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CZĘŚĆ I- INFORMACJE OGÓLNE. 

1.1 CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY WOLA. 

 

1.1.1.  Położenie i charakterystyka dzielnicy Wola. 

Wola jest jedną z osiemnastu dzielnic m. st. Warszawy. Zajmuje obszar 19,26 km2. Jej granice 
stanowią: południowo- zachodnie tereny Żoliborza Przemysłowego, północna strona obwodowej 
linii kolejowej ze stacją Warszawa Gdańska, Al. Jana Pawła II, Al. Jerozolimskie, linia WKD, 
południowa strona linii kolejowej na odcinku Warszawa Włochy- Warszawa Zachodnia, zachodnia 
strona Lasku na Kole oraz północno- zachodnia strona Al. Armii Krajowej.   

Wola podzielona jest na 8 rejonów: Koło, Ulrychów, Odolany, Powązki, Nowolipie, Młynów, 
Czyste, Mirów. Różnią się one gęstością i czasem powstania budynków mieszkalnych. Rejony 
położone bliżej Śródmieścia- gęsta zabudowa, zaś tereny zachodnie dzielnicy- z dużymi 
obszarami parkowymi: Lasek na Kole, Park Moczydło, Park Szymańskiego, Park Sowińskiego. 
Wola to dzielnica z bogatą historią, których świadectwem są pomniki, cmentarze i liczne zabytki. 
Na dzisiejszy wygląd Woli największy wpływ miał okres dwudziestolecia międzywojennego- rozwój 
przemysłu ciężkiego- powstały liczne, wielkie fabryki, zakłady przemysłowe, a następnie okres 
powojenny, kiedy to Wola była dzielnicą robotniczą- tzw. „czerwona Wola”.  

W ostatnich latach Wola zmieniła swoje oblicze. Jest dzielnicą znaczących i szybko 
dokonujących się zmian. Likwidowane są zaniedbania architektoniczne, a w miejsce starych fabryk 
powstając centra biznesu, handlu i usług, zaś przedwojenne kamienice są poddawane kapitalnym 
remontom lub w ich miejsce powstają nowoczesne budynki mieszkalne i osiedla deweloperskie. 
Od 2014 r. na Woli trwa budowa II linii warszawskiego metra. Jej pierwszy odcinek został 
uruchomiony w marcu 2015 i liczył 7 stacji, w tym dwie na terenie Woli: Rondo Daszyńskiego 
i Rondo ONZ. Od listopada 2016 r. trwa druga rozbudowa linii na stacjach Płocka, Górczewska, 
Księcia Janusza i Młynów. Budowa metra ma wpływ na życie mieszkańców, 
a także niektóre formy udzielanej przez Ośrodek pomocy.  

Współczesna Wola jest dzielnicą kontrastów, gdzie relikty historii sąsiadują   
z nowoczesną infrastrukturą.  
 

1.1.2.  Struktura demograficzna. 

Według danych Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Dzielnicy Wola (stan 
na dzień 31.12.2018 r.), Dzielnicę zamieszkuje 133.770 mieszkańców (wzrost w stosunku do roku 
ubiegłego o 1.253 osoby).  

W poniższych tabelach przedstawiono dane uzyskane z Delegatury Biura Administracji 
i Spraw Obywatelskich Dzielnicy Wola dotyczące mieszkańców Dzielnicy Wola (posiadających 
stałe lub czasowe zameldowanie) z uwzględnieniem wieku, płci oraz dzieci wg. wieku. Dane te 
obrazują stan na 31.12.2018 r., a dla porównania zestawiono je z danymi na  dzień 31.12.2014 r., 
31.12.2015 r., 31.12.2016 r. i 31.12.2017 r. 
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Tabela 1. Liczba mieszkańców Dzielnicy Wola wg rodzaju pobytu. 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Pobyt stały 
127 318 127 147 126 684 126 462 126 552 

Pobyt czasowy 
6 156 5 607 5 569 6 055 7 218 

Razem 133 474 132 754 132 253 132 517 133 770 

 

Tabela 2. Liczba mieszkańców z podziałem na płeć uwzględniając charakter pobytu. 

 

Tabela 3. Liczba mieszkańców z podziałem na wiek i płeć. 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Podział              
wiekowy 

Liczba 
kobiet 

Liczba 
mężczyzn 

Liczba 
kobiet 

Liczba 
mężczyzn 

Liczba 
kobiet 

Liczba 
mężczyzn 

Liczba 
kobiet 

Liczba 
mężczyzn 

Liczba 
kobiet 

Liczba 
mężczyzn 

Dzieci  
(0-18 lat) 

9 819 10 156 9 898 10 421 10 176 10 755 10 566 11 165 10 932 11 616 

Osoby                
w wieku 
produkcyjnym 
( pow. 18 lat) 

40 541 40 008 39 854 39 493 39 244 38 969 38 840 38 821 38 865 39 213 

Osoby                   
w wieku 
poprodukcyjnym 
( K pow. 60 rż,         
M pow. 65 rż) 

23 729 9 221 23 906 9 182 23 983 9 126 23 985 9 140 23 919 9 225 

Razem 133 474 132 754 132 253 132 517 133 770 

 
Tabela 4. Udział procentowy mieszkańców zarówno w grupach wiekowych jak i z podziałem na płeć 
 w stosunku do wszystkich mieszkańców. 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Podział              
wiekowy 

Liczba 
kobiet 

Liczba 
mężczyzn 

Liczba 
kobiet 

Liczba 
mężczyzn 

Liczba 
kobiet 

Liczba 
mężczyzn 

Liczba 
kobiet 

Liczba 
mężczyzn 

Liczba 
kobiet 

Liczba 
mężczyzn 

Dzieci  
(0-18 lat) 

7,36% 7,61% 7,45% 7,85% 7,69% 8,13% 7,97% 8,43% 8,17% 8,67 % 

Osoby                
w wieku 
produkcyjnym 
( pow. 18 lat) 

30,37% 29,97% 30,02% 29,75% 29,67% 29,46% 29,31% 29,30% 29,05% 29,31% 

Osoby                   
w wieku 
poprodukcyjnym 
( K pow. 60 rż,         
M pow. 65 rż) 

17,78% 6,91% 18,01% 6,92% 18,13% 6,90% 18,10% 6,90% 17,88% 6,90% 

Razem 
wg płci 

55,51% 44,49% 55,48% 44,52% 55,49% 44,49% 55,38% 44,63% 55,11% 44,89% 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Podział 
wg płci 

Liczba 
kobiet 

Liczba 
mężczyzn 

Liczba 
kobiet 

Liczba 
mężczyzn 

Liczba 
kobiet 

Liczba 
mężczyzn 

Liczba 
kobiet 

Liczba 
mężczyzn 

Liczba 
kobiet 

Liczba 
mężczyzn 

Pobyt 
stały 

70 933 56 385 70 803 56 344 70 608 56.076 70 388 56 074 70 241 56 311 

Pobyt 
czasowy 

3 156 3 000 2 855 2 752 2 795 2 774 3003 3052 3475 3743 

Razem 74 089 59 385 73 658 59 096 73 403 58 850 73 391 59 126 73 716 60054 
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Tabela 5. Udział procentowy mieszkańców w grupach wiekowych w stosunku do wszystkich mieszkańców. 

Przedział wiekowy 
ROK 

2014 2015 2016 2017 2018 

Dzieci  
(0-18 lat) 

14,96% 15,30% 15,82% 16,40% 16,86% 

Osoby w wieku produkcyjnym 
( pow. 18 lat) 

60,35 % 59,77 % 59,13 % 58,60 % 58,37 % 

Osoby w wieku 
poprodukcyjnym                      
( K pow. 60 rż,   M pow. 65 rż) 

24,69% 24,93% 25,03% 25,00% 24,78% 

 

Tabela 6. Liczba dzieci z podziałem na wiek. 

Wiek dzieci 2014 2015 2016 2017 2018 

0-6 lat 9 504 9 762 10 104 10 492 10 897 

7-12 lat 5 475 5 720 6 046 6 420 6 709 

13-18 lat 4 996 4 837 4 781 4 819 4 942 

Razem 19 975 20 319 20 931 21 731 22 548 

 

Jak obrazują powyższe zestawienia struktura wieku i płci mieszkańców Dzielnicy Wola oraz 
ich liczebność nie ulega, na przestrzeni ostatnich lat, zasadniczym, radykalnym zmianom. Grupa 
osób w wieku produkcyjnym pow. 18 roku życia, to, oczywiście grupa najliczniejsza (58,37% 
w stosunku do wszystkich mieszkańców). W grupie tej występują osoby nie tylko czynne 
zawodowo, ale również młodzi ludzie kontynuujący naukę, osoby niepełnosprawne niezdolne do 
pracy, osoby będące na zasiłku przedemerytalnym, jak również osoby bezrobotne. Warto jednak 
zauważyć, że liczebność grupy osób w wieku produkcyjnym zmalała w 2018 o 0,23 % 
w stosunku do 2017 r. i była najmniejsza od 5 lat. Wzrosła natomiast ( w stosunku do 2017 r. 
o 0,46%) liczebność dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Tendencja wzrostowa liczby dzieci na 
Woli utrzymuje się od kilku lat. Należy przy tym zauważyć, że blisko połowa ( 48%) wszystkich 
dzieci na Woli nie ukończyła 7 roku życia.  Natomiast udział procentowy seniorów wśród 
wszystkich mieszkańców Woli  choć w 2018r uległ niewielkiemu zmniejszeniu, utrzymuje się na  
bardzo wysokim poziomie  około  25% ogółu mieszkańców.  

Zestawienia powyższe nie uwzględniają informacji o osobach przebywających lub 
mieszkających na Woli i nie zameldowanych ( ani czasowo ani na stałe) w tej Dzielnicy. 
Oszacowanie danych o tej grupie mieszkańców jest bardzo trudne. Spodziewać się jednak należy, 
że są to głównie osoby młode, w wieku aktywności zawodowej ( i ich dzieci), studiujące, 
przybywające do Warszawy w celu zdobycia wykształcenia, pracy, życia w stolicy. 

Liczba osób bezrobotnych mieszkających na Woli, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy 
m.st. Warszawy systematycznie i znacząco zmniejsza się, co jest zgodne z tendencjami 
w całej Warszawie i kraju. Według stanu na dzień 31.12.2018 r. w Urzędzie Pracy 
zarejestrowane były 2 083 osoby, tj. 2,67% (w 2017 r. - 3,54% ) mieszkańców Woli w wieku 
produkcyjnym (wg wskazanych wyżej danych Delegatury Biura Administracji i Spraw 
Obywatelskich Dzielnicy Wola). Nastąpił zatem spadek liczby zarejestrowanych osób 
bezrobotnych z Woli o 663 w stosunku do 2017 r. i aż o 1321 osoby w stosunku do roku 2016.  

• ponad połowa, tj. 51,51 % - 1073 osoby (w 2017 r. – 1 476, tj. 53,75%)  to osoby długotrwale 
bezrobotne ( zmniejszenie w ciągu roku o 403 osoby ),  

• 37,69 % tj.785 osób ( w 2017 r. - 1.005, tj. 36,60%) to osoby powyżej 50 roku życia, 
zmniejszenie w ciągu roku o 220 osób,  

• 4,56% tj.95 osób (w 2017 r. – 5,21% tj. 143) to osoby do 25 roku życia, zmniejszenie 
w ciągu roku o 48 osób. W tej grupie zdecydowanie jest więcej kobiet (aż 72,63% to 
kobiety),  



           - Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy za rok 2018-              7 

 

• 35,53 % tj.740 osób ( w 2017 r. – 35,43% tj. 973 ) to osoby bez kwalifikacji zawodowych, 
zmniejszenie w ciągu roku o 233 osoby,  

• 16,27% tj. 339 osób (w 2017 r. – 16,28% tj. 447 ) to osoby bez doświadczenia zawodowego, 
zmniejszenie w ciągu roku o 108 osób,   

• 14,40% tj. 300 osób ( w 2017 r. – 14,31% tj. 393 ) to osoby samotnie wychowujące dziecko 
( do 6 roku życia), zmniejszenie w ciągu roku o 93 osoby. W tej grupie znajdują się niemal 
wyłącznie kobiety ( stanowią one 92% )  

• 7,30% tj.152 osób ( w 2017 r. - 6,59% tj. 181) to osoby niepełnosprawne.  

Spośród wszystkich osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy aż 42,62 % tj.1.451 osób 
ma ustalony III profil pomocy ( co oznacza tzw. wysoki stopień oddalenia od rynku pracy 
z uwagi na niskie kwalifikacje nie tylko zawodowe, ale w zakresie szeroko rozumianych 
umiejętności społecznych i motywacji oraz gotowości podjęcia pracy). 50,36% osób 
zarejestrowanych w Urzędzie Pracy osób stanowią kobiety (tj.1.049 osób )  

Jak wynika z powyższych danych, wśród osób bezrobotnych nadal, podobnie jak w latach 
ubiegłych, najczęściej mamy do czynienia z osobą długotrwale bezrobotną, bez wykształcenia 
średniego, bez kwalifikacji zawodowych lub z niskimi i nieadekwatnymi do potrzeb rynku pracy 
kwalifikacjami, a w blisko 17%   także bez doświadczenia zawodowego. 

1.1.3. Życie społeczne na Woli i infrastruktura z nim związana.  
 

W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono dane uzyskane z Wydziału Oświaty 

i Wychowania dla Dzielnicy Wola dotyczące liczby placówek przedszkolnych i szkolnych wraz 

z liczbą dzieci/uczniów na poszczególnych poziomach nauczania ze stanem –szkoły publiczne na 

dzień 30.09.2018 r., szkoły niepubliczne na dzień 01.12.2018 r. 

Lp. Rodzaje placówek Liczba placówek 
Liczba 

dzieci/uczniów 
1 Przedszkola -  publiczne 28 3460 

2 Przedszkola prowadzone przez inne niż  
m. st. Warszawa osoby prawne i fizyczne 
 (w tym 1 przedszkole integracyjne) 

21 1038 

3 Oddziały przedszkolne w  publicznych 
szkołach podstawowych 

46 1010 

4 Oddziały przedszkolne w  szkołach 
podstawowych prowadzonych przez inne niż 
m. st. Warszawa osoby prawne i fizyczne 

4 38 

5 Punkty przedszkolne prowadzone przez inne 
niż m. st. Warszawa osoby prawne i fizyczne 
(w tym 1 punkt terapeutyczny) 

4 51 

6 Szkoły podstawowe - publiczne                     
(w tym 1 szkoła podstawowa integracyjna 
oraz 2 szkoły podstawowe z oddziałami 
integracyjnymi) 

19 9106 

7 Szkoły podstawowe prowadzone przez inne 
niż m. st. Warszawa osoby prawne i fizyczne 

6 934 

8 Gimnazja  prowadzone przez inne niż miasto 
stołeczne Warszawa osoby prawne i 
fizyczne 

4 188 

9 Licea ogólnokształcące - publiczne, 
samodzielne                            

10 4557 ( w tym 122 
uczniów w oddziałach 

gimnazjalnych w 
XXXIII LO.) 
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10 Licea Ogólnokształcące prowadzone przez 
inne niż m. st. Warszawa osoby prawne i 
fizyczne 

4 775 

11 Zespoły Szkół - publiczne, 
ponadpodstawowe 

6 3 399 

12 Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych                                                            1 319 

13 Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego  Nr 1                        

1 1030 

14 Policealne Szkoły Zawodowe prowadzone 
przez inne niż   m. st. Warszawa osoby 
prawne i fizyczne 

6 2 629 

15 Placówki edukacji pozaszkolnej.                                                 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (zajęcia 
sportowe)  Zespół Wolskich Placówek 
Edukacji Kulturalnej (zajęcia artystyczne, 
językowe, komputerowe, koła 
zainteresowań) 

2 MOS - 583                                                    
ZWPEK - 1257 

Tabela 7. Liczba placówek przedszkolnych i szkolnych wraz z liczbą dzieci/uczniów na poszczególnych poziomach nauczania  
wg stanu na dzień 30.09.2018 r. ( szkoły publiczne) i 01.12.2018 r. (szkoły niepubliczne). 

Ponadto na terenie dzielnicy Wola mieszczą się trzy Zespoły Szkół Specjalnych (szkoła 
podstawowa  i gimnazjum), 2 poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które oprócz ustawowych 
zadań, realizują programy wsparcia i pomocy dla dzieci i rodzin dysfunkcyjnych.  

Na terenie Dzielnicy Wola działają wskazane wyżej w tabeli placówki edukacji pozaszkolnej 
tj. Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej  organizujący m.in. zajęcia artystyczne, 
sportowe językowe, oraz  Międzyszkolny Ośrodek Sportowy.  Placówki te mają istotny wkład 
w zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, są alternatywą dla podwórka, zajmują 
ważne miejsce w atrakcyjnym spędzaniu czasu wolnego i wspieraniu rodziny  w wychowaniu 
dzieci. Ważną placówką o roli edukacyjno- integrującej jest także Młodzieżowy Ośrodek 
Socjoterapii. 

Istotne dla działania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy  
i realizacji jego zadań jest usytuowanie na terenie Dzielnicy Wola:  

 

− 7 szpitali ( w tym w szczególności Szpitala Wolskiego),  

− placówek dla osób bezdomnych: 3 schronisk i 2 schronisk z usługami opiekuńczymi łącznie 
na 357 miejsc ( do 30.11.2018 r.) i 340 miejsc (od 1 grudnia 2018 r.) oferujących aż 35 % 
wszystkich warszawskich miejsc w schroniskach  i schroniskach specjalistycznych oraz 
mieszkań treningowych dla 37  osób bezdomnych stanowiących 44% miejsc we wszystkich 
funkcjonujących w Warszawie  mieszkaniach treningowych dla osób w kryzysie 
bezdomności, 

− 1 jadłodajni dla osób bezdomnych, łaźni oraz niepublicznej przychodni Lekarzy Nadziei 
świadczących nieodpłatną pomoc medyczną osobom bezdomnym i nieubezpieczonym, 

− 3 publicznych domów pomocy społecznej i jednego zakładu opiekuńczo- leczniczego,  

− 2 Warsztatów Terapii Zajęciowej,  

− Stołecznego Ośrodka Dla Osób Nietrzeźwych,  

− Urzędu Pracy m. st. Warszawy oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy,  

− dużego zasobu mieszkań komunalnych i socjalnych,  
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− 5 żłobków prowadzonych przez m.st. Warszawa ( w tym jednego z oddziałem poza główną 
siedzibą),  

− bogatych zasobów w dziedzinie kultury:  

• Wolskie Centrum Kultury z siedzibą przy Działdowskiej 6 i Obozowej 85, Młynarskiej 
35a ( Klub Sąsiedzki), Gibalskiego 10 ( To Tu),Górczewskiej 15 (Otwarta Kolonia), 
Wolskiej 50 ( Otwarta Pracownia Malarska), Wolskiej 46/48 ( Centrum Edukacji 
Historycznej) oraz dysponujące niezwykle ważnym na mapie kulturalnej i społecznej 
Woli Amfiteatrem W Parku Sowińskiego- stanowiącym ( Centrum Edukacji 
Historycznej),  

•  Biblioteka Publiczna - w skład której wchodzi 18 punktów ( m.in. czytelnia naukowa, 
czytelnia młodzieżowa, wypożyczalnia zbiorów obcojęzycznych, biblioteka dla dzieci 
i młodzieży, wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży oraz 8 filii dla dorosłych i 5 filii dla 
dzieci), 

• Teatru na Woli ( scena Teatru Dramatycznego) oraz galerii i muzeów- w tym Muzeum 
Powstania Warszawskiego, 

− zasobów infrastrukturalnych z dziedziny kultury fizycznej: czterech basenów, dwóch hal 
sportowych, 16 klubów sportowych i 4 ośrodków rekreacyjno-sportowych.  

Istnienie i usytuowanie na Woli powyższych placówek z jednej strony- wpływa na specyfikę 
realizowanych przez Ośrodek zadań, z drugiej zaś stanowi zasób (bazę lokalową, instytucjonalną, 
kadrową) do realizacji wielu działań, w tym także o charakterze profilaktycznym, interwencyjnym, 
pomocowym. 

   

1.2. ZADANIA OŚRODKA I PODSTAWY PRAWNE JEGO FUNKCJONOWANIA. 

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy określone są jego 
statutem.   
  

1) Od 1 lipca 2008 r. obowiązuje Uchwała Nr XXIX/918/2008 Rady miasta stołecznego 
Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy 
społecznej m. st. Warszawy, a załącznik Nr 17 tej właśnie Uchwały określa aktualnie 
obowiązujący statut Wolskiego OPS. W/w statut był wielokrotnie zmieniany, w tym uchwałą  
NR LXX/1937/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r., która określiła nowe 
zadanie OPS Wola polegające na: 

− wydawaniu decyzji i prowadzeniu postępowań w sprawie kierowania do schronisk 
osób bezdomnych przebywających na terenie m.st. Warszawy oraz osób bezdomnych 
z ostatnim meldunkiem na pobyt stały w m.st. Warszawie przebywających poza 
Warszawą, 

− monitorowanie realizacji przez ośrodki pomocy społecznej m.st. Warszawy 
indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, 

− przygotowanie dokumentacji, w tym kontraktów socjalnych, niezbędnej do wydania 
decyzji administracyjnych w sprawie kierowania do schronisk osób bezdomnych 
przebywających na terenie dzielnicy, 

− prowadzenie pracy socjalnej, w tym indywidualnych programów wychodzenia 
z bezdomności w stosunku do osób bezdomnych przebywających na terenie dzielnicy,   

  

2) Zgodnie z zapisami statutu Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w 2018 r. działał 
na podstawie: 

• ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) 
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. 2017, poz. 2077 ze zm.) 
• ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018, poz. 1508  ze zm.) 
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• ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1510 ze zm.) 

• ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz.U. z 2018, poz. 1265  ze zm.) 

• ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   
(Dz.U. z 2018, poz. 998,  ze zm.) 

• ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.2015, 
poz. 1390 ze zm.) 

• ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. 2018, poz. 276 ze zm.) 

• ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów   
(Dz.U. 2017, poz. 2092 ze zm.) 

• ustawy z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa  w wychowaniu dzieci  
(Dz.U.  z 2018, poz. 2134 ze zm.) 

  

Do działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola miało ponadto zastosowanie 
szereg innych aktów prawnych, w tym w szczególności: 

  

• ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 
 (Dz.U. z 2018, poz. 1878) 

• ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz.U. 2018, poz. 450  ze zm.) 

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   
(Dz.U. 2018, poz. 2096 ze zm.) 

• ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tj. Dz.U. 2019, poz. 351) 
• ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji   

( Dz.U. 2018, poz. 1314 ze zm.) 
• ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. 2018, poz. 1986  ze zm.) 
• ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  

( Dz. U. 2016, poz. 1860 ze zm.). 
 

Do podstawowych, stałych zadań Ośrodka w 2018 należało przede wszystkim: 
  

1) Organizowanie pomocy społecznej na terenie Dzielnicy Wola, w tym rozeznanie 
potrzeb mieszkańców, tworzenie diagnozy problemów społecznych na terenie Dzielnicy 
Wola i określanie potrzeb mieszkańców Dzielnicy w tym zakresie, udzielanie 
mieszkańcom dzielnicy informacji o przysługujących im uprawnieniach z zakresu pomocy 
społecznej, przyznawanie pomocy finansowej, rzeczowej i usługowej, dożywianie dzieci, 
sprawianie pogrzebów, udzielanie poradnictwa specjalistycznego, świadczenie pracy 
socjalnej, prowadzenie grupowych form wsparcia i ośrodków wsparcia, udział w tworzeniu 
gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, sporządzanie 
sprawozdawczości, współpraca z urzędem pracy w zakresie m.in. organizacji prac 
społecznie użytecznych, organizowanie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie, organizację specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób psychicznie chorych, a także udzielanie świadczeń finansowych 
i rzeczowych.   

2) Wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze, w formie 
asystenta rodziny i usług wsparcia rodziny. Zadania z zakresu wsparcia rodziny 
realizowane są w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
która zobowiązuje Ośrodek do zapewnienia rodzinom przeżywającym trudności 
opiekuńczo- wychowawcze wsparcia w formie pracy z rodziną oraz pomocy 
w opiece i wychowaniu dziecka, m.in. poprzez działania asystenta rodziny, usługi  
i programy wsparcia rodziny, specjalistyczne poradnictwo i konsultacje, terapię  
i mediacje.   
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3) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez udzielanie różnorodnych 
indywidualnych  i grupowych form wsparcia osobom doświadczającym przemocy. Pomoc 
udzielana jest na dwóch poziomach: interwencyjnym i długotrwałego wsparcia i pomocy 
psychologicznej. Ponadto w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmowane 
są środowiskowe działania o charakterze prewencyjnym. Ośrodek jest silnie 
zaangażowany w działania związane w funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego 
( obsługa administracyjna ZI, udział w działaniach ZI i grup roboczych).   

4) Ustalanie sytuacji życiowej, finansowej i zdrowotnej osób ubiegających się o prawo 

do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz wydawanie 

decyzji uprawniających do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych.   

5) Przygotowanie i realizacja projektów dofinansowywanych ze środków UE.  W 2018 r. 

OPS kontynuował realizację 2-letniego projektu „Wsparcie rodzin na Woli” (1.07.2016 - 

30.06.2018). Celem głównym projektu „Wsparcie rodzin na Woli” była aktywizacja 

społeczno-zawodowa 100 osób, mających pod opieką dzieci, osoby niepełnosprawne lub 

starsze, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Począwszy do 1 lipca  

2018 r. Ośrodek rozpoczął realizację kolejnego, dwuletniego projektu aktywizującego. 

Projekt “Aktywna Wola” dofinansowany ze środków EFS w ramach RPO WM ma na celu 

aktywizację społeczno-zawodową 112 osób (w tym min. 12 osób 

z niepełnosprawnościami) zamieszkałych na terenie Dzielnicy Wola i korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy 

społecznej, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Partnerem 

Ośrodka w realizacji obu tych projektów jest  organizacja pozarządowa Stowarzyszeniem 

OD-DO. Ponadto Ośrodek rozpoczął w 2018 r.  realizację  projektu “WOLA OD NOWA - 

nowa organizacja w OPS dzielnicy Wola” (2018-2019)  współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji”, Działania 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”- więcej o tym projekcie 

poniżej. 

6) Przeprowadzanie środowiskowych wywiadów rodzinnych w szczególnych sytuacjach 
wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekunów oraz ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.   

7) Wskazywanie kandydatów na opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych.   

  

Podstawą dla tworzenia i realizowania programów i działań w ramach określonych powyżej 
zadań jest również Społeczna Strategia Warszawy - Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na lata 2009-2020, która została uchwalona przez Radę m. st. Warszawy  
18 grudnia 2008 roku oraz programy operacyjne. 
  

Szczególnym wyzwaniem w pracy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. 

