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PLAN ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ NA MAZOWSZU
Plan rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020 jest programem
wojewódzkim opracowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Określone
są w nim szczegółowe cele niezbędne dla rozwoju ekonomii społecznej w
województwie mazowieckim, opisano sposób ich realizacji oraz rezultaty i wskaźniki.
Osiągnięcie ich do roku 2020 ma kluczowe znaczenie dla rozwoju ekonomii społecznej
w województwie. Plan zawiera również propozycje konkretnych działań, które mają
doprowadzić do osiągnięcia zamierzonych efektów zgodnie ze Strategią Rozwoju
Województwa Mazowieckiego oraz założeniami nowego okresu programowania
funduszy Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest realizacją obowiązku wynikającego
z art. 5, ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Jest to
dokument, który określa zasady, formy oraz obszary wzajemnej współpracy samorządu
województwa i organizacji pozarządowych na Mazowszu. Program jest tworzony
cyklicznie w okresach rocznych przez Urząd Marszałkowski Wojewwództwa
Mazowieckiego w Warszawie.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
PRZECIWDZIAŁANIE HANDLOWI LUDŹMI
Monitorowanie aktywności administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania
handlowi ludźmi spoczywa na Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Na portalu
www.handelludzmi.eu udostępniona została obszerna baza wiedzy, w tym
obowiązujące akty prawne, statystyki, artykuły, publikacje, ciekawostki, sondy,
materiały informacyjne i multimedialne, poświęcone tej problematyce.
Instytucją rządową zajmującą się problematyką handlu ludźmi na terenie województwa
mazowieckiego jest Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – Wydział Polityki
Społecznej
https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/polityka-spoleczna/przeciwdzialanie-handl
Plansze mobilnej wystawy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nt. handlu
ludźmi - plik PDF 6,85 MB
STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Strategia polityki społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 stanowi
integralną część Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 i
obejmuje w szczególności programy: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
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