dorosłymi niepełnosprawnymi pojawia się także potrzeba wsparcia dzieci 

niepełnosprawnych uczących się w szkołach. Przedstawiciel oświaty zauważył, że 

w Żyrardowie jest mało działań organizowanych dla dzieci, które posiadają jakieś 

niepełnosprawności. Brakuje działań integrujących społeczność, zwłaszcza tych, które 

mogliby się włączyć uczniowie niepełnosprawni. Ponadto na terenie miasta istnieje tylko 

jedna placówka przedszkola dla dzieci z niepełnosprawnościami. Place zabaw również 

powinny być dostoswane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.  

Z problemami w codziennym funkcjonowaniu spotyka się szczególnie grupa z dysfunkcją 

ruchową, co jest spowodowane niedostatkiem udogodnień architektonicznych im 

dedykowanych. Skutkiem takich braków jest uniemożliwienie swobodnego korzystania 

z oferty instytucji użytku publicznego, takich jak: urzędy, szpital czy też oferty 

kulturalnej,  co powoduje wykluczenie z życia społecznego tej grupy. 
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Przedstawiciele instytucji wspierających osoby niepełnosprawne jak MOPS, czy PCPR 

wskazują na poprawę w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, niemniej jednak jest jeszcze wiele do zrobienia w tym zakresie, 

nawet w najbliższym otoczeniu budynku MOPS. Ponadto brakuje udogodnień dla osób 

starszych, zwłaszcza w placówkach instytucjonalnych oraz na obszarze przyszpitalnym 

(podjazdy, windy). 

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z dofinansowania na usunięcie barier 

architektonicznych (ze środków PFRON) przy przebudowie/remoncie mieszkań. Jednak 

duże trudności pojawiają się w przypadku uzyskania pozwolenia na przebudowę 

mieszkania, w przypadku kiedy jest ono w budynku zabytkowym, a biorąc pod 

uwagę wyznaczony obszar rewitalizacji dotyczy to znacznego zasobu 

mieszkaniowego. Respondenci badania PAPI również zwracali uwagę na bariery dla 

osób niepełnosprawnych związane z ich obecnym miejscem zamieszkania jak np. 

konieczność pokonania schodów (brak windy), konieczność noszenia węgla z piwnicy do 

ogrzania mieszkania. Jeden z respondentów wywiadów wskazał skrajny przypadek, gdy 

jedna z mieszkanek zasobu komunalnego „na czworaka” pokonywała schody wnosząc 

niezbędny opał.  

 

Podsumowując, w większym stopniu problem niepełnosprawności dotyczy osób 

starszych oraz osób niepełnosprawnych umysłowo/intelektualnie. 

Główne problemy tej grupy społecznej są następujące: 

 Bariery architektoniczne w przestrzenie publicznej oraz trudności 

w dostosowaniu mieszkań do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach 

ruchowych, szczególnie w zasobie komunalnym w obiektach zabytkowych. 

 Brak wystarczającej liczby miejsc w dziennych domach opieki oraz domach 

pomocy społecznej dla osób umysłowo chorych. 

Problem niepełnosprawności, choć w mniejszym stopniu, dotyczy również osób młodych, 

którzy szczególnie wymagają wsparcia w kontekście aktywizacji zawodowej.   
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5.3. Funkcje wychowawcze rodziny 

Kolejnym najczęściej wskazywanym powodem korzystania z pomocy społecznej, po 

bezrobociu i niepełnosprawności, jest bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych. MOPS dzieli udzielaną pomoc w tej kwestii na tę skierowaną do rodzin 

niepełnych oraz wielodzietnych. Pierwsza kategoria dotyczy 14,8% wszystkich osób 

korzystających z pomocy społecznej, natomiast druga 10,8% (Wykres 3).  

Pracownicy MOPS wskazują, że często beneficjentami pomocy społecznej są osoby, 

którym zostały przekazane niewłaściwe wzorce osobowe przez rodziców. Część z osób 

korzystających z wsparcia ośrodka pomocy cechuje się brakiem dobrych 

nawyków rodzicielskich. 

Z bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych związana jest również kwestia 

dotycząca odbierania dzieci rodzicom i umieszczania ich w pieczy zastępczej. 

Przedstawiciel PCPR wskazał, że taka sytuacja w dużej mierze dotyczy środowisk 

patologicznych, a powodami najczęściej jest przemoc domowa, demoralizacja. 

Na terenie Żyrardowa zauważalny jest wzrost liczby dzieci trafiających do 

pieczy zastępczej. Przede wszystkim problem ten dotyczy dzieci z obszaru 

rewitalizacji. PCPR stara się umieścić dzieci w pierwszej kolejności w pieczy rodzinnej, a 

w przypadku braku miejsc w pieczy instytucjonalnej20. Należy zauważyć, że na chwilę 

obecną brakuje miejsc w rodzinach zastępczych na obszarze powiatu żyrardowskiego. 

Jest to problem narastający. Zdecydowana większość dzieci z terenu Żyrardowa, która 

trafia do pieczy zastępczej pochodzi z obszaru rewitalizacji. 

W dalszej perspektywie czasu pojawia się kolejny problem związany z opuszczaniem 

przez młodych ludzi pieczy zastępczej i wchodzeniem przez nich w samodzielne życie. Ci 

młodzi ludzie mają trudności w otrzymaniu mieszkania chronionego lub uzyskania 

mieszkania socjalnego. Jednocześnie, na co zwrócił uwagę przedstawiciel miejskiego 

zasobu komunalnego – część młodych ludzi wywodzących się ze środowisk 

patologicznych zwraca się z prośbą o przydzielenie mieszkania z dala od miejsca, gdzie 

mieszka rodzina, chcąc odciąć się od tego środowiska.  

Należy także zauważyć, że podejmowane są działania wspierające rodziny i dzieci w 

pieczy zastępczej. PCPR prowadzi szereg projektów z NGO: zajęcia i wsparcie dla rodzin 

zastępczych we współpracy z Stowarzyszeniem Wiskitki.org, projekty ze 

Stowarzyszeniem Świetlik oraz TPD na rzecz dzieci w pieczy zastępczej. 

Rodziny wielodzietne niewydolne wychowawczo korzystają również ze wsparcia 

asystentów rodziny. Rolą asystenta rodziny jest pomoc w oddłużaniu mieszkań, 

pozyskiwaniu nowych lokali, pomoc w sprawach związanych z właściwą opieką nad 

dziećmi, współpraca ze szkołami, pomoc z wychodzenia problemów prawnych.  

Jednakże należy zauważyć, że zgodnie z przekazanymi informacjami w 

                                                           
20 Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie: 1) placówki opiekuńczo-wychowawczej; 2) 
regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej; 3) interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego (art. 93 Ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz.U.2018.0.998) 
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obecnych warunkach tylko 29 rodzin może z takiej pomocy skorzystać, 

natomiast potrzebujących wsparcia jest ponad 50 – zauważalna jest 

niewystarczająca liczba asystentów rodziny. Dane te dotyczą całego miasta, 

niemniej jednak zdecydowana większość korzystających z pomocy to osoby z obszaru 

rewitalizacji.  

Problemy w domu rodzinnym przekładają się czasem na nieprzystosowanie młodych ludzi 

do życia w społeczeństwie, a to z kolei prowadzi do objęcia tych osób dozorem kuratora. 

Wskazują oni na konieczność pracy nieletnich, ale także całych rodzin z psychologiem, 

przy czym możliwości miasta i powiatu w tym zakresie są ograniczone, brakuje 

bezpłatnych porad psychologicznych i psychiatrycznych, w szczególności 

świadczonych przez psychiatrów dziecięcych.  Raz do roku w Żyrardowie 

odbywają się warsztaty kompetencji rodzicielskich, gdzie nieodpłatnie rodzice uczą 

się jak dobrze wychowywać swoje dzieci, jednak zapotrzebowanie na tego typu 

zajęcia jest zdecydowanie większe. Zauważalny jest także niedostatek warsztatów 

dla rodziców np. warsztatów z psychologami, jak radzić sobie ze stresem, treningów 

związanych z pozytywną dyscypliną, zajęć dot. zdrowia ogólnego i  emocjonalnego 

rodziców oraz ich dzieci. 

Warto również zwrócić uwagę na to, że w systemie działających na terenie miasta 

instytucji jak Urząd Miasta, MOPS, PGM brakuje kompleksowej informacji nt. rodziny i 

przekazywania między tymi instytucjami pozyskanych informacji. Brakuje 

kompleksowego podejścia do problemów rodziny, a często jest tak, że mają oni 

zarówno problemy wychowawcze jak i np. mieszkaniowe.  

Problemem identyfikowanym przez przedstawicieli szkół, być może nie bezpośrednio 

wynikającym z bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, ale także 

świadczących o trudnościach związanych z rodzicielstwem są rozwody rodziców. W 

jednej ze szkół szacuje się, że w niektórych klasach ok. 70% stanowią rodziny 

„patchworkowe”. W tych przypadkach często pojawiają się problemy wychowawcze 

związane z tym, że rodzice nie są w stanie ze sobą się porozumieć, jest rozbieżność 

w sposobie wychowania,  podejścia do nauki. Dziecko często jest świadkiem kłótni, nie 

rozumie i nie potrafi się odnaleźć w nowej dla niego sytuacji. Szkoła w takich 

przypadkach stara się zapewnić wsparcie psychologa, ale często te problemy wpływają na 

zachowanie dziecka, jego relacje społeczne i poziom osiąganych przez niego wyników w 

szkole.  

Należy również zwrócić uwagę na rodziców, u których nie identyfikuje się problemów 

w wychowaniu dzieci, którzy zwracają uwagę na trudności związane z powrotem na rynek 

pracy i do życia społecznego.  Jedną z takich kwestii jest brak klubokawiarni, gdzie młode 

mamy mogłyby się spotkać i wymienić doświadczeniami, klubów dla dzieci, gdzie mamy 

mogłyby zostawić dzieci i załatwić np. sprawy urzędowe. Brakuje też nieodpłatnej oferty 

spędzania wolnego czasu dla rodziców z małymi dziećmi, co jest szczególne istotne 

w przypadku tego, że część rodzin ma ograniczone środki na życie, więc przeznacza je 

na produkty i usługi pierwszej potrzeby.  

Podsumowując – jednym ze znaczących  problemów zidentyfikowanych na obszarze 

rewitalizacji jest dysfunkcyjność części rodzin skutkująca m.in. rosnącą liczbą dzieci 

trafiających do pieczy zastępczej. Wśród części rodziców brakuje wyrobionych 

nawyków rodzicielskich, a jednocześnie poziom wsparcia tych rodzin jest 
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niewystarczający: brakuje asystentów rodziny, warsztatów z kompetencji 

rodzicielskich, warsztatów z psychologiem. Brak dobrych wzorców w rodzinie 

skutkuje niedostosowaniem do życia w społeczeństwie młodych ludzi i koniecznością 

objęcia ich dozorem kuratora.  

5.4. Ubóstwo 

Zjawiskiem często towarzyszącym korzystaniu z pomocy społecznej jest ubóstwo. 

Dotyczy ono osób, których dochody, zasoby są niewystarczające i uniemożliwiają im 

osiągnięcie poziomu życia uznanego za wystarczający w społeczeństwie, w którym żyją. 

W przeprowadzonym badaniu PAPI wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji 43% 

respondentów odmówiło wskazania odpowiedzi na to pytanie dotyczące poziomu 

osiąganego dochodu, co jest rzeczą dość częstą w tego typu badaniach, zwykle badani 

niechętnie dzielą się informacją o statusie materialnym gospodarstwa domowego. Jednak 

z uzyskanych odpowiedzi wynika, że 7% badanych osiąga dochody powyżej 2000 zł na 

1 osobę w gospodarstwie domowym, 15% wskazało na dochody w przedziale 1501 – 

2000 zł, 20% na dochody między 1001 a 1500 zł, 12% osiąga dochody w wysokości od 

500 do 1000 zł, a 3% badanych wskazało, że na 1 osobę w ich gospodarstwie przypada 

mniej niż 500 zł.   

 

Wykres 8. Poziom dochodów netto w przeliczeniu na 1 osobę w gospodarstwie domowym 

Źródło: Wyniki badania PAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2137), listopad-grudzień 

2018 

Można zauważyć, że granicą od jakiej mieszkańcy uważają swoją sytuację materialną 

jako złą jest kwota poniżej 500 zł. Ponad ¼ osób, które wskazały osiąganie dochodów na 

tym poziomie wskazało, że pieniędzy nie starcza im nawet na najpilniejsze potrzeby. 

Kolejne 63% respondentów wskazało, że muszą odmawiać sobie wielu rzeczy, aby 

starczyło na życie (Wykres 9).  

W związku z tym, w prowadzonym badaniu PAPI założono, że z ubóstwem borykają się te 

gospodarstwa domowe, których dochody w przeliczeniu na 1 osobę pozostają poniżej 500 
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zł21. W grupie osób, które wskazywały na najniższe dochody (poniżej 500 zł) 27% 

stanowią renciści, a 23% osoby bezrobotne.  

 

Wykres 9. Ocena sytuacji materialnej mieszkańców obszaru rewitalizacji w odniesieniu do poziomu 

dochodów 

Źródło: Wyniki badania PAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2137), listopad-grudzień 

2018 

Na najtrudniejszą sytuację finansową wskazują bezrobotni - aż 41% respondentów 

pozostających bez zatrudnienia uważa, że muszą bardzo ograniczyć swoje wydatki, aby 

wystarczyło im środków na podstawowe potrzeby. Większość ankietowanych deklaruje, 

że ich dochody są wystarczające na sfinansowanie bieżących potrzeb, ale nie mogą 

pozwolić sobie na wyjątkowe wydatki, trudno jest im także oszczędzać. Relatywnie 

najlepszą sytuację finansową mają osoby prowadzące własną działalność gospodarczą - 

                                                           
21 Wartość graniczna przyjęta po zaokrągleniu, zgodnie z wartościami dotyczącymi progu ubóstwa ustawowego, 
który od 2018 r.  dla osoby w gospodarstwie wieloosobowym wynosi 528 zł. Jest to kwota, która zgodnie z 
obowiązującą ustawą o pomocy społecznej uprawnia do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego z 
systemu pomocy społecznej.  
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tutaj aż 56% badanych wskazało, że osiągane przez nich dochody umożliwiają im 

wygospodarowanie oszczędności (Wykres 10). 

Część pracujących osób również boryka się z problemem niewystarczających środków do 

życia (10% osób wśród prowadzących działalność gospodarczą i będących zatrudnionych 

na umowę), co sygnalizują deklaracje respondentów badania PAPI, że ich zarobki 

wystarczają na bieżące potrzeby, ale wymaga to znacznego ich ograniczenia, 

uniemożliwia też odkładanie oszczędności lub dokonywanie nieplanowanych zakupów. 

W literaturze takie osoby określa się mianem „biednych pracujących”22. Są to osoby 

posiadające pracę, często zajmujące niskie stanowiska w sektorze usług czy handlu, 

których pensja nie pozwala na „wiązanie końca z końcem”23. Ciążąca nad nimi groźba 

ubóstwa nierzadko skutkuje także stopniowym izolowaniem się od społeczeństwa - osoby 

ubogie wstydzą się swojego statusu materialnego lub niewystarczająca ilość pieniędzy nie 

pozwala im na swobodne uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych (a 

nie wszystkie z nich są darmowe).  

                                                           
22 Drela K., Rynek pracy i biedni pracujący, Wrocław, 2015, s. 104-113. 
23 Tamże. 
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Wykres 10. Ocena sytuacji materialnej mieszkańców obszaru rewitalizacji w odniesieniu do statusu 

zawodowego 

Źródło: Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2136) 

Na najgorszą sytuację materialną wskazują osoby w przedziale wiekowym 55-64 lata – 

23% respondentów w tym wieku wskazało, że pieniędzy nie starcza nawet na 

najpilniejsze potrzeby bądź muszą odmawiać sobie wielu rzeczy, aby pieniędzy starczyło 

na życie. Drugą kategorią osób spośród wszystkich grup wiekowych, które wskazywały na 

te odpowiedzi są mieszkańcy obszaru pow. 65 roku życia (18% wskazań w tej kategorii 

wiekowej). Na stosunkowo najlepszą sytuację materialną wskazują osoby w wieku 35-44 

lata.  
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Wykres 11. Ocena sytuacji materialnej mieszkańców obszaru rewitalizacji w odniesieniu do wieku 

Źródło: Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2136) 

Podobnie jak w przypadku bezrobocia zasięgnięto także opinii ekspertów - w tym zakresie 

byli to przede wszystkim pracownicy Urzędu Miasta oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Respondenci próbowali zbudować obraz-charakterystykę osób dotkniętych 

ubóstwem. W znacznym odsetku są to osoby, których rodzice również byli ubodzy - 

podkreślono istnienie zjawiska dziedziczenia biedy. Są wśród nich osoby wyuczone 

bezradności tzn. takie, które są przyzwyczajone do korzystania ze środków wsparcia m. 

in. z MOPS. Uczestnicy wywiadów wskazywali, że w wyjątkowo trudnej sytuacji pozostają 

ci ubodzy charakteryzujący się jeszcze jedną inną  wybraną cechą taką jak 

niepełnosprawność. Z kolei przedstawiciele Urzędu Miasta wśród głównych przyczyn 

ubóstwa upatrują bezrobocie i wielodzietność. Natomiast asystenci rodzin wskazali 

także na osoby samotne i starsze jako grupę w największym stopniu narażone 

na ubóstwo. Sytuacja rodzin wielodzietnych dzięki programowi 500+ poprawiła się, ale 

często dochodzi tu brak umiejętności w gospodarowaniu środkami, co przekłada się na 

trudności związane z utrzymaniem rodziny.  

Konsekwencją ubóstwa dla znacznej większości osób na obszarze rewitalizacji, zdaniem 

respondentów z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jest stopniowe wykluczenie 
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z lokalnej społeczności. Przejawem tego jest niska aktywność społeczna i kulturalna, co 

potwierdzają także deklarowane postawy samych mieszkańców obszaru. Okazuje się, że 

osoby o niskich dochodach wykazują się niską aktywnością w korzystaniu z lokalnej 

oferty kulturalnej. Należy wspomnieć, że te osoby nie korzystają nawet z darmowej 

oferty kulturalnej miasta, a to oznacza, że problemem jest nie tylko brak środków 

finansowych.  

Dotychczas zrealizowane programy pomocowe, głównie rządowe, (program 500+, 300+) 

poprawiły  poziom życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, ale badani dostrzegają 

występowanie przypadków nieumiejętnego korzystania z oferowanych środków. Należy 

także wspomnieć o tym, że dla całego miasta do 2015 roku obowiązywał dokument pn. 

„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Żyrardów na lata 2006-2015”. 

Nie powstała dotąd strategia rozwiązywania problemów skoncentrowana na określonym 

obszarze rewitalizacji.  

Zagrożone ubóstwem są przede wszystkim osoby starsze, niepełnosprawne, 

posiadające podstawowe wykształcenie. Należy zwrócić uwagę, że osoby 

charakteryzujące się tymi samymi cechami narażone są na bezrobocie ze względu na to, 

że relatywnie trudniej jest im uzyskać zatrudnienie. Podstawowym czynnikiem 

odpowiedzialnym za powstawanie biedy jest brak pracy, czyli bezrobocie lub bierność 

zawodowa24. Brak dochodów lub wyraźne ograniczenie dochodów z pracy często 

uniemożliwia zaspokajanie podstawowych potrzeb. Na pojawienie się ubóstwa 

i pozostawanie w nim wpływa także środowisko życia jednostki25. Funkcjonowanie 

w otoczeniu podobnych pod względem stylu życia ubogich rodzin/grup/jednostek wpływa 

na postrzeganie świata i motywacje jednostki. Ponadto, wskazuje się, że znajdującym się 

w skrajnej biedzie towarzyszą częściej niż innym grupom społecznym różnego rodzaju 

patologie, np. alkoholizm, narkomania, które dodatkowo utrudniają wyjście z 

niedostatku. 

Częstotliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych skorelowano z osiąganym 

poziomem dochodów gospodarstwa domowego (netto) w przeliczeniu na 1 osobę. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że osoby uboższe (o dochodach poniżej 500 zł) 

rzadziej uczestniczą w wydarzeniach/imprezach kulturalnych. Może to świadczyć o tym, 

że ze względu na swoje niskie dochody czują się one wykluczone z lokalnej społeczności. 

Osoby osiągające dochody wysokie (pomiędzy 1501 a 2000 zł i powyżej 2000 zł) 

deklarowały częste uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. W literaturze wskazuje 

się, że wysoki status zawodowy i finansowy sprzyja wysokiej aktywności społecznej, 

natomiast blokują ją niskie wykształcenie, trudna sytuacja życiowa przejawiająca się na 

przykład bezrobociem, złym stanem zdrowia czy właśnie brakiem dochodów (Tabela 3). 

Tabela 3. Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych w zależności od osiąganych dochodów 

Poziom dochodów 
netto w 

przeliczeniu na 1 

Bardzo często 
(m.in. 1-2 razy 

w tygodniu) 

Często 
(min. 1 w 
miesiąc) 

Rzadko 
(raz na 

pół roku) 

Nie uczestniczę w 
tego typu 

wydarzeniach/impre

Nie wiem 
/ nie mam 

zdania 

                                                           
24 Kaźmierczak-Kałużna I., ubóstwo jako problem społeczny. Kwestie terminologiczne i ustalenia empiryczne, 
Warszawa, 2012. 
25 Szarfenberg R., Ubóstwo, marginalność i wykluczenie społeczne, Warszawa, 2006. 
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os. zach 

Poniżej 500 zł 0% 6% 15% 78% 0% 

500-1000 zł 4% 19% 36% 41% 0% 

1001-1500 zł 13% 21% 33% 33% 0% 

1501-2000 zł 20% 26% 28% 25% 1% 

Powyżej 2000 zł 20% 9% 40% 28% 3% 

Odmowa 
udzielenia 
odpowiedzi 

6% 15% 33% 44% 1% 

Źródło: Wyniki badania PAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2136) 

5.4.1. Dożywianie dzieci i młodzieży 

Z problemem ubóstwa wiąże się także kwestia dożywiania dzieci i młodzieży. Na obszarze 

rewitalizacji zdiagnozowano znaczną liczbę dzieci i młodzieży korzystających z tego typu 

wsparcia.  