Warszawy w 2018 r. były: 

1. wdrożenie zmiany sposobu organizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, w związku z powołaniem nowej 

jednostki organizacyjnej pomocy społecznej m.st. Warszawy- Centrum Usług Społecznych 

„Społeczna Warszawa” (CUS), której rolą jest m.in. kontraktowanie Wykonawców usług 

i określanie ich standardu oraz sposobu realizacji. W związku z powyższą zmianą, realizowaną 

w całej Warszawie, nasz OPS jedynie w styczniu 2018 r. , podobnie jak w latach ubiegłych, 

dokonywał wyboru Wykonawcy usług, określał wymagania co do m.in. kwalifikacji opiekunów, 

zakres usług, sposób rozliczania, jednocześnie ustalając uprawnienie do korzystania z usług 

w drodze postępowań administracyjnych i kontrolując usługi. Począwszy od lutego 2018 

mieszkańcy Dzielnicy Wola ( i pozostałych Dzielnic Warszawy) korzystali z usług świadczonych 
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przez Wykonawców wybranych przez CUS, który kontrolował m.in. spełnianie postawionych przez 

CUS warunków, co do kwalifikacji osób świadczących usługi. Rolą naszego Ośrodka było 

zakwalifikowanie osób do korzystania z tej formy pomocy (przyznanie świadczenia pomocy 

społecznej w formie usług opiekuńczych), kontrolowanie jakości usług i przeanalizowanie oraz 

potwierdzenie rozliczenia składanego przez Wykonawcę za zrealizowane usługi. Finansowania 

zadania realizował CUS, który także miał wynikające z bycia stroną umowy możliwości 

egzekwowania sposobu realizacji usług i ich jakości ( tę rolę stracił OPS). Zmiana dotyczyła także 

zmiany systemu pobierania odpłatności za usługi. Do końca stycznia 2018 r. osoby korzystające 

z usług mogły dokonać odpłatności za usługi bezpośrednio na konto OPS lub w kasie OPS, jak 

również za pośrednictwem Wykonawcy świadczącego usługi, który następnie zbiorczym 

przelewem przekazywał środki z odpłatności wraz z rozliczeniem do OPS. Począwszy od lutego 

2018 nowym zadaniem Ośrodka jest wystawianie indywidualnych comiesięcznych faktur każdej 

osobie korzystającej z usług zobowiązanej do odpłatności za nie oraz przyjmowanie odpłatności 

bezpośrednio od świadczeniobiorców ( w kasie lub na rachunek bankowy) – co wymagało 

rozszerzenia i reorganizacji zadań w księgowości ( więcej w Rozdziale 2.1.5.).  

2. wdrożenie nowego zadania polegającego na prowadzeniu postępowań i wydawaniu 

decyzji administracyjnych w sprawie kierowania do schronisk osób bezdomnych 

przebywających na terenie m.st. Warszawy oraz osób bezdomnych z ostatnim meldunkiem 

na pobyt stały w m.st. Warszawie przebywających poza Warszawą ( zadanie w Warszawie 

realizowane wyłącznie przez OPS Wola ) oraz przygotowanie dokumentacji, w tym kontraktów 

socjalnych, niezbędnej do wydania decyzji administracyjnych w sprawie kierowania do schronisk 

osób bezdomnych przebywających na terenie dzielnicy ( zadanie wszystkich OPS-ów 

w Warszawie, ale najbardziej obciążające  OPS -Wola z uwagi na przebywanie na terenie Dzielnicy 

Wola największej liczby osób bezdomnych w Warszawie, w tym umiejscowienie na Woli 340 ( wg 

stanu na dzień 31.12.2018 r.)  miejsc w schroniskach dla osób  bezdomnych czyli 1/3 wszystkich 

miejsc zakontraktowanych przez m.st. Warszawę. Wdrożenie tego zadania wymagało 

przeprowadzenia remontu (hydroizolacji) i adaptacji siedziby OPS przy Karolkowej 58a na 

potrzeby Działu Pomocy Osobom Bezdomnym, stworzenia nowej komórki organizacyjnej- Działu 

Pomocy Osobom Bezdomnym ( w miejsce dotychczasowego zespołu), rekrutacji pracowników do 

realizacji nowego zadania ( rekrutacja wewnętrzna i zewnętrza w sumie 12 osób), współpracy 

z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych w sprawie opracowanie procedury prowadzenia 

postępowań w powyższych sprawach, określenia procesów niezbędnych do zrealizowania 

zadania  ( w tym windykacji odpłatności za schronisko od osób bezdomnych zobowiązanych do 

wnoszenia odpłatności i refundacji świadczenia od Ośrodków Pomocy Społecznej w całej Polsce- 

w przypadku udzielenia schronienia osobie posiadającej ostatnie miejsce zameldowania na pobyt 

stały poza Warszawą), opracowania wzorów wszelkich dokumentów ( m.in. decyzji 

administracyjnych), nawiązania współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi 

schroniska dla osób bezdomnych. Realizacja zadania była trudniejsza niż zakładano, z uwagi na 

opóźnienie procesu zawarcia przez m.st. Warszawa umów z organizacjami pozarządowymi na 

dofinansowanie zadania prowadzenia schronisk dla osób w kryzysie bezdomności ( więcej 

w Części II Rozdziale 2.1.3.). 

3. realizacja projektu “WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS dzielnicy Wola” (2018-

2019) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji”, Działania 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”. Projekt rozpoczął się 

1 listopada 2018 r, ale przygotowania do realizacji projektu trwały od 2017 roku. Głównym celem 

projektu  jest wzmocnienie potencjału OPS Dzielnicy Wola m.st. Warszawy działającego na rzecz 

włączenia społecznego poprzez zmianę organizacji pracy i wydzielenie form wsparcia, a także 

szkolenia pracowników socjalnych- innymi słowy zwiększenie jakości i efektywności działań 

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy poprzez zmianę organizacji pracy 

Ośrodka i szkolenie pracowników. W związku z realizacją projektu przygotowano w 2018 r.  zmianę 

organizacji struktury i sposobu pracy w OPS- zmiana została wprowadzona Zarządzeniem 

Dyrektora z dnia 20.12.2018 obowiązującym od 2 stycznia 2019 r. Powyższe wiązało się także 
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z rozpoczęciem procesu szkoleń i rekrutacji pracowników- zgodnie z założeniami projektu ( więcej 

w Części II, Rozdziale 2.2.6).   

1.3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPS. 

1.3.1. Działy OPS wraz z ich lokalizacją. 

W celu realizacji zadań w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w 2018 r. 
funkcjonowały następujące komórki organizacyjne: 

Lp. Nazwa komórki organizacyjnej 
Siedziba 

pracowników 
Liczba osób 

Liczba 
etatów 

1 Dział Pomocy Środowiskowej I  ul. Bema 91  14 14 

2 Dział Pomocy Środowiskowej II  ul. Bema 91  12 12 

3 Dział Pomocy Środowiskowej III  ul. Bema 91  12 12 

4 Dział Pomocy Osobom 
Bezdomnym  

ul. Karolkowa 58 A 13 13 

5 Dział Usług Opiekuńczych  ul. Bema 91  14 14 

6 Dział Realizacji Świadczeń 
 i Analiz  

ul. Bema 91  10 10 

7 Dział Wsparcia i Pomocy 
Rodzinie  

Al. Solidarności 102 23 22,75 

8 Dział Oparcia Społecznego  ul. Żytnia 75/77  8 8 

9 Ośrodek Wsparcia dla Seniorów ul. Zawiszy 5  4 4 

10 Dział Finansowo-Księgowy  ul. Bema 91  9 8,75 

11 Dział Kadr i Administracji  ul. Bema 91  27 25 

12 Dział ds. projektów i programów 
społecznych 

ul. Bema 91 16 15,35 

13 Samodzielne stanowisko ds. 
BHP  

ul. Bema 91  1 0,25 

14 w tym pracownicy długotrwale 
nieobecni 

 6 6 

 163 159,10 

 

Szczegółowo strukturę organizacyjną Ośrodka określało Zarządzenie Dyrektora Ośrodka 
Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z dnia 3 listopada 2016 roku -  Nr 26/2016 
wraz z późniejszymi zmianami. Struktura ta obowiązywała do 31.12.2018 r. 

W związku z realizacją projektu  “WOLA OD NOWA - nowa organizacja w OPS dzielnicy 
Wola” (2018-2019)  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki 
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działania 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” 
w ciągu roku przygotowano zmianę struktury i organizacji pracy, która na podstawie 
Zarządzenia Dyrektora z dnia 20.12.2018 jest obowiązująca od dnia 2 stycznia 2019 r. 

 



           - Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy za rok 2018-              14 

 

1.3.2. Stan zatrudnienia pracowników. 

 

W Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy zatrudnionych było wg stanu 
na dzień 31 grudnia 2017  – 148 pracowników na 144,875 etatach, natomiast wg stanu na dzień 
31 grudnia 2018 – 163 pracowników na 159,10 etatach. Powyższe zestawienie dotyczy wszystkich 
zatrudnionych pracowników, a więc również tych przebywających m. in. na urlopach 
macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, długotrwałych zwolnieniach lekarskich oraz 
zatrudnionych na zastępstwo. Zwiększenie zatrudnienia wiąże się ze zmianą statutu Ośrodka 
Pomocy Społecznej  Dzielnicy Wola m. st. Warszawy wprowadzoną w § 1 pkt 3 Uchwały Rady 
m. st. Warszawy NR LXX/1937/2018 z dnia 5 lipca 2018 r. i powstaniem ( w miejsce dotąd 
istniejącego zespołu) nowego działu – Działu Pomocy Osobom Bezdomnym, którego zakres 
dotychczasowych zadań rozszerzył się przede wszystkim o wydawanie decyzji i prowadzenie 
postępowań w sprawie kierowania do schronisk osób bezdomnych przebywających na terenie 
całego m. st. Warszawy  oraz osób bezdomnych z ostatnim meldunkiem na pobyt stały 
w m. st. Warszawie  przebywających poza Warszawą. W związku z realizacją tego zadania 
zatrudniono na 12 etatach - 12 pracowników ( 6 pracowników socjalnych i 6 osób na stanowiskach 
urzędniczych) – do Działu Pomocy Osobom Bezdomnym, Działu Realizacji Świadczeń i Analiz,  
Działu Kadr i Administracji i Działu Księgowości.   

Ponadto w działalności Ośrodka zaangażowane były: 

− 3  osoby bezrobotne, skierowane przez Urząd Pracy m. st. Warszawy, odbywające staż dla 
bezrobotnych, realizowany  w ramach projektu „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej 
pozostających bez pracy w m. st. Warszawa (II) ‘’ w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

− 9 osób skierowanych przez uczelnie w celu odbycia praktyk studenckich, m. in. 
z Uniwersytetu Warszawskiego  - 5 osób, z Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego- 2 osoby oraz z Akademii Pedagogiki Specjalnej – 2 osoby. 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnieni byli: 

Dyrektor, zastępca dyrektora, główny księgowy, zastępca głównego księgowego, 11 kierowników 
działów, 12 starszych specjalistów pracy socjalnej - koordynatorów, 10 starszych specjalistów 
pracy socjalnej, 31 specjalistów pracy socjalnej, 11 starszych pracowników socjalnych, 
14 pracowników socjalnych, 3 starszych specjalistów  pracy z rodziną, 1 starszy specjalista 
reintegracji zawodowej, 7 starszy asystent rodziny, 2 asystentów rodziny, 1 młodszy asystentów 
rodziny, 15 starszych inspektorów, 1 starszy inspektor ds. projektów i programów społecznych, 
2 inspektorów,  8 podinspektor, 2 starszych instruktorów terapii zajęciowej, 1 instruktorów terapii 
zajęciowej, 2 starszych terapeutów, 7 konsultantów - psychologów, 1 konsultant-koordynator 
zespołu, 1 starszy specjalista ds. bhp, 1 informatyk, 3 pomoce biurowe, 1 archiwista, 
4 pracowników obsługi, 7 robotników  gospodarczych.  

W 2018 r. w Ośrodku pracowało 78 pracowników socjalnych i ta grupa zawodowa stanowiła 
47,85 % wszystkich pracowników zatrudnionych w OPS Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. 

Szeroki zakres realizowanych w Ośrodku zadań wymaga zatrudnienia dobrze przygotowanej, 
wykształconej kadry. Wśród etatowych pracowników OPS: 

− 137 osób – 84,05 % posiada wykształcenie wyższe (przede wszystkim pedagogiczne, 
politologiczne, socjologiczne, psychologiczne, resocjalizacyjne, prawne i ekonomiczne), 

− 14 osób – 8,60 % posiada wykształcenie średnie pomaturalne (przede wszystkim 
w zakresie pracy socjalnej), 

−  8 osób – 4,90 % posiada wykształcenie średnie, 

−  4 osoby – 2,45 % posiada wykształcenie zawodowe i niższe. 
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W związku ze zmianami przepisów prawa, zmieniającymi się potrzebami Klientów Ośrodka, 
a także mając na celu systematyczne podnoszenie jakości pracy Ośrodka, w tym obsługi Klienta, 
roku 2018 wielu pracowników OPS podnosiło swoje kwalifikacje: 

• w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych i stosowania RODO w jednostce 
– 2 pracowników uczestniczyło w czterodniowym akredytowanym kursie Inspektora 
Ochrony Danych, uzyskując stosowny certyfikat IOD, 

• w ramach projektu „Specjalista pracy socjalnej” realizowanego  przez Wyższą   Szkołę   
Pedagogiczną   im.   Janusza   Korczaka   w   Warszawie w ramach Osi priorytetowej:  
II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji - 5 pracowników 
zakwalifikowało się do szkolenia I stopnia specjalizacji w zawodzie Pracownik Socjalny, 

• w ramach projektu „Specjalista pracy socjalnej z osobami chorymi psychicznie i ich 
rodzinami – II stopień specjalizacji”” realizowanego  przez Wyższą   Szkołę   Pedagogiczną   
im.   Janusza   Korczaka   w   Warszawie w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki 
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji - 1 pracownik, 

• w ramach projektu „Specjalista pracy socjalnej z osobą i  rodziną z problemem przemocy  
– II stopień specjalizacji” realizowanego  przez Wyższą   Szkołę   Pedagogiczną   im.   
Janusza   Korczaka   w   Warszawie w ramach Osi priorytetowej: II Efektywne polityki 
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji - 2 pracowników, 

• w  ramach projektu Akademia Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej – 3  pracowników 
w czerwcu  uczestniczyło  w dwudniowym szkoleniu „Psychopedagogika traumy” 

• w ramach szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner – skuteczne zarządzanie 
projektami – 1 pracownik uczestniczył w pięciodniowym kursie, zdając egzaminy 
Foundation i Practitioner i otrzymując stosowny certyfikat, 

• dwóch pracowników uczestniczyło od września do grudnia w czterech trzydniowych 
zjazdach w ramach projektu  Stowarzyszenia „Niebieska Linia” „Przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie skierowane do osób, które w swojej pracy mają kontakt z osobami doznającymi 
przemocy lub stosującymi przemoc”, 

• W organizowanych przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy 
we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych superwizjach 
dla pracowników socjalnych prowadzących zaawansowaną pracę socjalną brało udział 
4 pracowników – spotkania odbywały się w październiku, listopadzie i grudniu, 

• 63 pracowników w ramach indywidualnych szkoleń zewnętrznych, seminariów, warsztatów 
i konferencji ( w tym 26 pracowników w więcej niż jednym szkoleniu ) m. in: 

− Ochrona danych osobowych w pomocy społecznej 

−  RODO i odpowiedzialność wg nowego rozporządzenia 

− Ochrona danych osobowych w stosunku pracy i zmiany w prawie pracy 

− Egzekucja w administracji publicznej 

− Prawo prasowe w świetle nowelizacji z dnia 27.10.2017 r. 

− Warsztaty zamówień publicznych 

− Należności budżetowe 

− ZFŚS - zmiany od 1 stycznia 2018 r. 

− Prowadzenie składnicy akt 

− Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego w kontekście funduszy europejskich 

− Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 

− Seminarium EPALE - Ocena pracownicza elementem rozwoju pracowników  

− Lista płac od podstaw - praktyczne ujęcie 

− Lista płac w 2019 r. - wybrane zmiany 

− Dokumentacja pracownicza na przełomie 2018/2019 r. z uwzględnieniem RODO 

− Prawo pracy 2018/2019 - rewolucyjne zmiany i trudne pytania dotyczące uchwalonych 
i nadchodzących zmian w przepisach prawa pracy 
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− Postępowanie egzekucyjne w administracji 

− Telefoniczna obsługa klientów w urzędzie - trudne sytuacje, radzenie sobie ze stresem 
i agresją, asertywność. 

− E-PUAP w praktyce – warsztaty 

− Współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi po rewolucyjnych zmianach prawa - 
1 stycznia 2019 r. 

− Wobec rasizmu, wobec antysemityzmu 

− Niepełnosprawność i rehabilitacja osób w starszym wieku 

− Nowoczesne metody pracy socjalnej. Praca socjalna wobec katastrof i klęsk żywiołowych 

− Przemoc wobec dzieci, formy rozmowy z dzieckiem - ofiarą przemocy, formy wsparcia 
rodzica wspierającego 

− Seminarium inaugurujące działanie Centrum Pomocy Dzieciom "Razem dajemy dzieciom 
siłę" 

− Przeciwdziałanie dyskryminacji osób starszych a praca z klientem 60+ w instytucjach 
pomocowych 

− Konferencja - Podejście oparte o prawa człowieka w pracy z osobami bezdomnymi ze 
wsparciem EFS 

− Konferencja - Klauzule społeczne w samorządach terytorialnych. Praktyka, problemy, 
wyzwania 

− Sposób realizacji postanowień sądowych o umieszczeniu osoby chorej w szpitalu 
psychiatrycznym bez jej zgody 

− Kongres Praw Rodzicielskich 

− Projekt - Specjalista pracy socjalnej 

− Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie 

− Profilaktyka uzależnień chemicznych i behawioralnych 

− Multisensoryka dla Specjalistów 

− Profilaktyka i niwelowanie przemocy w rodzinie 

− Szkolenie w zakresie efektywności energetycznej, które skierowane jest na walkę 
z ubóstwem energetycznym 

− Konferencja DDA - Psychoterapia zaburzeń osobowości - problemy i strategie pracy 

− Konferencja - Współczesne wyzwania dla kadry kierowniczej ośrodków pomocy społecznej 

− Stres i wypalenie zawodowe u osób pracujących z osobami uzależnionymi i ich rodzinami 

− Wykorzystanie dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień 

− Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) wyzwania medyczne, psychologiczne, edukacyjne 
i prawne 

− VII Warszawskie Forum Psychiatrii Środowiskowej 

− Warsztaty z metody Montessori dla seniorów z zaburzeniami poznawczymi 

− Konferencja "Skuteczność pieczy zastępczej - wsparcie dziecka i rodziny, zaangażowanie 
gmin i powiatów województwa mazowieckiego" 

− Konferencja "Porozumienie bez przemocy - pozytywna zmiana w rodzinie" 

− Konferencja "Prawne aspekty realizacji zadań własnych gmin w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz funkcjonowanie gminnych komisji" 

− Konferencja "Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw" 

− Konferencja "Przedstawienie założeń merytorycznych i organizacyjnych programu 
pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego " 

− Wybrane aspekty zarządzania TSR 

− TSR – kurs podstawowy - I stopień 
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− Konferencja "Przemoc, nienawiść czy zaufanie i współpraca" 

− Seminarium "Centra Usług Społecznych w Polsce jako wyzwanie i szansa" 

− Konferencja "Architektura i przestrzeń przyjazna seniorom" 

− „Mleko w diecie seniora” z cyklu „Fakty i Mity o mleku” zrealizowanej na zlecenie Polskiej 
Izby Mleka 

− „Żywienie osób starszych w praktyce” konferencji połączonej z mikro warsztatami 
zorganizowanej przez Centrum Alzheimera, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej oraz 
Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze 

− „Działania edukacyjne dla przedstawicieli administracji rządowej i przemysłu spożywczego 
– upowszechnianie wiedzy na temat korzyści zdrowotnych i gospodarczych związanych ze 
zmniejszeniem zawartości soli, cukru i stosowaniem różnych rodzajów tłuszczów 
w produktach spożywczych” zorganizowanej przez Instytut Żywności i Żywienia 

− „Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów  i w promocji bezpieczeństwa”- zorganizowanej 
przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 

− Konferencja " Przemoc, nienawiść czy zaufanie i współpraca" 

− Konferencja "Trauma dziecięca - terapia i interwencja" 

− Praca z osobami wykazującymi zaburzenia psychiczne, nowoczesne metody wspierania 
osób w kryzysie psychicznym 

− Konferencja "Trauma. Uzależnienia. Zdrowie psychiczne" 

W lutym oraz w marcu w sumie 14 pracowników  brało udział w wizytach studyjnych w Dziale 

Pomocy Osobom Bezdomnym w Poznaniu oraz w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych. 

Jeden pracownik w październiku odbył wizytę studyjną w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku 

- w ramach projektu Polityka Sprawiedliwości 2018 realizowanego przez Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika. 

W miarę potrzeb Ośrodek organizował także szkolenia wewnętrzne prowadzone przez firmy 

zewnętrzne, a także przez pracowników Ośrodka jak i przez osoby nie będące pracownikami, ale 

współpracujące od wielu lat z Ośrodkiem  m. in.: 

− Cykl szkoleń z obsługi programu pakietu Office – Excel dla pracowników Ośrodka Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – 20 osób 

− Skutki  zdrowotne  zażywania  substancji psychoaktywnych " Dopalaczy" – 31 osób 

− Kurs języka angielskiego – 6 osób 

− szkolenie z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( 2 szkolenia grupowe): 

• poziom zaawansowany - zmiany w prawie mające wpływ na funkcjonowanie pomocy 
społecznej, ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej – 40 osób 

• poziom podstawowy - kpa i prawo materialne w praktyce pomocy społecznej, 
przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej  - 27 osób         

− TSR w zarządzaniu organizacją  - szkolenie w ramach projektu " WOLA OD NOWA - nowa 
organizacja w OPS Dzielnicy Wola" – 14 osób  

− Pracownicy socjalni Ośrodka z Działów Pomocy Środowiskowej i Działu Usług 
Opiekuńczych, pracownicy Działu ds. projektów i programów społecznych oraz Działu 
Pomocy Osobom Bezdomnym  mieli zapewnioną systematyczną superwizję grupową.  

Pracownicy Ośrodka brali również czynny udział w kilku szkoleniach zewnętrznych 

(grupowych) organizowanych przez zaprzyjaźnione organizacje i stowarzyszenia; 

− "Zmiany i stosowanie Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego" – 16 osób 

−  "Warszawski zintegrowany system leczenia i wspierania środowiskowego osób 
z zaburzeniami psychicznymi - testowanie i wdrażanie" – 6 osób 

− "Stres i wypalenie zawodowe" – 6 osób 
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Ośrodek korzystał również z dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w ramach 

którego zostały zorganizowane dla pracowników następujące szkolenia: 

− „Cykl szkoleń z obsługi programu pakietu Office – Excel dla pracowników Ośrodka 
Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy” – 5 osób, 

− „Dialog Motywujący dla pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Wola” – 15 osób. 

 

1.4. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU. 

W roku 2018 ( wg stanu na dzień 31.12.2018 r.) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola 
m. st. Warszawy dysponował budżetem w łącznej wysokości 28.846.343 zł  tj. w wysokości 
odpowiadającej w 100,63% budżetowi Ośrodka na rok 2017, przy czym wysokość budżetu była 
w ciągu roku wielokrotnie zmieniana w drodze uchwał Rady m. st. Warszawy oraz zarządzeń 
Prezydenta m. st. Warszawy.   

Plan OPS na rok 2018 wg stanu na dzień 1.01.2018 r. wynosił 24.213.909 zł  
i ostatecznie został zwiększony o 4.632. 434 zł, tj. o ponad 19 % pierwotnego planu. 

Łączna wartość budżetu OPS w 2018 roku w porównaniu do 2017 nie uległa zmianie – przy 
czym zmieniła się struktura zadań realizowanych przez OPS. W związku ze zmianą sposobu 
realizacji zadania polegającego na zapewnieniu osobom potrzebującym świadczenia pomocy 
społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa 
w ustawie o pomocy społecznej i przejęciem ( od 1 lutego 2018 r.) kontraktowania i finansowania 
usług przez  Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”  plan budżetu OPS w Rozdziale 
85228 zmalał z 2.691.000 zł w roku 2017 do 232.563 zł w roku 2018 ( środki finansowe na 
sfinansowanie usług zrealizowanych w styczniu 2018 r). Natomiast w związku z realizacją przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy nowego zadania polegającego na 
prowadzeniu postępowań i wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawie zapewnienia osobom 
bezdomnym ostatnio zameldowanym w m. st. Warszawie i/lub przebywającym na terenie m.st. 
Warszawy tymczasowego schronienia w schronisku budżet OPS został zwiększony o 928.000 zł 
– na remont ( w tym głównie hydroizolację) siedziby przy ul. Karolkowa 58A oraz o 458.319 zł -na 
wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji tego zadania oraz koszty bieżące 
związane z utrzymaniem siedziby przy Karolkowej 58a- tj. miejsca realizacji nowego zadania. 
Ponadto w związku z trwającym procesem wartościowania stanowisk w warszawskich ośrodkach 
pomocy społecznej- budżet OPS został zwiększony o  675.900 zł. Zmiany dotyczyły także – 
podobnie jak w latach ubiegłych- zwiększania środków budżetu państwa przeznaczonych głównie  
na pieniężne i rzeczowe świadczenia pomocy społecznej ( np. na zasiłki stałe- budżet wzrósł 
w ciągu roku o 1.282.092 zł, na zasiłki okresowe o 149.464 zł, na zasiłki dla cudzoziemców- 
o 46.754 zł – tj. dziewięciokrotnie w stosunku do pierwotnego planu, na dożywianie- o 461.210 
zł ). 

Na realizację zadań własnych finansowanych ze środków m. st. Warszawy, OPS Dzielnicy Wola 
dysponował w roku 2018 kwotą  19.722.571 zł  ( tj. o 626.111 zł większą niż w 2017 r.): 

w R 85203- ośrodki wsparcia – w wysokości 791.098 zł  tj. o 34.939 zł większą niż w roku 2017. 
Środki tego rozdziału przeznaczone były na funkcjonowanie – Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, 
Klubu „Pod Daszkiem” i Świetlicy Opiekuńczej dla osób z chorobą Alzheimera. 

w R 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – w wysokości 96.700 zł tj. o 5.000 zł 
większą niż w roku 2017. Środki tego rozdziału przeznaczone były na zakup usług, 
polegających na prowadzeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci, w czasie kiedy ich 
rodzice uczestniczą w grupowych zajęciach dla rodzin doświadczających przemocy, 
prowadzenie zajęć grupowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, udzielanie 
indywidualnych konsultacji psychologicznych na rzecz dzieci wychowujących się  
w rodzinach dotkniętych przemocą, świadczenie usług wsparcia i pomocy osobom starszym 
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i niepełnosprawnym doświadczającym przemocy, w tym realizację programu Asystent osoby 
starszej doświadczającej przemocy. 

w  R 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – w wysokości 4.255.065 zł   ( tj. o 324.186 zł więcej 
niż w 2017 i jednocześnie o 369.961 mniejszą niż w 2016 r.)  Środki tego rozdziału 
przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych, fakultatywną część zasiłków okresowych 
( tzw. wkład własny), zakup obiadów dla dzieci i osób dorosłych, talonów do sklepu i sprawianie 
pogrzebów. Dynamika zmian w wysokości budżetu na ten cel wynika z jednej strony z procesu 
zmniejszenia się liczby osób ubiegających się o pomoc pieniężną, przy jednoczesnym 
rozwijaniu przez Ośrodek pomocy niematerialnej w tym m.in. w zakresie pracy socjalnej 
i  wsparcia rodziny, z drugiej zaś strony ze zwiększenia w 2018 r. wysokości ustawowego 
kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pomocy społecznej. 

w R 85219 – ośrodki pomocy społecznej –w wysokości 13.398.811 zł  tj. o 2.603.063 zł większą 
niż w roku 2017. W rozdziale tym znajdują się środki na wydatki bieżące przeznaczone na: 
wynagrodzenia pracowników, zakup niezbędnych materiałów (np. biurowych, druków 
wywiadów itp.), zakup usług, takich jak dozór siedzib OPS, energii, wywóz śmieci, usługi 
pocztowe – dostarczanie korespondencji, a także remonty. Wzrost budżetu wynikał m.in., jak 
wskazano wyżej, z  przekazania środków na realizację nowego zadania związanego z pomocą 
osobom bezdomnym i na skutki finansowe wartościowania stanowisk w warszawskich 
ośrodkach pomocy społecznej, a także wzrostu cen usług w związku z wprowadzeniem 
regulacji prawnych podnoszących wartość minimalnej płacy i określających minimalną stawkę 
za umowę – zlecenie. 

w  R 85228 – usługi opiekuńcze – w wysokości  232.563 zł ł (tj. o 2.458.437 mniejszym niż  
w roku 2017). Ze środków tego rozdziału sfinansowany został zakup w styczniu 2018 usług 
opiekuńczych dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych ( gospodarczych, 
specjalistycznych w zakresie pielęgnacji oraz specjalistycznych readaptacyjnych).Usługi 
świadczone od lutego 2018 r. były finansowane, jak wskazano wyżej, z budżetu Centrum Usług 
Społecznych „Społeczna Warszawa”. 

w  R 85395 – pozostała działalność – 20.985  zł   tj. o 6.955 zł większą niż w roku 2017 r. Środki 
tego rozdziału były przeznaczone na organizację prac społecznie użytecznych 
 ( tj. formę wsparcia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych). 

w  R 85504 - wspieranie rodziny- 927.349 , tj. o 110.405 zł wyższą niż w 2017 r.  – przeznaczoną 
na finansowanie wynagrodzeń asystentów rodziny i refundację wydatków dokonywanych 
przez rodziny wspierające. 

Na realizację zadań zleconych finansowanych ze środków budżetu państwa OPS Dzielnicy Wola 
m. st. Warszawy w 2018 r. dysponował kwotą 805. 494 zł ( o 74.210 zł mniejszą  niż w 2017 r.) 

w R 85203 - ośrodki wsparcia – 629.265 zł  (kwota o 96.705 zł większą niż ta, którą dysponował 
OPS w 2017 r.). Środki te przeznaczone są na finansowanie działalności Środowiskowego 
Domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych. Wzrost budżetu był skutkiem zmiany 
ustawowego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pomocy społecznej, który  
zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi w ustawie o pomocy społecznej, jest wskaźnikiem  
finansowania przez budżet państwa środowiskowych domów samopomocy. 

w R 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 35.255 zł  ( o 29.440 zł więcej niż w 2017 r.) 
przeznaczone na wypłatę świadczenia pomocy społecznej w formie wynagrodzenia, 
przyznanego przez sąd, za sprawowanie funkcji opiekuna prawnego osoby 
ubezwłasnowolnionej. 

w R 85228- usługi opiekuńcze – 20.048 zł ( o 207.952 zł mniej niż w 2017 r.) przeznaczone na 
realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  
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Od lutego 2018 r.  środkami budżetowymi na ten cel dysponował nie OPS tylko Centrum Usług 
Społecznych „Społeczna Warszawa”. 

w R 85195 – pozostała działalność – 68.840 zł (zmniejszenie o 2.489 zł w stosunku do 
2017 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów postępowania w sprawach dot. 
potwierdzenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych. 

w R 85231 – pomoc dla cudzoziemców –  52.086 zł  (zwiększenie o 10.086 zł w stosunku do 
2017 r.) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla cudzoziemców posiadających zgodę na 
pobyt tolerowany na terytorium RP. 

Ostateczny  plan na rok 2018 dotacji budżetu państwa do zadań własnych realizowanych przez 
OPS Dzielnicy Wola m. st. Warszawy wyniósł 7.790.740 zł (zmniejszenie o 313.870 zł w stosunku 
do 2017 r.). 

w  R 85213 - ubezpieczenie zdrowotne – 350.235 zł   (zmniejszenie o 38.732 zł w  stosunku do  
2017 r.). Środki te przeznaczone były na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne 
osobom pobierającym zasiłki stałe. 

w  R 85214 - zasiłki i pomoc w naturze –  1.107.410 zł   ( zmniejszenie o 60.926 zł, w stosunku 
do 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych). 

w R 85216 - zasiłki stałe – 4.226.489 zł (zmniejszenie o 375.167 zł w stosunku do   
2017 r.).Środki tego rozdziału przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych dla osób 
niepełnosprawnych i/lub w wieku emerytalnym. 

w  R 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 1.140.816 zł z przeznaczeniem na utrzymanie  
Ośrodka (zmniejszenie o 41.748 zł w stosunku do 2017 r). 

w R 85230- pomoc w zakresie dożywiania- 795.660 zł z przeznaczeniem na realizację 
rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Kwota ta była większa niż 
w 2017 r. o 15.660 zł 85295. 

w R 85504- wspieranie rodziny-170.130 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia 
asystentów rodziny, z tego: środki z Funduszu Pracy - 48.022zł, dotacja Budżetu Państwa - 
122.108zł. . 

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy był realizatorem projektów 
współfinansowanych ze środków EFS ( łączną kwotę 527.538 zł): 

- „Wsparcie rodzin na Woli”-projekt zyskał dofinansowanie na rok 2018 ze środków UE 
w wysokości 238.889 zł 

- „Aktywna Wola”- projekt został dofinansowany kwotą 267.836 zł 

- „WOLA OD NOWA”- z dofinansowaniem na rok 2018- 20.813 zł 

 

 

 

Łącznie w roku 2018 r. w dyspozycji OPS pozostawały środki: 
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m. st. Warszawy   w wysokości 19.722.571 zł  68,37 % ogółu budżetu OPS 

budżetu państwa   w wysokości   8.548.212 zł  29,63 % ogółu budżetu OPS 

Funduszu Pracy w wysokości        48.022 zł  0,17 % ogółu budżetu OPS 

Unii Europejskiej w wysokości 527.538 zł  1,83 % ogółu budżetu OPS 

Łącznie plan 
budżetu OPS 

w wysokości 28.846.343 zł 100% 

 

Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, został w 2018 r., wykonany 
w 99,85% (stosunek wysokości łącznych środków określonych w planie finansowym do 
wykonanych wydatków). Wydatkowano łącznie 28.802.063,35 zł, w tym: 

środki m. st. Warszawy –   19.717.077, 74 zł                        99,97% 

środki budżetu państwa –   8.530.473,81 zł                           99,79% 

Środki Funduszu Pracy –   48.022 zł                                     100% 

środki Unii Europejskiej –   506.489,80 zł                               96 % 

Łącznie wydatkowane 
przez OPS środki 

- 28.802.063,35                              99,85% 

 

 

Wykres 1. Środki finansowe OPS w 2018 r. 
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CZĘŚĆ II- REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ. 
 

2.1 ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ ( pomoc pieniężna, rzeczowa 

i usługowa, w tym w ośrodkach wsparcia). 

2.1.1. Powody korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Liczba 

świadczeniobiorców i ich charakterystyka. 

Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej znajdują się zawsze w trudnej sytuacji 
życiowej i finansowej. Dla potrzeb statystyki wybierany jest jeden z problemów- taki, który wydaje 
się w danym momencie najistotniejszy i wymaga podjęcia próby jego rozwiązania w pierwszej 
kolejności. Warto zauważyć, że w ciągu roku problemy rodziny i ich postrzeganie mogą się 
zmieniać. W różnym czasie mogą być wskazywane inne powody korzystania przez rodzinę 
z pomocy. I tak np. w styczniu rodzina może korzystać z pomocy z powodu bezrobocia, ale już 
w lutym „podstawowym” problemem rodziny może być poważna choroba bezrobotnego członka 
rodziny uniemożliwiająca podjęcie pracy. W kolejnym miesiącu ta sama rodzina może korzystać  
z pomocy z powodu niepełnosprawności, jeśli na skutek choroby członka rodziny zostanie 
orzeczona niepełnosprawność. Różnych scenariuszy wielokrotnej zmiany „podstawowego” 
powodu korzystania z pomocy może być wiele. Zazwyczaj jednak jednocześnie występuje wiele 
różnych złożonych problemów, których rozwiązanie wymaga pomocy. 

Analiza powodów udzielenia pomocy dotyczy tych rodzin i osób, które skorzystały ze 
świadczeń pomocy społecznej przyznawanych  decyzją administracyjną,  a więc świadczeń 
w formie zasiłków, pomocy rzeczowej, usługowej  i skierowania do ośrodków wsparcia 
(tj. Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka Wsparcia Seniorów i Świetlicy Opiekuńczej 
dla Osób z Chorobą Alzheimera)- bez rodzin objętych wyłącznie pracą socjalną i poradnictwem. 
Z pomocy przyznawanej decyzją administracyjną skorzystało w 2018 r. łącznie 2.639 osób 
i rodzin – przy czym 3.221 osoby w tych rodzinach otrzymało decyzją świadczenie, co wynika 
z tego, że w niektórych rodzinach jest kilku świadczeniobiorców ( w 2017 skorzystało 
z tego rodzaju pomocy o 230 rodzin więcej). Trzeba przy tym wziąć pod uwagę, że we wskazanej 
liczbie 2.639 osób i rodzin, znajdują się zarówno osoby i rodziny mieszkające na Woli, jak i osoby 
bezdomne z Warszawy, w stosunku do których Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola  
m. st. Warszawy, realizując swe nowe zadanie statutowe, wydał decyzję administracyjna  
w sprawie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych. Jak wskazano 
w Rozdziale 2.1.3. do 31.12.2018 OPS wydał 599 decyzji w tych sprawach, a ok. 50% z nich 
dotyczyła osób w kryzysie bezdomności przebywających w Warszawie, poza Dzielnicą Wola. 

Do najistotniejszych powodów przyznania, mieszkańcom dzielnicy Wola świadczenia  pomocy 
społecznej w formie pieniężnej, rzeczowej, usługowej i skierowania do ośrodków wsparcia 
(tj. Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Wsparcia Seniorów i Świetlica Opiekuńcza dla 
Osób z Chorobą Alzheimera) należą od lat:  

− długotrwała lub ciężka choroba,  

− niepełnosprawność,  

− ubóstwo,  

− bezrobocie.  
 

O ile rodzaje przyczyn skorzystania z pieniężnej, rzeczowej i usługowej formy pomocy społecznej 
od lat nie ulegają zmianie, o tyle wyraźne są tendencje wskazujące na zmianę liczebności 
i proporcji udziału poszczególnych przyczyn w strukturze powodów korzystania z pomocy.  

 



           - Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy za rok 2018-              23 

 

Powody pomocy Liczba osób, która skorzystała w poszczególnych latach 
 z pomocy z powodu: 

2018 2017 2016 2015 2014 

choroba 1806 1853 1862 1894 1868 

ubóstwo 1273 1582 1686 1772 1835 

bezrobocie 673 861 971 1122 1194 

niepełnosprawność 1404 1441 1460 1511 1510 

Tabela 8. Zestawienie powodów korzystania z pomocy społecznej w latach 2009, 2014-2018. 

Na przestrzeni lat obserwujemy systematyczny spadek liczby osób korzystających 
z pomocy, z każdego wskazanego wyżej powodu. Najmniej wskaźnik ten zmienia się 
w przypadku niepełnosprawności- spadł o 20% w stosunku do roku 2009 i tylko o 3% 
w stosunku do roku ubiegłego (2017). Również liczba osób korzystających z pomocy z powodu 
długotrwałej lub ciężkiej  choroby zmalała o 22% w stosunku do roku 2009 i o 10% w stosunku do 
roku 2017.  Znacząco spada liczba osób, dla których doświadczanie ubóstwa jest podstawowym 
powodem ubiegania się o świadczenie pomocy społecznej. Porównując dane z 2009 i 2018 r. 
liczba osób korzystających z tego powodu zmalała o 33%, a w stosunku do 2017 r. - o 20%. 
Ubóstwo, które od lat utrzymywało się, jako drugi, pod względem liczebności powód pomocy, 
w 2018 r. po raz pierwszy okazało się dopiero trzecim pod względem liczebności powodem 
ubiegania się o pomoc. Najbardziej zaś widoczna jest zmiana wskaźnika dotyczącego bezrobocia, 
jako przyczyny korzystania ze świadczeń pomocy społecznej- liczba osób korzystających 
z pomocy z powodu bezrobocia zmalała w stosunku do roku 2009 aż o ponad 60% i o 22% 
w stosunku do roku 2017 r. Bezrobocie, które w 2009 roku było równie częstym powodem pomocy, 
co ubóstwo i niepełnosprawność, w 2018 występowało ok. dwukrotnie rzadziej niż te dwie 
pozostałe przyczyny. 

W przypadku pozostałych powodów udzielenia świadczenia pomocy społecznej – ich liczba 
w porównaniu z rokiem ubiegłym nie uległa zasadniczym zmianom i utrzymuje się na tym samym 
poziomie. 

W konsekwencji widoczne jest, że dla coraz większej grupy mieszkańców Woli podstawowym 
powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej jest niepełnosprawność i ciężka lub 
długotrwała choroba. Udział tej przyczyny w 2018 r. stanowił aż 49%  wszystkich wskazań do 
objęcia rodziny świadczeniami pomocy społecznej. Wskaźnik ten ( gł. wobec zmniejszania się 
ubóstwa i bezrobocia jako przyczyny korzystania z pomocy społecznej) systematycznie rośnie, 
w 2017 r wynosił 45%, w 2016- 43,2%. Świadczenia przyznawane tej grupie osób to przede 
wszystkim pomoc w formie usług opiekuńczych, skierowanie do Środowiskowego Domu 
Samopomocy, Ośrodka Wsparcia Seniorów, czy Świetlicy Opiekuńczej dla Osób z Chorobą 
Alzheimera, a także pomoc pieniężna ( w szczególności zasiłki stałe przyznawane przede 
wszystkim z tytułu niepełnosprawności). Utrzymująca się tendencja wzrostowa procentowego 
udziału świadczeń pomocy społecznej przyznawanych z powodu długotrwałej choroby 
i niepełnosprawności wiąże się także z wysokim odsetkiem (około 25% ogółu mieszkańców) osób 
w wieku tzw. poprodukcyjnym, gdyż w senioralnym okresie życia osoby często doświadczają 
długotrwałych chorób i niepełnosprawności. Analiza ta wskazuje na potrzebę organizowania 
różnych programów wsparcia dla tej grupy osób.  

Przy zmniejszającej się liczbie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w Warszawie 
bezrobotnych mieszkańców dzielnicy Wola i zdecydowanie zmniejszającej się liczbie osób 
ubiegających się o świadczenia pomocy społecznej z powodu bezrobocia, warto zauważyć, że 
z porównania danych Urzędu Pracy ( 2083 osoby z Woli zarejestrowane) i naszego Ośrodka 
( 673 rodzin osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezrobocia) można 
oszacować, że około 32% zarejestrowanych w warszawskim UP osób bezrobotnych 
mieszkających na Woli korzysta z pomocy społecznej. Osoby niepracujące, które korzystały ze 
świadczeń pomocy społecznej to przede wszystkim osoby nie posiadające wsparcia w rodzinie, 
często o znaczącym stopniu marginalizacji, bardzo niskich kompetencjach i to nie tylko 



           - Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy za rok 2018-              24 

 

zawodowych, ale i w zakresie podstawowych umiejętności życiowych i społecznych, osoby bez 
nawyku pracy i motywacji do zmiany statusu społecznego, z wielo, często z co najmniej 
kilkunastoletnią przerwą w pracy, osoby w wieku przedemerytalnym lub młode, bez żadnego 
doświadczenia i zawodu, matki sprawujące opiekę (często samotnie) nad małymi dziećmi. Wśród 
tych osób znaczna część posiada poważne problemy zdrowotne, które nie kwalifikują do uzyskania 
orzeczenia o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy, często jednak są przeszkodą dla 
pracodawcy (lub samego klienta) w podjęciu zatrudnienia. Osoby korzystające ze świadczeń 
pomocy społecznej z tytułu bezrobocia to osoby wymagające szeregu systematycznych, 
długoterminowych i wieloaspektowych form pomocy.  

Szczególną grupą nowych świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola 

m.st. Warszawy są osoby, korzystające ze wsparcia z powodu pozostawania w kryzysie 

bezdomności. 

Od kilku lat systematycznie zwiększa się liczba osób nawiązujących kontakt 

z pracownikami socjalnymi naszego Ośrodka z powodu doświadczania bezdomności (z 897 

w 2016 r. do 952 w 2017 r. i do 1.024 w 2018 r.) i korzystających z ich poradnictwa lub ubiegających 

się za ich pośrednictwem o świadczenia pomocy społecznej w gminach ostatniego zameldowania. 

Wiąże się to ze stołecznością Warszawy, która przyciąga osoby bezdomne z całego kraju. 

Przebywają one w schroniskach na Woli, ale korzystają z finansowej pomocy wypłacanej przez 

ośrodki w całym kraju. Niezwykle szeroka oferta pobytowa i usługowa NGO dla osób bezdomnych 

na Woli  obejmująca 1/3 wszystkich miejsc w schroniskach dofinansowanych przez m.st. 

Warszawa  powoduje, że do OPS na Woli zgłasza się duża ( w porównaniu do innych OPS-ów) 

liczba osób bezdomnych. Ponadto, z uwagi na wdrożenie w Warszawie regulacji wynikających 

z ustawy o pomocy społecznej w zakresie kierowania osób bezdomnych do schronisk 

i przekazanie tego zadania do realizacji Ośrodkowi na Woli z pomocy naszego Ośrodka zaczęła 

korzystać, także z powodu bezdomności, nowa grupa osób- przebywających na terenie całej 

Warszawy. W stosunku do tej grupy osób udzielane jest przez OPS Wola tylko jedno świadczenie 

pomocy społecznej- udzielenie tymczasowego schronienia w schronisku. W związku 

z rozpoczęciem wydawania decyzji w tym zakresie w grudniu 2018 r., nie ma jeszcze pełnych 

danych wskazujących liczebność tej grupy.  

Dane o liczbie osób, które skorzystały z pomocy społecznej ogółem w 2018 r., niezależnie od 

powodu, przedstawia poniższa tabela: 

 2018 2017 

Liczba rodzin ogółem, która skorzystała  
z wszelkich form pomocy społecznej  
udzielonej przez OPS Wola,  

w tym liczba osób w tych rodzinach 

3.833 rodzin 

5.918 osób w tych 
rodzinach 

3.645 rodzin 

5.815 osób w tych 
rodzinach 

Liczba rodzin, które otrzymały świadczenie 
pomocy społecznej przyznane decyzją 
administracyjną, 

w tym liczba osób , które  otrzymały świadczenie 
pomocy społecznej przyznane decyzją 
administracyjną 

2.639 

 

3.221 

2.869 

 

3.524 

Liczba osób, które uzyskały pieniężne 
świadczenia pomocy społecznej 

2.090 2.239 

Liczba rodzin, które skorzystały wyłącznie 
z pracy socjalnej i poradnictwa 

1.194 766 

Tabela 9. Liczba osób, które skorzystały z pomocy społecznej ogółem w 2018 r. 
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W stosunku do 2017 r. nastąpił spadek liczby rodzin objętych pomocą przyznawaną 
w formie decyzji administracyjnych o 230 rodzin, co wiąże się ze wskazanym wyżej spadkiem 
liczby osób korzystających z pomocy z powodu ubóstwa i bezrobocia. Faktycznie jednak liczba 
mieszkańców dzielnicy Wola korzystających ze świadczeń pomocy społecznej przyznawanych 
decyzją spadła bardziej, gdyż w liczbie 3.221 świadczeniobiorców znajdują się osoby w kryzysie 
bezdomności, nieprzebywające na Woli, którym zostało przyznane  decyzją administracyjną,  
w ramach realizacji nowego zadania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 
świadczenie pomocy społecznej w formie schronienia. 

Znaczący jest za to, w stosunku do ubiegłego roku, wyraźny wzrost liczby osób, które uzyskały 
tzw. „miękkie wsparcie”- w formie pracy socjalnej i poradnictwa, czy klubu samopomocy. Jest to 
ściśle związane ze zmieniającymi się potrzebami mieszkańców dzielnicy Wola. Ze spadkiem 
ubóstwa nie idzie w parze wzrost samodzielności życiowej i kompetencji społecznych. Dlatego 
wiele osób z uwagi na swe liczne, poważne problemy zgłasza się do Ośrodka nie po wsparcie 
pieniężne tylko pomoc w codziennym funkcjonowaniu. OPS wychodząc na przeciw tym potrzebom 
rozwija różne formy wsparcia tzw. pozamaterialnego, realizuje programy i projekty społeczne 
w tym rozwija ofertę tzw. pogłębionej pracy socjalnej.  

W 2018 r. aż 72,66 % rodzin objętych pomocą stanowiły gospodarstwa jednoosobowe  
( w 2017 r. było to 70,73 %).   Rodziny emerytów i rencistów stanowiły 21,26% (w 2017 r.- 23,68%) 
wszystkich rodzin korzystających z pomocy.  

Charakterystyka gospodarstw  domowych korzystających z pomocy OPS. 

 

Gospodarstwa domowe % udział w 2018 r. % udział w 2017 r.  

1- osobowe 72,66 70,73 

2- osobowe 12,76 13,00 

3- osobowe 7,57 7,76 

4- osobowe 3,34 4,85 

5- osobowe 2,37 2,14 

6 i więcej osobowe 1,30 1,51 

Tabela 10. Charakterystyka gospodarstw domowych korzystających z pomocy OPS. 

 

Wzrost liczby osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe wśród 
świadczeniobiorców Ośrodka jest konsekwencją realizacji nowego zadania związanego 
z kierowaniem osób bezdomnych do schronisk. Osoby bezdomne niemal zawsze są osobami 
prowadzącymi samodzielne gospodarstwo domowe w rozumieniu ustawy  pomocy społecznej. 

Rodziny z dziećmi stanowiły 17,77% z ( w 2017 r. - 20,74% ) rodzin korzystających z pomocy, 
z czego 52,42 % ( w 2016 r.- 52,91%) rodzin objętych pomocą społeczną to rodziny niepełne 
(stanowiące 9,31 % wszystkich środowisk objętych pomocą).  
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Charakterystyka gospodarstw domowych, w tym z dziećmi, korzystających z pomocy OPS: 

Rodziny z dziećmi Liczba rodzin w 2018 r. % udział w 2018 r.  

1 dziecko 305 7,96 

2 dzieci 239 6,24 

3 dzieci 89 2,32 

4 dzieci 32 0,83 

5 dzieci 9 0,23 

6 i więcej dzieci 7 0,18 

Razem rodziny z dziećmi 681 17,77 

Gospodarstwa jednoosobowe 2.785 72,66 

Gospodarstwa kilkuosobowe bez dzieci 367 9,57 

Rodziny ogółem 3.833 100 

Tabela 11. Charakterystyka gospodarstw domowych, w tym z dziećmi korzystających z pomocy OPS w 2018 r. 

2.1.2. Rodzaje i wartość pomocy finansowej, rzeczowej oraz z formie składek na 

ubezpieczenie zdrowotne. 

W 2018 r. na pomoc materialną (tj. finansową, rzeczową, w formie składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i organizację pogrzebów) wydatkowano kwotę 10 777 361,45 zł ( w 2017 r.-
10 906 388,50 zł) Wskaźnik procentowy udziału wydatków na powyższe świadczenia do ogółem 
wydatkowanego budżetu wyniósł 37,42% ( w 2017- 38,10% , a w 2016- 44,4% ).  

60,52% wydatków na tzw. materialne świadczenia pomocy społecznej ( zasiłki, obiady, pogrzeby 
i składki na ubezpieczenie zdrowotne) została sfinansowana ze środków budżetu państwa 
( w 2017- 62%). Środki miasta stołecznego Warszawy stanowiły 39,48% wszystkich wydatków na 
ten cel ( w 2017- 38%).  

Wydatki na świadczenia przedstawiały się następująco:  

• 4 000 714,24 zł. R85214 (własne) – „zasiłki i pomoc w naturze” § 3110 na zasiłki celowe 
i pomoc rzeczową (talony, obiady) oraz wkład własny do zasiłków okresowych 
(o 336 749,99 zł więcej niż w 2017 r.)  

• 253 744,37 zł z R85214 (własne) – „zasiłki i pomoc w naturze” §4300- na sprawianie 
pogrzebów (o 12 360,63. mniej niż w 2017 r.)  

• 1 106 963,82 zł z R 85214 (dotacja do własnych) – „zasiłki i pomoc w naturze” § 3110 - na 
dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych (o 61 367,49 zł. mniej niż w 2017r)  

• 4 217 958,02 zł z R 85216 (dotacja do zadań własnych) - „zasiłki stałe” - na wypłatę zasiłków 

stałych (o 379 062,92 zł mniej niż w 2017 r.) 

• 795.660 zł w R 85230 (dotacja do zadań własnych) - przeznaczone na realizację rządowego 
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (o 15 660,00 zł. więcej niż w 2017 r.)  

• 52 086,00 zł z R 85231 (zlecone) – pomoc dla cudzoziemców – na zasiłki celowe dla 
cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany i pobyt ze względów humanitarnych 
(o 10 086 zł więcej niż w 2017 r.)  

• 350 235,00 zł z R 85213 (dotacja do własnych) – na opłacenie składki na ubezpieczenie 

zdrowotne dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (o 38 732,00 zł. mniej 

niż w 2017 r.). 
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Rodzaje świadczeń:  

A. zasiłki stałe przyznawanie i wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym 
dofinansowywanym ze środków budżetu państwa o charakterze obligatoryjnym, zasiłki stałe 
przeznaczone dla osób niezdolnych do pracy z tytułu wieku lub inwalidztwa, których dochód 
(i dochód na osobę w rodzinie) nie przekraczał kryterium dochodowego określonego w ustawie o 
pomocy społecznej – kryterium to wynosiło do 30.09.2018 r. - 634 dla osoby samotnej i 514 dla 
osoby w rodzinie, a po zmianie kryteriów od 01.10.2018 r. – 701,00 zł. dla osoby samotnej i 528,00 
zł dla osoby w rodzinie. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi po zmianie kryteriów 645,00 zł, 
a minimalna 30 zł. OPS w 2018 r. wypłacił zasiłki stałe 887 osobom na łączną kwotę 
4 217 958,02 zł tj. mniej o 379 062,92 zł niż w 2017 r. Średnia wartość zasiłku stałego 
w 2018r. wyniosła 495,06 zł. OPS wypłacił łącznie 8.520 świadczeń. Jedna osoba korzystała 
z zasiłku stałego przez okres średnio z 9,6 miesiąca w ciągu roku. Dla porównania w 2017 r. tę 
formę świadczenia wypłacono 929 osobom ( tj. o 42 więcej niż w 2018), w łącznej liczbie 9.252 
świadczeń, na łączną kwotę 4 597 020,94 zł. Zmniejszenie liczby osób korzystających z zasiłku 
stałego wiąże się m.in. z nabyciem przez część świadczeniobiorców uprawnień do emerytury na 
podstawie art. 18 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 
z FUS oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 38).   