W gospodarstwach domowych o trudnej sytuacji materialnej i trudnych warunkach 

ekonomiczno-społecznych pojawia się zagrożenie niedożywienia, które często dotyka 

dzieci i młodzież. Formą przeciwdziałania temu zjawisku w szkołach młodym ludziom 

(wymagającym tej formy pomocy) jest oferowanie bezpłatnego lub dofinansowanie 

ciepłego posiłku. System dożywiania funkcjonuje na mocy Programu „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania”, w ramach którego gminy otrzymują wsparcie finansowe 

na dożywianie dzieci i młodzieży26.  

W 2016 r. w mieście średnio w 1 heksagonie korzystało z dożywiania 0,61 

dzieci. Dla obszaru rewitalizacji wartość ta wyniosła 1,40. Łącznie na obszarze z 

dożywania korzystało 115 dzieci. W największym stopniu ten problem dotyczy dzieci 

mieszkających w obszarach obejmujących części ulic: F. Chopina, Wierzbowa; L. 

Waryńskiego, J. Kilińskiego, Jasna; S. Okrzei, G. Narutowicza, 1 Maja; B. 

Limanowskiego; H. Sienkiewicza, J. Dekerta, R. Mielczarskiego. 

                                                           
26 Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10  grudnia 2013 roku ws. ustanowienia wieloletniego programu 
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 
2020 
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Mapa 16. Przestrzenne zróżnicowanie liczby dzieci i młodzieży korzystających z dożywiania na obszarze rewitalizacji  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żyrardowie, stan na 31.12.2016 r.
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W literaturze obecny polski system dożywiania dzieci, w którym - po pierwsze - gmina 

musi zagwarantować udział środków własnych na ten cel w kwocie nie mniej niż 40% 

przewidywanych kosztów realizacji zadania, a po drugie w którym prawo do bezpłatnego 

posiłku przysługuje dzieciom z rodzin spełniających kryterium dochodowe (określone 

w ustawie o pomocy społecznej) bywa krytykowane27. Ten sposób funkcjonowania 

sytemu traktowany jest jako doraźna pomoc socjalna, a tylko pośrednio wspiera rozwój 

dziecka/nastolatka.   

Respondenci wywiadów pogłębionych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wskazują, że w miejscach, gdzie występuje 

ubóstwo lub patologie społeczne (przede wszystkim alkoholizm) zdarzają się 

zaniedbania wychowawcze względem dzieci. Niektórym z nich potrzebne jest 

wsparcie w formie np. dożywiania prowadzonego w szkołach. Ma to wpływ na 

poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia, 

poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach.  

W Żyrardowie, w tym na obszarze rewitalizacji, ze szkołami w kwestii dożywiania 

współpracuje Urząd Miasta oraz MOPS. Miasto dofinansowuje także posiłki w 

przedszkolach (również tych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji).  

5.4.2. Zadłużenie czynszowe 

Problemem wiążącym się bezpośrednio z niewystarczającymi środkami do życia jest 

również kwestia zadłużeń czynszowych. W zasobach komunalnych zaległości czynszowe 

są zjawiskiem powszechnym. Jest to bezpośrednio powiązane z sytuacją społeczną 

mieszkańców miasta czy jego części.  

Wielkość i kwota zadłużeń komunalnych nie pozostają bez wpływu na funkcjonowanie 

miasta. Coroczne straty z tego tytułu skutkują coraz mniejszą liczbą wyremontowanych 

i nowych lokali. Powoduje to stopniowe pogarszanie się stanu substancji mieszkaniowej, 

a w konsekwencji prowadzi do pogorszenia się warunków mieszkaniowych28.  

Średnio na 1 heksagon w mieście w 2016 r. suma zadłużeń komunalnych lokali 

mieszkalnych w mieście wyniosła 1812,35 zł, natomiast najwyższa suma zadłużenia 

osiągnięta w heksagonie zlokalizowanym na obszarze rewitalizacji wyniosła 35 897,00 

zł29. Dotyczyło to obszaru w części objętego ulicami: 1 Maja, L. Waryńskiego, Jasna. 

Wysokie wartości zadłużeń zostały odnotowane również w części ulic: T. Kościuszki, 

W. Łukasińskiego, Kościelna, J. Mireckiego, a także w okolicy J. Dekerta, H. Sienkiewicza 

(Mapa 17).  Należy zauważyć,  że są to w dużej mierze mieszkańcy zasobu komunalnego 

obejmującego zabytkowe budynki  osady fabrycznej.

                                                           
27 Kowalska A., Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w Polsce, Wrocław, 2015. 
28 Majdzińska K., Sulowska A., Grzędzińska A., Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Wymiar ekonomiczny, 
społeczny i polityczny, Warszawa, 2010. 
29 Ogólna kwota zadłużenia w heksagonie w 2016 r. 
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Mapa 17. Przestrzenne zróżnicowanie sumy zadłużeń komunalnych lokali mieszkalnych na obszarze rewitalizacji  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Żyrardowie, stan na 31.12.2016 r.
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Wątek zadłużeń czynszowych był kontynuowany w badaniu PAPI przeprowadzonym 

wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji. Prawie co dziesiąty (8%) respondent 

zadeklarował, że jego mieszkanie jest zadłużone. Zdecydowana większość 

mieszkańców wskazała, że ich mieszkanie nie jest zadłużone (Wykres 12). 

 

Wykres 12.  Odsetek mieszkańców deklarujących zadłużenie mieszkania  

Źródło: Wyniki badania PAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n= 2148), listopad-grudzień 

2018 

Z rozkładu przestrzennego tej odpowiedzi wynika, że najwięcej gospodarstw domowych 

borykających się z tym problemem jest (oprócz już wskazanych) w obrębie ulic Armii 

Krajowej, Hiellego, Lniarskiej, Sławińskiego, Limanowskiego oraz Jasnej, Kilińskiego, 

Strażackiej, Szpitalnej, Waryńskiego (Mapa 18).
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Mapa 18.  Natężenie zjawiska zadłużenia mieszkania na obszarze rewitalizacji 

Źródło: Wyniki badania PAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n= 2148), listopad-grudzień 2018 
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Co ważne respondentów zapytano także o powody zadłużenia. Najwięcej badanych 

wskazywało, że wynika to ze zbyt wysokiej kwoty czynszu i opłat. Częstymi 

wskazywanymi przyczynami zadłużeń była także utrata pracy i niska emerytura. 

Podkreśla to fakt, że mieszkańcy obszaru rewitalizacji to osoby pozostające w trudnej 

sytuacji finansowej (Wykres 13).  

 

Wykres 13. Przyczyny  zadłużenia lokalu 

Źródło: Wyniki badania  PAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=174)
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Analizując powody zadłużenia w odniesieniu do statusu zawodowego osób, które wskazały problemy związane z regularnym opłacaniem 

czynszu, należy zauważyć, że wśród osób zatrudnionych na umowę o pracę bądź inną umowę cywilnoprawną dominowały odpowiedzi 

dotyczące złego stanu zdrowia uniemożliwiającego podjęcie działań przyczyniających się do polepszenia sytuacji materialnej oraz zbyt 

wysokiego czynszu i opłat. Zbyt wysokie opłaty i czynsze były również wskazywane jako najczęstszy powód zadłużenia przez 

bezrobotnych. Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby uczące się wskazywały głównie na chorobę w rodzinie 

uniemożliwiającą podjęcie działań zarobkowych. Emeryci natomiast wskazywali na utratę pracy, co może oznaczać, że po przejściu na 

emeryturę ich sytuacja uległa pogorszeniu. Renciści jako dwa główne powody zadłużenia wskazali na niskie świadczenia i utratę pracy 

(Tabela 4).  

Tabela 4. Przyczyny  zadłużenia lokalu w odniesieniu do statusu zawodowego respondentów  

Status zawodowy  

Choroba w 
rodzinie 

uniemożliwiają
ca podjęcie 

działań 
zarobkowych 

Konieczność 
sprawowania 

opieki nad 
bliską osobą 

Niskie 
wynagrodzenie 
otrzymywane 

za pracę 

Zły stan 
zdrowia 

uniemożliwiaj
ący podjęcie 

pracy lub 
innych 
działań 

przyczyniając
ych się do 

polepszenia 
sytuacji 

materialnej 

Niska 
emerytura, 
świadczenia 

przedemeryta
lne 

Utrata pracy 
Zbyt wysoki 

czynsz i 
opłaty 

Odmowa 
udzielenia 
odpowiedzi 

Praca najemna 2% 2% 0% 33% 9% 2% 21% 28% 

Prowadzę własną 

działalność 
gospodarczą 

25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Osoba ucząca się – 
uczeń/student 

33% 11% 0% 0% 0% 0% 11% 11% 

Bezrobotny  5% 6% 1% 5% 7% 8% 42% 25% 

Nieaktywny 
zawodowo 

9% 6% 6% 8% 9% 11% 28% 21% 

Emeryt 8% 8% 1% 1% 8% 47% 4% 21% 

Rencista 8% 14% 3% 4% 27% 22% 5% 14% 

Źródło: Wyniki badania  PAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=174) 
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Osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe najczęściej wskazywały jako powód utraty pracy: zbyt wysoki czynsz i opłaty 

oraz utratę pracy. Także na te powody wskazało najwięcej respondentów reprezentujących najbardziej liczne gospodarstwa domowe, 

składające się z co z najmniej 4 osób. Wśród gospodarstw 2-osobowych oprócz wskazanych powodów liczne odpowiedzi dotyczyły również 

niskiej emerytury i świadczeń przedemerytalnych. Ten powód był także najczęściej wskazywany przez reprezentujących gospodarstwa 

domowe składające się z trzech członków (Tabela 5).   

Tabela 5. Przyczyny  zadłużenia lokalu w odniesieniu do wielkości gospodarstwa domowego 

Liczba 
członków 

gospodarstwa 
domowego 

Choroba w 
rodzinie 

uniemożliwiająca 
podjęcie działań 

zarobkowych 

Konieczność 
sprawowania 

opieki nad 
bliską osobą 

Niskie 
wynagrodzenie 
otrzymywane 

za pracę 

Zły stan zdrowia 
uniemożliwiający 

podjęcie pracy 
lub innych 

działań 
przyczyniających 

się do 
polepszenia 

sytuacji 
materialnej 

Niska emerytura, 
świadczenia 

przedemerytalne 
Utrata pracy 

Zbyt wysoki 
czynsz i 
opłaty 

Odmowa 
udzielenia 
odpowiedzi 

1 7% 2% 5% 12% 19% 23% 28% 4% 

2 9% 2% 8% 12% 22% 20% 22% 4% 

3 8% 3% 4% 16% 29% 18% 17% 5% 

4 10% 3% 10% 16% 16% 20% 20% 3% 

5 i więcej 13% 4% 17% 13% 4% 26% 22% 0% 

Źródło: Wyniki badania  PAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=174) 
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Deklaracje dotyczące zadłużenia wskazują na niskie dochody części ludności. Na to, że 

liczba osób może się zwiększać wskazują oświadczenia ludności o ogólnej sytuacji 

materialnej. Aż 12% respondentów deklaruje, że musi sobie odmawiać wielu rzeczy, by 

pieniędzy starczyło na najpilniejsze/bieżące potrzeby. Należy rozważyć czy wspomniane 

12% respondentów to osoby narażone na zadłużenie. Być może w sytuacji nagłego 

wydatku lub w sytuacji niespodziewanej utraty (części) dochodów badani podejmują 

decyzję o odłożeniu płatności zobowiązań czynszowych skutkujących powstawaniem 

zaległości i zadłużeń. W chwili obecnej spośród tych respondentów, którzy wskazali, że 

muszą odmawiać sobie wielu rzeczy, aby pieniędzy starczyło na życie 29% deklaruje, że 

ich mieszkanie jest zadłużone. 62% jest jeszcze w stanie pokrywać zobowiązania 

czynszowe (Wykres 14).   

 

Wykres 14. Odsetek mieszkańców deklarujących zadłużenie mieszkania spośród tych, którzy 

wskazali, że muszą odmawiać sobie wielu rzeczy, aby pieniędzy starczyło na życie 

Źródło: Wyniki badania PAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=251), listopad-grudzień 

2018 

Zadłużenie w większym stopniu dotyczy osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, 

prawie połowa osób, które w ten sposób określiła swój status zawodowy, jednocześnie 

deklaruje zadłużenie lokalu, w którym mieszka. Kolejną grupą są osoby będące na rencie. 

Spośród osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą, nikt nie wskazał 

zadłużenia mieszkania (Tabela 6).  

 

 

 



72 | S t r o n a  

 
 

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Tabela 6. Odsetek osób wskazujących na zadłużenie lokalu w poszczególnych kategoriach statusu 

zawodowego  

Status zawodowy tak nie 
odmowa 
udzieleni
a odp 

nie wiem 

Praca najemna 2% 87% 8% 3% 

Prowadzę własną działalność 
gospodarczą  

0% 88% 6% 2% 

Osoba ucząca się – 

uczeń/student  

2% 51% 17% 30% 

Bezrobotny 45% 42% 7% 5% 

Nieaktywny zawodowo 41% 46% 13% 0% 

Emeryt 7% 83% 8% 1% 

Rencista  26% 69% 4% 0% 

Inne 0% 75% 25% 0% 

Źródło: Wyniki badania PAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2129), listopad-grudzień 

2018 

Kwestie zadłużeń czynszowych ze względu na ich specyfikę pojawiły się w rozmowach 

z przedstawicielami samorządu mieszkańców działającego na obszarze rewitalizacji, 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej.  

W opiniach pierwszej przywołanej tu grupy ubóstwo i związane z nim zadłużenia, zła 

sytuacja finansowa ludności są znaczącym problemem. Obok bezrobotnych borykają 

się z nim przede wszystkim osoby powyżej 55 roku życia - tu należy przypomnieć, 

że jedną z przyczyn pojawienia się zadłużenia były wskazania o niskim świadczeniu 

emerytalnym, które nie pokrywa wszystkich wydatków, a także zaciągane kredyty, 

uleganie oszustom oferującym usługi telekomunikacyjne, nieprzemyślane zakupy. 

Widoczne to jest także w wynikach badania PAPI, gdzie największy odsetek 

wskazujących, że ich mieszkanie jest zadłużone dotyczył grupy wiekowej 55-64, a 

następnie powyżej 65 roku życia (na równi z grupą wiekową 45-54 lat (Tabela 7).  

Tabela 7. Odsetek osób wskazujących na zadłużenie lokalu w poszczególnych grupach wiekowych 

Wiek tak  nie  
odmowa 

udzielenia odp. 
nie wiem  

poniżej 18 lat 0% 67% 0% 33% 

18-24 lata 4% 64% 14% 18% 

25-34 5% 80% 12% 3% 

35-44 6% 83% 8% 3% 

45-54 8% 82% 7% 2% 

55-64 15% 78% 5% 2% 

powyżej 65 lat 8% 84% 7% 1% 

odmowa 
udzielenia 

odpowiedzi  

0% 100% 0% 0% 

Źródło: Wyniki badania PAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2129), listopad-grudzień 

2018 

Deklarowane zadłużenie zostało również zestawione z liczbą osób w gospodarstwie 

domowym. W większym stopniu zadłużenie deklarują osoby prowadzące samodzielnie 
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gospodarstwo domowe oraz osoby, których liczba członków przekracza 5 osób, co 

potwierdza wcześniejsze wskazania pracowników Urzędu i MOPS (biorących udział w IDI 

i FGI), że na ubóstwo są w większym stopniu narażone rodziny wielodzietne. Ponadto na 

zadłużenie wskazało również 17% osób mieszkających samotnie (Tabela 8).  

Tabela 8. Odsetek osób wskazujących na zadłużenie lokalu w odniesieniu do liczby członków 

gospodarstwa domowego 

Liczba 
członków 

gospodarstwa 
domowego 

tak nie 
odmowa 

udzielenia odp. 
nie wiem 

1 17% 75% 7% 1% 

2 7% 87% 4% 1% 

3 5% 85% 8% 2% 

4 6% 84% 7% 2% 

5 i więcej 8% 71% 12% 6% 

Odmowa 
udzielenia odp. 

2% 12% 41% 42% 

Źródło: Wyniki badania PAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2129), listopad-grudzień 

2018 

Wśród osób prowadzących gospodarstwa domowe samodzielnie i jednocześnie 

wskazujących na zadłużenie własnego mieszkania, przeważają osoby powyżej 55 roku 

życia. 28% osób będących w wieku 55-64 wskazało, że prowadzi 1-osobowe 

gospodarstwo i jego mieszkanie jest zadłużone, takiej samej odpowiedzi udzieliło ponad 

połowa osób pow. 65 lat. W pozostałych kategoriach odsetek tych osób wyniósł poniżej 

10% (Wykres 15). Potwierdza to wcześniejsze wnioski, że na zadłużenie mieszkania 

narażone w większym stopniu są osoby starsze i samotne.  
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Wykres 15. Odsetek osób prowadzących 1-osobowe gospodarstwo domowe wskazujących 

na zadłużenie mieszkania w danej grupie wiekowej  

Źródło: Wyniki badania PAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=371), listopad-grudzień 

2018 

Po drugie, o istnieniu problemu zadłużeń czynszowych mówili przedstawiciele Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. Ich zdaniem nawet trzy czwarte mieszkańców obszaru 

rewitalizacji ma chroniczne lub przejściowe problemy z zadłużeniem mieszkań. W 

skrajnych przypadkach zadłużenie jest tak duże, że pojawiają się eksmisje. Jako powód 

zadłużenia wymieniali specyficzną mentalność mieszkańców przekonanych, że 

mieszkając w lokalach należących do miasta zwolnieni są z konieczności 

opłacania czynszu i innych zobowiązań komunalnych. Należy tutaj zwrócić uwagę 

na fakt, że stan techniczny części lokali komunalnych jest zły m.in. ze względu na brak 

wyposażenia w łazienkę czy centralne ogrzewanie. Ten czynnik prowadzi do błędnego 

koła – mieszkańcy nie płacą czynszu, gdyż wychodzą z założenia, że za tak złe warunki 

nie będą ponosić opłat, natomiast zadłużenia mieszkań powodują brak środków na 

remonty zasobu komunalnego przez PGM. W dużej mierze, jak było to już wskazywane, 

zasób komunalny obejmuje budynki zabytkowe stanowiące fragment pomnika historii. 

Obecna sytuacja związana z zadłużeniem i brakiem dbałości o ten zasób prowadzi do 

niszczenia cennego dziedzictwa kulturowego Żyrardowa.  

Ważne jest również to, że PGM próbuje wyjść naprzeciw trudnościom 

ze spłacaniem zadłużenia i wszystkim osobom, które mają trudności w płaceniu 

czynszu zaoferowała możliwość odpracowania długu. Zarządzeniem Prezydenta 

Miasta Żyrardowa z dnia 28 września 2017 r. wszedł w życie Program spłaty zadłużenia 

za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa 

w formie świadczenia niepieniężnego. Udział w programie jest dobrowolny, minimalna 

liczba roboczogodzin przepracowana w ramach świadczenia rzeczowego nie może być 

niższa 8 h w tygodniu, a maksymalna liczba nie może przekroczyć 40 h w tygodniu i 160 

h w miesiącu. Istnieje także możliwość wskazana innej osoby pełnoletniej, która będzie 

wykonywać przydzielone zadania w imieniu dłużnika. Osoby zainteresowane zobowiązane 
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są do podpisania wniosku, a następnie zawarcia umowy z PGM. Do marca 2018 r. 

przeprowadzono pilotaż tego programu, a następnie rozpoczęto jego realizację. Do tego 

czasu skorzystało z niego 13 osób, które świadczyły pracę na terenie Targowiska 

Miejskiego30. Jak zaznaczył w przeprowadzonym wywiadzie jeden 

z przedstawicieli PGM obecnie z tego rozwiązania korzysta bardzo mały odsetek 

zadłużonych mieszkańców. Pozostali nie są zainteresowani tą formą wsparcia, 

mimo że każdy najemca został poinformowany o takiej możliwości. Ponadto jak 

wskazała przedstawicielka Urzędu Miasta często ta możliwość traktowana jest jako kara, 

a nie forma wsparcia. Należy zauważyć, że największą część zadłużenia stanowią długi 

powyżej 2 lat, co więcej PGM ma trudność z windykacją należności – brakuje narzędzi do 

skutecznej egzekucji zadłużenia31. Jak zaznaczyli rozmówcy w czasie zogniskowanych 

wywiadów grupowych (z przedstawicielami Urzędu Miasta i zarządców nieruchomości) 

problemem jest, że nawet jeśli dłużnicy mają zasądzone wyroki eksmisyjne to brakuje 

mieszkań socjalnych, aby ich do nich przenieść.  

 

 

Podsumowując przeprowadzoną analizę w zakresie ubóstwa należy zwrócić szczególną 

uwagę następujące kwestie: 

 Zauważalne jest zjawisko dziedziczenia biedy. 

 Przyczyn ubóstwa należy upatrywać w bezrobociu, niewystarczającym 

świadczeniom np. emerytalnym, wielodzietności i trudnościami związanymi 

z zapewnieniem środków wystarczających m.in. na wyżywienie rodziny, co 

skutkuje wysokim wskaźnikiem dożywiania dzieci i młodzieży. 

 Z ubóstwem powiązane jest zjawisko zadłużenia, którego najczęściej 

wskazywanymi przyczynami są zbyt wysokie czynsze i innego rodzaju opłaty 

oraz utrata pracy i zbyt niskie świadczenia emerytalne. Jednocześnie 

zauważany jest niski odsetek osób chcących odpracować istniejące zadłużenie.  

 Niski dochód wpływa negatywnie na inne aspekty życia mieszkańców obszaru 

rewitalizacji jak np. niski udział w wydarzeniach kulturalnych, co wpływa 

na zagrożenie wykluczeniem społecznym. 

 

Biorąc pod uwagę przeprowadzoną analizę, głównymi grupami narażonymi na ubóstwo 

są: 

 Osoby starsze, 

 Osoby niepełnosprawne niezdolne do podjęcia pracy zarobkowej, 

 Rodziny wielodzietne z ograniczonym dochodem. 