B. zasiłki okresowe przyznawanie i wypłata zasiłków okresowych jest zadaniem własnym 
dofinansowywanym ze środków budżetu państwa. Świadczenie to w części finansowanej przez 
budżet państwa ma charakter obligatoryjny i przyznawane jest w przypadku spełniania 
określonych ustawą o pomocy społecznej warunków, tj. osobom i rodzinom, których dochód nie 
przekracza kryterium dochodowego, w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń emerytalno–
rentowych. Zasiłki okresowe w wysokości połowy różnicy między kryterium dochodowym, 
a dochodem osoby/ rodziny finansowane są ze środków budżetu państwa. Pozostałe 50% różnicy 
pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem może być przyznane, w przypadku dysponowania 
środkami, ze środków własnych gminy. W 2018 r. przyznano i wypłacono zasiłki okresowe 1.059 
osobom (więcej o 39 osób w stosunku do 2017 roku) na łączną kwotę 1 890 994,06 zł (więcej 
o 88 486,06 zł.), w tym 784 030,24,00 zł ze środków m. st. Warszawy 
i 1 106 963,82 ze środków dotacji budżetu państwa. Średnio- jedna osoba otrzymywała w 2018 r. 
świadczenie w formie zasiłku okresowego przez ponad 4 miesiące (wypłacono 4988 świadczeń). 
Przeciętny zasiłek okresowy wyniósł 379,11 zł (w 2017 r. wypłacono 4951 świadczeń średnio po 
364,07 zł). W 2018 roku wzrosła znacząco liczba osób korzystających z zasiłku okresowego 
z powodu długotrwałej choroby i niepełnosprawności, a spadła liczba osób korzystających z tego 
świadczenia z powodu bezrobocia, co jest zgodne z danymi i analizami z Rozdziału 2.1.1. 

C. składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jest to zadanie własne dofinansowywane ze środków 
budżetu państwa) – składki zdrowotne opłacono 793 klientom (spadek w stosunku do 2017 r. 
o 64 osoby). Łączna wartość wypłaconych składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne 
wyniosła 350 235 zł. ( mniej o 38 732,00 zł). 

D. zasiłki celowe i celowe specjalne. Przyznawanie i wypłata zasiłków celowych i celowych 
specjalnych jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków własnych m.st. Warszawy  
( przy czym zasiłki na dofinansowanie zakupu żywności niezbędnej do przygotowania jednego 
ciepłego posiłku dziennie, przyznawane w ramach programu „Pomoc państwa zakresie 
dożywiania” w części finansowane były ze środków budżetu państwa). Zasiłki celowe 
przeznaczone są na zaspokojenie podstawowej potrzeby bytowej, przede wszystkim zakupu 
żywności, opłatę energii elektrycznej i gazu, leków itp. Łącznie w ciągu roku przyznano zasiłki 
celowe i celowe specjalne 1 831 osobom (o 175 mniej niż w 2017r.), na łączną kwotę 2.652 
394,00 (w 2017 r.- 2.456 523,00 zł). Przy czym:  

• zasiłki celowe przyznawane są osobom, których dochód nie przekracza kryterium 
dochodowego dla rodziny jednoosobowej od 01.10.2018 r.-701 zł  lub dochodu na osobę 
w rodzinie w gospodarstwach wieloosobowych od 01.10.2018 r.- 528 zł. 
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• zasiłki celowe specjalne można przyznać osobom i rodzinom, których dochód przekracza 
kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej (jak wyżej), ale które ze 
względu na szczególnie trudną sytuację, w jakiej się znalazły, nie są w stanie we własnym 
zakresie zaspokoić podstawowych potrzeb rodziny. Zasiłki celowe specjalne przyznano 
728 osobom ( dla porównania w 2017- 751 ).  

Łącznie na zasiłki celowe i celowe specjalne na cele inne niż zakup żywności wydatkowano 
w 2018 r. 1 167 809 zł. Dla porównania w 2017 r. na te zasiłki wydatkowano 1.218.026,00 zł 
tj. mniej o 50 217,00 zł.  

Głównym celem przyznawanych zasiłków celowych był zakup żywności. Wypłacono zasiłki na 
ten cel o łącznej wartości  1 536 844,25 zł ( w 2017 r. - 1.238 497,00 zł ), przy czym kwota  1 232 
252,20 zł. ( w 2017 r.- 972 368,00 zł ) została wydatkowana na zasiłki celowe w ramach programu 
Pomoc państwa w zakresie dożywiania ( zakup produktów niezbędnych do przygotowania jednego 
ciepłego posiłku dziennie), natomiast 304 592,05 zł. ( w 2017 r.-266 129,00 zł ) na zasiłki celowe 
na dofinansowanie zakupu żywności w ramach pozostałych zadań z zakresu dożywiania. 
Ze wskazanej wyżej kwoty na zasiłki celowe i celowe specjalne na pomoc w zakupie żywności   
42 190 zł. (w 2017 r. - 46 880 zł) przyznano w formie rzeczowej, tj. w postaci talonów do sklepu 
(bez możliwości zakupu za talony wyrobów alkoholowych i tytoniowych). 

Łącznie decyzją przyznano świadczenia pieniężne na dożywianie 1.594 osobom ( w 2017 r.-
1.742 osobom). Średnia wartość świadczenia wyniosła 194,07 zł. (w 2017 r.- 154,62 zł.) 
W stosunku do ubiegłego roku o 148 spadła liczba osób, którym przyznano świadczenie. Należy 
jednak zauważyć, że w zdecydowanej większości rodziny korzystające z pomocy w formie 
zasiłków celowych, w tym zasiłków na zakup żywności objęte były także pomocą w formie zasiłków 
okresowych.  

Poniższe zestawienie obrazuje wartość i przeznaczenie najczęściej przyznawanych zasiłków 
celowych w 2017 r. i 2018 r. 

Zasiłek celowy  
i celowy specjalny  
z przeznaczeniem na: 

Kwota razem Liczba świadczeń 
Średnia wysokość 

świadczenia 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Opłacenie energii 
elektrycznej 

247 980 219 335 1 959 1 748 126,58 125,48 

Dofinansowanie zakupu 
leków 

161 051 157 140 1 590 1 466 101,28 107,19 

Zakup odzieży 
178 784 153 590 1 054 896 169,62 171,42 

Opłacenie czynszu 
115 051 99 071 540 496 213,06 199,74 

Zakup art. higienicznych 
69 920 76 807 1 056 1 155 66,21 66,50 

Opłacenie gazu 
35 850 32 170 759 653 47,23 49,26 

Zakup obuwia 
55 980 47 533 489 404 114,48 117,66 

Zakup niezbędnych 
przedmiotów użytku 
domowego 

95 284 114 260 313 394 304,42 290,00 

Zakup mebli 
93 216 141 900 191 182 488,04 779,67 

Pokrycie kosztów 
remontu mieszkania 

32 553 12 771 124 34 262,52 375,62 
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Zakup wyposażenia 
szkolnego 

1 929 150 12 1 160,75 150,00 

Zakup opału 
12 000 9 360 18 24 582,22 390,00 

Zakup okularów 
9 481 8 865 43 45 220,49 197,00 

Zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego 

3 835 3 027 22 14 174,32 216,21 

Pokrycie kosztów 
dezynsekcji 

36 531 50 181 134 180 272,62 278,78 

Opłacenie kosztów 
transportu 

3 620 4 794 16 17 226,25 282,00 

Wyrobienie zdjęć do 
dowodu osobistego 

1 577 1 180 41 34 38,46 34,70 

Tabela 12. Zestawienie wartości i przeznaczenia najczęściej przyznawanych zasiłków celowych lata 2017-2018. 

Jak wynika z przedstawionego zestawienia najliczniejsza grupa przyznanych zasiłków 
celowych (po dożywianiu) przeznaczona była na dofinansowanie opłat za energię elektryczną 
i zakup leków, a także zakup mebli i zakup odzieży. Zasiłki na ten cel, o łącznej wartość 671 965 
zł stanowiły 57,54% wartości wszystkich środków przeznaczonych na realizację tego zadania. 
Wyraźnie zwiększyła się liczba zasiłków przyznanych na przeprowadzenie dezynsekcji ( ze 134 
na 180), w związku ze zwiększą liczbą mieszkań, w których zagnieździły się insekty, 
w szczególności pluskwy. Zwiększyła się liczba zasiłków (z 303 na 394) na zakup niezbędnych 
sprzętów gospodarstwa domowego i zakup artykułów higienicznych ( z 1056 na 1155). Liczba 
zasiłków na pozostałe cele utrzymała się na poziomie z roku 2017 lub zmalała. 

E. pomoc rzeczowa w formie gorącego posiłku oraz całodziennego wyżywienia  

Uzupełnieniem pomocy finansowej przeznaczonej na dożywianie ( zasiłków celowych na zakup 
żywności) była pomoc realizowana w formie rzeczowej:  

• posiłki dla dzieci i młodzieży, tzw. obiady szkolne o wartości 634 622,25 zł 
(w 2017 r .- 694 748,51 zł ), w tym 472 775,38 zł ( w 2017- 537 216,61 zł)  na obiady szkolne 
w ramach realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz śniadanie 
i podwieczorek o wartości 38 690 zł, 

• gorący, dwudaniowy obiad dla osób dorosłych – o łącznej wartości 673 068,50 zł ( w 2017 r.- 
658 446,50 zł), w tym 407 003,68 (w 2017 r.-  515 580,50 zł ) w ramach realizacji programu 
Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Obiady wydawane były osobom skierowanym przez 
OPS w 2 jadłodajniach ( prowadzonych przez wyłonioną w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia na usługi społeczne firmę Agencja Służby Społecznej) oraz dowożone przez, także 
wyłonioną w postępowaniu na usługi społeczne, Spółdzielnię Socjalną „Kto Rano Wstaje”, do 3 
prowadzonych przez OPS ośrodków wsparcia oraz bezpośrednio do miejsca zamieszkania 
osób uprawnionych do otrzymania obiadu.  

Łącznie z pomocy w formie gorącego posiłku skorzystało 927 osób (w 2017 r.-1 068 osób), 
a łączna wartość pomocy w tej formie wyniosła 1 307 690,75 zł (w 2017 r. -1.353 265,01 zł) 
Łącznie zarówno w ramach pomocy w formie zasiłków celowych, celowych specjalnych, jak 
i pomocy rzeczowej w formie gorącego posiłku wydatkowano na dożywianie: 2 844 535 zł. 
( w 2017 r.- 2.591 761,86 zł ), w tym:  

• w ramach realizacji programu: pomoc państwa w zakresie dożywiania – 2 220 215 zł  
(w 2017 r.- 2.025 234,96 zł) z podziałem 1 424 555 zł  (w 2017 r.- 1.245 234,96 zł)- środki 
własne (R85214) i 795 660 zł  (w 2017 r.- 780 000 zł)- dotacja z budżetu państwa (R85295).  

• w ramach pozostałych zadań z zakresu dożywiania 624 320 zł. ( w 2017r. – 566 526,90 zł) 
z R85214 środki własne.  
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F. sprawianie pogrzebów  

Sprawianie pogrzebów jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków 
m.st. Warszawy. Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował i pokrył koszty pogrzebu 81 osób,  
w tym 40 osobom bezdomnym i 5 osobom NN (co stanowiło 55,55 % pogrzebów). Wydatkowano 
łącznie na sprawienie pochówków 253.744 zł . Realizacja tego zadania odbywa się w oparciu 
o porozumienie zawarte z Zarządem Cmentarzy Komunalnych (dot. usług cmentarnych) i umowę 
z firmą świadczącą usługi pogrzebowe (wyłonioną w postępowaniu przetargowym). Od stycznia 
2018 r. do 31.05.2018r. usługi świadczył Zakład Pogrzebowy „Memento Mori” Arkadiusz Wojdyła 
z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 51, a od 01.06.2018 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa. 

Łącznie wydanych zostało w 2018 r. 20.127 decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń 
pomocy społecznej dla 3 221 osób (w 2 639 rodzinach, w których żyją 4 253 osoby), dla 
porównania w roku 2017 wydano 19 437 decyzji dla 3 524 osób żyjących 
w 2 869 rodzinach. Wzrost liczby wydanych decyzji wynika z realizacji nowego zadania OPS 
polegającego na kierowaniu w drodze decyzji administracyjnej osób bezdomnych do schronisk. 

W 2018 r. pracownicy socjalni w związku ze zgłoszonymi wnioskami przez Klientów lub inne 
osoby i instytucje dokonali rozeznania 1.397 nowych środowisk (w roku 2017 – 1024).Wzrost 
ten wynika z realizacji przez OPS Wola nowego zadania polegającego na wydawaniu decyzji 
administracyjnych w sprawie kierowania osób bezdomnych do schronisk. W liczbie 1.379 osób, 
które miały w 2018 r. pierwszy kontakt z naszym Ośrodkiem jest grupa ok. 300 osób bezdomnych 
( 50% z 599 osób, którym wydano w grudniu 2018 r. decyzję w sprawie schronienia), nieznanych 
wcześniej naszemu Ośrodkowi (przebywających na terenie Woli lub innych dzielnic Warszawy).  

Podsumowując, ze wszystkich form pomocy społecznej, w tym także niewymagających 

wydania decyzji administracyjnej (np. praca socjalna, poradnictwo, grupa wsparcia, klub 

samopomocy) skorzystało 3 833 rodzin – tj. 5.918 osób żyjących w tych rodzinach 

( dla porównania w 2017 r. było to 3 645 rodzin obejmujących 5 815 osób). Zmniejszyła się liczba 

osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej przyznawanych decyzją administracyjną, 

w tym w formie rzeczowej i pieniężnej. Z pomocy w formie różnego rodzaju zasiłków skorzystało 

w 2018 r. 2.090 osób (w 2017 r.- 2.239 osób). Zwiększenie ogólnej liczby osób objętych 

świadczeniami jest skutkiem: 

− realizacji nowego zadania na rzecz osób bezdomnych przebywających w Warszawie (lub 

posiadających ostatnie miejsce zameldowania w Warszawie i przebywających poza nią. 

− zwiększenia się liczby osób korzystających z tzw. „miękkich form wsparcia”, tj. pomocy 

społecznej w formie pracy socjalnej i poradnictwa 

 

2.1.3. Pomoc udzielona osobom w kryzysie bezdomności. 

Zadania z zakresu pomocy osobom w kryzysie bezdomności Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy  w 2018 r. obejmowały: 
 
1) podobnie jak w latach ubiegłych- rozpoznawanie potrzeb osób bezdomnych przebywających 

na terenie dzielnicy Wola i stosownie do dokonanego rozpoznania - motywowanie do 
współpracy z pracownikiem socjalnym i zmiany swej sytuacji, udzielanie poradnictwa 
socjalnego, prowadzenie postępowań w sprawie pieniężnych i rzeczowych świadczeń pomocy 
społecznej wobec osób bezdomnych z ostatnim miejscem zameldowania na Woli lub 
zameldowanych ostatnio w innym miejscu niż dzielnica Wola m.st. Warszawa, ale 
przebywających na Woli i znajdujących się w szczególnej sytuacji uzasadniającej pilne 
udzielenie świadczenia ( do refundacji przez gminę ostatniego miejsca zameldowania). 
Działania Ośrodka były uzupełnieniem oferty organizacji pozarządowych 
i dotyczyły tylko części osób bezdomnych przebywających na Woli, zainteresowanych 
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kontaktem i współpracą z pracownikiem socjalnym OPS, w szczególności zainteresowanych 
uzyskaniem świadczeń rzeczowych lub pieniężnych z pomocy społecznej, 

2) współpracę z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych w zakresie przygotowania 
i wdrożenia zmiany sposobu kierowania osób bezdomnych do schronisk ( opracowanie 
podziału kompetencyjnego realizacji zadania, procedury zbierania dokumentacji 
w postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia tymczasowego schronienia) oraz 
zapewnienia osobom bezdomnym wsparcia w ramach indywidualnych programów 
wychodzenia z bezdomności (współudział w opracowaniu standardu indywidualnego 
programu wychodzenia z bezdomności), 

3) przygotowanie do wdrożenia w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 
nowego zadania polegającego na prowadzeniu postępowań i wydawaniu decyzji 
administracyjnych w sprawie kierowania do schronisk osób bezdomnych 
przebywających na terenie całego m.st. Warszawy oraz osób bezdomnych z ostatnim 
meldunkiem na pobyt stały w m. st. Warszawie przebywających poza Warszawą 
( zadanie w Warszawie realizowane wyłącznie przez OPS Wola ) oraz przygotowaniu 
dokumentacji (w tym kontraktów socjalnych) niezbędnej do wydania decyzji administracyjnych 
w sprawie kierowania do schronisk osób bezdomnych przebywających na terenie dzielnicy 
( nowe zadanie wszystkich OPS-ów w Warszawie, ale szczególnie angażujące  OPS -Wola  
z uwagi na przebywanie na terenie dzielnicy Wola największej liczby osób bezdomnych  
w Warszawie, w tym umiejscowienie na Woli 340 ( wg stanu na dzień 31.12.2018 r.)  miejsc 
w schroniskach dla osób  bezdomnych czyli 1/3 wszystkich miejsc zakontraktowanych przez 
m.st. Warszawę. Wdrożenie tego zadania wymagało stworzenia nowej komórki 
organizacyjnej- Działu Pomocy Osobom Bezdomnym ( w miejsce dotychczasowego zespołu), 
rekrutacji pracowników do realizacji nowego zadania ( rekrutacja wewnętrzna i zewnętrza 
w sumie 12 osób),  określenia procesów niezbędnych do zrealizowania zadania  ( w tym 
windykacji odpłatności za schronisko od osób bezdomnych zobowiązanych do wnoszenia 
odpłatności i refundacji świadczenia od Ośrodków Pomocy Społecznej w całej Polsce- 
w przypadku udzielenia schronienia osobie posiadającej ostatnie miejsce zameldowania na 
pobyt stały poza Warszawą), opracowania wzorów wszelkich dokumentów ( m.in. decyzji 
administracyjnych), nawiązania współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi 
schroniska dla osób bezdomnych oraz przeprowadzenia remontu (hydroizolacji) i adaptacji 
siedziby OPS przy ulicy Karolkowej 58a na potrzeby Działu Pomocy Osobom Bezdomnym. 

 
oraz od 2 listopada 2018: 
 

4) realizacja nowego zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji ( w tym 
opracowanie, zawieranie i realizacja kontraktów socjalnych z osobą bezdomną ubiegającą 
się o miejsce w schronisku) niezbędnej do wydania decyzji administracyjnych w sprawie 
kierowania do schronisk osób bezdomnych przebywających na terenie dzielnicy (zadanie 
dotyczące wszystkich osób, które przebywały w schroniskach dla osób bezdomnych na 
terenie dzielnicy Wola, a także osób bezdomnych przebywających w innych miejscach, 
np. w szpitalach lub tzw. miejscach niemieszkalnych, zainteresowanych możliwością 
uzyskania tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, 

5) realizacja nowego zadania polegającego na wydawaniu decyzji administracyjnych 
w sprawie kierowania do schronisk osób bezdomnych przebywających na terenie całego 
m.st. Warszawy oraz osób bezdomnych z ostatnim meldunkiem na pobyt stały w m.st. 
Warszawie przebywających poza Warszawą , tj. zarówno na podstawie dokumentacji 
przygotowanej przez pracowników socjalnych OPS Wola wobec osób przebywających na 
Woli, jak i na podstawie dokumentacji przygotowanej przez pracowników pozostałych 17 
warszawskich ośrodków pomocy społecznej wobec osób bezdomnych przebywających na 
terenie całej Warszawy, a także na podstawie dokumentacji przygotowanej przez 
pracowników socjalnych w OPS-ów w całej Polsce wobec osób bezdomnych z ostatnim 
miejscem zameldowania na pobyt stały w Warszawie ( niezależnie od dzielnicy), 

6)  przygotowanie realizacji nowego zadania: windykacji odpłatności za pobyt w schronisku 
od osób bezdomnych zobowiązanych decyzją administracyjną OPS Wola do dokonywania 
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odpłatności za schronisko oraz refundacji świadczenia w formie pobytu 
w schronisku od gmin ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały osób bezdomnych 
skierowanych ( w związku ze szczególną sytuacją życiowa tych osób) do schroniska 
decyzją administracyjną OPS Wola. 

Poniżej przedstawione zostały szersze informacje: 
 

1) o miejscach przebywania osób bezdomnych na Woli, liczbie osób bezdomnych oraz 
instytucjach i organizacjach organizujących pomoc osobom bezdomnym na Woli, 

2) w zakresie wsparcia udzielonego osobom w kryzysie bezdomności przebywającym na 
terenie dzielnicy Wola lub przebywającym poza Dzielnicą Wola, ale posiadającym ostatnie 
miejsce zameldowania na pobyt stały na Woli ( zadania realizowane również w latach 
ubiegłych), w formie poradnictwa, pracy socjalnej oraz pieniężnych i rzeczowych 
świadczeń pomocy społecznej z wyłączeniem kierowania do schronisk, 

3) realizacji nowego zadania polegającego na udzieleniu świadczenia pomocy społecznej 
w formie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie 
Warszawy ( w tym Woli) lub przebywającym poza Warszawą, ale posiadającym ostatnie 
miejsce zameldowania w Warszawie ( w tym na Woli). 

 
1. informacje o miejscach przebywania osób bezdomnych na Woli, liczbie osób 
bezdomnych oraz instytucjach i organizacjach organizujących pomoc osobom bezdomnym 
na Woli 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w 2018 r. współpracował 
z Caritas AW i Wspólnotą Katolicką „Chleb Życia” prowadzącymi na Woli 4 placówki dla osób 
bezdomnych  (w ramach których funkcjonują 3 schroniska, 2 schroniska specjalistyczne 
i mieszkania treningowe). Znajdujące się na Woli placówki dla osób bezdomnych dysponowały 
łączną liczbą stałych 357 miejsc ( wg stanu na 30.11.2018 r.) i  340 (wg. stanu na 1.12.2018 r.) - 
dane wynikają z umów dotacyjnych. W 2018  roku ze schronienia w w/w placówkach 
(korzystających  z dofinansowania m. st. Warszawy ) skorzystało w sumie  1.019  osób. 

Schronisko  Caritas AW- „Tylko” przy ul. Żytniej 1a do 31.11.2018 r. miało zakontraktowane 
142 miejsca dla kobiet i mężczyzn (od 1.12.2018 130 miejsc). Dodatkowo dysponowało 10 
miejscami w mieszkaniach treningowych. W schronisku przy ul. Żytniej 1a 
z noclegu skorzystało 354 osób, a z interwencyjnego noclegu na materacach 150 osób. 
Jadłodajnia działająca przy ww. schronisku wydała 101 420 posiłków. Osoby w kryzysie 
bezdomności skorzystały z łaźni około 15.600 razy. Schronisko dysponuje również magazynem 
odzieżowym,  z którego osoby bezdomne skorzystały 8.900 razy. 

 Schronisko „ Przystań” przy ul. Wolskiej 172 prowadzone przez Caritas AW dysponuje 
zarówno miejscami tzw. aktywizującymi  ( dla 44 bezdomnych mężczyzn), jak i miejscami 
z usługami opiekuńczymi ( dla 56 bezdomnych mężczyzn chorych, z ograniczoną sprawnością, po 
leczeniu szpitalnym- łącznie placówka miała zakontraktowane 100 miejsc. W 2018 r. z oferty 
schroniska skorzystało 307 osób. Ponadto placówka prowadzi mieszkanie treningowe dla 8 osób 
bezdomnych, zlokalizowane w dzielnicy Ursus. 
 
 W schronisku z usługami opiekuńczymi „Betlejem” przy ul. Gniewkowskiej 50 
prowadzonym przez Katolicką Wspólnotę „Chleb Życia” było zakontraktowanych 75 miejsc 
noclegowych, z czego 14 miejsc dla  kobiet  i 61 miejsc dla mężczyzn (od 1.12.2018 r. placówka 
ma 70 miejsc, w tym 14 dla kobiet i 56 dla mężczyzn). Jest to schronisko dla osób chorych 
i niepełnosprawnych. Mieszkańcy placówki mają na stałe opiekę 2 opiekunów wykonujących 
czynności pielęgniarskie. Ze wsparcia w formie miejsca w schronisku w 2018 roku skorzystało 194 
osób. 
  
  W schronisku dla kobiet „Emaus” przy ul. Stawki 27 prowadzonym przez Katolicką 
Wspólnotę „Chleb Życia” było zakontraktowanych 40 miejsc. Ze schronienia w tej placówce 
skorzystały 164 kobiety w ciągu całego 2018  roku. 
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 Ponadto na terenie Woli znajdują się dwa budynki, będące własnością PKP, w których 
zamieszkują osoby bezdomne: pierwszy przy ul. Gniewkowskiej 30a, drugi przy 
ul. Mszczonowskiej 6. Budynki te nie mają statusu noclegowni  ani schroniska. W ciągu 2018 roku 
w budynku przy ul. Gniewkowskiej 30a przebywało 28 osób dorosłych i jedno dziecko. Natomiast 
w budynku przy  ul. Mszczonowskiej 6 - 24 osób dorosłych  i jedno dziecko. 
 
 Osoby bezdomne przebywały także w różnych innych miejscach tzw. „niemieszkalnych” na 
terenie dzielnicy Wola, np. w altankach znajdujących się na terenie ogródków działkowych  
w okolicach ulic: Gniewkowska, Jana Kazimierza, Olbrachta, Wolska 43 oraz w pustostanach, 
budynkach opuszczonych i w okolicach dworca kolejowego, w piwnicach. Pracownicy Ośrodka 
nawiązali kontakt i udzielili pomocy w różnych formach 86 osobom bezdomnym przebywającym 
w tych miejscach. 
 
 W 2017 i 2018 r. tutejszy OPS prowadził szereg działań we współpracy z Powiatowym 
Inspektorem Budowlanym,  Policją, Strażą Miejską zmierzający  do zabezpieczenia pustostanu 
przy ul. Wolskiej 43. W w/w budynku przebywała liczna grupa osób bezdomnych, a stan techniczny 
budynku stwarzał niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. 
 
 Na terenie Woli przy schronisku „Przystań” ul. Wolska 172 funkcjonuje przychodnia dla 
osób bezdomnych i nieubezpieczonych prowadzona przez Stowarzyszenie „Lekarzy Nadziei”. Jest 
to wyjątkowa i bardzo potrzebna oferta. Przychodnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 
09.00 do 16.00. Pracujący w charakterze wolontariuszy lekarze wielu różnych specjalności 
(internista, pulmonolog, chirurg, psychiatra, stomatolog, dermatolog, reumatolog, kardiolog, 
neurolog, alergolog) udzielają pomocy medycznej podstawowej i specjalistycznej osobom 
bezdomnym, niezależnie od posiadania przez te osoby lub braku ustalonych uprawnień do 
bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. W przychodni funkcjonuje 5 gabinetów lekarskich, w tym 
2 zabiegowe (stomatologiczny i chirurgiczny). Pracę przychodni wspierają działający w ramach 
Stowarzyszenia wolontariusze studenci medycyny. Przychodnia zatrudnia 2 pielęgniarki, 
pracownika socjalnego i pracownika administracyjnego. Poza usługami medycznymi osoby 
bezdomne korzystają z poradnictwa, otrzymują informacji o ofercie pomocowej w Warszawie oraz 
pomoc w znalezieniu miejsca noclegowego.    
 

Pomoc świadczona przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola jest uzupełnieniem 
oferty organizacji pozarządowych na rzecz osób bezdomnych. Znajdujące się na Woli placówki dla 
osób bezdomnych poza miejscem noclegowym i zapleczem sanitarnym oferują co najmniej jeden 
gorący posiłek. Schroniska te mają magazyny odzieżowe. Każda z placówek zatrudnia 
pracowników socjalnych, blisko i systematycznie współpracujących z pracownikami socjalnymi 
naszego Ośrodka. Pracownicy socjalni zatrudnieni w placówkach świadczą pomoc w formie pracy 
socjalnej. Pracownicy OPS w 2018  r. w schroniskach przeprowadzali rodzinne wywiady 
środowiskowe, świadczyli pracę socjalną oraz pomoc w wychodzeniu z bezdomności osobom tam 
przebywającym. 
 
2. wsparcie udzielone osobom w kryzysie bezdomności w formie poradnictwa, pracy 
socjalnej oraz pieniężnych i rzeczowych świadczeń pomocy społecznej z wyłączeniem 
kierowania do schronisk 
 
Wsparcie w formie poradnictwa i pracy socjalnej udzielane było osobom w kryzysie bezdomności 
przebywającym na terenie dzielnicy Wola ( zarówno w schroniskach dla osób bezdomnych, jak 
i w innych miejscach, w tym. tzw. niemieszkalnych), niezależnie od miejsca zameldowania. 
Wsparcie w formie pieniężnych i rzeczowych świadczeń pomocy społecznej udzielane było 
osobom w kryzysie bezdomności: 

− które posiadają ostatni adres zameldowania stałego na terenie dzielnicy Wola, niezależenie 
od ich aktualnego miejsca pobytu (przebywającym na terenie całego kraju),                                    

− które nie posiadają ostatniego miejsca zameldowania na Woli, jeśli przebywały na terenie 
dzielnicy Wola i z uwagi na szczególną sytuację życiową wymagały pomocy w trybie pilnym, 
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− jeśli pomoc osobie bezdomnej przebywającej na Woli, ale posiadającej ostatnie miejsce 
zameldowania poza Wolą nie musiała być udzielona w trybie pilnym, OPS kompletował 
dokumentację i przekazywał sprawy do rozpatrzenia właściwemu, ze względem na miejsce 
ostatniego zameldowania na pobyt stały, ośrodkowi pomocy społecznej. 

  
W 2018  r. ze świadczeń pomocy społecznej w formie pracy socjalnej, pomocy finansowej 
i rzeczowej z powodu bezdomności skorzystały w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola 
m.st. Warszawy 1.024 osoby, w tym 245 osobom przyznano świadczenia w formie pieniężnej 
o wartości 409.528,94 zł  i w formie rzeczowej o wartości 2.477,66  zł. Łączna wartość przyznanej 
pomocy wyniosła 412.006,6 zł  w tym: 

−  w formie zasiłku stałego - 84 osoby bezdomne, wartość udzielanych świadczeń 
301.035,71 zł 

−  formie zasiłku celowego –129 osób bezdomnych (424 świadczenia, średnia wysokość 
zasiłku na osobę wyniosła 119.03 zł). Łączna wartość świadczeń 50.471,03 zł. Cele, na 
jakie przyznano świadczenia:  zakup butów, leków, zakup biletu, opału, żywności, środków 
czystości. 

−  w formie zasiłku okresowego – 30 osób bezdomnych, wartość udzielonych świadczeń     
32.372,20 zł. 

−  w formie zasiłku celowego na zakup żywności w ramach realizacji ustawy: „pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” - 38 osób bezdomnych, wartość udzielonych świadczeń 
25.650 zł. 

− 5 osobom bezdomnym przyznano pomoc w formie gorących obiadów o łącznej wartości    
2.477,66 zł 

−  ośrodek zorganizował 40 pogrzebów osobom bezdomnym. 

  
W 608 sprawach wniosek osoby bezdomnej wraz ze zgromadzoną dokumentacją przekazano 

do właściwego ośrodka pomocy społecznej (tj. OPS w miejscu ostatniego zameldowania klienta). 
Przekazywana dokumentacja obejmuje poza wnioskiem Klienta m.in. przeprowadzony przez 
pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy wywiad 
środowiskowy wraz z oświadczeniami, kopię orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenia 
z ZUS. Dotyczy to osób bezdomnych przebywających na terenie Dzielnicy Wola, ale posiadających 
ostatnie miejsce zameldowania poza Wolą  i ubiegających się o pomoc, w sprawach innych, niż 
niecierpiące zwłoki. 

W 2018  r. skompletowano 55 dokumentacji w sprawach o skierowanie osoby bezdomnej 
do domu pomocy społecznej. W 13 przypadkach komplet dokumentów zgromadzonych 
w sprawie przekazano zgodnie z właściwością miejscową do Warszawskiego Centrum Pomocy 
Rodzinie, a w 42 sprawach o przyznanie miejsca w DPS dokumenty zostały przekazane do 
Ośrodków Pomocy Społecznej, zgodnie z właściwością terytorialną właściwego ze względu na 
ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały. 

Opierając się na zapisach ustawy o pomocy społecznej Ośrodek występował do gminy 
ostatniego miejsca zameldowania osoby bezdomnej o refundację pomocy pieniężnej przyznanej 
w sprawach nie cierpiących zwłoki osobie bezdomnej, w jej miejscu pobytu. W 2018  r. dokonano 
36 wystąpień o refundację takich świadczeń o łącznej wartości 10.432,70 zł. 

  

 Do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zgłaszała się ( do końca 
października 2018 r., tj. do czasu zmian systemowych w Warszawie w zakresie organizowania 
wsparcia osobom bezdomnym) po rożne formy pomocy jedynie część osób bezdomnych 
przebywających na Woli. 
 

Pracownicy Działu Pomocy Osobom Bezdomnym w 2018 roku objęli 5 osób 
indywidualnymi programami wychodzenia z bezdomności, a 17 programów zawartych w 2017 r. 
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roku było kontynuowanych. 23 osoby otrzymały pozytywną opinię komisji mieszkaniowej  i są na 
liście oczekujących na wskazanie lokalu. 

 
 Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na przełomie 
2017/2018 r. prowadzili VI edycję projektu socjalnego „Bezpieczna Zima”, który rozpoczął się  
w listopadzie 2017 r., a zakończył się w marcu 2018 r. Projekt skierowany był do osób bezdomnych 
przebywających w pustostanach, na działkach i dworcu kolejowym na terenie dzielnicy Wola. 
Działania w ramach projektu realizowane były przy współpracy ze Strażą Miejską i Strażą Ochrony 
Kolei oraz Policją. Podczas trwania VI edycji projektu nawiązano kontakt z 72 osobami 
bezdomnymi,  w tym z 14 kobietami, z 10 osobami nawiązano kontakt po raz pierwszy, 62 osoby 
znane były z ubiegłorocznych patroli zimowych. Wszystkim osobom przekazano informację 
o ofercie pomocowej m.st. Warszawy dla osób bezdomnych oraz o uprawnieniach do świadczeń 
pomocy społecznej. 10  osób spośród nich skorzystało dotychczas ze świadczeń finansowych 
w tut. OPS. Na skutek działań podejmowanych podczas patroli poinformowano osoby bezdomne 
o możliwości bezpłatnego zrobienia zdjęć w Stowarzyszeniu Pomocy i Interwencji Społecznej 
( w celu wyrobienia dokumentu tożsamości), przyjęto 12 wniosków o pomoc finansową. Cztery 
osoby uzyskały pomoc materialną z tut. OPS, pozostałe wnioski wraz z kompletem dokumentów 
przekazano do gmin ostatniego miejsca zameldowania osób bezdomnych. 
  
 W listopadzie 2018 rozpoczęła się realizacja VII edycji projektu „Bezpieczna Zima”. 
W pierwszej połowie VII edycji projektu, od 19 listopada do 31 grudnia 2018 r. pracownicy socjalni 
nawiązali kontakt z 47 osobami bezdomnymi, w tym 9 kobietami. 9 osób spośród odwiedzanych 
w okresie listopad/grudzień 47 osób, to osoby dotychczas nieznane pracownikom socjalnym OPS 
Wola. Jedna osoba wyraziła zgodę na umieszczenie w schronisku. Działania podejmowane 
w ramach projektu zwiększają wiedzę pracowników socjalnych na temat osób bezdomnych i ich 
potrzeb. Pozwala to na określenie oferty pomocowej, którą należy co roku aktualizować 
i dostosowywać do potrzeb osób bezdomnych. Działania podejmowane przez pracowników 
socjalnych wymagają dużego zaangażowania, nawiązania kontaktu z gminami pochodzenia ww. 
osób. Uzyskanie podstawowych informacji od osób bezdomnych jest często bardzo trudne lub 
niemożliwe z uwagi na ich zły stan zdrowia, czy zerwane wiele lat temu kontakty z członkami 
rodziny.  Powyższe wymaga od pracowników zespołu nawiązania kontaktu z wieloma instytucjami. 
Działania podejmowane wobec osób bezdomnych maja charakter procesu. Droga do 
usamodzielnienia osoby bezdomnej trwa często kilka lat i wymaga ciągłego wspierania jej przez 
pracowników m.in. tut. OPS. 
  

Ponadto w dn. 13.09.2018 r. w siedzibie Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie przy                                  
al. Solidarności 102 pracownicy Działu Pomocy Osobom Bezdomny oraz Działu ds. Projektów 
i Programów Społecznych gościli pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Rodzinie w mieście 
Reykjavik, którzy przyjechali z wizytą studyjną do Warszawy. Celem wizyty było poznanie zasad 
przyznawania pomocy osobom bezdomnym i cudzoziemcom Polsce. Pracownicy Działów 
przygotowali multimedialną prezentację przedstawiającą społeczne i instytucjonalne aspekty 
bezdomności, w tym m.in.  formy pomocy udzielane osobom będącym w kryzysie bezdomności 
przez tut. OPS, ogólną charakterystykę placówek dla osób bezdomnych działających na terenie 
Woli, statystyki dotyczące bezdomności na terenie m.st. Warszawy oraz zagadnienia związane 
z pracą  z cudzoziemcami. W spotkaniu uczestniczyło 23 pracowników socjalnych z Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Reykjawiku oraz 5 pracowników socjalnych, psycholog, koordynator Zespołu 
ds. Pomocy Osobom Bezdomnym i Cudzoziemcom z naszego Ośrodka. 
  

W dniu 17.12.2018 r. w siedzibie Działu Pomocy Osobom Bezdomnym przy 
ul. Karolkowej 58, a w Warszawie odbyło się spotkanie, podczas którego pastor 
z Warszawskiego Kościoła Międzynarodowego wręczył paczki świąteczne osobom bezdomnym, 
które współpracują z  pracownikami socjalnymi naszego Ośrodka pod kątem zmiany swojej 
sytuacji życiowej. Osoby bezdomne podczas spotkania opowiadały o swoich działaniach, jakie 
podejmują w celu wyjścia z bezdomności. 

 
 Działania na rzecz osób w kryzysie bezdomności przebywających na Woli realizowane były 
we współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na rzecz osób 
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bezdomnych oraz innymi instytucjami   ( w szczególności z Caritas AW, Wspólnota Katolicką Chleb 
Życia, Stowarzyszeniem MONAR, Strażą Miejską, Biurem Porad Obywatelskich, Fundacją 
Ocalenie, Stowarzyszeniem Pomocy i Integracji Społecznej). 
 
3. Wsparcie osób bezdomnych polegające na  udzieleniu świadczenia pomocy społecznej 
w formie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku 
z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych – tzw. kierowanie do schronisk- 
prowadzenie postępowań, kompletowanie dokumentacji, wydawanie decyzji 
administracyjnych ( nowe zadanie) 

 
W IV kwartale 2018r został wprowadzony w Warszawie nowy system kierowania osób 

bezdomnych do schronisk. System ten oparty jest na regulacji ustawowej, w szczególności art. 
48a ustawy o pomocy społecznej w związku z art. 106 ust 1 i 2 tej ustawy i polega na ustalania 
uprawnienia do świadczenia pomocy społecznej w formie schronienia w schronisku lub schronisku 
z usługami opiekuńczymi w formie decyzji administracyjnej kończącej postępowanie 
administracyjne prowadzone w tej sprawie. 

 Uchwałą  Rady Miasta Stołecznego Warszawy NR LXX/1937/2018  z dnia 5 lipca 2018 r.  
przekazano Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy  podobnie, jak 
pozostałym 17 warszawskim OPS-om zadanie kompletowania dokumentacji w sprawie ustalenia 
uprawnienia do tymczasowego schronienia, w tym zawierania i realizowania kontraktów socjalnych 
z osobami ubiegającymi się o schronienie, a także realizowanie pracy socjalnej z osobami 
bezdomnymi oraz zawieranie i realizowanie indywidualnych programów wychodzenia 
z bezdomności. 

 Ponadto wyłącznie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy został w/w 
uchwałą, zmieniającą statuty OPS-ów, zobowiązany do wydawania decyzji i prowadzenia 
postępowań administracyjnych w sprawie kierowania do schronisk osób bezdomnych 
przebywających na terenie m.st. Warszawy oraz osób bezdomnych z ostatnim meldunkiem na 
pobyt stały w Warszawie przebywających poza granicami miasta. 

 Przygotowanie do realizacji tego nowego zadania obejmowało współpracę z Biurem 
Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy w opracowaniu procedury realizacji zadania, 
w szczególności zakresu i sposobu prowadzenia postępowań i kompletowania dokumentacji, 
opracowanie wszelkich wzorów pism i decyzji, przygotowanie siedziby nowego działu 
( przeprowadzenie remontu lokalu przy Karolkowej 58a, w tym hydroizolacji), rekrutację kadry 
niezbędnej do realizacji zadania. 

 W ramach działań mających na celu m.in. przygotowanie do realizacji nowego zadania, 
wymianę doświadczeń i nawiązywanie współpracy w lutym 2018 r. 5 pracowników socjalnych, 
koordynator Zespołu oraz zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, wyjechali na wizytę 
studyjną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, celem zapoznania się 
z procedurą kierowania przez ten Ośrodek osób bezdomnych do schronisk dla osób bezdomnych 
na podstawie decyzji administracyjnej. Doświadczenia Ośrodka w Poznaniu pozwoliły nabyć 
pracownikom tut. OPS przydatną wiedzę, umożliwiającą udoskonalenie wdrażania systemu 
kierowania osób bezdomnych na podstawie decyzji administracyjnych na terenie m.st. Warszawy. 

 W związku z realizacją tego zadania funkcjonujący w Ośrodku Zespół ds. Pomocy Osobom 
Bezdomnym i Cudzoziemcom od 01.11.2018r. został przekształcony w Dział Pomocy Osobom 
Bezdomnym mający swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Karolkowej 58a. Realizację nowego 
zadania w okresie od 2 listopada do 31.12 2018 r. powierzono 12 pracownikom socjalnym nowo 
utworzonego Działu Pomocy Osobom Bezdomnym, w tym 1 osobie pełniącej obowiązki kierownika 
działu i posiadającej upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych i 2 pracownikom 
socjalnym także posiadającym upoważnienie do podpisywania decyzji administracyjnych. Obsługę 
zadania realizował także 3 osobowy zespół pracowników Działu Realizacji Świadczeń i Analiz, 
2 osobowy zespół pracowników Działu Kard i Administracji ( obsługa kancelaryjna) i 1 pracownik 
Księgowości. W sumie zespół pracowników rewitalizujących nowe zadanie obejmował 19 
pracowników. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wszyscy pracownicy socjalni realizujący od 
listopada 2018 r. zadania na rzecz osób bezdomnych byli doświadczonymi pracownikami 
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wcześniej zatrudnionymi w Zespole Pomocy Osobom Bezdomnym i Cudzoziemcom lub w działach 
pomocy środowiskowej naszego OPS. 

Zadanie związane z zapewnieniem miejsc w schroniskach dla osób bezdomnych 
i w schroniskach z usługami dla osób bezdomnych leży w kompetencjach BPiPS Urzędu m.st. 
Warszawy. 
 

W okresie od 2 listopada do 31.12.2018r do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola 
wpłynęło 906 wniosków o przyznanie tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób 
bezdomnych  i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Dokumentację 
niezbędną do rozpatrzenia tych wniosków kompletowali: 

− pracownicy socjalni ośrodki pomocy społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy 
( w stosunku do osób bezdomnych przebywających w schroniskach funkcjonujących na 
Woli, obejmujących – w listopadzie 2018r- 357 miejsc oraz w stosunku do osób 
przebywających na Woli w szpitalach i innych miejscach niemieszkalnych) 

− pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej pozostałych dzielnic Warszawy 

− pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej gmin poza Warszawą, na terenie których 
znajdują się schroniska dla osób bezdomnych dofinansowane przez m.st. Warszawę. 

56 ze wskazanych wyżej 906 wniosków dotyczyło osób, które w dacie składania wniosku 
nie przebywały w żadnym schronisku dla osób bezdomnych ( osoby te przebywały 
w szpitalach, noclegowni przy ul. Skaryszewskiej 19 lub przy ul. Polskiej 33, ogrzewalni przy 
ul. Kijowskiej oraz z przestrzeni miejskiej - altanach działkowych, pustostanach itp.).  Pozostałe 
850 wniosków o udzielenie tymczasowego schronienia, które wpłynęły do 31.12.2018 r. do 
naszego OPS złożyły osoby przebywające faktycznie w schronisku dla osób bezdomnych lub 
w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych. 

Z 906 złożonych wniosków 25 % (230) dotyczyło osób znanych już pracownikom socjalnym 
OPS Wola, z uwagi na udzielane wcześniej świadczenia pomocy społecznej. 676 wniosków 
pochodziło od osób, które wcześniej nie miały kontaktu z naszym Ośrodkiem ( w większości 
przebywały poza dzielnicą Wola i były zameldowane poza dzielnicą Wola). 
 
 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy do 31.12.2018 r. wydał 599 
decyzji w sprawie ustalenia prawa do tymczasowego schronienia  w schroniskach dla osób 
bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, w tym 571 decyzji 
przyznających to świadczenie. W pozostałych  307 sprawach  postępowanie pozostawało 
w toku lub dokumenty wraz z wnioskiem zostały odesłane do gminy ostatniego miejsca 
zameldowania wnioskodawcy na pobyt stały, celem rozpatrzenia. 
 
Na realizację zadania i stopień jego trudności w pierwszym okresie realizacji (tj. 2.11- 31.12.2018) 
miało wpływ wiele czynników, w tym przede wszystkim: 

• kumulacja pracy wynikająca z opóźnienia, w stosunku do zakładanego harmonogramu, 
terminu rozpoczęcia jego realizacji – niezależna od OPS ( Planowane było rozpoczęcie 
realizacji zadania 1 października 2018 i przyjęto w założeniach, że w okresie październik- 
listopad prowadzone będą postępowania, kompletowana dokumentacja 
i wydawane decyzję w trybie pro futuro, tj. ustalające uprawnienie od 1 grudnia. Zaś od 
1 grudnia miały być realizowana zadania na bieżąco ( zmiany decyzji, ustalanie nowych 
uprawnień, refundacje itp.). Faktycznie zaś zadanie zaczęło się 5 listopada, przy czym 
wydanie pierwszych decyzji możliwe było dopiero 4 grudnia ( z uwagi na trwający proces 
podpisywania umów z organizacjami i  termin ukazania się pierwszego komunikatu dot. 
odpłatności), 

• realizacja zadań interwencyjnych ( realizacja oczekiwań instytucji-np. szpitali 
i organizacji pozarządowych prowadzących schroniska w zakresie wyszukiwania miejsc 
w schroniskach i pilnego umieszczenia w nich osób bezdomnych, niezależnie od etapu na 
jakim jest postępowanie administracyjne, w tym przed wszczęciem postępowania 
administracyjnego, czy też w przypadku braku możliwości wydania decyzji z powodu 
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niewystarczającej liczby zebranych danych i niewyjaśnionych istotnych okoliczności 
sprawy), 

• brak miejsc w schroniskach dla osób bezdomnych o złym stanie zdrowia, wymagających 
usług opiekuńczych ( wolne tylko górne łóżka nieadekwatne do potrzeb tych osób lub 
pomieszczenia ze schodami, brak zgody schroniska na przyjęcie z uwagi na stan zdrowia 
osoby, która ma być skierowana), 

• niepełne wdrożenie zmiany systemu kierowania przez organizacje prowadzące schroniska 
( realizacja przyjęć do schroniska bez decyzji administracyjnej i bez  informowania naszego 
OPS na bieżąco o  przyjęciu do schroniska lub jego opuszczeniu, itp.), 

• absencja pracowników ( 1 osoba na długotrwałym zwolnieniu i 2 osoby na krótkotrwałych). 

 
W związku kumulacją zadań zostały podjęte decyzje organizacyjne m.in. pracę Działu Pomocy 

Osobom Bezdomnym wspierali pracownicy Działu ds. Projektów Społecznych 
i Programów Społecznych ( początkowo 2, następnie 6 pracowników socjalnych), którzy 
zrealizowali na rzecz zadania polegającego na kierowaniu osób bezdomnych do schronisk 446 
roboczogodzin ( co odpowiada miesięcznej pracy 3 pracowników) oraz 2 osoby z uprawnieniem 
do wydawania decyzji administracyjnych ( w łącznym wymiarze 120 roboczogodzin). 

 

2.1.4. Pomoc udzielona cudzoziemcom. 
 
Ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Wola skorzystało w 2018 roku 80 rodzin 
cudzoziemskich - łącznie 231 osób: 76 kobiet,  35  mężczyzn i 120 dzieci. 
 
I. Kraje pochodzenia rodzin objętych pomocą: 
 

• Nadal najwięcej migrantów pochodzi z Rosji - 41 środowisk (146 osób) - z czego:  31 rodzin 
jest narodowości czeczeńskiej (126 osób), 5 rodzin (10 osób)  jest narodowości inguskiej, 
1 rodzina (6 osób) jest narodowości awarskiej, 1 rodzina (1 osoba) deklaruje narodowość 
kumycką oraz 3 osoby zadeklarowały narodowość rosyjską. 

• Pakistan – 1 środowisko (1 osoba), 

• Rumunia – 1 środowisko ( 6 osób), 

• Nigeria – 2 środowiska (3 osoby), 

• Ukraina – 17 środowisk (49 osób), 

• Syria   – 2 środowiska (3 osoby), 

• Kamerun – 1 środowisko (2 osoby), 

• Białoruś – 2 środowiska (2 osoby), 

• Demokratyczna Republika Konga – 1 środowisko (1 osoba), 

• Kazachstan – 1 środowisko (2 osoby), 

• Turkmenistan  – 1 środowisko (5 osób), 

• Nepal– 1 środowisko (1 osoba), 

• Uzbekistan – 1 środowisko (5 osób), 

• Iran – 1 środowisko (2 osoby), 

• Jordania – 1 środowisko (1 osoba), 

• Maroko-  1 środowisko (1 osoba), 

• Bezpaństwowiec – 1 środowisko (1 osoba), 
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• 4 osoby w rodzinach były narodowości polskiej. 

 
W przypadku 4 rodzin – ich członkowie deklarowali różne narodowości: 
 

• 1 rodzina Ukraińsko – Polska (2 osoby: 1 osoba z Ukrainy, 1 Polak), 

• 1 rodzina Rosyjsko – Polska (4 osoby: 1 osoba z Rosji, 3 osoby z Polski), 

• 1 rodzina Kazachsko – Czeczeńska (3 osoby: 2 os. z Kazachstanu, 1 os. z Czeczenii), 

• 1 rodzina Ukraińsko – Nigeryjska  (5 osób: 4 osoby z Ukrainy, 1 osoba z Nigerii). 
 
II. Status pobytu migrantów w RP: 

 

• ochrona uzupełniająca –  103 osoby 

• uchodźcy –  27 osób 

• pobyt ze względów humanitarnych – 40 osób 

• zezwolenie na pobyt stały – 29 osób 

• zezwolenie na zamieszkanie  rezydenta długoterminowego UE – 4 osoby 

• obywatele państw członkowskich  UE - 6 osób 

• pobyt czasowy – 10 osób 

• Karta Polaka – 3 osoby 

• w trakcie procedury legalizującej pobyt – 9 osób 

• 4 osoby w rodzinach były narodowości polskiej ( 2 mężczyzn, 1 kobieta, 1 dziecko) 
 

III. Charakterystyka osób i rodzin cudzoziemskich korzystających z pomocy: 
 

• osoby prowadzące  1 osobowe gospodarstwa domowe – 25 środowisk 

• rodziny wielodzietne (posiadające 3 i więcej dzieci) – 22 środowiska 

• rodziny, w których matki samotnie wychowują dzieci  -  17 środowisk 

• dorosłe osoby niepełnosprawne tj. posiadające orzeczenie  o niepełnosprawności – 7 osób:   

− 5 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności miały z tego tytułu 
uprawnienia do wypłaty zasiłku stałego, 

− 1 osoba pomimo posiadania orzeczenia o niepełnosprawności nie ma uprawnień do 
korzystania z pomocy w formie zasiłku stałego ze względu na  status pobytu - pobyt 
ze względów humanitarnych 

− 1 osoba posiada lekki stopień niepełnosprawności niekwalifikujący do pomocy 
w formie zasiłku stałego,   

− 2 osoby dorosłe jeszcze się uczą : 1 osoba jest całkowicie ubezwłasnowolniona – 
rodzic korzysta z pomocy w formie świadczenia pielęgnacyjnego z Referatu 
Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Urzędu Dzielnicy Wola, pobiera również 
rentę socjalną z ZUS, 1 osoba pobierała zasiłek stały, następnie rentę socjalną z ZUS 
(toczyło się postępowanie w kwestii nienależnie pobranych świadczeń), 

− 1 osoba nie została zaliczona do osób niepełnosprawnych. 

• dzieci niepełnosprawne tj. posiadające orzeczenie o niepełnosprawności – 1 (1 matka 
korzystała w 2018 r. ze świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko). 

• 7 osób jest w wieku emerytalnym (6 osób posiada uprawnienia do  korzystania z zasiłku 
stałego z  tytułu wieku, w tym 2 osoby pobierają świadczenia emerytalne: 1 z ZUS, 
1 z kraju pochodzenia (Ukraina) - ze względu na  niskie uposażenia kwalifikują się do 
pomocy w formie zasiłku stałego.  1 osoba nie posiada uprawnień ze względu na status 
pobytu w RP ze względów humanitarnych). 

• wobec 75 rodzin toczyły się w tut. OPS postępowania w sprawie przyznania świadczeń 
z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, okresowych, stałych, w formie obiadów 
szkolnych dla dzieci,  pomocy rzeczowej. W stosunku do 5  rodzin prowadzona była 
wyłącznie praca socjalna. 

• 2 rodziny cudzoziemskie ze względu na problemy opiekuńczo - wychowawcze korzystają 
ze wsparcia asystenta rodziny, 
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• 5 środowisk migrantów (osoby samotne) zamieszkiwało na terenie schroniska dla osób 
bezdomnych, 

• 1 osoba jest objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, 

• 1 rodzina (2 osoby) przebywały w Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej, 

• w 3 środowiskach była prowadzona procedura Niebieskiej Karty. 

• 2 rodziny korzystały z Wolontariatu z OPS. 

• Ponadto rodziny migrantów uczestniczyły w programach dla rodzin realizowanych przez 
Dział Wsparcia i Pomocy Rodzinie tut. OPS przy al. „Solidarności” 102 

 
 Rodziny migrantów brały udział w zorganizowanych formach wypoczynku połączonych 
z działalnością edukacyjną: 

− 4 rodziny ( 22 osoby) uczestniczyły  w tygodniowym wyjeździe do miejscowości Maróz, 

− 3 rodziny ( 17 osób) uczestniczyły w 1 dniowym wyjeździe do miejscowości Runowo, 

− 1 rodzin ( 53 osoby) uczestniczyły w wycieczce do warszawskiego ZOO. 
 

IV. Wybrane problemy cudzoziemców w Polsce: 
 

1) Trudności adaptacyjne: 
 

W 2018 r. nadal największą liczbę migrantów korzystających ze wsparcia tut. OPS-u stanowili 
cudzoziemcy pochodzący z Rosji. 