                                                           
30 Protokół z XLVII posiedzenia Komisji Mieszkaniowej RMŻ z dnia 19 marca 2018 r.  
31 Tamże 
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6. Bezpieczeństwo 

Sygnalizowano już, że na obszarach dotkniętych ubóstwem i bezrobociem mogą pojawiać 

się zjawiska niepożądane takie jak patologie społeczne, akty wandalizmu i 

przestępczości. Wpływają one negatywnie na poziom bezpieczeństwa lokalnego. Jego 

spadek skutkuje zwiększeniem poczucia zagrożenia, wycofania lub izolowania 

społecznego. „Człowiek nie tylko instynktownie dąży do zapewnienia sobie poczucia 

bezpieczeństwa, ale także uznaje je za wartość, która kieruje jego życiem i stanowi 

jednocześnie cel jego działań”32. Bezpieczeństwo i aktywne uczestnictwo jednostki w 

życiu społecznym są ze sobą powiązane. Społeczność, która nie czuje się bezpiecznie, 

komfortowo na znanym sobie terenie nie będzie inicjować lub włączać się w lokalne życie 

społeczne, co uniemożliwia budowanie społeczeństwa obywatelskiego, a przede 

wszystkim utrudnia lub wręcz uniemożliwia budowanie poczucia wspólnoty33. Wydaje się 

zatem, że bezpieczeństwo jest dobrem społecznym, o które należy szczególnie dbać, 

dlatego jego poziom na obszarze rewitalizacji został poddany analizie. Jak zostało 

wskazane we wstępie problemy związane z niskim poziomem bezpieczeństwa były 

również jednymi z czynników zdiagnozowanych na etapie wyznaczania obszaru 

rewitalizacji, a wandalizm był jednym z czynników najczęściej wskazywanych przez 

respondentów wywiadu kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród mieszkańców 

(vide rozdz. 4). 

Rozpatrując lokalny charakter bezpieczeństwa posłużono się obiektywnymi danymi 

określającymi m. in. średnią liczbę przestępstw odnotowywanych przez policję, średnią 

liczbę czynów karalnych osób nieletnich, występowanie zjawiska przemocy domowej.  

6.1. Czyny karalne nieletnich  

W tym kontekście warto również przeanalizować dane dotyczące czynów karalnych 

dokonywanych przez nieletnich. Średnia liczba tego typu czynów w heksagonie na terenie 

całego miasta wyniosła 0,8, natomiast średnia wartość dla obszaru rewitalizacji to 0,13.  

Najwyższe wartości wskaźnika na obszarze rewitalizacji zostały odnotowane w obrębie 

ulic: Wspólna, Rodzinna i M. Ossowskiego. Niekorzystna sytuacja dotyczy także obszarów 

objętego w części ulicami: S. Sławińkiego, 1 Maja, K. Dittricha; Żabia, Mostowa; 

R. Mielczarskiego (Mapa 19). 

                                                           
32 Drozdowski D., Podstawowe elementy bezpieczeństwa lokalnego, Wrocław, 2016. 
33 Tamże. 
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Mapa 19. Przestrzenne natężenia zjawiska czynów karalnych nieletnich na obszarze rewitalizacji  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, stan na 31.12.2016 r.
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6.2. Przestępstwa i wykroczenia  

Średnia w heksagonach, gdzie odnotowano najwięcej przestępstw na terenie obszaru 

rewitalizacji wynosiła od 6,78 do 27,73, co znacznie przekracza średnią dla miasta 

(2,48). Dotyczyło to przede wszystkim obszarów obejmujących części ulic: POW, 

R. Mielczarskiego, 1 Maja, S. Okrzei, W. Łukasińskiego; Żabia, Mostowa; 

B. Limanowskiego; Armii Krajowej, S. Sławińskiego, 1 Maja, L. Waryńskiego (Mapa 20). 
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Mapa 20. Przestrzenne natężenia zjawiska liczby przestępstw odnotowanych przez Policję na  obszarze rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, stan na 31.12.2016 r.
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O opinie w zakresie poziomu bezpieczeństwa, a więc także skali występowania zjawiska 

przestępczości, proszono mieszkańców obszaru rewitalizacji w badaniu PAPI. 67% z nich 

czuje się bezpiecznie na terenie objętym analizą (Wykres 16).  

 

Wykres 16.  Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w okolicy miejsca swojego zamieszkania 

Źródło: Wyniki badania PAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (2148), listopad-grudzień 2018 

O mniejszym poczuciu bezpieczeństwa niż w innych częściach obszaru mówili mieszkańcy 

ulic Ciasnej, Farbiarskiej, Mostowej, Wyspiańskiego, Żeromskiego, Polskiej Organizacji 

Wojskowej, Szulmana, Narutowicza, Staszica, Wyszyńskiego, Kościelnej, Kościuszki 

i Mireckiego (Mapa 21). W części pokrywa się to ze stwierdzonym natężeniem 

przestępstw i wykroczeń m.in. okolice Ciasne i Mostowej. W pozostałych przypadkach 

pomimo braku odnotowania szczególnego natężenia przestępstw w statystykach policji 

mieszkańcy odczuwają zagrożenie. Wynika to z faktu, że niskie poczucie bezpieczeństwa 

często związane jest z czynami nierejestrowanymi przez policję np. agresją bądź 

zaczepkami ze strony osób pod wpływem alkoholu oraz narkotyków. 
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Mapa 21. Poczucie bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji 

Źródło: Wyniki badania PAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n= 2148), listopad-grudzień 2018 
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Część respondentów zwracała uwagę na występowanie na obszarze rewitalizacji zdarzeń 

zakłócania porządku, szczególnie nocą, a także aktów wandalizmu. Być może częściowo 

odpowiedzialność za to ponosi niewystarczająca ilość i jakość monitoringu, na którą także 

zwracali uwagę respondenci badania kwestionariuszowego. 34% respondentów 

badania w pytaniu dotyczącym oceny monitoringu na podwórku wskazało, że 

w ich okolicy brakuje takiego elementu, kolejne 34% mieszkańców oceniło 

monitoring nisko lub raczej nisko i tylko 9% wydało pozytywną opinię (Wykres 17).  

 

Wykres 17. Odsetek odpowiedzi na pytanie: Jak oceniasz poszczególne elementy zagospodarowania 

przestrzeni międzyblokowych i podwórek? – ocena monitoringu  

Źródło: Wyniki badania PAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (2148), listopad-grudzień 2018 

Innym  elementem, na który uwagę zwrócili uczestnicy jednego ze spacerów badawczych 

jest niewystarczające oświetlenie na obszarze rewitalizacji zarówno w kontekście ilości 

i rozmieszczenia latarni jak i samego światła – w dużej mierze zastosowane jest 

oświetlenie sodowe - w kolorze pomarańczowym, które powoduje gorszą widoczność, co 

przekłada się na mniejsze poczucie bezpieczeństwa. Uczestnicy Mobilnego Punktu 

Konsultacyjnego wskazali także, że w przestrzeni obszaru rewitalizacji nie widać patroli 

policji i straży miejskiej, problem jest szczególnie zauważalny wieczorem w okolicach ul. 

1 Maja, przy ul. Waryńskiego. 

Na poniższym wykresie (Wykres 18) przedstawiono również najczęściej padające 

w wywiadzie kwestionariuszowym przyczyny obniżonego poczucia bezpieczeństwa. 

Odpowiedzi na to pytanie udzieliły wyłącznie osoby, które wcześniej wskazały, że nie 

czują się w okolicy swojego miejsca zamieszkania bezpiecznie. Głównie odpowiedzi 

dotyczyły agresji bądź zaczepki ze strony osób pod wpływem alkoholu oraz 

narkotyków – według 81% badanych, a także niszczenie mienia przez wandali – 

76% odpowiedzi. 58% respondentów zwracało uwagę na zaczepianie przez grupy 
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agresywnej młodzieży, a 41% na występujące włamania i kradzieże. Według 41% 

respondentów przyczyną obniżonego poczucia bezpieczeństwa są występujące bójki i 

pobicia, natomiast według 15% - brawurowo jeżdżący kierowcy. Wśród innych powodów 

pojawił się problem związany z obecnością bezdomnych, słabo oświetlonymi ulicami i 

podwórkami, a także kwestia niszczenia cudzych samochodów. 

Należy również wskazać, co wynika z przeprowadzonych wywiadów IDI oraz FGI z Policją, 

przedstawicielami Urzędu Miasta i PGM, że często na niskie poczucie bezpieczeństwa 

całego bloku czy kamienicy ma wpływ jedna rodzina, która stanowi uciążliwe 

sąsiedztwo, zastrasza innych mieszkańców. Istnieją też punkty na obszarze 

rewitalizacji, które generują występowanie zjawisk ograniczających poziom poczucia 

bezpieczeństwa – należy tutaj szczególnie zwrócić uwagę na całodobowe sklepy 

monopolowe, w których najbliższym sąsiedztwie odnotowuje się największą 

liczbę aktów wandalizmu, rozbojów i zakłócania porządku publicznego.  

 

 

Wykres 18. Zjawiska obniżające poczucie bezpieczeństwa w miejscu swojego zamieszkania i jego 

najbliższej okolicy 

Źródło: Wyniki badania PAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=254), listopad-grudzień 

2018 

Ekspertami w zakresie przestępczości i lokalnego poziomu bezpieczeństwa są 

przedstawiciele policji. Ich zdaniem na obszarze rewitalizacji, tak jak w całym mieście, 

występują zdarzenia tzw. pospolite, związane z zakłóceniami porządku 

publicznego, których przyczyną jest łatwy dostęp do alkoholu, szczególnie w 

godzinach nocnych. Dotyczy to szczególnie obszaru pozostającego w sąsiedztwie 

skrzyżowania ulic 1. Maja i Waryńskiego. To tam dochodzi do największej liczby zdarzeń. 

Na obszarze rewitalizacji występują też zdarzenia takie jak uszkodzenia mienia, rozboje 

czy włamania, ale nie jest ich dużo.  

Badani wśród najważniejszych przyczyn przestępczości wskazują zubożenie 

(obejmujące nawet całe rodziny) znacznej części mieszkańców obszaru. Ubóstwo 

prowadzi do tego, że „tak jak kiedyś dziadek, tak i ojciec, a teraz syn są uzależnieni od 

systemu pomocy społecznej i potrafią łatwo przejść na drogę wykroczeń czy łamania 
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prawa”. Bezradność w codziennym życiu, warunkowana biedą, bezrobociem, 

niskim kapitałem społecznym, negatywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa 

i z pewnością ma wpływ na występowanie niepożądanych czynów karalnych.  

Należy podkreślić, że przedstawiciele Policji wskazywali na stopniowo poprawiającą się 

sytuację w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa - liczba rejestrowanych przestępstw nie 

jest wysoka, nie odnotowuje się także ciężkich czynów jak morderstwa. Odnotowywane 

zdarzenia mają charakter incydentalny i jak już wspomniano związane są 

z zakłócaniem porządku publicznego, wśród nich są także kradzieże. Na poprawę 

sytuacji w tym zakresie, w opinii badanych, wpłynęły dwa czynniki. Po pierwsze „część 

osób, która miała problemy z prawem dorosła i się uspokoiła – założyła rodziny, 

skończyła z procederem przestępczym”. Po drugie „w ostatnim czasie na zmniejszenie 

liczby niepożądanych zdarzeń ma wpływ fakt, że duża część przestępców z Żyrardowa 

(także obszaru rewitalizacji) jest obecnie w areszcie” – jednak ich wyjście na wolność w 

większości przypadków wiąże się z dokonaniem kolejnych czynów karalnych, co jest 

odczuwalnym problemem.  

Policja, poza pilnowaniem porządku, stara się prowadzić działania profilaktyczne 

i edukacyjne na rzecz ograniczenia poziomu przestępczości. Prowadzone głównie 

w szkołach, skierowane one są szczególnie do dzieci i młodzieży. W tym zakresie policja 

współpracuje z przedstawicielami szkół oraz Urzędu Miasta. Podejmowano także próby 

organizowania debat na temat bezpieczeństwa lokalnego, ale nie odnoszą one 

pożądanych rezultatów, jak mówią badani, właśnie ze względu na niską aktywność 

społeczną mieszkańców obszaru. Zdaniem respondentów wywiadów IDI i FGI kluczowa 

jest „praca u podstaw”, szczególnie z młodzieżą, aby nie poszła w ślady starszych 

pokoleń mieszkańców. 

Ze względu na charakter najczęstszych zdarzeń karalnych należy wziąć pod 

uwagę możliwość wprowadzenia zakazu sprzedaży napojów alkoholowych 

w godzinach nocnych – na co pozwalają obecne przepisy prawne. Przedstawiciele 

policji uważają także, że szczególnie groźne może być tworzenie enklaw biedy, 

wykluczenia społecznego i należy tego unikać. Nagromadzenie osób borykających się 

z problemami takimi jak przemoc, alkoholizm, bezrobocie, ubóstwo prowadzi 

do marginalizacji, nawarstwiania się negatywnych zjawisk. W enklawach, gdzie 

nawarstwiają się problemy społeczne skuteczność działań policji jest mniejsza, co 

prowadzi do przestępczości, a w efekcie skutkuje niemożliwością zaspokojenia jednej 

z podstawowych potrzeb człowieka, jaką jest potrzeba bezpieczeństwa.  

6.3. Przemoc w rodzinie 

Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. 

Stanowi przejaw poważnego zaburzenia w działaniu rodziny, która jest podstawową 

jednostką funkcjonowania społeczeństwa
34

. To rodzina daje człowiekowi poczucie 

bezpieczeństwa i bezgranicznego zaufania, a uczucia i relacje panujące w domu 

rodzinnym mają nieodzowny wpływ na funkcjonowanie jednostki w przyszłości. Rodzina, 

                                                           
34 Sierpowska I., Sytuacja socjalnoprawna rodziny a problem ubóstwa, Legnica 2017. 
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w której pojawiają się patologie i przemoc nie funkcjonuje właściwie, nie przygotowuje do 

życia w społeczeństwie
35

. Przemoc domowa jest zjawiskiem negatywnym, szkodliwym 

społecznie. Jest to zjawisko, którego skalę zarówno na poziomie lokalnym, jak 

i ogólnokrajowym trudno wskazać. Istnieją liczne dane, ale wydaje się, że  obrazują one 

jedynie szacunkową skalę występowania zjawiska, a liczba aktów i przypadków przemocy 

domowej może być niedoszacowana
36

. W wielu przypadkach przemocy domowej 

towarzyszy problem uzależnienia od alkoholu, środków odurzających. Ponadto 

może wykazywać związek z takimi problemami, jak bezrobocie czy bezdomność
37

. 

Zjawisko przemocy w rodzinie w diagnozie zostało scharakteryzowane za pomocą 

wskaźnika liczby założonych „Niebieskich Kart”. Stwierdzono tam, że im wyższa liczba 

wskazanych procedur tym bardziej krytyczna sytuacja rodzin pod względem pojawiającej 

się w nich przemocy. W całym Żyrardowie w 2016 roku założono 46 „Niebieskich Kart”, 

w tym 22 dotyczą obszaru rewitalizacji, co oznacza, że prawie połowa aktów 

związanych z przemocą w rodzinie miała miejsce na terenie obszaru 

rewitalizacji. 

O skalę zjawiska przemocy domowej na obszarze rewitalizacji zapytano jego 

mieszkańców, którzy stwierdzili (w 51%), że ta w badanym miejscu nie występuje. 

Jednak 15% badanych oceniło, że natężenie tego problemu jest średnie, 

natomiast 3% wskazało na wysokie natężenie.  Stwierdziły to przede wszystkim 

osoby mieszkające w sąsiedztwie m.in. ulic Niepodległości, Chopina, Mostowej, Żabiej, 

Kilińskiego, Szpitalnej, Waryńskiego oraz Staszica, Ściegiennego i Waryńskiego. Badanie 

PAPI wskazało, że nieznacznie częściej na problem przemocy w rodzinie zwracały uwagę 

osoby w przedziałach wiekowych: 18-24 lata; 35-44 lata; pow. 65 r.ż. Biorąc pod uwagę 

wykształcenie to częściej na ten aspekt zwracają osoby z wykształceniem podstawowym 

i średnim, a także osoby, które zadeklarowały, że ich gospodarstwo domowe składa się z 

 jednej bądź powyżej 4 osób.  

Tabela 9. Średnia ocena występowania problemu przemocy w rodzinie na obszarze rewitalizacji 

(ocena w skali 1-4, gdzie 1-nie występuje, 4-wysokie) 

Lp. Problem nie występuje niskie średnie wysokie nie wiem 

1.     Przemoc 

w rodzinie 

51% 25% 15% 3% 6% 

Źródło: Wyniki badania PAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2144), listopad-grudzień 

2018 

Mimo stosunkowo nielicznych wskazań wśród badanych mieszkańców rewitalizacji 

przemoc w rodzinie była tym zjawiskiem, które pojawiało się w wywiadach 

pogłębionych, szczególnie w odniesieniu do innych występujących na obszarze 

problemów takich jak alkoholizm, ubóstwo i dziedziczenie biedy, zaniedbania 

edukacyjno-wychowawcze.  

Przedstawiciele Policji wskazują, że zajścia przemocy domowej zdarzają się na obszarze 

rewitalizacji, jednak ich jeszcze większe nagromadzenie można wskazać w miejscu nieco 

                                                           
35 Tamże.  
36 Tamże. 
37 Lipowska-Teutsch A., Rodzina a przemoc, Warszawa 1998, s.128. 
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oddalonym od obszaru rewitalizacji (osiedla z wielkiej płyty). Nie można jednak 

bagatelizować tego problemu, bo jak wskazują uczestnicy wywiadów IDI 

reprezentujących instytucje stanowiące wsparcie dla rodzin w trudnych sytuacjach to 

właśnie przemoc domowa jest czynnikiem inicjującym inne poważne dla instytucji rodziny 

konsekwencje. Przemoc domowa jest jednym z głównych powodów odebrania 

dzieci rodzinie i ustanowienia dla nich pieczy zastępczej, na który wskazywali 

badani przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Co więcej 

znaczny odsetek zgłaszających się do PCPR i poszukujących pomocy są właśnie 

„kobiety będące ofiarami przemocy domowej, dla których wyrwanie się z 

toksycznego otoczenia jest szczególnie trudne”. Jednocześnie wskazane zostało, że 

brakuje mieszkań dla samotnych matek, które stały się ofiarami agresji. Kobiety 

zmagające się z problemami związanymi m.in. z przemocą w rodzinie mogą zgłosić się do 

poradnictwa rodzinnego, którego przedstawiciele mogą kontaktować matki z pedagogiem 

lub psychologiem. Zainteresowanie taką pomocą jest duże.  

Również w opinii kuratora sądowego, z którym został przeprowadzony wywiad IDI  to 

przemoc w rodzinie jest jednym z tych czynników, które warunkują interwencję w postaci 

ustanowienia dozoru kuratora sądowego. Działając na podstawie orzeczenia sądu stanowi 

on wsparcie dla rodziny o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, 

profilaktycznym i kontrolnym. 

Warto również zaznaczyć, że przemoc domowa sporadycznie była wskazywana jako 

problem „sam w sobie”. Badani bardzo często podkreślali także kontekst, w jakim się 

pojawia. Ich zdaniem przemoc domowa ma miejsce w tych rodzinach, w których 

występuje także problem alkoholizmu, dziedziczenia negatywnych wzorców 

rodzinnych i patologii.  

 

Podsumowując kwestie związane z bezpieczeństwem na obszarze rewitalizacji, należy 

zauważyć, że ogólnie większość mieszkańców czuje się bezpiecznie. Policja również 

zauważa poprawę w tym zakresie. Nie mniej jednak nadal występują czynniki negatywnie 

wpływające na poczucie bezpieczeństwa części mieszkańców takie jak: 

 Niewystarczający monitoring i oświetlenie (pod względem ilościowym 

i jakościowym). 

 Agresja/zaczepki przez osoby pod wpływem alkoholu i narkotyków. 

 Akty wandalizmu.  

Przyczyn wykroczeń i przestępstw należy upatrywać m.in. w zubożeniu 

społeczeństwa oraz w łatwym dostępie do alkoholu. Przemoc domowa natomiast 

wiązana jest głównie z  uzależnieniami (w szczególności alkoholizmem) oraz 

dziedziczeniem biedy i zaniechaniami edukacyjno-wychowawczymi. Ten problem jest 

najczęściej powodem do odbierania dzieci. Przemoc domowa skutkuje również 

wysokim odsetkiem kobiet, w tym samotnych matek, które doznały agresji, 

zgłaszających się do PCPR.  
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7. Sytuacja osób starszych na obszarze rewitalizacji 

Jedną z grup narażonych na wykluczenie społeczne mieszkających  na obszarze 

rewitalizacji są osoby starsze. Co prawda jak zostało wskazane w rozdz. 4 wskaźnik 

obciążenia demograficznego jest na podobnym poziomie jak średnia dla miasta, to 

zauważalne są problemy tej części mieszkańców. Jak zostało wskazane w rozdz. 5.4  

osoby starsze w większym stopniu są zagrożone ubóstwem, ponadto wśród osób 

niepełnosprawnych przeważają osoby starsze (vide rozdz. 5.2).  

Jednym z problemów istotnych dla seniorów są niewystarczające usługi opiekuńcze. 

Jak wskazał jeden z respondentów pracujących z tą grupą mieszkańców, kiedyś istniała 

możliwość skorzystania z pobytu dziennego przez osobę starszą w Domu Opieki, ale 

od kilku lat takiej możliwości już nie ma.  Alternatywą jest Dom Seniora działający przy 

ul. 1 Maja, tam istnieje możliwość wykupienia 15 - dziennego pobytu (6 godzin dziennie), 

w ramach którego pacjent (osoba starsza) jest przywożony i odwożony do miejsca 

zamieszkania, otrzymuje obiad, korzysta z zajęć. Koszt takiego pobytu to ok. 900 zł, co 

dla wielu osób jest zbyt wysoką kwotą, szczególnie, że konieczne jest zapewnienie opieki 

przez drugą połowę miesiąca. Brakuje miejsc, gdzie starsze osoby mogłyby spędzić 

czas z innymi osobami, porozmawiać, wspólne obejrzeć telewizję. Jest to także 

istotne z punktu widzenia dzieci, które opiekują się rodzicami i jednocześnie pracują 

zawodowo. Czasem jedynym rozwiązaniem jest skorzystanie z oferty domu opieki, ale 

koszt tego typu placówek w Żyrardowie i okolicy jest zbyt wysoki, dlatego osoby często 

szukają możliwości znalezienia tańszych placówek zdecydowanie dalej. Jest to również 

spowodowane tym, że na terenie Żyrardowa brakuje opiekunek np. PCK.  