Cudzoziemcy z muzułmańskiego kręgu kulturowego mają największe trudności 
z zaadaptowaniem się w polskiej rzeczywistości. Osoby te również są najbardziej mobilne 
i często po zalegalizowaniu pobytu w Polsce, która po przekroczeniu wschodniej granicy jest 
pierwszym krajem Unii Europejskiej - wyjeżdżają dalej na zachód lub do Skandynawii 
w poszukiwaniu lepszych warunków do życia. Polskę nadal traktują jako kraj tranzytowy. Niestety, 
często po kilkuletnim pobycie w innym kraju, osoby te są deportowane z powrotem do Polski 
w której starają się ułożyć na nowo swoje życie. Nie jest to jednak łatwe z uwagi na duże różnice 
kulturowe. Niezrozumiały odbiór przekazów zarówno ze strony cudzoziemców jak i Polaków może 
być powodem konfliktów. 

W osobach, które jeszcze żywo pamiętają konflikty zbrojne oraz prześladowania na Kaukazie 
narasta frustracja związana m. in. z nieprzepracowaną traumą, niepowodzeniami 
w krajach o lepszej w ich oczach sytuacji gospodarczej niż Polska (mit zachodniego dobrobytu) 
oraz niewydolnością polskiego systemu wsparcia nierealizującego wszystkich zgłaszanych 
oczekiwań (głównie  dotyczy to wsparcia finansowego, mieszkaniowego i zawodowego). 

Osoby z muzułmańskiego kręgu kulturowego wyróżniają się na tle społeczności polskiej 
ubiorem - kobiety i dziewczęta noszą na głowie chusty lub hidżab i to ta grupa najczęściej zgłasza 
przejawy dyskryminacji opowiadając o agresji z jaką spotykają się przebywając 
w przestrzeni publicznej - wyrażanej poprzez m. in. wyzwiska, przemoc fizyczną (pobicia, 
popychanie). Przejawy napaści fizycznej na tle rasowym zgłaszali również  migranci 
o ciemniejszym odcieniu skóry. Wśród klientów OPS zdarzały się na tyle dotkliwe pobicia, 
wymagające dłuższej hospitalizacji. 

Coraz większą grupę migrantów, już drugą pod względem wielkości - stanowią obywatele 
Ukrainy. Osoby te często wykazują pochodzenie polskie, ich przodkowie zamieszkiwali tereny 
należące kiedyś do terytorium Polski, które po II wojnie światowej i ustaleniu nowego porządku 
geopolitycznego znalazły się na terytorium Ukrainy.  Migranci  posiadający Kartę Polaka, na jej 
podstawie ubiegali się o udzielenie pobytu stałego. Często obywatele Ukrainy otrzymują 
zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w związku z podejmowaniem pracy. Niestety udzielony na 
podstawie ww. przepisów pobyt czasowy nie uprawnia tych osób do udzielenia świadczeń 
z pomocy społecznej. 

Polska dla obywateli Ukrainy krajem docelowym. Przyjeżdżają głównie ze względów 
ekonomicznych, bardzo szybko asymilują się ze społecznością lokalną, podejmują pracę, 
zawierają związki małżeńskie z Polakami. 
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2) Sytuacja lokalowa: 
 

Cudzoziemcy zamieszkujący na terenie dzielnicy Wola i znajdujący się w kręgu 
zainteresowania tut. OPS - nadal borykają się z utrudnionym dostępem do rynku 
mieszkaniowego. Powodem takiej sytuacji są głównie bardzo niskie dochody, na które składają 
się w dużej mierze tylko świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia wychowawcze, 
jeżeli w rodzinach są dzieci. 

W 2018 r. 4 środowiska cudzoziemców mieszkały w schroniskach dla osób bezdomnych na 
terenie dzielnicy Wola, natomiast 1 osoba w schronisku na terenie innej dzielnicy (osoba ta ma 
zawarty indywidualny program wychodzenia z bezdomności z pracownikiem socjalnym tut. OPS). 
    

W 2018 r. 13 środowisk cudzoziemców zamieszkujących na terenie dzielnicy Wola złożyło 
wnioski o najem lokali z zasobu mieszkaniowego miasta (na terenie różnych dzielnic 
m. st. Warszawy). Osiem rodzin otrzymało pozytywną opinię komisji mieszkaniowej, natomiast 
4 rodziny otrzymały decyzję odmowną. W pozostałych przypadkach toczą się jeszcze 
postępowania i rodziny nie otrzymały informacji na temat statusu złożonych przez siebie 
wniosków. 

Czynnikiem, który dyskwalifikował migrantów do uzyskania pozytywnej opinii Wydziału 
Zasobów Lokalowych była m.in. zawarta umowa najmu z właścicielem lokalu. Ponadto dobry 
stan techniczny lokali, ich duży metraż, gdzie nie występuje dostateczne zagęszczenie liczby 
osób na metr kwadratowy – również rzutuje na opinię komisji mieszkaniowej. Kolejną przesłanką 
do odmowy była nieuregulowana sytuacja rodzinna - brak rozwodu. Często z takim problemem 
zmagają się kobiety samotnie wychowujące dzieci z muzułmańskiego kręgu kulturowego. 
Mężczyźni opuszczają z różnych względów rodziny, lub kobiety, często będące ofiarami 
przemocy fizycznej, ekonomicznej, seksualnej odchodzą od mężów, wynajmują lokale o bardzo 
niskim standardzie opłacając często czynsz ze środków pozyskiwanych 
w ramach świadczenia wychowawczego. Dużym problemem dla tych kobiet jest sama kwestia 
złożenia wniosku o rozwód, jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji - postępowania te są przewlekłe 
ze względu na nieustalony adres pobyty męża. Ponadto zdarza się, że jeżeli kobieta jest wdową, 
akt zgonu znajduje się w rękach rodziny męża, która pozostała w kraju pochodzenia 
np. w Czeczenii. Kobiety nie kontaktują się z członkami rodziny zmarłego obawiając się 
zmuszenia do powrotu dzieci oraz innymi kwestiami, których często nie chcą poruszać 
w rozmowie z pracownikiem socjalnym. Sytuacje te znacząco utrudniają rozwiązanie kwestii 
lokalowej. 

Ponadto nadal cudzoziemcy wynajmując lokale na wolnym rynku nie biorą pod uwagę 
wysokich kosztów eksploatacyjnych, podejmują zobowiązania, z których nie są w stanie się 
wywiązać, a opłaty związane z najmem lokali pochłaniają większość środków finansowych, 
którymi dysponują te osoby. Mieszkania wynajmowane są blisko centrum, w pobliżu węzłów 
komunikacyjnych, lokale te są o wiele droższe niż na peryferiach miasta. 

Nadal argumentem przemawiającym za wyborem takiej lokalizacji jest wielokulturowość, jaką 
na ogół charakteryzują się centra dużych miast, osoby te czują się bezpieczniej w kręgu 
znajomych, mają ułatwiony dostęp do komunikacji miejskiej, instytucji pomocowych, 
a placówki edukacyjne dla dzieci prowadzą grupy integracyjne. 

  
3) Sytuacja finansowa: 

 
Rodziny migrantów w dużej mierze posiadają dostęp do pełnego wachlarza świadczeń 

z pomocy społecznej. Posiadają również uprawnienia do świadczenia wychowawczego 
(tzw. program Rodzina 500+). Ponadto rodziny mające  zawarte umowy najmu na lokale  korzystają 
z pomocy w formie obniżki czynszu, dodatku mieszkaniowego  i dodatku  energetycznego. 

Cudzoziemcy nieposiadający uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej zgodnie 
z ustawą o pomocy społecznej (tj. Dz. U z 2018 poz. 1508 z późn. zm.) to osoby posiadające Kartę 
Polaka oraz migranci posiadający zezwolenie na pobyt czasowy. Osoby te posiadają uprawnienia 
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do pomocy tylko, jeżeli spełniają przesłanki  art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d. lub 
w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach. 

W trudnej sytuacji znajdują się również osoby w  wieku emerytalnym, posiadające zezwolenie 
na pobyt ze względów humanitarnych w Polsce (art. 5 pkt 2 lit. b ustawy o pomocy społecznej), 
które nie mają uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego z tytułu 
wieku oraz potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych. 

Wprowadzone  zmiany do ustawy o pomocy państwa  w wychowywaniu dzieci, ustawy 
o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz ustawy o funduszu 
alimentacyjnym spowodowały, że rodziny, które nie zdążyły skompletować dokumentów 
w odpowiednim terminie otrzymały świadczenia w terminie późniejszym lub nie otrzymały ich 
wcale. 

Analizując sytuację finansową cudzoziemskich klientów tut. OPS w najgorszej sytuacji 
znajdują się kobiety samotnie wychowujące dzieci. Nie posiadając dokumentów potwierdzających 
złożenie pozwu o rozwód, dokumentów potwierdzających rozwód lub zgon męża - nie posiadają 
uprawnień do ww. świadczeń. Kobiety te posiadają również utrudniony dostęp do rynku 
mieszkaniowego, co zostało przytoczone w poprzednim punkcie niniejszego opracowania. 

  
4) Sytuacja zawodowa: 

 
Spośród cudzoziemskich rodzin objętych wsparciem przez tut. OPS w 2018r. - 14 osób  

pracowało na podstawie zawartych z pracodawcą umów (umowa o pracę, umowa zlecenie).                        
W przypadku 12 osób – złożono oświadczenie o podejmowaniu prac dorywczych, bez umowy. 

Osoby te wykonywały prace głównie jako pracownicy fizyczni: przy sprzątaniu obiektów biurowo-
usługowych oraz mieszkań prywatnych, jako pracownicy ochrony, pomoce kuchenne 
i pracownicy gastronomii, pomoc w przedszkolu, jako kasjer-sprzedawca, fryzjer, pracownik 
budowlany, pracownik MPO, jako sprzedawcy na osiedlowych bazarach. 

Dominującym problemem podczas poszukiwania pracy przez cudzoziemców, głownie 
cudzoziemskich mężczyzn jest niedostateczna znajomość języka polskiego i niechęć do jego nauki 
(kobiety posługują się językiem polskim na poziomie komunikatywnym, załatwiają sprawy 
urzędowe, częściej podejmują zatrudnienie). 

Nadal mężczyźni pochodzący głównie z Kaukazu skarżą się na zły stan zdrowia, który 
uniemożliwia im podejmowanie zatrudnienia - jednocześnie nie posiadając żadnego dokumentu, 
który określałby ich stan zdrowia a tym samym zdolność do podejmowania zatrudnienia. 
Zauważalna jest powszechna niechęć do korzystania ze służby zdrowia. Migranci skarżą się na 
niezrozumienie ze strony lekarzy, niedostateczne wyjaśnienie kwestii dalszego leczenia, długie 
terminy oczekiwania na wizyty lekarskie – tym samym rezygnują z dalszego leczenia po pierwszej 
wizycie u lekarza rodzinnego. Pracownicy socjalni angażują się w motywowanie tych osób do 
podejmowania działań w celu dbania o własne zdrowie, proponują wsparcie psychologiczne w 
ramach OPS lub nawiązują kontakty z organizacjami, które mogę wesprzeć migranta w jego 
ojczystym języku, jednak są to działania długofalowe, wymagające dużych nakładów pracy ze 
strony pracowników pomocy społecznej. Brak współpracy ze strony mężczyzn może skutkować 
pogorszeniem sytuacji finansowej całej rodziny. 

Ponadto mężczyźni pochodzący z Kaukazu wskazują, iż są wypierani na polskim rynku pracy 
przez rzesze pracowników z Ukrainy, którzy są chętniej zatrudniani przez polskich pracodawców. 

Cudzoziemcy starają się systematycznie kontaktować się z Urzędem Pracy, głównie ze 
względu na możliwość zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej jaką daje posiadanie 
statusu osoby bezrobotnej. 

W celu zaktywizowania migrantów pracownicy Działu podejmują ścisłą współpracę 
i analizują indywidualne sytuacje klientów z pracownikami Działu Pomocy i Projektów Społecznych 
tut. OPS w celu wypracowania jak najbardziej efektywnego wsparcia. Migranci są kierowani do 
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Programu "Wsparcie Rodzin na Woli", Programu Aktywizacja Integracja oraz do pogłębionej pracy 
socjalnej. 

Kilka osób dzięki współpracy w ramach ww. programów podjęło zatrudnienie na wolnym rynku 
podpisując z pracodawcą umowę o pracę. Nie oznacza to jednak, że osoby te nie korzystają 
opuściły z systemu pomocy społecznej. Często skomplikowana sytuacja życiowa 
i współistniejące problemy powodują, że środowiska te nadal wymagają wsparcia ze strony 
pracownika socjalnego  w ramach szeroko rozumianej pracy socjalnej. 

5) Sytuacja zdrowotna: 

Na obraz migranta korzystającego z systemu pomocy społecznej często nakładają się 
problemy związane z bezrobociem, zagrożeniem bezdomnością oraz złą sytuacją zdrowotną. 
Osoby te przybywając do Polski nie posiadają na ogół dokumentacji medycznej z kraju 
pochodzenia. Rozpoczynają długą drogę w celu uregulowania sytuacji zdrowotnej, poprzez 
uzyskanie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, podjęcie kontaktu z lekarzem rodzinnym 
(korzystają ze wsparcia pracownika socjalnego nawet w tak podstawowych kwestiach jak wspólna 
wizyta w Przychodni Lekarskiej w celu założenia karty, zapisania do lekarza pierwszego kontaktu, 
a następnie wsparcia w poszukiwaniu najbliższego terminu zapisu do lekarza specjalisty na 
podstawie otrzymanych skierowań). Często przypominanie o terminach i konieczności 
dodatkowych badań spoczywa na barkach pracownika wspierającego cudzoziemca. Kwestie, 
które dla przeciętnego polskiego obywatela wydają się być sprawą naturalną i automatyczną - 
w przypadku części migrantów są zadaniem, które przerasta ich możliwości z uwagi na 
nieznajomość systemu opieki zdrowotnej i barierę językową. 

Na problemy z uregulowaniem sytuacji zdrowotnej nakładają się również poprzednie 
doświadczenia oraz problemy natury psychicznej - nieprzepracowaniem stanu stresu 
pourazowego, niechęć przed spotkaniem z psychologiem, niechęć przed najprostszym badaniem 
krwi. 

Wyzwaniem dla pracownika socjalnego w takich przypadkach jest również znalezienie 
organizacji świadczącej nieodpłatną pomoc psychologiczną w języku ojczystym migranta, jeżeli 
wyrazi on zgodę na udzielenie takiego wsparcia. Środki finansowe na ten cel, jakimi dysponują 
organizacje pozarządowe działające na rzecz cudzoziemców - szybko się wyczerpują. Ponadto 
trudno znaleźć na rynku bezpłatnych usług psychologicznych osobę, która posługuje się innym 
językiem niż język polski, angielski i rosyjski. Sytuacja ta utrudnia diagnozę sytuacji zdrowotnej 
cudzoziemca, a niekompletna dokumentacja pociąga za sobą odrzucenie wniosku o orzeczenie 
stopnia niepełnosprawności lub wydanie orzeczenia nieadekwatnego do stanu zdrowia klienta. 

 
6) Sytuacja opiekuńczo-wychowawcza: 

 
Sytuacja dzieci w rodzinach cudzoziemskich, które po wielu zawirowaniach i pobycie 

w innych krajach UE oraz zamieszkiwaniu w innych miastach na terenie Polski, a aktualnie osiadły 
w Warszawie na Woli - jest trudna. Dzieci w tych rodzinach zmagają się z dużymi brakami 
edukacyjnymi, które narastały na przestrzeni lat, w trakcie których nie realizowały czasem 
obowiązku szkolnego lub uczyły się w innym języku niż polski. Dzieci te trafiają do niższych klas 
niż wskazuje na to ich wiek, często różnica wieku jest na tyle duża, iż nauczyciele wskazują 
wynikające z tego tytułu problemy. Dzieci nie chcą realizować obowiązku szkolnego - toczą się 
w tych przypadkach postępowania przed sądem rodzinnym. Ponadto traumy doznane często 
w kraju pochodzenia, dyskryminacja w środowisku rówieśniczym z Polsce lub krzywdy doznane 
ze strony rodzica (przemoc fizyczna, psychiczna) powodują, iż dzieci wymagają wsparcia 
psychologicznego i wdrożenia leczenia psychiatrycznego.  

 Dwie rodziny cudzoziemskie korzystały w 2018r. ze wsparcia asystenta rodziny, w trzech 
rodzinach toczyła się procedura Niebieskiej Karty. Ponadto rodziny z dziećmi korzystały 
z Wolontariatu z OPS w celu wyrównania szans edukacyjnych oraz korzystały ze wsparcia 
w świetlicach socjoterapeutycznych prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
i Fundację Nebo. 
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V. Bezdomność wśród migrantów: 
 
 Analizując sytuację cudzoziemców przebywających na terenie Dzielnicy Wola 
 m. st. Warszawy można zauważyć, że coraz większym problemem,  z którym zmagają się 
pracownicy socjalni tut. OPS staje się bezdomność wśród rzeszy migrantów przybywających do 
Polski zza wschodniej granicy. 

 Podczas cotygodniowych patroli w ramach projektu "Bezpieczna Zima" realizowanego we 
współpracy z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, ujawnione zostają w tzw. miejscach 
niemieszkalnych (pustostany, garaże, altany itp.) osoby nie polskiego pochodzenia. Niektóre wcale 
lub bardzo słabo porozumiewają się w języku polskim. Osoby te, jeśli wyrażą wolę rozmowy 
z pracownikiem socjalnym wskazują kraje pochodzenia takie jak m. in.: Łotwa, Bułgaria, Ukraina, 
Białoruś. Wśród bezdomnych migrantów są zarówno osoby podejmujące zatrudnienie, ale mające 
na tyle niskie wynagrodzenie, które nie pozwala na opłacenie pobytu w hotelu robotniczym, 
wynajem pokoju itp. lub osoby, które pracy nie podjęły, utraciły ją, walczą z nałogami lub zmagają 
się z chorobą psychiczną. Osoby te żyją "poza systemem", często posiadają tylko wizę. Bezdomni 
migranci na ogół nie zgłaszają potrzeby wsparcia. Osoby, które przebywają w Warszawie od 
dłuższego czasu znają miejsca, w których mogą bezpłatnie skorzystać z posiłku, łaźni, odzieży. 

 Wsparcie instytucjonalne dla tych osób jest znacznie utrudnione z uwagi na brak 
dokumentów, barierę językową oraz wymogi związane z obowiązującą od 01.12.2018 r. 
w Warszawie procedurą kierowania do placówek dla osób bezdomnych na podstawie decyzji 
administracyjnej. Uprawnienia cudzoziemców w tym zakresie określa art. 5 pkt 2 ustawy 
o pomocy społecznej. 

 Degradacja stanu zdrowia bezdomnych cudzoziemców przebywających na ulicy sprawia, 
że osoby te nie kwalifikują się do pobytu w noclegowni i ogrzewalni, jednocześnie nie posiadając 
uprawnień do uzyskania miejsca w schronisku dla osób z kryzysie bezdomności. 

 
VI. Współpraca z organizacjami: 
 
 W 2018 roku w Kooperacji z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy 
Wola m. st. Warszawy, Fundacją Ocalenie oraz Działem Wsparcia i Pomocy Rodzinie tut. OPS - 
pracownicy socjalni Działu wytypowali 4 rodziny Czeczeńskie, które uczestniczyły w 7 - dniowym 
wyjeździe terapeutycznym do Miejscowości Maróz na Mazurach. Matki doskonaliły umiejętności 
wychowawcze w ramach prowadzonych warsztatów, miały możliwość wraz z dziećmi do 
skorzystania z konsultacji psychologicznych. Prowadzone wykłady były dostosowane do 
problemów z jakimi zmagają się w Polsce Czeczeni, na rozwikłanie wielu nurtujących ich kwestii 
oraz na wyjaśnienie zawiłości i różnic kulturowych. Dla większości osób były to pierwsze wakacje 
w życiu. 

 Ponadto w 2018 roku zostały zorganizowane w ramach współpracy z Działem Wsparcia 
i Pomocy Rodzinie tut. OPS - 2 jednodniowe wycieczki, w których uczestniczyły rodziny migrantów. 
W wyjeździe do miasteczka westernowego w Runowie uczestniczyły rodziny cudzoziemskie wraz 
z rodzinami polskimi, natomiast w wyjściu do warszawskiego ZOO rodziny cudzoziemskie 
z dziećmi. Ww. spotkania nastawione były na integrację, edukację i wypoczynek. 

     Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola dokładają wszelkich starań 
aby w codziennych kontaktach z migrantami kreować pozytywny wizerunek instytucji wobec 
cudzoziemców poprzez m.in. tłumaczenie kwestii związanych z różnicami kulturowymi oraz 
zapewniając o przychylności i zrozumieniu tut. Ośrodka wobec ich trudnej sytuacji. 

 

VII. Współpraca OPS z innymi instytucjami na rzecz cudzoziemców: 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Wola w ramach pomocy cudzoziemcom prowadził 
współpracę z następującymi instytucjami: 
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− Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie  ul. Lipińska 2 (szkolenia, pomoc tłumacza, wymiana 
informacji, zabezpieczenie miejsca w Warszawski Interwencji Kryzysowej  przy ul. 6-go 
Sierpnia 1/5), 

− Stowarzyszenie Interwencji Prawnej ul. Siedmiogrodzka 5 (pomoc prawna), 

− Fundacja  „Ocalenie” ul. Krucza 6/14A   (pomoc prawna, wywiana informacji, pomoc tłumaczy, 
kierowanie  cudzoziemców celem uzyskania pomocy psychologicznej, prawnej pomoc 
w zakresie  poszukiwania pracy, mieszkań, warsztaty nauki języka polskiego, warsztaty  dla 
mam), 

− Mazowiecki Urząd Wojewódzki, ul. Marszałkowska 3/5 (informacja, legalizacja pobytu), 

− Urząd ds. Cudzoziemców Taborowa 33 (informacja), 

− Stowarzyszenie Lekarze Nadziei  (pomoc medyczna osób nieubezpieczonych), 

− Fundacja La Strada (szkolenia, informacja), 

− Katolicka Organizacja Charytatywna Caritas AW, (pomoc rzeczowa, schronienie, wyżywienie, 
środki czystości), 

− Katolicka Wspólnota Chleb Życia (schronienie, wyżywienie, pomoc rzeczowa, pomoc 
medyczna), 

− Straż Miejska (wymiana informacji), 

− Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, 

− Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m. st. Warszawy (informacja), 

− Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (pomoc w nauce),    

− Fundacja Nebo (pomoc w nauce),                                                                            

− Ośrodki Pomocy Społecznej w Warszawie i na terenie całej Polski (działania   w ramach ustawy 
o pomocy społecznej, wymiana informacji). 

 

2.1.5. Pomoc usługowa. 
 

Istotnym zadaniem obligatoryjnym realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Wola m. st. Warszawy jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania.  

Ośrodek w styczniu 2018 r. realizował ( tzn. wyłaniał Wykonawcę, określał warunki realizacji 
świadczenia i jego standard, ustalał uprawnienie do świadczenia dla mieszkańców Dzielnicy Wola, 
kontrolował realizację usług u świadczeniobiorców i finansował realizację usług) 4 rodzaje usług:  
usługi opiekuńcze o charakterze gospodarczym, specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie 
pielęgnacji, specjalistyczne usługi opiekuńczo-readaptacyjne i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Sposób realizacji tego zadania od lutego  2018 roku uległ znaczącej zmianie. 

Uchwałą Nr XXXVIII/982/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. Rada m.st. Warszawy utworzyła nową 
jednostkę budżetową – Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” (CUS) przy 
ul. Z. Nałkowskiej 11 w Warszawie, której zadaniem jest organizowanie i koordynowanie usług 
opiekuńczych, w tym specjalistycznych na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy. CUS, zgodnie ze 
swymi kompetencjami przeprowadził postępowanie i wybrał wykonawców usług opiekuńczych, 
którzy na podstawie umowy zawartej z CUS od 1 lutego 2018 r. realizowali usługi na terenie 
wszystkich dzielnic Warszawy, w tym na Woli. Środki finansowe na realizację od 1 lutego 2018 r. 
zadania świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców Warszawy w ich miejscu zamieszkania 
pozostawały w budżecie CUS. 
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Rolą OPS pozostało: 

− ustalanie uprawnień mieszkańców dzielnicy Wola do świadczenia w formie usług 

opiekuńczych, wydawanie decyzji w sprawie rodzaju i zakresu usług, liczby godzin, okresu 

w jakim mają być świadczone usługi oraz odpłatności, 

− kontrola jakości świadczonych usług na rzecz mieszkańców dzielnicy Wola, 

− współpraca z CUS w zakresie określenia standardu usług opiekuńczych ( zadanie 

realizowane od 2017 r.), 

− tzw. rozliczanie usług, tzn. weryfikacja poprawności dokumentów Wykonawcy dotyczących 

liczby zrealizowanych godzin usług u poszczególnych świadczeniobiorców, 

− przygotowywanie co miesiąc  dla świadczeniobiorców zobowiązanych do dokonywania 

odpłatności dokumentów księgowych wskazujących wysokość należnej odpłatności, 

− przyjmowanie odpłatności za usługi i windykacja należności za usługi. 

Od 1 lutego 2018 r. realizowane są 3 rodzaje usług:  

I. usługi opiekuńcze: 

Ten rodzaj usług polega na pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego: sprzątaniu, 
robieniu zakupów, gotowaniu, praniu, przynoszeniu posiłków, pomocy w utrzymaniu higieny 
osobistej itp. Z usług opiekuńczych  skorzystało w 2018 r. 471  osób ( 25 mniej niż w 2017). 
Miesięcznie z usług opiekuńczych korzystało średnio 327 osób. Jedna osoba korzystała z usług 
opiekuńczych  w wymiarze od 4 do 124 godzin miesięcznie, średnio 27 godzin miesięcznie.  

Odpłatność osoby korzystającej z pomocy w formie usług opiekuńczych.  

Odpłatność w wysokości 100 % Odpłatność częściowa za usługi 
Usługi świadczone bezpłatnie  

( odpłatność 0 %) 

10 344 117 

2,10% 73,0% 24,80% 
Tabela 13. Odpłatność za usługi opiekuńcze w 2018 r. 

Ponadto 11 osób skorzystało nieodpłatnie z usług opiekuńczych w ramach projektu 
Z@OPIEKOWANI. 

II. specjalistyczne usługi opiekuńcze:  

• w zakresie: pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia  

Usługami objęte są osoby niepełnosprawne, długotrwale chore, wymagające zleconej przez 
lekarza pielęgnacji, stanowiącej wspieranie procesu leczenia. Czynności pielęgnacyjne polegają 
m. in. na podawaniu leków, zapobieganiu odleżynom, myciu, ścieleniu łóżka osobom leżącym. 
Usługi wykonywane są przez pielęgniarki (lub osoby o wykształceniu średnim – opiekun w domu 
pomocy społecznej lub ratownik medyczny). Z pomocy w tej formie skorzystało w 2018 r. 60 osób, 
zrealizowano 8312 godzin. Miesięcznie z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych  
korzystało średnio 29 osób ( liczba osób, które skorzystały z tej formy pomocy nie zmieniała się 
w stosunku do roku 2017). Klienci korzystali z tego rodzaju usług w wymiarze od 8 do 90 godzin 
miesięcznie, średnio jedna osoba korzystała z 24 godzin usług miesięcznie. 
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Odpłatność osób korzystających z pomocy w formie specjalistycznych usług 
opiekuńczych w zakresie: pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia. 