Zdaniem przedstawicieli UTW, problemem jest duża samotność seniorów. Kolejny 

problem to ubóstwo, co potwierdzają także wyniki badania PAPI – wśród osób, które 

wskazały, że pieniędzy nie starcza im nawet na najpilniejsze potrzeby, największą grupę 

pond 81% stanowią osoby powyżej 55 roku życia (Tabela 10).  

Tabela 10. Odsetek mieszkańców w podziale na wiek w odniesieniu do oceny swojej sytuacji 

materialnej  

Ocena sytuacji materialnej 
pon.
18 
lat 

18-
24 

lata 

25-
34 

35-
44 

45-
54 

55-
64 

Pow. 
65 
lat 

Mam na tyle dużo pieniędzy, że nie 
muszę oszczędzać nawet na większe 

wydatki 

0% 13% 13% 50% 19% 6% 0% 

Pieniędzy starcza na wszystkie wydatki, 
a część mogę odłożyć 

0% 5% 17% 32% 25% 13% 8% 

Na co dzień pieniędzy starcza, ale nie 

stać mnie na większe wydatki 
0% 5% 12% 21% 20% 18% 23% 

Muszę odmawiać sobie wielu rzeczy, aby 
pieniędzy starczyło na życie 

0% 6% 10% 14% 15% 27% 28% 

Pieniędzy nie starcza nawet na 
najpilniejsze potrzeby 

0% 0% 5% 5% 10% 61% 20% 

Nie wiem/trudno powiedzieć  1% 14% 17% 18% 20% 13% 18% 
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Źródło: Wyniki badania PAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2147), listopad-grudzień 

2018 

 

Przedstawiciele UTW wskazali również na inne problemy takie jak: ograniczenia 

ruchowe i występujące bariery architektoniczne. Na występujące bariery 

architektoniczne i złe warunki mieszkaniowe, na które składa się m.in. brak schodów 

wskazało ok. ¼ respondentów badania PAPI w pytaniu dotyczącym najważniejszych wad 

mieszkania w obecnym miejscu (Wykres 19). 

 

Wykres 19. Najważniejsze wady mieszkania w obecnym miejscu wg osób w wieku 55+38 

Źródło: Wyniki badania PAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=844), listopad-grudzień 

2018 

Najgorsza sytuacja występuje, gdy wskazane problemy nakładają się u jednej osoby. 

Wtedy takie osoby są silnie wykluczone społecznie, nie dochodzi do nich żadna 

informacja, potrzebują pomocy, aby ktoś się nimi zajął czasami nawet udzielił wsparcia, 

porozmawiał, zabrał na odbywające się wydarzenia. 

Pielęgniarka środowiskowa, z którą został przeprowadzony wywiad zwróciła również 

uwagę na fakt, że dla osób starszych samodzielnych i w dobrym stanie zdrowia, brakuje 

zajęć np. gimnastyka, zajęć związanych ze zdrowym trybem życia, dietą 

odpowiednią dla ich wieku i schorzeń. Ponadto osoby starsze bardzo często mają 

problem z pozyskiwaniem informacji o wydarzeniach na terenie miasta, 

potrzebują również miejsca, gdzie mogłyby za darmo korzystać z komputera. Prawie 

                                                           
38 GUS przyjmuje, że osoby starsze to osoby pow. 60 roku życia, w metryczce ankiety PAPI został przyjęty 
podział na przedziały, w którym jednym z nich jest przedział wieku 55-64, dlatego tego w opracowaniu 
przyjmuje się, że osoby starsze to osoby pow. 55 roku życia.  
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połowa mieszkańców obszaru rewitalizacji w wieku pow. 55  roku, biorących udział w 

badaniu PAPI wskazała, że nie korzysta w wydarzeniach/imprezach organizowanych na 

terenie miasta (Wykres 20).    

 

Wykres 20. Odsetek osób w wieku 55+ deklarujących uczestnictwo w wydarzeniach 

organizowanych na terenie miasta 

Źródło: Wyniki badania PAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=844), listopad-grudzień 

2018 

Analiza powodów, dla których osoby starsze nie uczestniczą w życiu kulturalnym 

wskazuje, że najczęściej podawaną przeszkodą jest brak czasu, następnie zły stan 

zdrowia, a na trzecim miejscu brak środków finansowych. Dalej w kolejności jest brak 

wystarczająco atrakcyjnej oferty brak informacji nt. organizowanych imprez (Wykres 21). 

Potwierdza to wskazania problemów przekazane przez respondentów wywiadów IDI i 

FGI. 
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Wykres 21. Powody niekorzystania z oferty wydarzeń organizowanych w mieście przez osoby w 

wieku 55+39 

Źródło: Wyniki badania PAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=844), listopad-grudzień 

2018 

Przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku stwierdzili, że seniorzy z innych osiedli, 

niż obszar rewitalizacji są bardziej aktywni. Na obszarze część seniorów jest bardzo 

uboga, nie bierze udziału w żadnych wydarzeniach. Seniorzy działający w UTW wskazują 

także na potrzebę rozwoju ich oferty, a także wspierania organizacji działających na rzecz 

osób starszych. Konieczne jest także podejmowanie starań, aby docierać do tych 

seniorów, którzy obecnie nie wychodzą z domu. Ważne są też zajęcia 

międzypokoleniowe, seniorzy mają ogromną wiedzę, doświadczenie, mogą je 

przekazywać młodszym pokoleniom. Chcą czuć się potrzebni. Warto prowadzić 

warsztaty polegające na wymianie wiedzy między młodymi i starszymi. 

Analizując problemy osób starszych uwagę należy zwrócić na następujące zagadnienia: 

 niewystarczający poziom i dostępność do usług opiekuńczych, samotność,  

 wysoki stopień zagrożenia ubóstwem osób starszych, 

 występujące bariery architektoniczne (także we własnych mieszkaniach), 

 niski poziom uczestnictwa w życiu kulturalnym, niewystarczająca 

integracja międzypokoleniowa,  

 niewystarczająca oferta zajęć i miejsc spotkań dla seniorów, 

 niewystarczająca informacja o planowanych wydarzeniach kulturalnych.  

                                                           
39 Odsetek osób, które w pytaniu czy uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych odpowiedziały: „rzadko (raz na 
pół roku)” i „nie uczestniczę w tego typu wydarzeniach/imprezach”. % nie sumują się do 100, gdyż  w pytaniu 
możliwa była wielokrotna odpowiedź  
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8. Poziom edukacji oraz sytuacja dzieci i młodzieży na obszarze 

rewitalizacji  

Zgodnie z zapisami Konstytucji RP, każdy człowiek, w tym obywatel RP ma prawo do 

nauki, przy czym nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa i w szkołach publicznych 

bezpłatna40. Prowadzenie edukacji publicznej jest niewątpliwie jednym z najważniejszych 

zadań samorządu gminnego. Zadanie to składa się na zapewnienie dzieciom 

odpowiedniej usługi edukacyjnej oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością podległych 

szkół i placówek oświatowych. Gminy w ramach tego zadania prowadzą przedszkola, 

szkoły podstawowe oraz gimnazja. Lokalne usługi edukacyjne są ważnym elementem 

składowym oferowanych w gminie usług społecznych. Na jakość usług edukacyjnych 

składają się między innymi czynniki związane z jakością pracy szkoły oraz oferowanymi 

dodatkowymi zajęciami. Poziom edukacji oferowanej dzieciom i młodzieży w gminie ma 

zasadnicze znaczenie dla ich szans w przyszłości. Podniesienie jakości nauczania może te 

szanse zwiększyć, a także niwelować negatywne skutki innych niepożądanych zjawisk 

społecznych (np. biedy, zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych). 

Na terenie obszaru rewitalizacji działają trzy przedszkola publiczne: 

 Miejskie Przedszkole Nr 5, ul. Leszno 19, 

 Miejskie Przedszkole Nr 9, Plac Jana Pawła II 6 wraz z oddziałem przy 

ul. Waryńskiego 1, 

 Miejskie Integracyjne Przedszkole Nr 10, ul. Przedszkolna 1. 

oraz 3 zespoły szkół publicznych: 

 Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Jasna 11, 

 Zespół Szkół Publicznych Nr 2, ul. G. Narutowicza 35, 

 Zespół Szkół Publicznych Nr 6, ul. J. Mireckiego 56.  

W celu oceny poziomu edukacji na obszarze rewitalizacji, analizie poddane zostały 

wskaźniki dotyczące wyników egzaminu szóstoklasisty i gimnazjalnego, które zostały 

osiągnięte przez uczniów mieszkających na obszarze rewitalizacji.  

Uczniowie szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie obszaru 

rewitalizacji średnio, w 2016 r., osiągnęli gorsze wyniki niż średnio wszyscy 

uczniowie w Żyrardowie. Najniższe wyniki zarówno z części I (język polski i 

matematyka) jak i części II (języki obce) zostały osiągnięte przez uczniów Zespołu Szkół 

Publicznych nr 2. Wyniki uczniów z Zespołu Szkół nr 6 były najwyższe (Tabela 11).  

Tabela 11. Wyniki egzaminu szóstoklasisty uczniów mieszkających na obszarze rewitalizacji w 

2016 r. 

Jednostka 
Egzamin szóstoklasisty – cz. I  
- jęz. polski i matematyka (%) 

Egzamin szóstoklasisty – 
cz. II  - jęz. obce (%) 

ZSP 1 48,0 56,5 

                                                           
40 Art. 70 ust. 2 Konstytucji RP.  
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Jednostka 
Egzamin szóstoklasisty – cz. I  

- jęz. polski i matematyka (%) 

Egzamin szóstoklasisty – 

cz. II  - jęz. obce (%) 

ZSP 2 47,4 50,1 

ZSP 6 64,3 69,5 

Miasto Żyrardów 62,0 69,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Żyrardowa, stan na 

31.12.2016 r. 

W przypadku egzaminu gimnazjalnego należy zauważyć, że średnie wyniki 

w poszczególnych szkołach osiągane przez uczniów z obszaru są niższe niż 

średnia dla miasta, wyjątek stanowi egzamin gimnazjalny z matematyki w Zespole 

Szkół Publicznych nr 1. Najniższe wyniki spośród trzech szkół znajdujących się na 

obszarze rewitalizacji zostały osiągnięte przez uczniów Zespołu Szkół Publicznych Nr 2. 

Wartości dla uczniów z obszaru uczęszczających do dwóch pozostałych szkół w 

mniejszym stopniu odbiegają od średniej dla miasta (Tabela 12). Nie mniej jednak 

oznacza to, że to właśnie w tych placówkach powinny zostać wprowadzone dodatkowe 

działania pozwalające na wyrównanie szans uczniów. 

Tabela 12. Wyniki egzaminu gimnazjalnego uczniów mieszkających na obszarze rewitalizacji 

w 2016 r. 

Jednostka 

Egzamin gimnazjalny 

z języka polskiego  
(%) 

Egzamin gimnazjalny 
z matematyki (%) 

Egzamin gimnazjalny 

z przedmiotów 
przyrodniczych (%) 

ZSP 1 66,4 47,5 47,4 

ZSP 2 49,9 27,8 37,0 

ZSP 6 62,0 39,1 45,4 

Miasto Żyrardów 68,4 45,5 50,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Żyrardowa, stan na 

31.12.2016 r. 

Analizie poddane zostały również informacje dotyczące promocji do następnej klasy oraz 

zaangażowania w zajęcia pozalekcyjne. Należy zauważyć, że odsetek uczniów szkół 

podstawowych nieotrzymujących promocji do następnej klasy w odniesieniu do liczby 

uczniów z obszaru rewitalizacji wyniósł 3%, ten sam wskaźnik w odniesieniu do 

wszystkich uczniów z miasta to 1%. W przypadku gimnazjów wartość dla obszaru 

rewitalizacji również przewyższa tę dla miasta (odpowiednio 5% i 3%), co więcej odsetek 

nieotrzymujących promocji jest jeszcze wyższy niż w przypadku uczniów szkół 

podstawowych. Uczniowie szkół podstawowych z obszaru rewitalizacji nieotrzymujący 

promocji stanowią 63% wszystkich uczniów nieotrzymujących promocji (przy czym 

odsetek uczniów szkół w odniesieniu do ogólnej liczby uczniów wynosi 25%), natomiast 

uczniowie szkół gimnazjalnych nieotrzymujący promocji stanowią 56% wszystkich 

uczniów gimnazjum w mieście (odsetek uczniów gimnazjów w odniesieniu do ogólnej 

liczby uczniów wynosi 32%). Oznacza to, że pomimo faktu, iż uczniowie Zespołów 

Szkół Publicznych nr 1,2,6 nie stanowią większości uczniów w mieście, to liczba 

uczniów niepromowanych z tych placówek negatywnie wyróżnia się na tle 

Żyrardowa. Odsetek uczniów mieszkających na obszarze rewitalizacji, zaangażowanych 

w zajęcia pozalekcyjne wyniósł 65%, przy średniej dla miasta 63%, co oznacza, że 

częściej uczestniczą w zajęciach dodatkowych. Jednocześnie należy zauważyć, że zajęcia 

pozalekcyjne dotyczą zarówno tych związanych z rozwijaniem swoich zainteresowań, jak 
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również zajęć wyrównawczych, dlatego też wysoka wartość wskaźnika może wynikać 

z konieczności wyrównywania poziomu wiedzy wśród uczniów.  

Tabela 13. Liczba i odsetek uczniów nieotrzymujących promocji i zaangażowanych w zajęcia 

pozalekcyjne  

Jednostka 

Liczba 
uczniów 

nieotrzymują
cych promocji 

- szkoły 
podstawowe 

Liczba 
uczniów 

nieotrzymują
cych promocji 

- gimnazja 

Liczba 
uczniów 

zaangażowan
ych w zajęcia 
pozalekcyjne 

Liczba 
uczniów 

szkół 
podstawow

ych 

Liczba 
uczniów 
gimnazj

ów 

Obszar rewitalizacji (ZSP 
1,2,6) 

22 (63%) 14 (56%) 597 (27%) 640 277 

Miasto Żyrardów 35 25 2171 2569 876 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Żyrardowa, stan na 

31.12.2016 r. 

Mieszkańcy w badaniu PAPI również odnosili się do dostępnej sieci placówek 

edukacyjnych. Nisko ocenili ją mieszkańcy z terenu zlokalizowanego w sąsiedztwie m.in. 

ulic Działkowej, Kamiennej, Leszno, Spokojnej, Środkowej oraz Chopina, Ciasnej, 

Farbiarskiej, Mostowej, Wierzbowej, Wyspiańskiego, Żabiej, Żeromskiego  (Mapa 22).  
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Mapa 22. Ocena dostępności do placówek edukacyjnych  

Źródło: Wyniki badania PAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n= 2148), listopad-grudzień 2018 
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Przedstawiciele szkół, z którymi zostały przeprowadzone wywiady IDI i którzy wzięli 

udział w badaniu FGI, za najważniejsze problemy wśród uczniów, mające wpływ na 

osiągane wyniki w egzaminach, a także na promocję do kolejnych klas, wskazują 

następujące czynniki: mała motywacja do nauki, duże zagrożenie patologiami 

społecznymi, demoralizacja, małe zainteresowanie rodziców dziećmi (brak uczęszczania 

na zebrania i dni otwarte). Szacują, że zaniedbania środowiskowe mogą dotyczyć 

nawet 30% uczniów na obszarze rewitalizacji. Występowanie tych problemów 

powiązane jest z sytuacją rodzinną, warunkami życia rodziny, występowaniem 

w niej uzależnień i innych patologii.  

Nowym zjawiskiem, na które uwagę zwrócili uczestnicy wywiadów IDI jest 

cyberprzemoc, co jest wyrazem konfliktów występujących między uczniami, jednak 

zdaniem badanych nie jest to zjawisko powszechne, a jedynie incydentalne.  

Wśród uczniów z obszaru rewitalizacji zauważane są problemy dydaktyczne, co 

szczególnie widać m.in. w zakresie języków obcych. Rodzice nie władają tymi językami, 

nie umieją dzieciom pomóc. Występują również problemy z przygotowaniem do 

lekcji, część rodziców nie pomaga dzieciom w nauce w domu, rodzice nie 

odczuwają takiej potrzeby wewnętrznej, żeby zainwestować w nich czy im 

pomóc, bo to dla nich mało istotny aspekt życia. Rolą szkoły jest przekazywanie 

wiedzy, jednak przygotowanie się do sprawdzianów, odrobienie lekcji jest zadaniem 

uczniów, którzy czasem potrzebują wsparcia, jeśli nie radzą sobie z przyswojeniem 

materiału. Szkoły organizują zajęcia wyrównawcze, ale część z dzieci nie chce w nich 

uczestniczyć. 

Zdarzają się też przypadki utraconych talentów – szkoła zauważa, że dziecko 

ma predyspozycje w jakimś kierunku, ale rodzice często nie mają ambicji bądź 

środków na to, żeby dziecko rozwijało swoje umiejętności.  

W ostatnich latach problem opuszczania zajęć („wagarów”) stał się mniej istotny, jednak 

zauważalne są sytuacje w rodzinach wielodzietnych, gdy rodzice zwalniają dziecko z 

zajęć, aby mogło pomóc w opiece nad rodzeństwem. Część rodziców przekłada także na 

szkołę obowiązek wychowania dzieci i pomocy mu, jeśli nie radzi sobie w szkole (zdarzały 

się sytuacje, że rodzice mieli pretensje do szkoły, że dziecko nie zdało do następnej 

klasy). 

Szkoły aktywnie włączają się w ochronę dzieci i młodzieży, dlatego jedną z form 

oferowanego wsparcia jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w ramach której 

organizowane są zajęcia pozalekcyjne (m.in. zajęcia sportowe, z których uczniowie 

chętnie korzystają). Monitorowane są również zjawiska będące przejawami demoralizacji. 

Szkoły czasem współpracują z organizacjami pozarządowymi m. in. z ZHP czy WOŚP. W 

przypadku wystąpienia wyjątkowo trudnych problemów we współpracy z uczniem i jego 

rodziną przedstawiciele szkół włączają w działania pomocowe asystentów rodziny, 

kuratorów sądowych, pedagogów i psychologów szkolnych. 

Dodatnio na poprawę sytuacji uczniów wpływają niektóre pomocowe programy rządowe. 

„Dostrzegalna jest zmiana sytuacji rodzin po wprowadzeniu „Programu 500+” – dzieci 

mają nowe ubrania i buty, a darmowe podręczniki odciążyły budżety domowe”. 
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W celu ograniczenia negatywnych zjawisk społecznych powinno zostać wdrożonych  

więcej zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży, dostosowanych do ich potrzeb, na różnym 

poziomie, tj.: artystycznych, sportowych, tanecznych, pro przedsiębiorczych – 

rozwijających różne zainteresowania. Obserwacje uczestników IDI pokazują, że 

„uczniowie o małych możliwościach edukacyjnych chętnie uczestniczą w 

działaniach społecznych, kiedy zaangażuje się ich w działania nie do końca 

związane z nauką”. 

Badani wspominali także, że obecnie reprezentowane przez nich placówki uczestniczą 

w realizacji projektów „Szkoła bliżej nauki” oraz „Żyrardów stawia na edukację”, które 

nadzorowane są przez Miasto, finansowane były ze środków unijnych. Pierwszy z nich ma 

na celu stworzenie warunków dla nauczania z wykorzystaniem elementów metody 

badawczej41. Celem drugiego jest świadczenie usług edukacyjnych związanych 

z przygotowaniem i przeprowadzeniem warsztatów rozwijających postawy i umiejętności 

uniwersalne: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość42. 

Pewne zapisy dotyczące działań na rzecz poprawy jakości usług edukacyjnych znajdują 

się w „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Żyrardowa do roku 2025”. Mówią o tym dwa 

cele operacyjne: 

 Cel operacyjny nr 2. Stwarzanie warunków dla zapewnienia wysokiego poziomu 

edukacji na wszystkich szczeblach, 

 Cel operacyjny nr 3. Wspieranie rodzin w samodzielnym wypełnianiu 

podstawowych funkcji. 

W ramach wskazanych tu celów planuje się realizację m. in. następujących zadań: 

zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach, poprawa warunków nauczania, poszerzenie 

oferty zajęć pozalekcyjnych, przygotowanie oferty zajęć edukacyjnych dla rodziców 

i opiekunów.  

Na jakość świadczonych usług edukacyjnych wpływa także poziom oferowanych usług 

w ramach edukacji przedszkolnej. Przez przedstawicieli placówek oświatowych, z którymi 

został przeprowadzony wywiad IDI, coraz częściej zauważanym problem wśród 

małych dzieci jest agresja. To zjawisko  może być skutkiem braku odpowiedniego 

wychowania i niewpajania dzieciom  obowiązujących norm społecznych. Podobnie jak 

w szkołach, również w przedszkolach oferowane jest wsparcie dla tych rodzin, u których 

pojawiają się problemy opiekuńcze, wychowawcze, środowiskowe. Do form takiego 

wsparcia rozmówcy zaliczają funkcjonowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

realizację programów edukacyjnych i psychologicznych (np. programy plastyczne dla 

dzieci zdolnych, programy wyrównawcze, logopedyczne dla dzieci z problemami). 

Jednocześnie w przedszkolach nie zauważa się problemów społecznych, które pojawiają 

się wśród rodziców i dzieci w wieku szkolnym.  Zauważalne jest zróżnicowanie w 

poziomie dochodów między rodzinami, jednak typowe przykłady ubóstwa są 

sporadyczne. Jednocześnie zauważalne jest w niektórych przypadkach niestosowanie się 

do zaleceń przedszkola, gdy placówka widzi potrzebę objęcia dziecka opieką poradni 

                                                           
41 https://www.zyrardow.pl/5057,10-szkola-blizej-nauki 
42 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1145874 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1145874
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psychologiczno-pedagogicznej. Rodzice często za wszystkie niedociągnięcia w 

zachowaniu, rozwoju dziecka obwiniają przedszkole, nie widzą w tym swojej winy.  

Przedszkola na obszarze rewitalizacji współpracują z licznymi instytucjami, wśród których 

można wskazać m. in. Centrum Kultury, Muzeum Mazowsza Zachodniego, organizacje 

pozarządowe, policję i straż miejską.   

Dzieci i młodzież z obszaru rewitalizacji są szczególnie ważne z punktu widzenia 

realizacji działań rewitalizacyjnych. Jak zauważono we wcześniejszych 

rozdziałach na obszarze zidentyfikowane zostały takie problemy jak bezradność 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, dziedziczenie biedy i złych wzorców 

od rodziców, przenoszenie dzieci do pieczy zastępczej. W celu zmiany sytuacji 

mieszkańców obszaru rewitalizacji konieczne jest określenie problemów tej 

grupy społecznej  i podjęcie działań wpływających na zmianę stylu życia 

i niepowielania negatywnych schematów zaobserwowanych w rodzinie.  

Przedstawiciele szkół zwracają uwagę na fakt, że dzieci z obszaru rewitalizacji uczące się 

w ich szkołach są narażone na to, że zajmą miejsca swoich rodziców w strukturze 

społecznej. Część z nich odróżnia się od swoich rówieśników tym, że często są 

doświadczone przez życie i to wymaga od nich większej zaradności i samodzielności. 

Zdarza się, że to one muszą przejmować rolę rodziców, czego przykładem jest np. 

zabieranie obiadu ze stołówki dla rodzeństwa i rodziców, odbieranie rodzeństwa z 

przedszkola, szkoły. 

Zauważaną sytuacją jest także, że dzieci przenoszą konflikty z podwórek, występujące 

pomiędzy rodzinami, między sąsiadami – np. na grunt szkoły i wówczas to te placówki 

stają się mediatorami w sprawach problemowych.  

Jak zauważają uczestnicy wywiadów IDI i  FGI, dzieciom i młodzieży z obszaru 

rewitalizacji brakuje atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego po lekcjach, 

ten czas jest nierozdysponowany, dzieci i młodzież nudzi się, nie wie jak zająć 

czas. Bardzo często jest także tak, że to podwórko wychowuje dzieci. Jednym z miejsc, 

gdzie dzieci z obszaru rewitalizacji mogą spędzać czas wolny jest świetlica środowiskowa 

przy ul. Waryńskiego 25, niemniej jednak z przekazanych informacji wynika, że 

uczęszcza do niej ok. 20 dzieci, natomiast potrzeby są znacznie większe. Potrzebna jest 

również oferta spędzania czasu wolnego związana z działalnością artystyczną (plastyczna, 

taneczna, itp.), sportową, nauczania języków obcych w przystępnych cenach, ale także 

na różnym poziomie wiedzy i umiejętności.   

W niektórych placówkach jak np. Szkoła Podstawowa nr 2 pojawiają się problemy 

techniczne związane z możliwościami organizacji czasu wolnego np. problemy 

z podłączeniem internetu szczególnie w bibliotece, rozwiązanie tej trudności umożliwiłoby 

korzystanie z komputerów, materiałów multimedialnych dzieciom także po szkole. Oprócz 

typowych zajęć np. manualno-plastycznych, wyrównawczych, brakuje również zajęć, 

które uczyłyby poruszania się w świecie, zasad savoir-vivre’u itp.  

Sama młodzież wskazuje, że na terenie obszaru rewitalizacji brakuje miejsca, 

gdzie można usiąść i porozmawiać, bez konieczności kupowania napojów bądź 

jedzenia. Takie miejsce mógłby się stać się miejscem integracji mieszkańców w różnym 

wieku. Brakuje również miejsca, gdzie można byłoby wystąpić np. z koncertem (scena 

uliczna), czy też przestrzeni do graffiti, tak aby osoby, które są zainteresowane tą formą 
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sztuki mogły malować w specjalnych miejscach, a nie na blokach. Dla dzieci brakuje też 

miejsc do zabawy w zdegradowanych przestrzeniach międzyblokowych i podwórkach.  

 

Podsumowując sytuację dzieci i młodzieży na obszarze rewitalizacji należy zauważyć, że 

uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych zlokalizowanych na obszarze: 

 osiągają gorsze wyniki w nauce niż ich rówieśnicy z innych części miasta, 

 częściej niż uczniowie z pozostałej części miasta opuszczają zajęcia szkolne, 

 często nie mają wsparcia w rodzicach związanego z pomocą w nauce, co 

prowadzi do ograniczonych możliwości rozwoju dzieci i młodzieży. 

Zauważa się również wśród części uzdolnionych uczniów zaprzepaszczenie szansy 

na dalszy rozwój.  

Na te czynniki wpływ mają zaniedbania środowiskowe (często wychowanie dzieci 

przez ulicę) powiązane ze złą sytuacją rodzinną,  nieodpowiednimi warunkami 

życia, występowaniem w rodzinie uzależnień  i patologii. 

Dzieci i młodzież z obszaru rewitalizacji: 

 narażona jest na powielanie schematów funkcjonujących w rodzinie, brakuje 

im wzorców, które w przyszłości zachęciłyby do aktywnego poszukiwania 

pracy i przystosowania do życia w społeczeństwie, 

 przenoszą konflikty z podwórek, spory między rodzicami i sąsiadami do szkoły, 

 nie mają wystarczającej oferty i miejsc do spędzania czasu wolnego.  
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9. Poziom kapitału społecznego i uczestnictwa w życiu publicznym 

i kulturalnym  

Kolejnym zbadanym elementem obrazującym stan sytuacji społecznej na obszarze 

rewitalizacji jest poziom kapitału społecznego i uczestnictwa w życiu publicznym 

i kulturalnym.  

Pytania o aktywność społeczną i kulturalną zadano w badaniu PAPI. Uzyskane odpowiedzi 

zwracają uwagę na znaczną bierność mieszkańców obszaru rewitalizacji pod tym 

względem. Na badanym terenie największy odsetek respondentów (blisko 40%) 

wskazywał, że nie uczestniczy w wydarzeniach organizowanych w mieście. Jedynie co 

trzeci deklarował, że bierze udział w tego typu wydarzeniach bardzo rzadko tzn. raz na 

pół roku  (Wykres 22). 

 

Wykres 22.  Odsetek odpowiedzi udzielonych na pytanie dotyczące uczestniczenia w wydarzeniach 

kulturalnych organizowanych na terenie miasta  

Źródło: Wyniki badania PAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2136), listopad-grudzień 

2018 

Częstotliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych została skorelowana z 

osiąganym poziomem dochodów gospodarstwa domowego w przeliczeniu na 1 osobę. 

Z przeprowadzonej operacji wynika, że osoby uboższe (o dochodach poniżej 500 zł) 

rzadziej uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych (Tabela 14). Osoby o niskich 

dochodach to w przeważającej większości bezrobotni, osoby starsze (emeryci), osoby 

nieaktywne zawodowo - to oni w znacznej części izolują się od lokalnego życia 

społecznego i kulturalnego. Przy czym należy podkreślić, że w mieście realizowana jest 

także oferta bezpłatnych, otwartych wydarzeń kulturalnych, co sugeruje, że niepotrzebne 

są dodatkowe środki finansowe, aby aktywnie w nich uczestniczyć. Analogicznie 

najczęściej z oferty kulturalnej korzystają osoby o najwyższych dochodach prowadzący 

własną działalność gospodarczą bądź zatrudnieni na uwowę.  
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Tabela 14. Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych w zależności od osiąganych dochodów 

Poziom dochodów 
netto w 

przeliczeniu na 1 
os. 

Bardzo często 
(m.in. 1-2 razy 

w tygodniu) 

Często 
(min. 1 w 
miesiącu) 

Rzadko 
(raz na 

pół roku) 

Nie uczestniczę w 
tego typu 

wydarzeniach/impre
zach 

Nie wiem 
/ nie mam 

zdania 

Poniżej 500 zł 0% 6% 15% 78% 0% 

500-1000 zł 4% 19% 36% 41% 0% 

1001-1500 zł 13% 21% 33% 33% 0% 

1501-2000 zł 20% 26% 28% 25% 1% 

Powyżej 2000 zł 20% 9% 40% 28% 3% 

Odmowa 
udzielenia 
odpowiedzi 

6% 15% 33% 44% 1% 

Źródło: Wyniki badania PAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=2136), listopad-grudzień 

2018 

Z uwagi na stosunkowo niski poziom uczestnictwa respondentów w lokalnym życiu 

kulturalnym starano się poznać powody tej sytuacji. Najczęściej wymienianym był brak 

czasu, następnie brak środków finansowych. Brak wystarczającej oferty wskazany został 

przez co dziesiątego respondenta. Wśród innych powodów wskazywano także, że badani 

nie mają potrzeby korzystania z badanej oferty lub nie jest ona dla nich interesująca 

(Wykres 23).  
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Wykres 23. Powody nie uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych43  

Źródło: Wyniki badania PAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=1526)

                                                           
43 Pytanie wielokrotnego wyboru, odpowiedzi nie sumują się do 100%; zadane zostało tylko tym osobom, które 
wskazały, że rzadko bądź w ogóle nie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych  
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Analizując powody nie uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych należy zauważyć, że najczęściej wskazany brak czasu dotyczy 

wszystkich grup wiekowych. Różnice pojawiają się przy kolejnych powodach. Dla osób młodych do 24 roku życia kolejną przeszkodą w 

uczestniczeniu w życiu kulturalnym jest nieatrakcyjna oferta. Osoby w przedziale wiekowym 25-54 jako kolejny powód podają brak 

środków finansowych, natomiast mieszkańcy powyżej 55 roku życia zły stan zdrowia.  

Tabela 15. Powody nie uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych w podziale na gruby wiekowe  

Wiek 
Brak 

środków 

finansowych 

Brak czasu 

Brak 
informacji 
na temat 

organizowan

ych imprez 

Brak 
wystarczając

o 

atrakcyjnej 

oferty 

Trudności z 
dotarciem 

do miejsc, w 
których 

odbywają 

się imprezy 

Brak 
odpowiednie

go 
towarzystwa 

Zły stan 
zdrowia 

Konieczność 
sprawowani
a opieki nad 

bliską 
osobą/nad 

dzieckiem 

18-24 lata 32% 60% 30% 40% 22% 24% 21% 22% 

25-34 33% 85% 28% 30% 20% 21% 20% 22% 

35-44 30% 83% 18% 19% 14% 17% 16% 15% 

 45-54 27% 82% 19% 19% 13% 18% 22% 15% 

55-64 27% 60% 16% 17% 13% 15% 28% 12% 

powyżej 65 lat 28% 49% 17% 15% 18% 15% 51% 13% 

 

Źródło: Wyniki badania PAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n=1526)
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Problemem może być także oferta, a szczególnie jej cykliczność, która zdaniem badanych 

wydaje się być skorelowana z polityką i cyklem wyborczym. Rozmówcy wywiadów IDI 

zauważają również, że część mieszkańców korzysta z wydarzeń, jeśli może w zamian coś 

otrzymać.  

Należy również zwrócić uwagę na pewne ograniczenia związane z kwestiami 

technicznymi i organizacyjnymi instytucji kultury, które utrudniają rozwijanie 

oferty kulturalnej. Przykładem jest sam budynek CK, który jest zabytkiem i jego 

funkcjonalność nie pozwala sprostać możliwościom oferty. Oferta mogłaby być również 

organizowana na zewnątrz budynku np. organizacja sceny letniej, jednak teren ten jest 

zdegradowany.  

Sami mieszkańcy obszaru rewitalizacji w czasie trwania jednego z Mobilnych Punktów 

Konsultacyjnych wskazali, że oferta spędzania czasu wolnego, szczególnie dla 

nastolatków i seniorów jest niedostateczna. Wśród pomysłów dotyczących 

uatrakcyjnienia oferowanych dotychczas wydarzeń, działań wymieniano warsztaty m.in. 

rękodzielnicze, kino studyjne, zajęcia gimnastyczne dla seniorów. Dodatkowo 

proponowano także uatrakcyjnienie oferty Centrum Kultury, tak by można było 

uczestniczyć w wydarzeniach, zajęciach przez całe rodziny. Wskazywano również 

na potrzebę lokalizowania dodatkowych miejsc świadczących usługi kulturalne na 

obszarze rewitalizacji – poza jego centralną częścią, tak by osoby mające problem z 

poruszaniem się miały możliwość dotarcia.   

Nieodłącznym elementem społeczeństwa obywatelskiego jest dobrowolne współdziałanie 

na rzecz poprawy dobrobytu, osiągania wspólnych celów, w drodze zrzeszania się   

społeczności. O niskim zaangażowaniu mieszkańców obszaru rewitalizacji w działania 

na rzecz wspólnoty świadczy także fakt, że tylko 1% badanych deklarowało 

aktywność na rzecz organizacji pozarządowych. Jest to wyrazem bardzo niskiego 

poziomu kapitału społecznego. Podkreślają to także deklaracje, że tylko około 2% 

respondentów korzysta z oferty świadczonej przez organizacje pozarządowe, 

przy czym część z nich nie potrafi podać nazwy organizacji, z oferty której 

korzysta44. 

Zaangażowanie społeczne może być również mierzone chęcią współpracy przy działaniach 

rewitalizacyjnych. W przypadku analizowanego obszaru 76% badanych udzieliło 

odpowiedzi negatywnej, nie chcąc włączyć się w działania naprawcze.  

Na brak aktywności w życiu społecznym i kulturalnym wskazywali badani w wywiadach 

pogłębionych. Bierność mieszkańców obszaru rewitalizacji wynika z faktu, że „nie 

czują oni, że ta przestrzeń „należy” do nich, a więc nie są za nią 

współodpowiedzialni”. Winna temu może być także wyraźna stygmatyzacja (części) 

mieszkańców obszaru rewitalizacji. Ludność mieszkająca w sąsiedztwie obszaru 

rewitalizacji nie chce się integrować z uwagi na niskie poczucie bezpieczeństwa, a to z 

kolei powoduje izolację mieszkańców obszaru, którzy funkcjonują we własnej enklawie 

podobnych sobie ludzi. Brak współodpowiedzialności oznacza jednocześnie brak poczucia 

                                                           
44 Szczegółowa charakterystyka organizacji pozarządowych działających na obszarze rewitalizacji znajduje się 
w dokumencie: Diagnoza ekonomii społecznej  dla obszaru rewitalizacji w Żyrardowie 
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przynależności do tego miejsca, niewykształcona została w tożsamość lokalna wśród 

mieszkańców, brakuje także budowania tej tożsamości wśród osób młodych.  

Jednocześnie brakuje miejsc, gdzie mieszkańcy mogliby się spotkać i z którymi 

mogliby się utożsamiać. Należy zauważyć, że w ludziach jest potrzeba 

posiadania własnej przestrzeni czego są dowodem małe ogródki przed kamienicami, 

w którym stoją stoły, rozrzucone są dziecięce zabawki. Jest to szczególnie widoczne 

w ciepłych miesiącach, kiedy można zaobserwować mieszkańców korzystających ze 

swoich mikroprzestrzeni. Brakuje również liderów i animatorów, którzy wspólnie z 

mieszkańcami pracowaliby na podwórkach.   

Istotne znaczenie w kontekście kapitału społecznego mają również relacje sąsiedzkie. 

„W dobie globalizacji, powszechnego poczucia zagrożenia, procesów marginalizacji czy 

społecznego wykluczenia, wydaje się, że sąsiedztwo, może stanowić swoistą alternatywę, 

„oazę” szczególnie dla tych, którzy nie mają dostępu do szerszych sieci społecznych”45. 

Respondentów w badaniu PAPI w poszczególnych kwartałach zapytano o relacje 

z  sąsiadami. Blisko dwie trzecie (59%) wszystkich badanych wskazało 

na odpowiedź „kiedy się spotykamy to mówimy sobie „dzień dobry”, ale nic 

więcej”. Drugą co do liczby wskazań (21%) była odpowiedź „świadczymy sobie drobne 

przysługi (pomoc w zakupach, opieka nad dziećmi)”.  

Ogólnie można stwierdzić, że relacje sąsiedzkie badanych są poprawne, 

ponieważ odpowiedzi wskazujące na brak kontaktu lub występowanie 

konfliktów były jednostkowe, a liczba ich wskazań nie była wyjątkowo wysoka (13%). 

Najlepsze relacje sąsiedzkie mają mieszkańcy m.in. przy ulicach Działkowej, Kamiennej, 

Leszno, Miodowej, Pięknej, Wiejskiej - to tam badani w najwyższym odsetku na tle 

innych jednostek wskazywali na odpowiedzi „bywamy u siebie na uroczystościach 

rodzinnych” (20%) i „świadczymy sobie drobne przysługi” (69%). Jest to obszar w dużej 

mierze osiedla domków jednorodzinnych. Na drugim krańcu można wskazać jednostkę 

objętą ulicami: Jasna, J. Kilińskiego, Strażacka, Szpitalna i L. Waryńskiego, w której 

relacje sąsiedzkie są najmniej korzystne. Mieszkający w obrębie tych ulic wskazywali na 

odpowiedzi świadczące o tym, że sąsiedzi ze sobą nie rozmawiają lub o tym, że pozostają 

oni w konflikcie z  sąsiadami (Mapa 23).  

                                                           
45 Bujwicka A., Typy wielkomiejskiego sąsiedztwa wyobrażone a praktykowane stosunki sąsiedzkie mieszkańców 
Łodzi, Folia Sociologica 36, Łódź, 2011, s. 101-110. 
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Mapa 23. Ocena relacji sąsiedzkich 

Źródło: Wyniki badania PAPI przeprowadzonego wśród mieszkańców Żyrardowa (n= 2148), listopad-grudzień 2018 
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Deficyty w zakresie kapitału społecznego wyrażają się niskim poziomem aktywności 

społecznej i kulturalnej lokalnej społeczności. W dobie przemian społeczno-

gospodarczych wynikających z globalizacji, z przemian społeczeństwa opartego na 

wiedzy, gdzie tzw. miękkie czynniki zaczynają być szczególnie istotne, bierność 

mieszkańców utrudnia budowanie celów wspólnych dla całej społeczności46. Niski kapitał 

społeczny dekonstruuje ideę społeczeństwa obywatelskiego. Wyzwaniem dla lokalnych 

władz staje się aktywizacja lokalnej społeczności do współdziałania. „Aktywizacja jako 

działanie socjalno-wychowawcze ma w istocie prowadzić  do podniesienia poziomu 

aktywności osób zmarginalizowanych, zwiększenia ich udziału w życiu społecznym, 

również poprzez intencjonalne wywoływanie zmian w postawach, poglądach, wzorach, 

stylach i sposobie życia tych grup społecznych”47. 

W tym miejscu nie można nie wspomnieć o hierarchii potrzeb ludności. Do podstawowych 

należy zaliczyć potrzeby wynikające z konieczności oddychania, jedzenia, snu, 

rozmnażania i potrzeby fizjologiczne, dalej wskazuje się potrzeby bezpieczeństwa, 

przynależności, uznania i samorealizacji48. Niezaspokojenie potrzeb podstawowych 

uniemożliwia zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu. Zdiagnozowane problemy 

związane z bezrobociem, ubóstwem, brakiem poczucia bezpieczeństwa, 

spowodowane niezaspokojeniem potrzeb podstawowych, wpływają negatywnie 

na możliwość zaspokojenia innych potrzeb np. przynależności czy 

samorealizacji, co u badanych na obszarze rewitalizacji objawił się niską 

aktywnością społeczną i kulturalną. Znaczna część mieszkającej tam ludności skupia 

się na tzw. „wiązaniu końca z końcem” i zaspokojeniem codziennych potrzeb, przez co ich 

mobilizacja i potrzeba integracji z lokalną społecznością jest stosunkowo niewielka49. 

Wydaje się, że zminimalizowanie skali problemów ubóstwa, bezrobocia może dodatnio 

wpłynąć na stan lokalnego kapitału społecznego.  

W tym kontekście warto również zwrócić uwagę na  fakt, że jedną z najczęściej 

wskazywanych wad mieszkania na obszarze rewitalizacji są według ich 

mieszkańców złe warunki lokalowe. Ponad ¼ respondentów badania PAPI podała 

właśnie ten czynnik. Złe warunki lokalowe dla mieszkańców wynikają m.in. z braku 

remontów budynków, braku wyposażania mieszkań w podstawowe udogodnienia jak 

toaleta, braku podłączenia do centralnego ogrzewania, mały metraż mieszkania, 

gryzonie, wilgoć w mieszkaniach, brak dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Znaczną część zasobu komunalnego stanowią obiekty zabytkowe, co dla 

przeciętnego mieszkańca stanowi większy problem niż zaletę. Z tego względu, że 

dokonanie jakichkolwiek zmian, remontów wiążę się z jednej strony z uzyskaniem zgody 

konserwatora, a z drugiej z dodatkowymi kosztami np. wymiany okien, ogrzewania. 

W trudnej sytuacji są szczególnie osoby starsze, niepełnosprawne i 

opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy na co dzień mają do czynienia z 

                                                           
46 Będzik B., Deficyt kapitału społecznego zwiastunem nadchodzących kłopotów, Oeconomia, Szczecin, 2010, st. 
15-21. 
47 Kantowicz E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001, s. 130-133. 
48 Ziółkowski M., Kapitały społeczny, kulturowy i materialny i ich wzajemne konwersje we współczesnym 
społeczeństwie polskim, Studia edukacyjne nr 22,  Poznań, 2012.  
49 Tamże.  
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 problemami związanymi z pokonywaniem schodów, noszeniem węgla do palenia 

w piecach itp.  

Pomimo, że stan techniczny lokali nie jest czynnikiem analizy społecznej obszaru 

rewitalizacji, a szczegółowy opis tej kwestii został przedstawiony w Pogłębionej diagnozie 

technicznej i zabytkoznawczej dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego dla miasta 

Żyrardowa ważne jest zasygnalizowanie tego problemu w diagnozie społecznej. To w 

jakich warunkach mieszkają  osoby z obszaru rewitalizacji bezpośrednio przekłada się na 

inne elementy ich funkcjonowania w społeczeństwie.  

Kolejną kwestią negatywnie wpływają na chęć angażowania się mieszkańców w życie 

społeczne jest zaniedbana okolica, niesprzyjająca tworzeniu więzi – zaśmiecenie, brak 

zagospodarowania przestrzeni, zanieczyszczenie powietrza powodowane głównie 

paleniem w piecach nieodpowiednimi materiałami. Kwestie związane z 

zagospodarowaniem przestrzeni zostały uszczegółowione w Pogłębionej diagnozie sfery 

funkcjonalno-przestrzennej  dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego dla miasta 

Żyrardowa. 