Odpłatność w wysokości 100 % Odpłatność częściowa za usługi 
Usługi świadczone bezpłatnie  

( odpłatność 0 %) 

1 40 19 

1,66% 66,69% 31,65% 
Tabela 14. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacji w 2018 r. 

- w zakresie: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia 

Przeznaczone dla osób powyżej 60 roku życia z charakterystycznymi dla wieku senioralnego 
zaburzeniami psychicznymi, w tym zespołami otępiennymi, chorobą Alzheimera, depresyjnymi, 
organicznymi, psychozami starczymi, chorych u których przeważają objawy negatywne choroby 
psychicznej, mieszkańców dzielnicy Wola wymagających opieki i pielęgnacji w miejscu 
zamieszkania. Ten rodzaj usług ma na celu zapewnienie jak najdłuższego funkcjonowania ludzi 
starych, chorych w ich naturalnym środowisku, podtrzymanie istniejących czynności życia 
codziennego, pomoc w bieżącym funkcjonowaniu, ewentualne zastępstwo Klienta w czynnościach 
życia codziennego, których wykonanie przerasta jego możliwości. Zakres usług jest zależny od 
stanu zdrowia, występujących deficytów i przebiegu choroby Klienta. Obejmuje zarówno czynności 
gospodarcze, pielęgnacyjne i terapeutyczno – rehabilitacyjne. W 2018 r. specjalistycznymi 
usługami opiekuńczymi w zakresie: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego życia objęto 62 osoby ( 3 osoby mniej niż w 2017). Zrealizowano 13 892 godziny 
( 998 godzin mniej niż w 2017). Klienci korzystali z usług średnio 29,87  godzin miesięcznie na 
osobę.   

Usługi świadczone były od 1 do 7 dni w tygodniu, u 5 osób terapeuta wchodził w środowisko 
2 razy dziennie, a do 4 osób trzy razy dziennie. Klienci korzystali ze specjalistycznych usług 
w liczbie od 8 do 124 godzin miesięcznie. 

Odpłatność osób korzystających z pomocy w formie specjalistycznych usług 
opiekuńczych w zakresie: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do 

samodzielnego życia. 

Odpłatność w wysokości 100 % Odpłatność częściowa za usługi 
Usługi świadczone bezpłatnie  

( odpłatność 0 %) 

1 41 20 

(1,63%) (66,12%)  (32,25%)  
Tabela 15. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego życia w 2018 r. 

III. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone): 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowią istotny instrument wspierania osób 
z zaburzeniami psychicznymi w wielu sferach życia. Świadczone są chorym psychicznie 
mieszkańcom Woli głównie z rozpoznaniem psychoz z kręgu schizofrenii, zaburzeń afektywnych, 
organicznych zaburzeń psychicznych w ich miejscu zamieszkania, a także osobom 
niepełnosprawnym intelektualnie pozbawionym wsparcia rodzinnego. Usługi dostosowane są do 
szczególnych potrzeb tych osób, które stanowią grupę cechującą się wielokrotnymi pobytami 
w szpitalach psychiatrycznych, utrzymywaniem się ze świadczeń społecznych (rent, zasiłków 
wypłacanych z OPS), brakiem wsparcia rodziny. Usługi w zależności od sytuacji Klienta miały 
różny zakres, stopień zaawansowania, zależały od przebiegu choroby, aktualnego stanu zdrowia, 
istniejących deficytów, powiązań społecznych w jakich funkcjonuje odbiorca usług.  

Świadczone były w miejscu zamieszkania, rozumianym, jako mieszkanie i miejsca, instytucje 
na terenie Warszawy ważne dla odbiorcy usługi (podwórka, parki, sklepy, apteki, urzędy itp.) Usługi 
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obejmowały: pomoc i asystowanie w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, wspólne 
organizowanie i spędzanie wolnego czasu, korzystanie z usług różnych instytucji, pomoc 
w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc i wspieranie w uzyskaniu zatrudnienia, różnorodne 
psychospołeczne interwencje terapeutyczne. Usługi świadczone były przez osoby ze 
specjalistycznym przygotowaniem (m. in. psychologów, pedagogów, terapeutów, pielęgniarki, 
asystentów osoby niepełnosprawnej). W 2018 r. usługami objęto 45 osób  - 34 osoby z chorobą 
psychiczną i 11 osób niepełnosprawnych intelektualnie (w tym 8 osób skorzystało z usług po raz 
pierwszy, 37 osoby kontynuowały świadczenie z lat ubiegłych). Zrealizowano łącznie 8.388,00 
godzin usług. W porównaniu z rokiem 2017 zwiększyła się liczba osób objętych usługami (wzrost 
o 3 osoby) i liczba zrealizowanych godzin o 935,5 godzin. W wyjątkowych sytuacjach Klienci objęci 
pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, korzystali również z innych form pomocy 
takich jak: pobyt w ŚDS, w Klubie „Pod Daszkiem”. 13 osób miało przyznane zasiłki stałe. Klienci 
korzystali ze specjalistycznych usług w liczbie od 8 do 80 godzin miesięcznie.  Koordynator usług 
specjalistycznych w 2018 roku odbył 14 konsultacji, u 4 osób dodatkowo była prowadzona praca 
socjalna.  

Odpłatność osoby korzystającej z pomocy w formie specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Odpłatność w wysokości 100 % Odpłatność częściowa za usługi 
Usługi świadczone bezpłatnie  

( odpłatność 0 %) 

1 3 41 

(2,20%) (6,70%) (91,10 %) 
Tabela 16. Odpłatność za specjalistyczne sługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2018 r. 

Koordynator specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
jak i specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie: uczenie i rozwijanie umiejętności  
niezbędnych do samodzielnego życia pozostawali w stałym kontakcie z lekarzami PZP przy 
ul. Płockiej 49 i uczestniczyli w odbywających się raz w miesiącu, spotkaniach w Wolskim Centrum 
Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wolskim przy ul. M. Kasprzaka 17.   
  

− Łącznie w 2018 r. decyzje uprawniające do korzystania z różnych form pomocy 
usługowej świadczonej w miejscu zamieszkania wydano 603 osobom w łącznym 
wymiarze 162 599,00 godzin.  

− Z usług faktycznie skorzystały 594 osoby, w tym 11 osób w ramach projektu 
Z@opiekowani i 583 osoby w ramach usług zorganizowanych łącznie przez OPS 
( w I.2018) i CUS ( II-XII.2018): 223 osób (37,54%) rozpoczęło w 2018 r. korzystanie 
z pomocy w formie usług, dla  371 osób (62,46%) była to kontynuacja wcześniej 
przyznanej pomocy. U 9 osób nie podjęto realizacji usług z powodu zgonu lub 
rezygnacji z usług opiekuńczych, mimo ustalonego decyzją uprawnienia. 

− 66 osób skorzystało w 2018 r. z więcej niż jednego rodzaju usługi (w tym najwięcej 
42 osoby skorzystało zarówno z usług opiekuńczych, jak i specjalistycznych usług 
opiekuńczych w zakresie: pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia. Poniżej 
prezentujemy zestawienie liczby osób korzystających z poszczególnych rodzajów 
usług, z uwzględnieniem ilości osób objętych pomocą usługową w 2018 r. po raz 
pierwszy oraz liczbę zleconych  godzin poszczególnych rodzajów usług.  

− Usługi opiekuńcze dla 11 osób w łącznym wymiarze 4.168 godzin były zrealizowane 
w ramach projektu: „Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób 
niesamodzielnych w m.st. Warszawie” współfinansowanym ze środków 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest 
realizowany od 15 maja 2017 r. do 14 maja 2019 r. na mocy porozumienia pomiędzy 
miastem stołecznym Warszawa, Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska 

mailto:Z@opiekowani
mailto:Z@OPIEKOWANI
mailto:Z@OPIEKOWANI
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EKON, a Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola.  Szerzej o projekcie 
w Części II, Rozdziale 2.2.10. 

Liczba osób objętych pomocą usługową w 2018 r. 

Rodzaj usług Kontynuacja Nowe Razem 
Liczba 

przyznanych 
godzin 

USŁUGI OPIEKUŃCZE  
330 

(70%) 
141 

(30%) 
471 

(100%) 126 546,00 

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE 
W RAMACH PROJEKTU 

Z@OPIEKOWANI 

7 
(63,63%) 

4 
(36,37%) 

11 
(100%) 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI 

OPIEKUŃCZE 
W ZAKRESIE: PIELĘGNACJA 

JAKO WSPIERANIE PROCESU 

LECZENIA.   

23 
(38,33%)  

 

37 
(61,67%)  

 

60 
(100%) 

 

10 644,00 

 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI 

OPIEKUŃCZE 
W ZAKRESIE: UCZENIE 
I ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI  

NIEZBĘDNYCH DO 

SAMODZIELNEGO ŻYCIA 

37 
(59,68 %) 

25 
(40,32%) 

62 
(100%) 17 021,00 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI 

OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z 

ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 

37 
(82,22%) 

8 
(17,78%) 

45 
(100%)           8388,00  

RAZEM 162 599,00 

Tabela 17. Usługi opiekuńcze w 2018- zestawienie zbiorcze. 

Wszystkie usługi wykonywane były przez firmy zewnętrzne- Wykonawców wyłonionych 
w postępowaniach prowadzonych na podstawie prawa zamówień publicznych: 

− na okres 1-31.01.2018 r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola 
m.st. Warszawy 

− na okres od 01.02.2018 r. przez CUS 
 
Poniżej tabela zawierająca wykaz wykonawców oraz ceny za usługi w 2018 roku. 
 

Rodzaj usługi Wykonawca Cena  za 1 godz. [ zł] 

usługi opiekuńcze 
 o charakterze 
gospodarczym 

Agencja Służby Społecznej 
Kościelak, Spółka jawna 
ul. Kwiatowa 7a, Warszawa 

Od 1.01.2018 do 31.01.2018 

19,50 zł 

Fundacja „Zdrowie”    
Al. Dzieci Polskich 17 Warszawa 

Od 1.01.2018 do 31.01.2018 

19,50 zł 

usługi opiekuńcze 
MG Partner Marcin Grzesiak 
ul. Włościańska  15/21 
01-710 Warszawa 

od 01.02.2018 do 31.12.2018 

18,66 zł 
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specjalistyczne usługi 
opiekuńcze  w zakresie 
pielęgnacji  

Agencja Służby Społecznej 
Kościelak, Spółka jawna 
ul. Kwiatowa 7a, Warszawa 

Od 01.01.2018 do 31.01.2018  

28,00 zł 

specjalistyczne usługi 
opiekuńczo-readaptacyjne 

Fundacja „Zdrowie”  
Al. Dzieci Polskich 17 Warszawa 

Od 01.01.2018 do 31.01.2018 

29,00 zł 

specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

Fundacja „Zdrowie” 
Al. Dzieci Polskich 17 Warszawa 

Od 01.02.2018 do 1.03.2018 

39,00 zł 

Medicover Senior Sp. z. o. o. 
ul. Nowolipie 18 Warszawa 

Od 01.04.2018  do 31.12.2018 

38,70 zł 

specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami 
psychicznymi 

Fundacja „Zdrowie”  
Al. Dzieci Polskich17 Warszawa 

Od 01.01.2018 do 31.01.2018 

27,50 zł 

od 01.02 2018 do 31.12.2018 

28,00 zł 

Tabela 18. Wykaz Wykonawców oraz ceny za usługi w 2018 r. 

W 2018 roku z pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych  
skorzystało 583 osób, którym przyznano łącznie pomoc w wymiarze  162 599,00 godzin usług 
(niezależnie od rodzaju), średnio dla 1 osoby 269,65 godzin. Dla porównania, w 2017 roku pomoc 
przyznano 614 osobom w wymiarze 157 068,00 godzin (średnio dla 1 osoby 256 godzin). 

W 2018 r. pracownicy OPS skompletowali 85 dokumentacji w sprawie osób 
wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej, w tym 30 dotyczących 
mieszkańców Dzielnicy Wola (24 sprawy za zgodą, 6 spraw bez zgody- na podstawie 
postanowienia Sądu) oraz 55 dokumentacji w sprawach o skierowanie osoby bezdomnej do domu 
pomocy społecznej, z czego 13 w stosunku do osób bezdomnych posiadających ostatnie miejsce 
zameldowania w Warszawie na Woli.  

Uzupełnieniem świadczonej w miejscu zamieszkania pomocy usługowej na rzecz osób 

z uwagi na wiek i stan zdrowia niesamodzielnych w codziennym życiu była oferta ośrodków 

wsparcia prowadzonych przez OPS, o której mowa w Rozdziale 2.1.6 i 2.1.7 oraz projekty: „Zaloguj 

i pomagaj- Warszawa dla seniora” i „Z@OPIEKOWANI – kompleksowe wsparcie osób 

niesamodzielnych w Warszawie”, o których mowa w Rozdziałach 2.2.9 i 2.2.10. 

Łącznie świadczenie w formie skierowania do ośrodka wsparcia ( ŚDS, OWS i Świetlica 

Opiekuńcza) przyznano decyzją administracyjną 80 osobom, ponadto 73 osoby skierowane 

zostały decyzją administracyjną do korzystania z ośrodka wsparcia prowadzonego przez m.st. 

Warszawę- Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie. Dodatkowo 104 osoby 

skorzystały z Klubu Samopomocy „Pod Daszkiem” ( świadczenie nie przyznawane decyzją 

administracyjną). 

2.1.6. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów. 
 

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów „Pod Jaworami” funkcjonuje jako jeden z działów OPS od 
kwietnia 2009 r. OWS zajmuje pomieszczenia o powierzchni 127 m² w lokalu przy ul. Zawiszy 5. 
Jest nie tylko ośrodkiem wsparcia rozumianym jako placówka o charakterze domu dziennego 
pobytu, ale także miejscem i grupą specjalistów organizujących (we współpracy z innymi 
podmiotami) rożne formy wsparcia Seniorów poza ich miejscem zamieszkania. 
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Celem działalności OWS jest: 

− umożliwienie osobom starszym prowadzenia aktywnego i twórczego życia 

− przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia osób starszych 

− poprawa sytuacji życiowej osób starszych 
 
Cele te są realizowane poprzez: 

− prowadzenie ośrodka wsparcia o charakterze domu dziennego pobytu 

− realizację programu „Aktywny Senior” 

− prowadzenia zajęć klubowych 

− prowadzenie Punktu Informacyjnego dla Seniorów 

− inne działania na rzecz Seniorów 
 

I. OŚRODEK WSPARCIA O CHARAKTERZE DOMU DZIENNEGO POBYTU. 

 Oferta dotycząca dziennego pobytu skierowana jest do osób częściowo lub całkowicie 
wycofanych z aktywności, nie angażujących się w życie społeczności lokalnej. Celem tej formy 
działalności jest przeciwdziałanie osamotnieniu, pobudzenie aktywności życiowej osób dotychczas 
nieaktywnych oraz poprawa Ich sytuacji życiowej. 
Powyższe cele realizowane są między innymi poprzez umożliwienie Seniorom: 

• uczestnictwa w zajęciach usprawniających oraz podtrzymujących kondycję fizyczną 
i psychiczną 

• udziału w imprezach okolicznościowych i kulturalnych, spacerach, wycieczkach 
• aktywnego wykorzystania czasu wolnego 

a także zapewnienie : 
• wsparcia i pomocy socjalnej 
• dwóch posiłków dziennie 

 
Skierowanie do ośrodka wsparcia o charakterze domu dziennego pobytu (po wcześniejszej 
wizycie osoby zainteresowanej w OWS i zapoznaniu się z jego ofertą) następuje na podstawie 
decyzji administracyjnej wydawanej zgodnie z regulacjami ustawy o pomocy społecznej. 

Z uwagi na ograniczoną powierzchnię placówki OWS może zapewnić jednocześnie w pobycie 
dziennym 16 miejsc. Większość uczestników korzysta z tej formy pomocy przez 5 dni w tygodniu. 
Zdarzają się też przypadki osób korzystających przez 2-3 dni w tygodniu, co umożliwia 
uczestnictwo większej liczby osób. Oferta dziennego pobytu realizowana jest w dni robocze 
w godzinach 9-14 

W roku 2018 z pobytu dziennego OWS skorzystało 18 osób (13 kobiet, 5 mężczyzn). 
Najmłodszy uczestnik miał 59 lat, najstarszy 92. Średnia wieku osób korzystających z dziennego 
pobytu wynosiła 82 lat. 
 
Tabela 19. Wiek uczestników dziennego pobytu. 

wiek poniżej 60 r.ż. 60-69 lat 70-79 lat 80-89 lat 90 lat 

ilość osób 
             1 1 2 13 1 

Tabela 20. Sytuacja rodzinna uczestników dziennego pobytu. 

stan cywilny wdowa/ wdowiec rozwiedziona/rozwiedziony stan wolny 

ilość osób 15 1 2 
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Z 18 uczestników: 

• 14 osób mieszkało samotnie, 

• 4 osoby mieszkały wspólnie z członkiem rodziny (w tym 3 z dziećmi) 

14 osób posiadało dzieci, w większości mieszkały one oddzielnie. 
Źródłem utrzymania 17 uczestników dziennego pobytu było świadczenie emerytalne lub rentowe, 
a jednej świadczenie pomocy społecznej  formie zasiłku stałego. 

Tabela 21. Długość korzystania z pobytu dziennego (na dzień 31.XII.2018 r.). 

okres 
1-12  

miesięcy 
powyżej 
1 roku 

powyżej 
2 lat 

powyżej 
3 lat 

powyżej 
4 lat 

Ilość osób 3 1 3 2 
9 

( 50%) 

 
Odpłatność za pobyt dzienny naliczana jest zgodnie z Uchwałą Nr LXI/1726/2005 Rady m. st. 

Warszawy z dnia 28 października 2005 r, zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków 
zaświadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m. st. Warszawę w zakresie zadań 
własnych gminy na poziomie kosztów wyżywienia w zależności od dochodu danej osoby i jej 
sytuacji życiowej. Zgodnie z w/w uchwałą, Zarządzeniami Dyrektora OPS całkowity dzienny koszt 
pobytu dziennego w okresie sprawozdawczym wynosił: 

• od 1 stycznia – do 30 kwietnia – 13,70 zł 

w tym: koszt śniadania 3,50 zł, koszt obiadu 10,20 zł 

• od 1 maja do 31 grudnia – 13,80 zł 

w tym: koszt śniadania 3,50 zł, koszt obiadu 10,30 zł 

 

Pełną odpłatność wnosiło 10 uczestników, częściową – 6 uczestników, a 2 osoby nie ponosiły 
odpłatności. 

Odpłatność uczestników za okres styczeń – grudzień 2018 r. wyniosła 17.993 zł. 

Typowy rozkład zajęć obejmował, podobnie jak w latach ubiegłych: 

• przygotowanie śniadania 

• gimnastykę (dostosowaną do możliwości osób starszych, wykonywaną głównie na                       
siedząco) 

• śniadanie 

• prasówkę, gry stolikowe (rummikub, domino, chińczyk, dooble) 

• aktywizujące zajęcia grupowe lub udział w imprezach okolicznościowych 

• „Przy kawie i herbacie” (czas przeznaczony na rozmowy towarzyskie, dyskusje) 

• obiad 

Tygodniowe plany zajęć, codzienne dyżury śniadaniowe uczestników oraz menu śniadań ustalane 
były przez uczestników dziennego pobytu podczas piątkowych „Jaworowych Spotkań”, w czasie 
których omawiane były również bieżące sprawy. 

W ramach aktywizujących zajęć grupowych uczestnicy dziennego pobytu brali udział w:   

• warsztatach twórczych, w których oprócz możliwości realizacji pasji i rozwoju 
zainteresowań, pozwalały uczestnikom podtrzymywać lub poprawiać sprawność manualną, 
wzmacniać koncentrację, pobudzać kreatywność oraz rozwijały umiejętność planowania 
i wyobraźnię. W ramach warsztatów uczestnicy: 
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• wykorzystywali technikę decoupage na podobraziach, dyniach, butelkach 
• wykonywali kartki okolicznościowe, wizytówki placówki, kwiaty z krepiny, witraże 

z bibułki 
• przygotowywali dekoracje świąteczne (pisanki, stroiki, bombki) 
• zapoznali się z techniką malarstwa akrylowego 
• wykorzystywali materiały recyklingowe do tworzenia dekoracji 
• wykonywali figurki z masy solnej, wydzieranki z papieru, zwierzęta z siana 

 

• treningach i ćwiczeniach pamięci mających na celu: 

• poprawę zdolności myślenia abstrakcyjnego oraz koncentrację uwagi 
• poprawę pamięci świeżej oraz zdolności nazywania 
• poprawę zdolności przestrzennych 
• poprawę zdolności kojarzenia oraz funkcji językowych 
• usprawnianie pamięci odległej jak i tej krótkotrwałej 
 

• zajęciach muzycznych, w ramach których odbywały się: 
 

• koncerty życzeń 
• wykłady i pogadanki uzupełniane ilustracjami muzycznymi (dot. między innymi 

utworów muzycznych, popularnych wykonawców – ich życiorysów, twórczości) 
• wspólnie śpiewanie i słuchanie (wybór śpiewanych i odtwarzanych utworów 

w większości dokonywany był przez uczestników) 
 

• zajęciach relaksacyjnych 

• zajęciach w ramach cyklu „wspomnień Czar”, w ramach których poruszane były między 
innymi następujące tematy: 

 
• „Wola dawniej i dziś” 
• „Dawne cukiernie i kawiarnie” 
• „Samochody” 
• „Komunikacja miejska” 
• „Moda” 
• „Szkoła dawniej i dziś” 
• „Fryzury” 
• „Tańce” 
• „Zabawy podwórkowe” 
• „Obuwie” 
• „Filmy, programy telewizyjne, seriale dawniej i dziś” 

 

• prelekcjach z cyklu „Piękna Nasza Polska Cała”. Tematami prelekcji były: 

• „Zamki w Polsce” 
• „Parki Warszawy lewobrzeżnej” 
• „Parki Warszawy prawobrzeżnej” 
• „Województwo zachodniopomorskie” 
• „Województwo warmińsko - mazurskie” 

  

W roku 2018 r. uczestnicy dziennego pobytu poza wymienionymi wyżej zajęciami  brali udział 
między innymi w organizowanych w placówce: 

• wspólnej lekturze wybranych artykułów prasowych 
• oglądaniu filmów oraz prezentacji multimedialnych 
• imprezach okolicznościowych (Wigilia, Wielkanoc, Walentynki, Tłusty 

Czwartek,   obchody imienin lub urodzin) 
• koncercie uczniów Szkoły Muzycznej im. Grażyny Bacewicz 
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• spotkaniach integracyjnych (między innymi z uczniami Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących) 

• spotkaniach dyskusyjnych, często dotyczących tematów dnia codziennego 
• prelekcjach 

• zajęciach kulinarnych (przygotowywanie śniadań, deserów, potraw świątecznych, 
pieczenie ciast). 

• imprezach odbywających się poza siedzibą OWS: 

− Piknikach: „Powitanie Lata” oraz „Powitanie Jesieni” organizowanych przez 
Dom Pomocy Społecznej „Budowlani” 

− Jasełkach przygotowanych i zaprezentowanych przez uczniów Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących 

− obchodach Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Dziecka zorganizowanych przez 
Żłobek „Akuku” 

− spotkaniach i zajęciach integracyjnych w Dziale Oparcia Społecznego (wspólne 
grillowanie, 100-lecie odzyskania niepodległości, Spotkanie Jesienne 
i  Bożonarodzeniowe) 

− wyjazdu do Ogrodu Botanicznego w Powsinie 

− spotkaniu integracyjnym w Klubokawiarni 

− spacerach po najbliższej okolicy oraz Parku im. Szymańskiego 
 

Ważnym elementem oferty dziennego pobytu była możliwość nawiązywania kontaktów 
interpersonalnych z osobami w podobnym wieku, często znajdującymi się w podobnej sytuacji. 
Osoby korzystające z tej formy pomocy objęte były również indywidualnym wsparciem 
pracowników OWS, dostosowanym do ich potrzeb i sytuacji życiowej. W wielu przypadkach 
wsparcie dotyczyło spraw związanych ze zdrowiem np. mierzeniu ciśnienia, ustalaniu wizyt i badań 
lekarskich, pomoc w dotarciu do placówki służby zdrowia lub kontaktach z lekarzami, jak również 
pomoc w załatwianiu spraw administracyjnych. Uczestnicy korzystali z pomocy personelu przy 
nauce obsługi telefonicznych aparatów komórkowych. Dużą rolę w poprawie sytuacji uczestników 
dziennego pobytu odgrywał kontakt pracowników OWS z członkami ich rodzin. 

Podkreślić należy, że uczestnicy dziennego pobytu OWS z uwagi na trudności w poruszaniu 
się mieli ograniczoną możliwość korzystania z zajęć, spotkań i imprez organizowanych poza 
siedzibą OWS.  

II. PROGRAM „AKTYWNY SENIOR”. 

Rok 2018 był dwunastym rokiem realizacji Programu „Aktywny Senior” adresowanego do 
mieszkańców dzielnicy Wola powyżej 60 roku życia (jego realizację tut. OPS rozpoczął przed 
powstaniem Ośrodka Wsparcia dla Seniorów). Celem programu jest: 

• zapobieganie marginalizacji społecznej seniorów 
• organizacja czasu wolnego osób starszych 
• promocja aktywności Seniorów 
• podtrzymywanie aktywności 
• podtrzymywanie sprawności fizycznej i psychicznej 
• nauka nowych umiejętności społecznych 
• integracja lokalnego środowiska 
• przeciwdziałanie osamotnieniu 
• pomoc w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów interpersonalnych 
• podtrzymywanie i rozwijanie zainteresowań 

 
Cele te są realizowane poprzez prowadzenie nieodpłatnych zajęć aktywizujących i organizację 
konkursów. 
 
 

A. ZAJĘCIA AKTYWIZUJĄCE 

W okresie sprawozdawczym podobnie jak w latach ubiegłych odbyły się trzy cykle zajęć 
aktywizujących: 
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• cykl I - styczeń - marzec 
• cykl II - kwiecień – czerwiec 
• cykl III - wrzesień – listopad 

 
Zapisy na poszczególne cykle programu odbywały się w siedzibie OWS. Podobnie jak w latach 

poprzednich stosowano zasadę pierwszeństwa osób, które dotychczas nie korzystały z danego 
rodzaju zajęć.  Zaznaczyć należy, że zapisy były również okazją do przedstawienia oferty OWS 
i innych instytucji oraz organizacji działających na rzecz osób starszych, jak również do dystrybucji 
przygotowanego przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola informatora 
„Wola dla Seniora”. Przyjęcie takiego rozwiązania ułatwiało Seniorom zapoznanie się z pełną 
ofertą dzielnicy w zakresie zajęć aktywizujących. 