Brak odpowiednich warunków do życia często pogłębia poczucie bezradności i marazmu. 

Wpływa także na poczucie własnej wartości i godności. Degradacja substancji 

mieszkaniowej i przestrzeni sprzyja poczuciu bezkarności w kontekście nieszanowania 

przestrzeni wspólnej i dalszego jej niszczenia.  

Wśród części mieszkańców nie ma poczucia, że miejsce, w których mieszkają i ich okolica 

należy do nich, że są współodpowiedzialni za to, co dzieje się w ich otoczeniu. Przez to, 

że standard mieszkań jest w wielu przypadkach niezadawalający, to nie potrafią też 

docenić przestrzeni, w której żyją, jej walorów historycznych i kulturowych. 

Mieszkańcy nie czują, że są gospodarzami tego miejsca. Ponadto jak zauważono 

podczas spacerów badawczych dotyczących zagospodarowania podwórek mieszkańcy byli 

bardzo zaskoczeni faktem pytania ich o zdanie na temat przestrzeni, w której żyją, kilku 

badanych wyraziło niechęć do odpowiadania na kolejne pytania, ponieważ brali już udział 

w konsultacjach społecznych, z których, jak twierdzili, nic nie wyniknęło. Mieszkańcy 

mają  poczucie braku zainteresowania ich problemami, co  przekłada się na brak zaufania 

do władz miejskich i jednostek organizacyjnych miasta, a także na udział 

w organizowanych konsultacjach społecznych.  

Jak wskazali przedstawiciele instytucji kultury, organizowane wydarzeń (koncert, 

wystawa, pokaz) w zaniedbanych, „niczyich” przestrzeniach mogłoby zachęcić 

mieszkańców do zaangażowania do dbania o wspólne dobro.   
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Wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji zauważalny jest niski stopień  uczestnictwa 

w życiu kulturalnym. 

 Powodem tej sytuacji jest zazwyczaj: brak czasu, niewystarczające środki 

finansowe, niedostosowanie oferty do zainteresowań mieszkańców. 

Jednocześnie brakuje atrakcyjnej oferty dla różnych grup społecznych, co jest 

spowodowane m.in. trudnościami technicznymi i organizacyjnymi instytucji 

kultury prowadzących taką działalność.  

 Niewielki odsetek mieszkańców jest zaangażowany w działalność 

organizacji pozarządowych, jak również w korzystanie z oferty tych 

podmiotów. 

 Brakuje wśród mieszkańców współodpowiedzialności za  przestrzeń 

i jednocześnie nie ma miejsc na terenie obszaru, z którymi mieszkańcy  mogliby 

się utożsamiać i budować wspólnotę, a należy zauważyć, że relacje sąsiedzkie na 

tym terenie są raczej dobre. Brak miejsc do wspólnych spotkań ogranicza także  

integrację międzypokoleniową. 

 Niedocenianie przez część mieszkańców walorów historycznych 

i kulturowych miejsca, w którym żyją. Przyczyną tego zjawiska są zarówno 

złe warunki lokalowe, w których żyją, jak i brak edukacji pokazującej wagę tego 

obszaru w rozwoju miasta. W dalszej perspektywie prowadzi to do degradacji 

zabytkowej przestrzeni i zabudowań. 

 Brakuje na obszarze rewitalizacji liderów i animatorów, którzy pracowaliby 

nie tylko z dziećmi, ale także ze wszystkimi mieszkańcami obszaru.  

 Z niskim kapitałem społecznym wiąże się także niski poziom zaufania do władz 

publicznych i służb miejskich.  
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10.  

11. Analiza mechanizmów powstawania i utrwalania się 

zdiagnozowanych problemów  

Przeprowadzona diagnoza pozwoliła na wskazanie głównych grup społecznych istotnych 

z punktu widzenia prowadzenia procesu rewitalizacji. To właśnie wśród tych grup 

interesariuszy zidentyfikowane zostały główne problemy obszaru rewitalizacji. Te 

trudności, bariery w rozwoju społeczności obszaru rewitalizacji zazębiają się, łączą w 

ciągi przyczynowo-skutkowe i utrwalają na przestrzeni czasu.  

Wyodrębnione grupy zostały podzielone na następujące kategorie: 

 rodziny wymagające wsparcia (niepełne i wielodzietne), 

 dzieci i młodzież, 

 mieszkańcy obiektów zabytkowych, 

 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym: 

o osoby zagrożone wykluczeniem na rynku pracy, 

o osoby wymagające opieki: starsze i niepełnosprawne. 

Problemy powielają się i przenikają między poszczególnymi grupami, co prowadzi także 

do ich utrwalania wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji. Biorąc pod uwagę problemy 

zidentyfikowane na etapie wyznaczenia obszaru rewitalizacji oraz przeprowadzoną 

pogłębioną diagnozę obszaru rewitalizacji można wskazać cztery główne obszary 

problemowe (Rysunek 1): 

1) Pierwszy z nich został określony jako kryzys wartości w rodzinie (150). Jednym 

z najistotniejszych problemów wynikających z diagnozy wyznaczającej obszar 

rewitalizacji jest dziedziczenie biedy  i problemów społecznych (uzależnienie od 

pomocy społecznej) (2) – są to problemy przenoszone w rodzinie i ich powielania 

należy upatrywać w dysfunkcjach, jakie obserwowane są w rodzinach, dlatego też 

pierwsze dwie grupy adresatów działań rewitalizacyjnych to rodziny wymagające 

wsparcia oraz dzieci i młodzież, które powielają negatywne wzorce przenoszone 

przez rodziców.  

 Rodziny wymagające wsparcia – wśród części rodzin zauważalna jest 

niewydolność wychowawcza (3), brak umiejętności efektywnego gospodarowania 

środkami (4), uzależnienia od wsparcia socjalnego (2). Są to przeważnie rodziny 

wielodzietne lub niepełne, zagrożone ubóstwem  (5), w których pojawia się 

przemoc domowa (6), alkoholizmem (7), egzystujące często w złych warunkach 

mieszkaniowych  (8). Występujące w tych rodzinach zachowania patologiczne są 

efektem frustracji (9) wynikającej ze złych warunków życia, braku umiejętności 

znalezienia godziwej pracy (10) z czym wiąże się brak możliwości zapewnienia 

                                                           
50 Poszczególne problemy zostały oznaczone na rysunku 2. 
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odpowiedniego poziomu życia własnej rodzinie. W efekcie zachodzącej 

niewydolności opiekuńczo-wychowawczej obserwuje się niskie wyniki w nauce 

(11), a także zaniedbania środowiskowe powodujące, że dzieci w większym 

stopniu wychowuje ulica, a nie rodzina (12). To z kolei przekłada się na 

występowanie zachowań agresywnych w szkołach i liczne problemy wychowawcze 

(14). Duża liczba dzieci z obszaru rewitalizacji ma ograniczone możliwości rozwoju 

(15), czerpania dobrych wzorców, przez co nie wykorzystuje się ich talentów (16), 

w dłuższej perspektywie są zagrożeni marginalizacją społeczną i dalszym 

egzystowaniem w podobnych uwarunkowaniach. Jednocześnie należy zauważyć, 

że system wsparcia dla rodzin jest także niewystarczający, brakuje asystentów 

rodziny, warsztatów z psychologiem czy terapeutą dla rodzin (17).  

Z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego całego miasta powielanie 

przez kolejne pokolenia zachowań grożących wykluczeniem społecznym jest 

zmarnowaniem szansy i impulsów rozwojowych. To rolą kolejnych pokoleń 

wchodzących w dorosłe życie, na rynek pracy będzie inicjowanie dalszego rozwoju 

miasta idącego w parze z rozwojem osobistym i zawodowym tych młodych ludzi. 

W efekcie zachodzącej degradacji wartości rodziny ograniczone jest także 

wsparcie dla osób starszych, którzy potrzebują opieki w dniu codziennym.   

 Dzieci i młodzież – jest to jedna z najistotniejszych grup ze względu na ich 

potencjał i energię do działania, z faktu, że młodzi ludzie są w największym 

stopniu podatni na zmiany i wykształcenie u nich odpowiednich postaw, nawyków, 

wskazanie perspektyw i różnych możliwości działania może przyczynić się do 

zerwania z dotychczas powielanymi negatywnymi schematami. Co więcej 

przyszłość miasta zależy w dużej mierze od postaw młodych, wykształconych, 

kreatywnych i przedsiębiorczych osób. Kreowanie postaw obywatelskich, życiowej 

zaradności i odpowiedzialności za najbliższe otoczenie przyniesie w przyszłości 

wymierne korzyści dla obszaru rewitalizacji, całego miasta Żyrardowa i jego 

społeczeństwa. W obecnej chwili ograniczona oferta dla dzieci i młodzieży 

(dostępną cenowo, odpowiadającą zróżnicowanym potrzebom osób młodych)  

(18) przekłada się na niski poziom uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym  

(19).  Te kwestie są również wynikiem kolejnego głównego problemu jakim jest 

niski poziom kapitału społecznego. 

2) Niski poziom kapitału społecznego (20) – niski poziom kapitału społecznego 

przejawia się we wspomnianym już wcześniej niskim stopnień uczestnictwa w życiu 

kulturalnym i społecznym, co przekłada się m.in. na niewielki udział w konsultacjach 

społecznych organizowanych w mieście (21). Na ten aspekt wpływają także czynniki 

powiązane z wcześniej opisywanymi problemami – niewydolność wychowawcza 

rodziców skutkuje także brakiem przekazywania postaw obywatelskich (22), co 

również wpływa na obniżenie kapitału społecznego wśród mieszkańców. To z kolei 

powoduje, że część mieszkańców nie utożsamia się z miejscem, w którym żyje (23), 

co negatywnie wpływa na chęć brania odpowiedzialności za wspólną przestrzeń. Z tą 

kwestią wiąże się także brak miejsc, które sprzyjałyby wytwarzaniu tego kapitału, 

brakuje miejsc spotkań i integracji (24), a także ograniczone są działania związane 

z tworzeniem więzi międzypokoleniowych (25).  
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3) Wykluczenie osób starszych i niepełnosprawnych (26) – jak zostało wskazane 

w rozdz. 5 jednymi z głównych powodów korzystania z pomocy społecznej jest 

niepełnosprawność i ubóstwo, na które narażone poza rodzinami wielodzietnymi są 

osoby starsze i niepełnosprawne. Dlatego też tę grupę wyróżniono jako 

adresatów działań rewitalizacyjnych. Czynniki, które wpływają na tę sytuację to m.in. 

niewystarczający poziom usług opiekuńczych świadczonych na terenie miasta (27),  

samotność – brak wsparcia ze strony rodziny (28), niskie dochody prowadzące do 

zadłużeń (35) a nawet do ubóstwa (5), ale także do uzależnienia od pomocy 

społecznej (6), jak również uzależnień np. od alkoholu  (7). W ramach prowadzonej 

diagnozy zwrócono  również uwagę na niewystarczające wsparcie dla młodych osób 

bezrobotnych, które mogłyby podjąć pracę (29).  

Do tej grupy osób często nie dociera informacja dotycząca oferty miejskiej – 

szczególnie tej dotyczącej możliwego wsparcia i dostępnej pomocy (30). Wykluczenie 

społeczne osób starszych ma też negatywne skutki w postaci ograniczonej integracji 

międzypokoleniowej (25). Osoby starsze, często bardzo doświadczone, mądre 

życiowo mogą poprzez wspólne działania z młodymi uczyć ich odpowiednich postaw, 

wskazywać nowe możliwości, samemu przy tym nabywać nowe umiejętności np. 

dotyczące nowych technologii informacyjnych – jednak w obecnych 

uwarunkowaniach takie możliwości są ograniczone.   

4) Kolejny główny problem – wysoki poziom bezrobocia (10) dotyczy wyróżnionej  

grupy działań rewitalizacyjnych jaką są: osoby zagrożone wykluczeniem na 

rynku pracy. Szczególnie zauważalnym i szeroko opisanym w diagnozie problemem 

na obszarze rewitalizacji jest bezrobocie. Jest to bardzo złożone i utrwalone zjawisko 

obejmujące różne grupy społeczne i wiekowe mieszkańców. W przeszłości przyczyną 

bezrobocia w ogóle w Żyrardowie, ale także na obszarze rewitalizacji uznawany był 

upadek zakładów lniarskich (34). Obecnie należy zauważyć, że ten aspekt nie ma 

wpływu na możliwości podjęcia pracy zarybkowej. Przyczyn wysokiego poziomu 

bezrobocia należy upatrywać w innych aspektach np.  w niskim poziomie kwalifikacji 

części osób (31) (które z kolei wiążą się z problemem niskich wyników osiąganych 

przez uczniów w szkołach), występujących uzależnieniach (7), nawykach 

i przyzwyczajeniu do życia opartego na wsparciu społecznym (2), wyuczonej 

bezradności  (32) i braku znajomości sposobów aktywnego uczestnictwa w rynku 

pracy (33), które nie są przekazywanie przez rodziców dzieciom. System także nie 

wspiera do powrotu do pracy czego  przykładem jest brak narzędzi wspierających 

młode matki/rodziców do powrotu do pracy (np. brak publicznych żłobków) (42). 

Jako przyczynę wysokiego poziomu bezrobocia wskazywana jest także 

niewystarczająca liczba nowotworzonych miejsc pracy przez przedsiębiorców, 

natomiast statystyki są także częściowe zaburzane przez osoby podejmujące pracę 

nielegalną.  

Skutki tego rodzaju problemów są bardzo mocno odczuwalne dla dużej części 

społeczności obszaru rewitalizacji, dotykają całych rodzin, są dużym ograniczeniem 

dla ich funkcjonowania w godziwych warunkach.  Jednym ze sposobów 

przeciwdziałania występującym kryzysom na obszarze rewitalizacji powinna być 

walka z bezrobociem i aktywizacja zawodowa mieszkańców. Wskazane już wcześnie 

ubóstwo (5) będące skutkiem bezrobocia prowadzi w dalszej kolejności do zadłużania 

mieszkańców (35). Zbyt niski poziom dochodów i niemożność zaspokojenia własnych 

potrzeb prowadzi do frustracji, kryzysów (9), które przekładają się na przejawy 
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przemocy (36), konflikty międzysąsiedzkie (37), czy też brak zaufania do władz 

publicznych i służb miejskich (38). Przejawy agresji czasem przeistaczają się w 

przemoc domową (6), która jednocześnie jest jednym z objawów dysfunkcji w 

rodzinie, natomiast pojawiające się konflikty międzysąsiedzkie związane są również 

ze wspomnianym wcześniej brakiem tożsamości lokalnej (23).  

5) Z ubóstwem wynikającym z bezrobocia, a co za tym idzie niewystarczających 

dochodów do życia wiąże się także problem braku środków pozwalających na 

zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych. To przekłada się na piąty 

wyróżniony problem, jakim jest postępująca degradacja zabytkowej tkanki 

(39). Z punktu widzenia Żyrardowa i ustanowenia na terenie XIX-wiecznej osady 

fabrycznej pomnika historii, jest to bardzo istotne zagadnienie. Same kwestie 

związane z infrastrukturą nie stanowią przedmioty diagnozy społecznej, jednak w tej 

zabytkowej przestrzeni żyją ludzie, którzy oddziaływują na nią, dlatego też ten 

aspekt nie powinien zostać pominięty. W związku z tym kolejną grupą, do której 

skierowane powinny być działania rewitalizacyjne są mieszkańcy obiektów 

zabytkowych. Ze względu na wiekowy charakter tych budynków i niedostosowanie 

ich do obecnych standardów i wymogów warunki mieszkaniowe należy określić jako 

złe, w niektórych miejscach nawet jako tragiczne (8) (np. w połowie zawalony dom 

przy ul. Żabiej, który ciągle jest zamieszkały). W większości przypadków mieszkańcy 

to osoby ubogie, często w  starszym wieku lub przejawiające zachowania 

patologiczne. Małe wspólnoty mieszkaniowe skupiające lokatorów z jednego budynku 

nie posiadają żadnych możliwości prowadzenia inwestycji, co prowadzi do 

pogarszania się warunków mieszkaniowych i dalszej degradacji tych zabytkowych 

budynków. Brak odpowiednich warunków życia przekłada się na ograniczone 

możliwości realizacji wyższych potrzeb, np. związanych z samorealizacją, rozwojem 

zawodowym czy aktywnością społeczną. Zjawiska takie przekładają się na 

ograniczenie poziomu tożsamości lokalnej  (23), za czym idzie dalsza dewastacja 

przestrzeni publicznych i tych zabytkowych budynków (40). Na sam brak tożsamości 

lokalnej, oprócz wspomnianych wyżej czynników, wpływ ma również 

niewystarczająca edukacja lokalna w zakresie wartości historycznych i kulturowych 

tego miejsca (41).  
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Rysunek 1.  Mechanizmy powstawania i utrwalania problemów występujących na obszarze rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne 
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12. Ocena możliwości poprawy sytuacji w sferze społecznej 

na obszarze rewitalizacji (instrumenty i narzędzia) 

Poprawa sytuacji w sferze społecznej na obszarze rewitalizacji będzie mogła nastąpić 

w momencie realizacji kompleksowych działań odpowiadających na zidentyfikowane 

problemy  skierowanych do głównych grup interesariuszy. Część z rekomendowanych 

działań jest już realizowana i powinna być kontynuowana. Jednocześnie należy wskazać, 

że weryfikacja zaproponowanych działań i ich uszczegółowienie będzie mogło nastąpić 

na etapie zbierania kart projektów i tworzenia przedsięwzięć do GPR. 

Rodziny wymagające wsparcia  

1) Wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo  

W tym zakresie powinno zostać zwiększone wsparcie pracowników socjalnych i 

asystentów rodziny, których zadaniem będzie w większym stopniu uczenie opieki nad 

dzieckiem, funkcjonowania w społeczeństwie, zamiast pomoc w uzyskiwaniu świadczeń z 

pomocy społecznej. Konieczne jest również zwiększenie liczby asystentów rodziny. 

Ważne jest także zwiększenie oferty bezpłatnych zajęć dla rodziców z 

psychologiem, dot. radzenia sobie ze stresem, warsztatów kompetencji rodzicielskich itp. 

Tego typu aktywności powinny być połączone z pracą podwórkową, tak aby dotrzeć do 

rodzin, które potrzebują wsparcia, ale same z siebie nie przyjdą na tego typu zajęcia. 

Ważne jest także zapewnienie możliwości skorzystania z bezpłatnych porad psychologia i 

psychiatry dziecięcego. 

Osobom z takich rodzin należy pokazywać dobre wzorce i przykłady różnych sukcesów, 

wychodzenia z biedy. W tym celu jednym z rodzajów zajęć mogłyby być spotkania 

z osobami, które przezwyciężyły trudności życiowe.  

2) Zapewnienie dostępu do tanich mieszkań  

W tym aspekcie istnieje potrzeba tworzenia mieszkań chronionych dla młodych ludzi 

opuszczających pieczę zastępczą i zwiększenie liczby mieszkań socjalnych dla tych 

osób, tak aby zapewnić im minimum warunków, aby nie wracały do środowiska, które 

przyczyniły się do tego, że trafiły do pieczy zastępczej.  

Drugą grupą wsparcia w tym zakresie są samotne matki, które stały się ofiarami 

agresji, które również należy wesprzeć w zapewnieniu mieszkania.  

3) Wspieranie młodych rodziców  

Ważne jest, żeby rodzice kształtowali dobre nawyki i postawy wśród dzieci od 

najmłodszych lat, dlatego działaniami powinni zostać objęci młodzi rodzice, młode mamy, 

dla których z jednej strony udostępnione mogłyby zostać zajęcia związane z 

kompetencjami rodzicielskimi, ale dla których stworzone zostaną także miejsca, 

gdzie będą się mogli spotkać, wymienić doświadczeniami. Osoby, które w okresie 

macierzyństwa/tacierzyństwa są aktywne społecznie mają większe szanse na szybszy 

powrót na rynek pracy.  

W tym aspekcie istotne jest również tworzenie nowych miejsc pełniących funkcje 

opiekuńcze nad dzieckiem np. publicznych żłobków, klubów malucha pozwalających na 
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powrót do aktywności zawodowej rodziców, czy też stworzenie warunków i wsparcie 

młodych rodziców chcących założyć domowy żłobek/przedszkole.  

4) Kompleksowe podejście do rodziny  

Istotne jest połączenie dostępnych w różnych jednostkach organizacyjnych miasta 

informacji dot. jednej rodziny i zapewnienie odpowiedniej komunikacji między tymi 

podmiotami. Pozwoli to na zastosowanie zindywidualizowanej pomocy poszczególnym 

rodzinom. Jednocześnie konieczne jest opracowanie dokumentu o charakterze 

obowiązującej do 2015 r. Strategii Rozwiązywania Problemów  Społecznych Miasta 

Żyrardowa skoncentrowanej na problemach zidentyfikowanych na obszarze rewitalizacji 

i z działaniami skierowanymi dla jego mieszkańców.   

5) Organizacja imprez i wydarzeń integracyjnych dla całych rodzin 

Tego typu wydarzenia mają na celu wypracowanie nawyków spędzania czasu z 

dzieckiem, pokazania mu, że rodzic się nimi interesuje. To działanie powinno odbywać się 

w połączeniu z pracą podwórkową.  

Dzieci i młodzież 

6) Zapewnienie oferty i  miejsc do spędzania czasu wolnego 

Jak zostało wielokrotnie wskazane w diagnozie, dzieci i młodzież z obszaru rewitalizacji, 

w szczególności te pochodzące z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych nie mają 

alternatywy na spędzanie czasu wolnego po zajęciach szkolnych. Należy zagospodarować 

ten czas, w taki sposób, aby nie szukały rozrywek w używkach, drobnych wykroczeniach, 

aktach wandalizmu. Wypełnienie czasu wolnego pozwoli też na uniknięcie popadania 

w marazm, beznadzieję wynikającą z nudy i braku pokazania perspektyw w życiu. Ta 

oferta musi być atrakcyjna dla dzieci i młodzieży oraz powinna być realizowana w miejscu 

dla nich przyjaznym, bezpiecznym, dlatego też sugeruje się utworzenie bądź 

rozwinięcie istniejących świetlic środowiskowych na obszarze rewitalizacji, tak aby 

dziecko, które chce z niej skorzystać miało łatwy do nich dostęp (oznacza to, że nie może 

być oddalone w dużym stopniu od  miejsca zamieszkania). Świetlica może być również 

miejscem, gdzie dziecko będzie miało możliwość zjedzenia ciepłego posiłku, gdyż jak 

zostało wskazane w diagnozie, na ubóstwo narażone są rodziny wielodzietne i nadal 

zauważalny jest dość duży w porównaniu z reszta miasta odsetek dzieci korzystających z 

dożywiania w szkołach. Co więcej powstanie nowych tego typu placówek to szansa na 

rozwój działalności organizacji pozarządowych, które mogłyby je prowadzić np. 

na zlecenie Urzędu Miasta. Dobrym rozwiązaniem byłoby również wyznaczenie 

przestrzeni, gdzie młodzi ludzie mogliby np. tworzyć grafitti, murale, utworzyć własny 

ogród z przygotowanymi przez siebie meblami itp. 

Oferta zajęć dodatkowych może być również realizowana przez placówki oświatowe 

i instytucje kulturalne. Dodatkowa oferta powinna być realizowana w zakresie działalności 

artystycznej (plastyczna, taneczna, itp.), zachęcającej do czytania książek, sportowej, 

nauczania języków obcych w przystępnych cenach, ale także na różnym poziomie 

zaawansowania.   

 

 



116 | S t r o n a  

 
 

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

7) Rozwijanie pracy podwórkowej i animacyjnej 

Powstanie nowych placówek dla dzieci i młodzieży, czy też nowej oferty niekoniecznie 

może wiązać się z tym, że grupy docelowe zaczną chętniej z nich korzystać. Ważne jest, 

aby ich do tego przekonać, zachęcić do innej formy spędzania czasu wolnego. W tym 

pomóc mogą streetworkerzy/pedagodzy/animatorzy ulicy. Ich rolą jest wejście w 

środowisko dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji i praca w bezpośrednim sąsiedztwie 

ich miejsca zamieszkania, podwórek. Jeśli animator zyska zaufanie młodych ludzi, będzie 

mu łatwiej przekonać ich do zainteresowania się przygotowaną dla nich ofertą. Rolą 

animatora powinno być także uczenie postaw obywatelskich poprzez działania na rzecz 

własnego podwórka, zachęcanie do poznania historii miejsca, w którym mieszkają.  

8) Wspieranie w procesie edukacji 

Jak zostało zauważone w przeprowadzonej diagnozie część dzieci mieszkających na 

obszarze rewitalizacji ma problemy z osiąganiem dobrych wyników w nauce. Czego 

przyczyną są często zaniedbania w rodzinie, konieczność opieki nad młodszym 

rodzeństwem i brak czasu na odrobienie lekcji. Wsparcie w nauce czy odrabianie 

lekcji powinno być jednym z elementów działań świetlic środowiskowych. 

Często młodzi ludzie, mając zły przykład w domu, nie traktują innych dorosłych jako 

autorytety, co może przekładać się na niechęć do nauczycieli próbujących zachęcić do 

pogłębienia swojej wiedzy, czy też pomóc w wyrównaniu poziomu nauki. W związku z 

tym, w pomoc tym osobom mogliby zostać zaangażowani ich rówieśnicy. Przykładem 

takich działań jest mentoring uczniowski, kiedy to uczniowie starszych klas pracują 

z młodszymi uczniami bądź swoimi rówieśnikami.  

Biorąc pod uwagę historię i dziedzictwo kulturowe obszaru rewitalizacji ważne jest także 

budowanie tożsamości lokalnej wśród młodych mieszkańców obszaru. Dlatego 

też do programu zajęć mogłaby zostać wprowadzona edukacja obywatelska i 

tożsamościowa. To pomogłoby zmienić też sposób patrzenia przez dzieci na miejsce, w 

którym mieszkają. Obecnie realizowane są w poszczególnych obiektach użyteczności 

publicznej jak np. Muzeum,  Resursa, Kręgielnia lekcje historii i warto kontynuować te 

działania.  

Dzieciom należy też wskazywać, że wiedza nabyta w szkole jest przydatna w życiu 

codziennym, dlatego ciekawym rozwiązaniem może być wprowadzanie zajęć 

pokazujących wpływ nauki na życie człowieka, np. przydatność matematyki 

w życiowych sytuacjach jak zakupy, wypełnianie PITu itp. Ponadto, w wielu rodzinach, 

szczególnie tych, gdzie rodzice są niezaradni życiowo, dzieci nie są uczone jak należy 

zachować się w miejscu publicznym, przy stole, jak załatwić sprawę w urzędzie. Dla tych 

dzieci powinny być realizowane zajęcia umożliwiające odnalezienie się w społeczeństwie.  

Z drugiej strony, tak jak było wskazane w diagnozie,  części dzieci przejmuje opiekę nad 

młodszym rodzeństwem i niewydolnymi rodzicami. Te dzieci są dużo bardziej zaradne niż 

ich rówieśnicy. Można w odpowiedni sposób wykorzystać tę ich zaradność i zachęcić do 

rozwijania jej ucząc przedsiębiorczości (np. poprzez zajęcia 

poświęcone przedsiębiorczości lub tworząc młodzieżowy klub przedsiębiorczości), 

pokazując różne perspektywy, tak aby w przyszłości były gotowe do wejścia na rynek 

pracy, najlepiej aby były gotowe do kreowania lokalnego rynku pracy i  aktywnego 

udziału w życiu społecznym miasta.  
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Mieszkańcy zasobów zabytkowych 

9) Utworzenie funduszu remontowego/opracowanie i wdrożenie systemu 

dopłat np. do remontów, ogrzewania przy podłączeniu do sieci miejskiej  

Jednym z działań wskazywanym także przez rozmówców, z którymi zostały 

przeprowadzone wywiady jest wsparcie finansowania remontów mieszkań będących 

w zasobach zabytkowych. Koszty wyremontowania, a następnie utrzymania tych  

budynków są zdecydowanie wyższe niż w obiektach nie wpisanych do ewidencji bądź 

rejestru zabytków. W związku z tym istotne byłoby zapewnienie np.  funduszu 

remontowego polegającego na pokryciu różnicy w kosztach np. wymiany okien 

standardowych w porównaniu z tymi stosowanymi w zabytkach bądź też zastosowanie 

dofinansowania do opłat za ciepło w przypadku podłączanie  do miejskiej  sieci 

ciepłowniczej. Alternatywą jest zapewnienie najbardziej potrzebującym osobom, 

szczególnie starszym, niepełnosprawnym, mającym trudności w poruszaniu się 

mieszkania w innych budynkach mieszkalnych. 

10) Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie społeczne na obszarze 

rewitalizacji  

Mieszkańcy muszą w większym stopniu poczuć się odpowiedzialni  za miejsce, w którym 

żyją, dlatego podobnie jak w przypadku dzieci i młodzieży konieczne jest prowadzenie 

działań podwórkowych. Działania te mogą być także połączone z działalnością 

kulturalną,  dzięki czemu zwiększy się do niej dostępność dla osób, które prawie 

w ogóle nie uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym. Instytucje kultury 

w większym stopniu powinny wyjść do mieszkańców ze swoją ofertą, co w przyszłości 

przyciągnie ich  także do placówek kulturalnych. Ta oferta powinna być również 

powiązana z edukacją lokalną i budowaniem tożsamości lokalnej.  

W tym aspekcie ważne jest także w większym stopniu promowanie instrumentu, jaki 

przygotował Urząd Miasta w postaci inicjatywy lokalnej, która pozwala mieszkańcom 

na zmianę swojego otoczenia przy wsparciu środków z Miasta. Oprócz promowania 

istotne jest również przeprowadzenie przez całą procedurę występowania o tego typu 

dofinansowanie.  

11) Odpracowywanie zadłużenia 

Warty kontynuacji jest także Program spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa w formie świadczenia 

niepieniężnego. Mimo obecnie niewielkiego zainteresowania tą formą wsparcia, 

w połączeniu z innymi realizowanymi działaniami może z czasem on spotkać się z 

zwiększą przychylnością. Program spłaty zadłużania powinien być w większym stopniu 

promowany wśród osób mieszkających w zasobach komunalnych. Konieczne jest także 

zwrócenie uwagi, czy z programu mogą skorzystać osoby starsze, które stanowią znaczną 

część osób zadłużonych. W programie znajduje się zapis dotyczący możliwości wskazania 

innej osoby do odpracowania zadłużenia, jednak istotne jest czy są prace, które mogłyby 

zostać wykonane przez osoby starsze bez udziału osób trzecich.  
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12) Prowadzenie działań edukacyjnych związanych z dziedzictwem 

historycznym i kulturowym  

Te przedsięwzięcia zostały już po części wskazane w powyższych działaniach. Konieczne 

jest realizowanie działań skierowanych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, 

w szczególności mieszkających na terenie osady fabrycznej dotyczących dziedzictwa 

kulturowego i historycznego. Jednocześnie biorąc pod uwagę dotychczasowy - niski udział 

mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych, istotne jest wyjście z tą ofertą bezpośrednio 

do miejsca ich zamieszkania.  

Osoby zagrożone wykluczeniem na rynku pracy  

13) Stosowanie klauzul społecznych 

Na większą skalę odpowiedzią na zidentyfikowane problemy może być stosowanie klauzul 

społecznych  w zamówieniach publicznych, dzięki czemu wspierane będą 

przedsiębiorstwa, w tym  także przedsiębiorstwa ekonomii społecznej działające na 

obszarze rewitalizacji. W ramach tego typu prac zatrudnione mogą zostać osoby mające 

trudność z aktywizacją zawodową z obszaru rewitalizacji czy też osoby niepełnosprawne. 

14) Zlecanie zadań „fachowcom” z obszaru rewitalizacji  

Małe zamówienia, praca typu „złota rączka: mogłyby być zlecane „fachowcom” (np.  

ślusarzom, budowlańcom) z obszaru rewitalizacji, dzięki czemu mieliby z jednej strony 

zatrudnienie, a z drugiej strony angażowaliby się w pracę na terenie swojego podwórka. 

Dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie spisu „fachowców”, do których można zwrócić 

się ze zleceniem zadań.   

15) Prowadzenie programów aktywizacji zawodowej  

Ważne jest kontynuowanie programów związanych z aktywizacją zawodową osób 

bezrobotnych, w tym podnoszących ich kompetencje i kwalifikacje. Należy zwrócić 

również uwagę na młode matki, które mają problem z powrotem na rynek pracy ze 

względu na brak wystarczająco rozwiniętych usług opiekuńczych (m.in. brak 

wystarczającej liczby miejsc w żłobkach). Działaniem sprzyjającym zwiększeniu 

aktywności zawodowej młodych rodziców mogłyby być zajęcia dot. zakładania i 

prowadzenia działalności, które obecnie dostępne są tylko dla osób bezrobotnych.  

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że działania aktywizujące nie mogą polegać 

na przekazywaniu świadczeń pieniężnych, powinny one dawać nowe umiejętności, 

kompetencje do pracy. Program aktywizacji zawodowej powinien zostać wypracowany 

z lokalnymi przedsiębiorcami. W ramach tego programu powinny zostać ustalone 

potrzeby pracodawców w zakresie kompetencji potrzebnych do pracy, następnie zgodnie 

z przygotowaną diagnozą mogliby zostać wyszkoleni bezrobotni z obszaru rewitalizacji, 

którzy jednocześnie po odbyciu z wynikiem pozytywnym kursu znaleźliby pracę u danego 

przedsiębiorcy.   

Osoby wymagające opieki: starsze i niepełnosprawne 

16) Wspieranie młodych osób niepełnosprawnych 

Uwagę należy zwrócić także na młode, niepełnosprawne osoby, które ukończyły ośrodki 

szkolno-wychowawcze i brakuje dla nich oferty, ponieważ nie kwalifikują się 

do Środowiskowego Domu Samopomocy ani do WTZ (warsztaty terapii zajęciowej). 



119 | S t r o n a  

 
 

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Konieczne jest także dostosowanie oferty i placówek do potrzeb dzieci 

z niepełnosprawnościami.   

17) Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w rynku pracy  

Koniecznym wydaje się wdrożenie programu umożliwiającego osobom niepełnosprawnym 

wejście na rynek pracy, a pracodawcom przełamanie lęku przed zatrudnieniem osoby 

niepełnosprawnej. Do rozważenia pozostaje także tworzenie mieszkań 

chronionych/treningowych dla osób niepełnosprawnych, które pozwoliłyby na ich 

usamodzielnienie, a także tworzenie Zakładów Aktywności Zawodowej (ZAZ).    

18) Zapewnienie usług opiekuńczych i wspierających dla osób starszych 

Miasto mogłoby sfinansować, w jakiejś części, pomoc dla osób starszych, przystosować 

więcej wykwalifikowanych opiekunek, zapewnić wsparcie w rehabilitacji domowej (NFZ 

płaci za mniejszą liczbę osób niż rzeczywiste potrzeby).  

Należy rozważyć możliwość wprowadzenia usług tzw. „złotej rączki”, która realizowałby 

drobne usługi naprawcze w domach seniorów, przykładem jest Kraków i Warszawa, które 

wprowadziły takie działania.  

19) Zapewnienie oferty spędzania czasu dla osób starszych51  

Pomysłem na działania w ramach rewitalizacji może być stworzenie klubu seniora, gdzie 

realizowane mogłyby być zajęcia dla osób starszych – np. gimnastyki, o zdrowym stylu 

życia. 

Ważne jest także zapewnienie dostępu do informacji dla osób starszych. Potrzebne 

są miejsca gdzie można za darmo korzystać z komputera. W mieście powinna być 

darmowa gazeta informacyjna, gdzie będą zawarte informacje dla seniorów – zarówno w 

kontekście dostępnej oferty spędzania czasu wolnego, ale także w zakresie zdrowia, 

opieki, wsparcia dla seniorów i bezpieczeństwa. 

Należy wspierać organizacje działające na rzecz osób starszych i starać się docierać do 

tych seniorów, którzy obecnie nie wychodzą z domu. Ważne są też zajęcia 

międzypokoleniowe, seniorzy mają ogromną wiedzę, doświadczenie mogą ją 

przekazywać młodszym pokoleniom. Chcą czuć się potrzebni. Warto prowadzić warsztaty 

wymiany wiedzy między młodymi i starszymi. 

Inne działania wpływające na cały obszar rewitalizacji  

20) Powinny zostać przeprowadzone działania, które poprawiłyby poczucie 

bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji m.in. zwiększenie liczby patroli straży 

                                                           
51 Urząd Miasta rozpoczął już realizację działań w tym zakresie poprzez wdrażanie projektu: „Żyrardów stawia 
na seniorów”. W ramach tego przedsięwzięcia powstał Klub Seniora  dla mieszkańców Żyrardowa w wieku 60+. 
„Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w projekcie otrzymają wsparcie w zakresie usług opiekuńczych w 
postaci: spotkań/konsultacji z: rehabilitantem, psychologiem, psychiatrą, dietetykiem, muzykoterapeutą, 
prawnikiem, farmaceutą. W projekcie przewidziane są zajęcia: taneczne, fitness, nordic-walking, plastyczne, 
treningu pamięci, ogrodniczo/florystyczne, komputerowe, jogi oraz prelekcje dotyczące pielęgnacji ciała. 
Ponadto zajęcia będą miały charakter integracji kulturalnej i społecznej” – źródło: 
https://www.zyrardow.pl/5122,2019?tresc=51826 
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miejskiej oraz policji oraz zwiększenie liczby kamer monitoringu i zapewnienie 

lepszego oświetlenia ulic i przestrzeni międzyblokowych oraz podwórek.  

21) Należy ograniczyć dostęp do alkoholu, szczególnie w godzinach nocnych. 

Inne działania dotyczące obszaru rewitalizacji związane z  kwestiami infrastrukturalnymi 

zostały zawarte w Pogłębionej diagnozie technicznej i zabytkoznawczej dla obszaru 

rewitalizacji wyznaczonego dla miasta Żyrardowa oraz w Pogłębionej diagnozie sfery 

funkcjonalno-przestrzennej  dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego dla miasta 

Żyrardowa. 

Poniżej znajduje się zestawienie zidentyfikowanych problemów w powiązaniu 

z zaproponowanymi rozwiązaniami (Tabela 16, Tabela 17). 
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Tabela 16. Zidentyfikowane problemy w sferze społecznej w powiązaniu z zaproponowanymi rozwiązaniami cz.I 

Zidentyfikowane 
problemy 

1. Wspieranie 
rodzin 

niewydolnych 
wychowawczo 

2. Zapewnienie 
dostępu do 

tanich 
mieszkań 

3. Wspieranie 
młodych 
rodziców 

4. Kompleksowe 
podejście do 

rodziny 

5. Organizacja 
imprez i 

wydarzeń 
integracyjnych 

dla całych 
rodzin 

6. Zapewnienie 
oferty i  miejsc 
do spędzania 

czasu wolnego 

7. Rozwijanie 
pracy 

podwórkowej i 
animacyjnej 

8. Wspieranie w 
procesie 
edukacji 

9. Utworzenie 
funduszu 

remontowego/
opracowanie i 

wdrożenie 
systemu dopłat 

10. Zwiększenie 
zaangażowania 
mieszkańców w 
życie społeczne 

na obszarze 
rewitalizacji 

kryzys wartości w 
rodzinie (1) 

x x x x x           

dziedziczenie biedy (2) x x x x             

uzależnienia od pomocy 
społecznej (2) 

  x x x             

niewydolność 
wychowawcza i 
opiekuńcza (3) 

x   x x x           

brak umiejętności 

gospodarowania środkami 
pieniężnymi (4) 

x                   

niewystarczające 
mechanizmy wsparcia 
rodziny (17) 

x   x x             

ubóstwo (5)     x               

przemoc domowa (6) x x                 

uzależnienia (7)           x         

złe warunki mieszkaniowe 
(8) 

                x   

frustracje, kryzysy i 
załamania nerwowe (9) 

x                   

niskie wyniki w nauce (11)           x   x     

zaniedbanie dzieci i 
młodzieży (wychowanie 
przez ulicę) (12) 

          x x       

przemoc i agresja wśród 
młodych ludzi (13) 

          x x       

ograniczone możliwości 
rozwoju dzieci  i młodzieży 
(15) 

          x   x     

utracone talenty (16)               x     

niewystarczająca oferta 
spędzania czasu wolnego 
(18) 

          x x x     

niski poziom uczestnictwa 
w życiu społecznym i 
kulturalnym (19) 

          x   x   x 

niski poziom kapitału 
społecznego (20) 

          x x x     

niski poziom udziału w 
konsultacjach społecznych 
(21) 

            x     x 

brak postaw 
obywatelskich (22) 

            x x   x 

brak tożsamości lokalnej 
(23) 

            x x   x 

brak miejsc spotkań i 
integracji (24) 

          x       x 

ograniczona integracja 
międzypokoleniowa (25) 

        x           

wykluczenie społeczne 
osób starszych i 
niepełnosprawnych 
(26) 

                    

niewystarczający poziom 
usług opiekuńczych (27) 

    x               

 samotność (28)                     

ograniczone możliwości 
wejścia na rynek pracy 
(29) 

                    

ograniczony dostęp do 
informacji (30) 

                    



122 | S t r o n a  

 
 

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

Zidentyfikowane 
problemy 

1. Wspieranie 
rodzin 

niewydolnych 
wychowawczo 

2. Zapewnienie 
dostępu do 

tanich 
mieszkań 

3. Wspieranie 
młodych 
rodziców 

4. Kompleksowe 
podejście do 

rodziny 

5. Organizacja 
imprez i 

wydarzeń 
integracyjnych 

dla całych 
rodzin 

6. Zapewnienie 
oferty i  miejsc 
do spędzania 

czasu wolnego 

7. Rozwijanie 
pracy 

podwórkowej i 
animacyjnej 

8. Wspieranie w 
procesie 
edukacji 

9. Utworzenie 
funduszu 

remontowego/
opracowanie i 

wdrożenie 
systemu dopłat 

10. Zwiększenie 
zaangażowania 
mieszkańców w 
życie społeczne 

na obszarze 
rewitalizacji 

wysoki poziom 
bezrobocia (10) 

    x               

niskie kwalifikacje (31)     x         x     

wyuczona bezradność 
(32) 

x                   

brak wzorców aktywnego 
poszukiwania pracy,  życia 
w społeczeństwie (33) 

x   x         x     

upadek zakładów 
lniarskich (34) 

                    

zadłużenie (35)     x               

niewystarczające formy 
wsparcia na rynku pracy 
dla młodych matek (42) 

    x               

przestępstwa, przejawy 
przemocy, agresji (36) 

                    

konflikty międzysąsiedzkie 
(37) 

                  x 

brak zaufania do władz 
publicznych i służb 
miejskich (38) 

       x          x   

niewystarczająca liczba 
nowoutworzonych miejsc 
pracy (43) 

          

nielegalne podejmowanie 
pracy (44) 

          

postępująca degradacja 
zabytkowej tkanki (39) 

                x x 

dewastacja przestrzeni 
(40) 

                  x 

brak edukacji lokalnej 
(41) 

            x x   x 

Źródło: opracowanie własne  

 

Tabela 17. Zidentyfikowane problemy w sferze społecznej w powiązaniu z zaproponowanymi rozwiązaniami cz.II 

Zidentyfikowane 
problemy 

11. Prowadzenie działań 
edukacyjnych 
związanych z 
dziedzictwem 
historycznym i 

kulturowym 

12. Stosowanie 
klauzul 

społecznych 

13. Zlecanie zadań 
fachowcom z 

obszaru 
rewitalizacji 

14. Prowadzenie 
programów 
aktywizacji 
zawodowej 

15. Wspieranie 
młodych osób 

niepełnosprawnyc
h 

16. Zwiększenie 
udziału osób 

niepełnosprawnyc
h w rynku pracy 

17. Zapewnienie 
usług 

opiekuńczych i 
wspierających dla 

osób starszych 

18. Zapewnienie 
oferty spędzania 
czasu dla osób 

starszych 

19. Inne działania 
wpływające na 

cały obszar 
rewitalizacji 

kryzys wartości w 
rodzinie (1) 

                  

dziedziczenie biedy (2)   x x x x x       

uzależnienia od pomocy 
społecznej (2) 

  x x x x x       

niewydolność wychowawcza i 
opiekuńcza (3) 

                  

brak umiejętności 
gospodarowania środkami 
pieniężnymi (4) 

                  

niewystarczające 
mechanizmy wsparcia 
rodziny (17) 

                  

ubóstwo (5)   x x x x x       

przemoc domowa (6)                 x 

uzależnienia (7)                 x 

złe warunki mieszkaniowe 
(8) 

x                 

frustracje, kryzysy i 
załamania nerwowe (9) 
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Zidentyfikowane 
problemy 

11. Prowadzenie działań 
edukacyjnych 
związanych z 
dziedzictwem 
historycznym i 

kulturowym 

12. Stosowanie 
klauzul 

społecznych 

13. Zlecanie zadań 
fachowcom z 

obszaru 
rewitalizacji 

14. Prowadzenie 
programów 
aktywizacji 
zawodowej 

15. Wspieranie 
młodych osób 

niepełnosprawnyc
h 

16. Zwiększenie 
udziału osób 

niepełnosprawnyc
h w rynku pracy 

17. Zapewnienie 
usług 

opiekuńczych i 
wspierających dla 

osób starszych 

18. Zapewnienie 
oferty spędzania 
czasu dla osób 

starszych 

19. Inne działania 
wpływające na 

cały obszar 
rewitalizacji 

niskie wyniki w nauce (11)                   

zaniedbanie dzieci i 
młodzieży (wychowanie 
przez ulicę) (12) 

                  

przemoc i agresja wśród 
młodych ludzi (13) 

                x 

ograniczone możliwości 
rozwoju dzieci  i młodzieży 
(15) 

                  

utracone talenty (16)                   

niewystarczająca oferta 
spędzania czasu wolnego 
(18) 

                  

niski poziom uczestnictwa w 
życiu społecznym i 
kulturalnym (19) 

                  

niski poziom kapitału 
społecznego (20) 

                  

niski poziom udziału w 
konsultacjach społecznych 
(21) 

x                 

brak postaw obywatelskich 
(22) 

x                 

brak tożsamości lokalnej 
(23) 

x                 

brak miejsc spotkań i 
integracji (24) 

              x   

ograniczona integracja 
międzypokoleniowa (25) 

              x   

wykluczenie społeczne 
osób starszych i 
niepełnosprawnych (26) 

        x x x x   

niewystarczający poziom 
usług opiekuńczych (27) 

            x     

 samotność (28)             x x   

ograniczone możliwości 
wejścia na rynek pracy (29) 

  x       x       

ograniczony dostęp do 
informacji (30) 

              x   

wysoki poziom 
bezrobocia (10) 

  x x x   x       

niskie kwalifikacje, 
brak/niski poziom 
wykształcenia  (31) 

  x   x x x       

wyuczona bezradność (32)                   

brak wzorców aktywnego 
poszukiwania pracy,  życia w 
społeczeństwie (33) 

                  

upadek zakładów lniarskich 
(34) 

  x x x           

zadłużenie (35)   x x x   x       

niewystarczające formy 
wsparcia na rynku pracy dla 
młodych matek (42) 

                  

niewystarczająca liczba 
nowoutworzonych miejsc 
pracy (43) 

 x x       

nielegalne podejmowanie 
pracy (44) 

   x      

przestępstwa, przejawy 
przemocy, agresji (36) 

                x 

konflikty międzysąsiedzkie 

(37) 

                x 

brak zaufania do władz  x                 
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Zidentyfikowane 
problemy 

11. Prowadzenie działań 
edukacyjnych 
związanych z 
dziedzictwem 
historycznym i 

kulturowym 

12. Stosowanie 
klauzul 

społecznych 

13. Zlecanie zadań 
fachowcom z 

obszaru 
rewitalizacji 

14. Prowadzenie 
programów 
aktywizacji 
zawodowej 

15. Wspieranie 
młodych osób 

niepełnosprawnyc
h 

16. Zwiększenie 
udziału osób 

niepełnosprawnyc
h w rynku pracy 

17. Zapewnienie 
usług 

opiekuńczych i 
wspierających dla 

osób starszych 

18. Zapewnienie 
oferty spędzania 
czasu dla osób 

starszych 

19. Inne działania 
wpływające na 

cały obszar 
rewitalizacji 

publicznych i służb miejskich 
(38) 

postępująca degradacja 
zabytkowej tkanki (39) 

x                 

dewastacja przestrzeni (40) x               x 

brak edukacji lokalnej (41) x                 

Źródło: opracowanie własne  
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Załącznik 1. Kwestionariusz badania PAPI z mieszkańcami  

Badanie diagnozujące zjawiska i czynniki kryzysowe na obszarze rewitalizacji 

Dzień dobry, 

zapraszam Pana/Panią do udziału w badaniu, którego celem jest pogłębienie diagnozy 

wyznaczonego w mieście obszaru rewitalizacji. Dla tego terenu przygotowany zostanie 

Gminny Program Rewitalizacji – dokument, w którym wyznaczone będą działania, 

projekty obejmujące sferę społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, 

środowiskową i techniczną, mające pomóc wyprowadzić obszar rewitalizacji z trudności, 

deficytów jakie posiada. Z tego powodu bardzo istotne jest Pana/Pani zdanie i wskazanie 

faktycznych przyczyn występujących tu problemów oraz sposobów ich rozwiązywania. 

Pozwoli to lepiej przygotować Gminny Program Rewitalizacji i zaplanować właściwe 

zintegrowane przedsięwzięcia i instrumenty wsparcia obszaru rewitalizacji. 

Badanie jest w pełni anonimowe. 

(ankieter wyposażony w mapę pokazuje ją respondentowi) 

 

1. Czy lubi Pan/Pani swoje 

miejsce zamieszkania? (jednokrotny wybór) 

A. Tak 

(Dlaczego?)………………………………………………………………………………………….. (przejście do 

pytania 4.) 

B. Nie 

(Dlaczego?)…………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

C. Nie wiem/trudno powiedzieć 

(nie czytać) 

 

2. Czy gdyby miał Pan/Pani możliwość przeprowadzki, chciałby Pan/Pani z niej 

skorzystać? (jednokrotny wybór) 

A. Tak. 

Dlaczego?............................................................................................... 

(przejście do pytania 3.) 

B. Nie (przejście do pytania 4.) 

C. Nie wiem (nie czytać)  

 

3. Dokąd by Pan/Pani się przeprowadził/a? (jednokrotny wybór) 

A. Inny rejon miasta w granicach obszaru rewitalizacji 

(dokąd?)…………………………………………………………… 

B. Inny rejon miasta poza obszarem rewitalizacji 

C. Poza Żyrardów 

(dokąd?)…………………………………………………………………………………………………………………… 

D. Nie wiem (nie czytać)  

 

4. Jak mógłby/mogłaby 

Pan/Pani określić swoje kontakty z sąsiadami? (jednokrotny wybór) 

A. bywamy u siebie na imieninach, uroczystościach rodzinnych itp. 

B. świadczymy sobie drobne przysługi (pomoc w zakupach, opieka nad dziećmi)  

C. kiedy się spotykamy to powiemy sobie „dzień dobry”, ale nic więcej  

D. występują pomiędzy nami spory/kłótnie 

E. nie rozmawiamy ze sobą 
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F. nie wiem/nie mam zdania (nie czytać) 

 

5. Jak ocenia Pan/Pani 

natężenie poszczególnych problemów społecznych  w okolicy Pana/Pani 

miejsca zamieszkania? (jednokrotny wybór) 

1=nie występuje 

2=niskie 

3=średnie 

4=wysokie 

5=nie wiem/nie mam 

Lp

. 

Problem 1 2 3 4 5 

1.  Bezdomność      

2.  Alkoholizm      

3.  Narkomania      

4.  Przemoc w rodzinie      

5.  Wandalizm      

6.  Dziedziczenie biedy       

6. Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w okolicy miejsca swojego 

zamieszkania? (jednokrotny wybór) 

A. Zdecydowanie tak (przejście 

do pytania 8) 

B. Raczej tak (przejście do 

pytania 8) 

C. Ani tak, ani nie (przejście do 

pytania 8) 

D. Raczej nie (przejście do 

pytania 7) 

E. Zdecydowanie nie (przejście 

do pytania 7) 

F. nie wiem  (nie czytać) 

(przejście do pytania 8) 

 

7. Jakie zjawiska sprawiają, 

że nie czuje się Pan/Pani bezpiecznie w  miejscu swojego zamieszkania i 

jego najbliższej okolicy? (wielokrotny wybór) 

A. Zaczepianie przez grupy 

agresywnej młodzieży 

B. Niszczenie mienia przez 

wandali 

C. Agresja/zaczepki ze strony 

osób pod wpływem alkoholu, narkotyków   

D. Brawurowo jeżdżący 

kierowcy 

E. Występujące włamania i 

kradzieże 

F. Występujące bójki i pobicia 

G. Inne. 

Jakie?..........................................................................................................

................................... 
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8. Jak często uczestniczy 

Pani/Pan w wydarzeniach kulturalnych (spotkaniach autorskich spektaklach 

teatralnych, koncertach) organizowanych w mieście? (jednokrotny wybór) 

A. Bardzo często (m.in. 1-2 razy w tygodniu) (przejście do pytania 10) 

B. Często (min. 1 w miesiącu) (przejście do pytania 10) 

C. Rzadko (raz na pół roku) (przejście do pytania 9) 

D. Nie uczestniczę w tego typu wydarzeniach/imprezach (przejście do pytania 9) 

E. Nie wiem / nie mam zdania (nie czytać) (przejście do pytania 10) 

 

9. Jaki jest powód Pana/Pani rzadkiego /braku uczestnictwa w wydarzeniach 

kulturalnych (np. spotkaniach autorskich, spektaklach teatralnych, 

koncertach) organizowanych w mieście? (wielokrotny wybór) 

A. Brak środków finansowych 

B. Brak czasu 

C. Brak informacji na temat organizowanych imprez 

D. Brak wystarczająco atrakcyjnej oferty 

E. Trudności z dotarciem do miejsc, w których odbywają się imprezy 

F. Brak odpowiedniego towarzystwa 

G. Zły stan zdrowia 

H. Konieczność sprawowania opieki nad bliską osobą/nad dzieckiem 

I. Inne. Jakie?.......................................................... 

 

10. Czy jest Pan/Pani członkiem organizacji pozarządowych działającej na 

terenie Żyrardowa? (jednokrotny wybór) 

A. Tak. 

Jakich?....................................................................................................

.................................. 

B. Nie 

C. Odmowa udzielenia odpowiedzi (nie czytać) 

 

11. Czy korzysta Pan/Pani z oferty, którą kierują do mieszkańców organizacje 

pozarządowe działające na terenie miasta?  (jednokrotny wybór) 

A. Tak. Jakich 

organizacji?.............................................................................................

....................... 

B. Nie 

C. Odmowa udzielenia odpowiedzi (nie czytać) 

 

12. Jaki jest Pana/Pani status zawodowy? 

A. Praca najemna  (przejście do pytania 13) 

B. Prowadzę własną działalność gospodarczą (przejście do pytania 18) 

C. Osoba ucząca się – uczeń/student (przejście do pytania 14) 

D. Bezrobotny ………………………………………………………………………………………… (przejście 

do pytania 14) 

E. Nieaktywny zawodowo od …. lat (przejście do pytania 14) 

F. Emeryt (przejście do pytania 17) 

G. Rencista (przejście do pytania 17) 

H. Inne. Jakie? 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

13. Proszę podać formę zatrudnienia  [Proszę zaznaczyć wszystkie formy 

zatrudnienia, jeśli respondent wykonuje więcej niż jedną pracę] 

A. Umowa o pracę (na czas nieokreślony, na czas określony) 

B. Inna forma umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło) 
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C. Inne. Jakie? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Czy rozważa Pan(i) możliwość założenia własnej firmy w perspektywie 2-3 

lat? (jednokrotny wybór) 

A. tak (przejście do pytania 15) 

B. nie (przejście do pytania 16) 

C. nie wiem (nie czytać) (przejście do pytania 17) 

 

15. Czy firma byłaby prowadzona na terenie Żyrardowa? (jednokrotny wybór) 

A. tak (przejście do pytania 17) 

B. nie (przejście do pytania 17) 

C. nie wiem  (nie czytać) (przejście do pytania 17) 

 

16. Co powstrzymuje Pana/Panią przed założeniem własnej działalności 

gospodarczej? (wielokrotny wybór)  

A. brak środków finansowych 

B. brak pomysłu na własny biznes 

C. obawa przed utratą płynności finansowej  

D. brak wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia firmy 

E. obawa przed trudnościami finansowymi w początkowym okresie prowadzenia 

firmy 

F. niechęć do ryzyka zawiązanego z prowadzeniem własnej działalności  

G. zbyt duża biurokracja związana z zakładaniem działalności  

H. inne., jakie? 

 

17. Czy lokal, w którym Pan/Pani mieszka jest zadłużony? (jednokrotny wybór) 

A. tak (przejście do pytania 18) 

B. nie (przejście do pytania 19) 

C. odmowa udzielenia odpowiedzi (przejście do pytania 19) 

D. nie wiem  (nie czytać) (przejście do pytania 19) 

 

18. Co spowodowało, że doszło do zadłużenia przez Pana/Panią lokalu? 

(wielokrotny wybór) 

A. Choroba w rodzinie uniemożliwiająca podjęcie działań zarobkowych 

B. Konieczność sprawowania opieki nad bliską osobą 

C. Niskie wynagrodzenie otrzymywane za pracę 

D. Zły stan zdrowia uniemożliwiający podjęcie pracy lub innych działań 

przyczyniających się do polepszenia sytuacji materialnej  

E. Niska emerytura, świadczenia przedemerytalne 

F. Utrata pracy 

G. Zbyt wysoki czynsz i opłaty 

H. Odmowa udzielenia odpowiedzi 

I. Inne. Jakie? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

19. Jakie są Pani/Pana 

zdaniem atuty mieszkania w obecnym miejscu? (wielokrotny  wybór) 

A. Wszędzie jest blisko 

B. Bogata oferta usługowo - 

handlowa 

C. Dobrze funkcjonująca 

komunikacja publiczna  
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D. Przyjaźni, związani ze sobą 

ludzie 

E. Bliskość zamieszkiwania 

rodziny, bliskich osób 

F. Obszar ma swój specyficzny 

klimat 

G. Szeroka oferta kulturalna 

świadczona przez instytucje zlokalizowane na obszarze 

H. Dobrze rozbudowana sieć 

placówek edukacyjnych 

I. Tereny zieleni  

J. Inne. 

Jakie?......................................................................................................

................................. 

 

20. Jakie są wg Pana/Pani 

najważniejsze wady mieszkania w obecnym miejscu ? (wielokrotny wybór) 

A. Brudno, zaśmiecone ulice 

B. Trudności w poruszaniu się 

osób z problemami ruchowymi (bariery architektoniczne)  

C. Duże zanieczyszczenie 

powietrza 

D. Wysokie czynsze 

E. Za mało placów zabaw 

F. Za mało zieleni 

G. Złe warunki mieszkaniowe 

(np. brak wyposażenia mieszkania w łazienkę) 

H. Nie czuję się bezpiecznie 

I. Inne. 

Jakie?....................................................................................................

................................. 

 

21. Czy w pobliżu  Pana/Pani 

miejsca zamieszkania brakuje jakiś sklepów i usług? 

 A. TAK (przejście do 

pytania 22) 

B. NIE (przejście do 

pytania 23) 

21.1. W okolicy brakuje 

sklepów 

  

21.2. W okolicy brakuje 

usług 

  

 

22. Jakich usług i sklepów 

brakuje w pobliżu Pana/ Pani miejsca zamieszkania? (wielokrotny wybór) 

Handel  Usługi  

A. S

klepy spożywcze - osiedlowe 

 B. U

sługi gastronomiczne – restauracje, 

bary, kawiarnie, puby  

 

C. S

klepy spożywcze – dyskonty, 

supermarkety 

 D. U

sługi oświatowe – szkoły językowe, 

dodatkowe zajęcia edukacyjne, 

prywatne przedszkole itp. 
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E. P

iekarnie  

 F. U

sługi związane z urodą  - fryzjerskie, 

kosmetyczne 

 

G. S

klepy mięsne, rybne, warzywnicze  

 H. U

sługi transportu i komunikacji 

 

I. S

klepy przemysłowe z art. 

codziennego użytku np. środki 

czystości, chemia gospodarcza, 

kosmetyki, drogerie itp.  

 J. U

sługi motoryzacyjne – warsztaty 

samochodowe 

 

K. S

klepy z nową odzieżą, obuwiem  

 L. U

sługi doradcze - prawne, podatkowe, 

księgowe  

 

M. S

klepy z odzieżą używaną  

 N. U

sługi turystyczne – biura podróży 

 

O. S

klepy ze sprzętem RTV i AGD  

 P. U

sługi łączności - telefonii i informatyki  

 

Q. S

klepy z meblami i wyposażeniem 

wnętrz  

 R. U

sługi rozrywkowo-sportowe - kina, 

dyskoteki, kręgielnie, bilardy, szkoły 

tańca itp. (wolny czas)  

 

S. S

klepy sportowe i z art. turystyczno- 

wypoczynkowymi  

 T. U

sługi zdrowotne – prywatne gabinety 

lekarskie, stomatologia itp. 

 

U. S

klepy z art. budowlano remontowym 

- dom i ogród 

 V. U

sługi finansowe – banki, 

ubezpieczenia, maklerskie, 

wierzytelności 

 

W. S

klepy z artykułami medycznymi – 

apteki, sprzęt rehabilitacyjny itp.  

 X. K

wiaciarnie  

 

Y. S

klepy z art. papierniczymi, kioski 

ruchu, księgarnie itp.  

 Z. I

nne. Jakie? 

 

AA. I

nne. Jakie? 

   

 

23. Jak ocenia Pani/Pan 

wygląd i wyposażenie podwórek i przestrzeni międzyblokowych w Pani/Pana 

najbliższym otoczeniu? Bardzo prosimy o ocenę na skali od 1 do 5, gdzie 1 

oznacza niski, a 5 wysoki (jednokrotny wybór) 

 

Lp. Oceniany aspekt 1 2 3 4 5 Nie 

wiem 

Brak 

danego 

elementu 

1.  Czystość przestrzeni        

2.  Oświetlenie         

3.  Monitoring        

4.  Ławki        
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Lp. Oceniany aspekt 1 2 3 4 5 Nie 

wiem 

Brak 

danego 

elementu 

5.  Kosze na śmieci        

6.  Zieleń        

7.  Place zabaw dla dzieci         

8.  Miejsca rekreacji i wypoczynku np. siłownie 

plenerowe 

       

9.  Miejsca parkingowe        

 

24. Czy chciałby/chciałaby 

się Pan/Pani włączyć w działania dotyczące poprawy wyglądu najbliższej 

przestrzeni? (jednokrotny wybór) 

A. Tak 

B. Nie  

C. Nie wiem (nie czytać) 
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METRYCZKA 

 

1. P
łeć: (jednokrotny wybór) 

A. kobieta 
B. mężczyzna 

C. Odmowa udzielenia odpowiedzi (nie 
czytać) 
 

2. M
iejsca zamieszkania: (pytanie 

otwarte) 
                  ulica 

……………………………………………………………. 

3. W

iek: (jednokrotny wybór) 
A. poniżej 18 lat 
B. 18-24 lata  
C. 25-34 
D. 35-44 
E. 45-54 
F. 55-64 

G. powyżej 65 lat   
H. Odmowa udzielenia odpowiedzi (nie 

czytać) 
 

4. L

iczba lat zamieszkiwania na 
obszarze rewitalizacji: (jednokrotny 
wybór) 

A. Od urodzenia  
B. Powyżej 15 lat (ale nie od urodzenia) 
C. 9-15 lat 
D. 5-8 lat 

E. Poniżej 5 lat 
F. Odmowa udzielenia odpowiedzi (nie 

czytać) 

5. W
ykształcenie: (jednokrotny wybór) 

A. B

rak wykształcenia 
B. P

odstawowe lub gimnazjalne 
C. Z

asadnicze zawodowe  
D. Ś

rednie 
E. W

yższe  
F. I

nne: ………………………………………… 

G. O
dmowa udzielenia odpowiedzi (nie 

czytać) 
 

6. P
oziom dochodów netto (w 
przeliczeniu na 1 osobę 

w gospodarstwie domowym): 
(jednokrotny wybór) 

A. P
oniżej 500 zł 

B. 5
00-1000 zł 

C. 1
001-1500 zł 

D. 1
501-2000 zł 

E. P

owyżej 2000 zł 
F. O

dmowa udzielenia odpowiedzi (nie 
czytać) 
 

7. Liczba członków Pana/Pani 
gospodarstwa domowego: 
(jednokrotny wybór) 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 i więcej 

F. Odmowa udzielenia odpowiedzi (nie 
czytać) 

8. W
yposażenie w zamieszkiwanym 
lokalu (wielokrotny   wybór)  

A. T

oaleta 
B. P

rysznic/wanna 
C. P

ralka 
D. I

nternet 
E. T

elewizor 
F. O

dmowa udzielenia odpowiedzi (nie 
czytać) 

9. Powierzchnia zamieszkiwanego 10. L
iczba pokoi w miejscu 
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lokalu: (jednokrotny wybór) 

A. Poniżej 30m2 

B. 31-60 m2 

C. 61-90 m2 

D. 91-120 m2 

E. Powyżej 120 m2 

F. Odmowa udzielenia odpowiedzi (nie 
czytać) 

zamieszkania: (jednokrotny wybór) 

A. 1 

B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5

 i więcej 
F. O

dmowa udzielenia odpowiedzi (nie 
czytać) 
 

11. Forma własności mieszkania: 
(pytanie otwarte) 

A. Własnościowe 

B. Komunalne 

C. Wynajęte 

D. Inne. 
Jakie?................................................
.............. 

E. Odmowa udzielenia odpowiedzi (nie 
czytać) 

 

12. Ocena Pana/Pani sytuacji 
materialnej: (jednokrotny wybór) 

A. Mam na tyle dużo pieniędzy, że nie 
muszę oszczędzać nawet na większe 

wydatki 

B. Pieniędzy starcza na wszystkie wydatki, 

a  część mogę odłożyć  

C. Na co dzień pieniędzy starcza, ale nie 
stać mnie na większe wydatki 

D. Muszę odmawiać sobie wielu rzeczy, aby 
pieniędzy starczyło na życie 

E. P
ieniędzy nie starcza nawet na 

najpilniejsze potrzeby  

F. N
ie wiem/trudno powiedzieć (nie czytać) 

 