W roku 2018 we wszystkich trzech cyklach kontynuowano rozpoczęte w latach poprzednich: 

• zajęcia rekreacyjne w formie tańca w kręgu 
• integracyjne tańce w kręgu dla zaawansowanych – Zespół „Wolski Krąg” 
• naukę języka angielskiego dla początkujących na poziomie podstawowym + (A1) 
• zajęcia edukacyjne „Przyroda wokół nas” w formie wykładów oraz spacerów 

przyrodniczych 
 
Szczegółowe dane dotyczące zajęć w ramach Programu „Aktywny Senior” przedstawia poniższa 
tabela: 

Rodzaj zajęć Miejsce 

 

Ilość 
godzin 
tygodniowo 

Ilość cykli Łączna ilość 
wykorzystanych  
miejsc 

zajęcia edukacyjne 
„Przyroda wokół 
nas” - wykłady 

OWS-ul. Zawiszy 5 
1 

2 
(3 grupy) 69 

zajęcia edukacyjne 
„Przyroda wokół 
nas” - spacery 
przyrodnicze 

warszawskie parki 
i miejsca atrakcyjne 
przyrodniczo 

od 2 do 5 
2 

(3 grupy) 42 

zajęcia 
rekreacyjne  
w formie tańca 
w kręgu 

Wolskie Centrum 
Kultury 
ul. Obozowa 85 

Hala Sportowa „Koło” 
ul. Obozowa 60 

1 3 

 
 

100 

 

integracyjne tańce 
w kręgu dla 
zaawansowanych 
- Zespół „Wolski 
Krąg” 

Wolskie Centrum 
Kultury 
ul. Obozowa 85 

Hala Sportowa „Koło” 
ul. Obozowa 60 

1 3 36 

nauka języka 
angielskiego 
poziom 
podstawowy+ (A1) 

OWS- ul. Zawiszy 5 

1,5 3 31 

 Łączna liczba wykorzystanych miejsc 
278 

(25 miejsc więcej 
niż w 2017r.) 

Tabela 22. Zajęcia w ramach programu "Aktywny Senior" w 2018 r. 

Program zajęć w danym cyklu każdorazowo dostosowywany jest do zainteresowania i potrzeb 
Seniorów, a także możliwości organizacyjnych, lokalowych oraz finansowych OWS. 
Działający w ramach programu Zespół ”Wolski Krąg” wystąpił podczas: 
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− XXXVIII Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych zorganizowanego przez Wolskie 
Centrum Kultury 

− Pikniku „Powitanie lata” organizowanego przez Dom Pomocy Społecznej „Budowlani” 

− uroczystości podsumowującej Konkurs dla Seniorów „Wolska Krzyżówka” 
  

W okresie sprawozdawczym w ramach programu zostało wykorzystanych 278 miejsc. 
W zajęciach uczestniczyło 127 osób (większość z nich wzięła udział w więcej niż jednym cyklu). 
Do zajęć aktywizacyjnych przystąpiło po raz pierwszy 30 osób. 

Od początku realizacji programu „Aktywny Senior” tj. od 2006 r. w zajęciach aktywizacyjnych 
uczestniczyło 1.034 osób. 

B. KONKURS DLA SENIORÓW 

W 2018 roku dla Seniorów zamieszkałych na Woli tradycyjnie, po raz dwunasty 
zorganizowano konkurs w ramach Programu „Aktywny Senior”. Tematem konkursu była „Wolska 
Krzyżówka” 

Podobnie jak w siedmiu ostatnich edycjach, konkurs przebiegał w dwóch kategoriach: 

• prace wykonane samodzielnie 

• prace wykonane z przedstawicielem innego pokolenia 

Mimo bardzo trudnego tematu na konkurs wpłynęło 14 prac (8 prac samodzielnych  oraz 
6 prac wykonanych z przedstawicielem innego pokolenia). Różnorodność prac oraz technik 
wykorzystanych przy ich tworzeniu świadczyły  o niezwykłej inwencji i kreatywności twórców. 
Laureaci konkursu otrzymali bony upominkowe do Empiku. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, drobne upominki promujące Dzielnicę oraz foldery pokonkursowe. 

Ideą publikacji folderu „Wolska Krzyżówka” jest promocja aktywności osób starszych, zachęta do 
współpracy międzypokoleniowej, szerzenie wiedzy o dzielnicy oraz   działalności Ośrodka 
Wsparcia dla Seniorów. Folder ma również wartość użytkową, bowiem został on przygotowany 
w ten sposób, aby każdy mógł spróbować swoich sił przy rozwiązywaniu krzyżówek 
przygotowanych na konkurs. 

Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się w siedzibie Wolskiego 
Centrum Kultury przy ul. Działdowskiej. Uroczystość uświetnił koncert uczniów Szkoły Muzycznej 
im. Grażyny Bacewicz oraz występ Seniorek z Zespołu „Wolski Krąg”. 

Osoby uczestniczące w uroczystości miały możliwość zapoznania się z autorami prac 
konkursowych w kawiarence WCK, gdzie przygotowano również słodki poczęstunek. 

III. ZAJĘCIA KLUBOWE 

OWS w 2018 r. prowadził (podobnie jak w latach ubiegłych) 3 rodzaje zajęć klubowych dla 
Seniorów: Klub „Kłębuszek”, Klub Plastyczny oraz Klub Podróżnika. 
 

A. KLUB „KŁĘBUSZEK” 

Klub „Kłębuszek” istnieje od 16 listopada 2009 roku. W spotkaniach klubu uczestniczą osoby 
zainteresowane rękodziełem w przede wszystkim w zakresie dziewiarstwa (szydełko, druty). 

Klub daje możliwość rozwoju pasji, prezentacji swoich osiągnięć, wymiany doświadczeń, poznania 
nowych technik, poznania osób o podobnych zainteresowaniach. Zajęcia odbywały się regularnie 
1 raz w tygodniu (z przerwą w okresie letnim) w godzinach popołudniowych w siedzibie OWS. 

W kwietniu uczestniczki Klubu wzięły udział w akcji „Utkani z wolności” zorganizowanej przez 
wolski Zakład Gospodarowania Nieruchomościami. Ideą akcji było zawieszenie w Dniu Flagi na 
drzewie przy Skwerze Władysława Bartoszewskiego flagi składającej się z 50 białych i czerwonych 
kwadratów wykonanych z włóczki na drutach. 

W 2018 r. odbyło się 38 spotkań klubu, którego uczestniczkami było 12 kobiet. Średnia wieku 
uczestniczek klubu wynosiła 80 lat (najmłodsza miała 67 lat, najstarsza 90) Zgodnie z założeniami, 
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które przyświecały zorganizowaniu tych zajęć, uczestniczki zaprzyjaźniły się, utrzymują ze sobą 
kontakty, również poza OWS, wspierają się w miarę możliwości i włączają w różnego rodzaju akcje 
społeczne. 

 
B. KLUB PLASTYCZNY 

Klub Plastyczny działa od roku 2010 i opiera się na analogicznych założeniach, jak Klub 
„Kłębuszek”. Uczestnicy klubu w czasie zajęć (z przerwą w okresie letnim) organizowanych 
w godzinach popołudniowych tworzyli prace z wykorzystaniem różnych technik plastycznych takich 
jak: papierotechnika, decoupage, malowanie akwarelą, rysowanie pastelami suchymi i tłustym, 
wydzieranka, modelowanie, konstruowanie.  Wykonali między innymi: kartki okolicznościowe, 
anioły z gliny, zawieszki z filcu, zwierzęta z siana, dekoracje i ozdoby ścienne, stroiki, witraże, 
kwiaty z krepiny, ozdoby świąteczne (pisanki, bombki, stroiki). Tematy zajęć i plany prac ustalane 
były w cyklach miesięcznych przez uczestników Klubu. 

Zajęcia w większości prowadzili pracownicy OWS, ale dzięki współpracy 
ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej odbyły się trzy spotkanie zorganizowane przez tą 
organizację. W czasie tych spotkań uczestnicy klubu wykonali konie ze sznurka oraz zapachowe 
lalki, a także zapoznali się z techniką batiku. 

Podobnie jak w klubie „Kłębuszek” uczestnicy utrzymują ze sobą kontakty również poza 
spotkaniami klubowymi, wzajemnie się wspierają oraz włączają w różnego rodzaju akcje. 

W 2018 r. odbyły się 34 spotkania, w których uczestniczyło 21 osób. Średnia wieku uczestników 
klubu wyniosła 74 lata (najmłodszy uczestnik miał  66 lat, najstarszy 83). 

C. KLUB PODRÓŻNIKA 

Ósmy rok kontynuowano działalność Klubu Podróżnika. Dzięki współpracy ze 
Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej oferta klubu w okresie sprawozdawczym została znacznie 
rozszerzona. W ramach realizowanego przez SIP, finansowanego z budżetu Miasta, Projektu 
„Seniorzy w Wielokulturowej Warszawie” dla uczestników Klubu Podróżnika zostały 
zorganizowane: 

• spotkania z cudzoziemcami, którzy przedstawili prezentacje dotyczące krajów swojego 
pochodzenia (Czeczenia, Tunezja, Białoruś, Ukraina i Gruzja (2 spotkania) 

• wyjścia do miejsc kultu religijnego (Cerkiew Prawosławna, Ośrodek Kultury    
Muzułmańskiej) 

• zajęcia kulinarne (w ramach prowadzonych zajęciach uczestnicy przygotowali ukraińskie 
gałuszki) 

Pozostałe prelekcje i prezentacje w ramach klubu prowadzone były przez wolontariuszy 
Ośrodka. Tematami tych spotkań w okresie sprawozdawczym był; Nepal, Indonezja, Gruzja, Afryka 
(RPA oraz Etiopia) USA, Maroko, Indie, Portugalia oraz Podróż Koleją Transsyberyjską – Bajkał 
i Izrael (po 2 spotkania) jak również Tybet, Chiny i Wietnam (po 3 spotkania). Łącznie w roku 2018 
odbyły się 32 spotkania klubu Podróżnika, w których uczestniczyły  44 osoby. Osób 
zainteresowanych uczestnictwem w klubie jest znacznie więcej, ale z uwagi na ograniczenia 
lokalowe nie mogą one uczestniczyć w spotkaniach.   Z uwagi na powyższe w celu racjonalnego 
wykorzystania miejsc (w sali jednorazowo może pomieścić się maksymalnie 25 osób) przyjęto 
zasadę skreślania z listy uczestników, którzy trzykrotnie nie zgłoszą planowanej nieobecności i na 
to miejsce zapraszanie kolejnej oczekującej osoby. 
 

IV. PUNKT INFORMACYJNY DLA SENIORÓW 

Celem działalności punktu informacyjnego jest: 

• ułatwienie Seniorom i na rzecz Seniorów załatwiania spraw 
• podniesienie świadomości obywatelskiej 
• ograniczenie wycofywania się Seniorów z życia publicznego 

Klientami punktu byli zarówno Seniorzy, jak i członkowie ich rodzin, sąsiedzi Seniorów oraz 
mieszkańcy Woli w innych grupach wiekowych. Do Punktu zgłaszali się również (przeważnie 
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telefonicznie) mieszkańcy innych dzielnic Warszawy. Indywidualne Informacje udzielane były 
osobiście podczas wizyt w OWS lub telefonicznie. Grupowo udzielano informacji: podczas spotkań 
informacyjnych dla Seniorów, podczas spotkań klubowych, podczas zajęć aktywizujących 
prowadzonych w ramach Programu „Aktywny Senior”, podczas Pikniku „ Wolski Korowód” oraz na 
tablicach informacyjnych. Ponadto seniorom i innym osobom zainteresowanym udostępniane były 
przygotowywane przez OPS i inne instytucje i organizacje pomocowe ulotki, biuletyny, informatory 
i inne materiały informacyjne. 

W 2018 r. z usług punktu skorzystało indywidualnie 1.152 osób (36 więcej niż w 2017),  w tym: 

• telefonicznie 713 

• osobiście - 438 

• mailowo - 1 

Do punktu zgłosiły się: 

• 992 osoby powyżej 60 roku życia 
• 160 osób poniżej 60 roku życia 

            w tym: 994 kobiet i 158 mężczyzn. 

1.152 osobom udzielono 1.201 informacji. 

Najczęściej udzielane Seniorom informacje dotyczyły : 

 

Temat 
informacji 

programy 
aktywizacyjne 

Świadczenia 
pomocy 

społecznej 

Oferta 
OWS 

Inne 
(w tym: ulgi i uprawnienia, 

porady prawne, orzecznictwo) 

Ilość 
udzielonych 
informacji 

 

724 

 

169 

 

85 

 

223 
Tabela 23. Najczęściej udzielane Seniorom informacje w Punkcie Informacyjnym OWS. 

Ilość osób którym udzielono informacji nie jest równa ilości udzielonych informacji ponieważ część 
osób uzyskało jednorazowo więcej niż 1 informację. 

V. ANKIETA DOTYCZĄCA ZAINTERESOWAŃ SENIORÓW 

W celu stałej aktualizacji wiedzy dotyczącej potrzeb i zainteresowań wolskich seniorów 
w zakresie zajęć aktywizacyjnych od marca 2016 r. Seniorom korzystającym z usług placówki 
OWS proponuje wypełnienie ankiety dotyczącej preferencji spędzania wolnego czasu. W roku 
2008 ankiety po raz pierwszy zostały wypełnione przez 50 osób.  
  

Najczęściej zgłaszanymi przez Seniorów wypełniających ankietę zarówno w roku 2018 jak 
i latach poprzednich, potrzebami były wycieczki z przewodnikiem oraz udział w życiu kulturalnym 
stolicy (koncerty, teatr, kino). 
  

Wiedza, którą posiada OWS dzięki powyższej ankiecie jest przydatna przy dokonywaniu 
zapisów na zajęcia aktywizujące, również te organizowane przez inne instytucje i organizacje. 
Wielu osobom po wypełnieniu ankiety wskazano istniejące możliwości zaspakajania potrzeb 
(między innymi: wycieczki z przewodnikiem organizowane przez Fundację Hereditas, czy 
możliwość uczestnictwa w imprezach kulturalnych organizowanych przez Wolskie Centrum Kultury 
oraz Muzeum Powstania Warszawskiego). 
  
Ankieta stanowiła również bazę osób którym, proponowano zajęcia aktywizacyjne realizowane 
w ramach Programu „Aktywny Senior” (między innymi spacery przyrodnicze  oraz udział 
w imprezach organizowanych przez Urząd Dzielnicy (Bal Seniora oraz Koncert Orkiestry 
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego). Analiza ankiet stanowi podstawę do dopasowywania oferty 
zajęć realizowanych przez OWS do oczekiwań starszych mieszkańców dzielnicy. 
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VI. POZOSTAŁE DZIAŁANIA OWS 

W 2018 r. : 

• prowadzono ruchomą biblioteczkę, gdzie osoby korzystające z oferty OWS mogą znaleźć 
dla siebie lekturę, a także pozostawić do oddania innym swoje książki 

• kontynuowano akcję zbierania plastikowych nakrętek – w akcji brali udział Seniorzy, 
włączając do niej swoje rodziny, sąsiadów i znajomych. W okresie sprawozdawczym 
zebrano ok. 200 kg. nakrętek. Pieniądze uzyskane z ich sprzedaży, za pośrednictwem 
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” były przekazywane na pokrycie kosztów leczenia 
11-letniego chłopca. 

• zorganizowano 2 integracyjne warsztaty twórcze, w których brali udział uczestnicy 
dziennego pobytu oraz uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla 
Dzieci Słabosłyszących 

• w ramach Wolskich Dni Seniora zorganizowano Dzień Otwarty OWS oraz warsztaty 
twórcze z filcowania dla starszych mieszkańców dzielnicy 

• dystrybuowano „Wolski Informator dla Seniorów” „Obywatelski Niezbędnik Seniora”, 
Miejski Informator Rodzinny „Senior w Warszawie”, Miesięcznik „Pokolenia”. Warszawski 
Magazyn Seniorów  oraz Wolski Kurier 

• podczas „Wolskiego Korowodu” promowano działalność OWS oraz zachęcano do udziału 
w konkursie dla Seniorów 

• promowano i przedstawiano zasady dot. budżetu partycypacyjnego, w tym do głosowania 
na poszczególne projekty. Jedna z wolskich Seniorek zgłosiła po raz trzeci do realizacji 
w ramach budżetu partycypacyjnego projekt dot. remontu i aranżacji podestu budynku 
OWS, przy. ul. Zawiszy 5 (projekt nie zyskał jednak wystarczającej do realizacji liczby 
głosów) 

• brano udział w kampanii przedwyborczej oraz wyborach członków II kadencji Wolskiej Rady 
Seniorów 

• promowano działalność Wolskiej Rady Seniorów (w siedzibie OWS odbywają się dyżury 
Zastępcy Przewodniczącego Rady) 

• dzięki współpracy z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dla Dzielnicy 
Wola uczestnicy OWS wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym dot. bezpieczeństwa osób 
starszych oraz Kursie I Pomocy, które zostały przeprowadzone przez wolską Straż Miejską. 

• dzięki współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich Polin uczestnicy OWS wzięli udział 
w warsztatach organizowanych przez tą placówkę 

• pracownicy OWS przedstawiali działalność OWS podczas spotkań dotyczących koncepcji 
powstania Dziennego Domu Pobytu oraz Klubu Seniora na Białołęce (w spotkaniu, które 
odbyło się w siedzibie OWS wzięli udział przedstawiciele  białołęckiego Zarządu i Rady 
Dzielnicy jak również Rady Seniorów i Rady Młodzieży oraz tamtejszego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, w spotkaniu, które odbyło się w białołęckim ratuszu oprócz wymienionych osób 
wzięli udział starsi mieszkańcy Białołęki) 

• uczestniczono w ogólnomiejskim konkursie „Warszawa w kwiatach i zieleni” 

Realizacja zadań OWS była możliwa dzięki współpracy z licznymi podmiotami, zarówno 
publicznymi, jak i społecznymi, między innymi z : 

• Urzędem Dzielnicy Wola (w szczególności: z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia, 
Delegaturą Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziałem Organizacyjnym ) 

• Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta 

• Wolską Strażą Miejską 

• Wolskim Centrum Kultury 

• Wolską Radą Seniorów 

• wolskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
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• warszawskimi placówkami zdrowia 

• wolskimi bibliotekami 

• Zarządem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola 

• wolskimi administracjami i spółdzielniami mieszkaniowymi 

• Domem Pomocy Społecznej „Budowlani” 

• Centrum Aktywności Międzypokoleniowej 

• Muzeum Historii Żydów Polskich Polin 

• Muzeum Powstania Warszawskiego 

• wolskim oddziałem Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów 

• Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej 

• Fundacją Hereditas 

• Stowarzyszeniem Fundacji Psychologicznej i Edukacji Społecznej „RAZEM” 

• Parafią Św. Wojciecha 

• Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących 

• Szkołą Muzyczną im. Grażyny Bacewicz   

• Żłobkiem „A -Kuku” 

Zadania OWS realizowało 4 etatowych pracowników OPS. Prowadzenie ośrodka wsparcia 
o charakterze domu dziennego pobytu, zajęć klubowych, Punktu Informacyjnego, realizacja 
programu „Aktywny Senior” oraz innych działań na rzecz starszych mieszkańców dzielnicy 
obrazują wielość zadań wykonywanych przez pracowników placówki. Ich ilość i różnorodność 
wymaga od personelu posiadanie wszechstronnej wiedzy i umiejętności. 

 Po 9,5 latach działalności Ośrodka Wsparcia dla Seniorów można stwierdzić, że 
postawione przed nim cele są na bieżąco realizowane. Wiele osób utrzymuje swoją aktywność, 
nawiązuje kontakty towarzyskie, a nawet serdeczne więzi, spędza ze sobą czas również poza 
zajęciami. 
 Niezwykle istotne znaczenie ma nieodpłatny charakter realizowanych zajęć, co dla osób 
często znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej jest niezwykle ważne, bowiem płatna oferta 
zajęć aktywizujących (np. uniwersytetów trzeciego wieku) pozostaje poza ich zasięgiem. 
 Kolejnym atutem oferty placówki jest jej lokalny charakter. Jest to szczególnie ważne dla 
osób z ograniczoną sprawnością fizyczną oraz osób, które mają deficyty czasowe wynikające 
z konieczność opieki nad chorym członkiem rodziny lub wnukami. Bliskość miejsca zamieszkania 
ułatwia również podtrzymywanie nawiązanych w placówce kontaktów oraz wzajemne wspieranie 
się Seniorów. 
  
 Różnorodność działań OWS i współpracujących z nim instytucji i organizacji pozwala na 
uczestnictwo w zajęciach dostosowanych do zainteresowań i oczekiwań starszych mieszkańców 
dzielnicy. 
 Seniorzy, którzy dłuższy czas uczestniczą w zajęciach oferowanych przez OWS uczą się 
również wyszukiwać i wykorzystywać inne oferty (np. pojedynczych spotkań edukacyjnych czy 
kulturalnych), informują się wzajemnie o nowościach w zakresie możliwości ciekawego 
i aktywnego spędzania czasu. 

 Działania OWS na rzecz Seniorów ograniczone są warunkami lokalowymi jego siedziby 
(127 m²).  

2.1.7. System Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  
 

Osoby z zaburzeniami psychicznymi w Dzielnicy Wola korzystają z oferty pomocy społecznej 
na ogólnych zasadach, w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o Pomocy Społecznej. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom tej grupy osób i ich otoczenia społecznego od ponad 20 lat 
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działa zintegrowany system oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
poddawany zmianom w miarę diagnozowanych potrzeb. Osią systemu są trzy ośrodki wsparcia, 
funkcjonujące w ramach działającego w strukturze OPS Działu Oparcia Społecznego, w lokalu 
przy Żytniej 75/77: 
 

− Środowiskowy  Domu Samopomocy (typu A)- dla osób psychicznie chorych (ŚDS) – realizacja 
zadania zleconego, finansowanego ze środków budżetu państwa, 
 

− Klubu Samopomocy „Pod Daszkiem” - dla osób, które na skutek długotrwałej choroby lub 
niepełnosprawności, w szczególności ze względu na dysfunkcję zdrowia psychicznego 
wymagają pomocy i wsparcia- realizacja zadania własnego finansowanego ze środków 
m.st. Warszawy, 
 

− Świetlicy Opiekuńczej dla Osób z Chorobą Alzheimera- ośrodek wsparcia o charakterze domu 
dziennego pobytu dla osób w podeszłym wieku wymagających pomocy ze względu na 
problemy otępienne- realizacja zadania własnego gminy finansowanego ze środków 
m.st. Warszawy. 

 
Istotnymi elementami budującymi ten system są także:  

1) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi- realizacja 
zadania zleconego, finansowanego ze środków budżetu państwa, szerzej omówione  
w Rozdziale 2.1.5.  

2) specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie uczenia i rozwijanie umiejętności 
niezbędnych do samodzielnego życia dla osób po 60-tym roku życia z zaburzeniami 
charakterystycznymi dla wieku podeszłego ( np. zespołu otępienne, psychozy starcze)- 
realizacja zadania własnego finansowanego ze środków m.st. Warszawy, szerzej 
omówione w Rozdziale 2.1.5. 

3) cotygodniowe dyżury pracowników Działu Usług Opiekuńczych OPS pełnione w siedzibie 
przy ul. Żytniej 75/77, w celu zapewnienia integracji systemu, stałego przepływu 
informacji, wzajemnego wsparcia pracowników i zapewnienia łatwego dostępu osób 
potrzebujących pomocy do poradnictwa i informacji  

4) profesjonalne poradnictwo, informacje i konsultacje udzielane osobom z zaburzeniami 
psychicznymi i ich rodzinom oraz innym osobom z zakresu wspierania osób psychicznie 
chorych - W 2018 roku udzielono łącznie 220 specjalistycznych porad psychologicznych 
i socjalnych dla 183 osób. ( 70 osób -porady psychologiczne, 113 osób- porady socjalne),  
przy czym dane te nie uwzględniają poradnictwa realizowanego w ramach usług w/w 
ośrodków wsparcia i usług opiekuńczych. Liczba osób, które skorzystały z poradnictwa 
utrzymała się na poziomie z lat wcześniejszych, natomiast liczba porad spadła o 30%, co 
wiąże się dostępnością poradnictwa w ramach projektu POWER  

5) Udział w projektach:   

• POWER „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i wspierania 
Środowiskowego Osób z zaburzeniami psychicznymi- testowanie i wdrażanie”, 

• Współudział w realizacji pilotażowego programu w „Centrach Zdrowia 
Psychicznego” promującego środowiskowy model opieki psychiatrycznej. 
 

6) współpraca z placówkami ochrony zdrowia, organizacjami pozarządowymi 
i samopomocowymi świadczącymi pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi: 

 

• Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Systematycznie raz w miesiącu 
odbywały się  spotkania z przedstawicielami Centrum, gdzie ustalane były plany 
postepowania w stosunku do Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej , którzy byli 
pacjentami Centrum (klinicznego oddziału psychiatrycznego, oddziału dziennego, 
zespołu leczenia środowiskowego, poradni zdrowia psychicznego).  
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• Współpraca z Poradniami Zdrowia Psychicznego przy ul. Płockiej i Mariańskiej 
w zakresie konsultacji dotyczącej stanu psychicznego, umawiania wizyt, 
towarzyszeniu w trakcie wizyt. 

• Wydziałem Stosowanych Nauk Społecznych APS w projekcie „Porozumienie na 
rzecz osób chorych psychicznie. Współpracowaliśmy także  z  Grupą Wsparcia 
Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego „TROP” działającą w projekcie 
Porozumienia. W 2018 r. terapeuci i 5 uczestników ŚDS wzięło udział w Konferencji 
organizowanej przez Akademię. 

• Sekcją  Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego.  Pracownicy wzięli udział w VII  Warszawskim Forum 
Psychiatrii Środowiskowej. 

• Urzędem Dzielnicy Wola. ŚDS prezentował  swoją działalność na imprezach 
zewnętrznych np. w ramach pikniku „Wola po Zdrowie” ( maj), „Kercelak 2018”  
(wrzesień). 

• Z Biblioteką Publiczną Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Realizacja 
całorocznego projektu; „Piękna nasza Polska cała”. Wspólne zajęcia na 
terenie ŚDS i Biblioteki.  

• Działalność ŚDS  wspierał jeden wolontariusz. 

 

2.1.7.1. Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie.  

 

 

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla 35 osób, głównie z rozpoznaniem 
schizofrenii. Czynny jest od 8.00 do 16.00. Zadania realizowane są przez zróżnicowane działania 
terapeutyczne i społeczne. Skierowane są  zarówno do uczestników i ich rodzin, obejmują zajęcia 
terapeutyczne i rehabilitacyjne, zajęcia rekreacyjne i kulturalne, indywidualne poradnictwo 
psychologiczne i socjalne a także budowę sieci samopomocy uczestników.  

Bogata oferta Domu oraz przyjazna i życzliwa atmosfera sprzyja poczuciu bezpieczeństwa, 
nabywaniu nowej wiedzy i umiejętności, radzenia sobie w życiu codziennym i sytuacjach trudnych 
osób z zaburzeniami psychicznymi. Poprawia funkcjonowanie społeczne i jakość życia 
uczestników, zmniejsza proces wykluczenia społecznego tej grupy osób.  

W 2018 roku z oferty ŚDS skorzystało 46 osób. Na funkcjonowanie Środowiskowego 
Domu Samopomocy OPS wydatkował  łącznie w 2017 r kwotę  629.229, 38 zł ( środki 
zlecone- R 85203).  Wszystkie miejsca były wykorzystane w 100%, tj. w każdym miesiącu ze 
wsparcia ŚDS skorzystało 35 osób. Wykorzystano możliwość skierowania dodatkowych osób 
podczas dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą uczestnika. Średnio dziennie w zajęciach 
uczestniczyło 30 osób. Średnia wieku uczestników to 50 lat, są to osoby od wielu lat chorujące 
psychicznie, które zdolność pracy utraciły wiele lat temu, cechujące się znacznym deficytem 
umiejętności społecznych, dominacją negatywnych objawów choroby psychicznej, brakiem 
jakiegokolwiek innego wsparcia, poza instytucjonalnym. W przeważającej liczbie są to osoby 
samotne, utrzymujące się z niskich rent/emerytur lub zasiłków z pomocy społecznej. 

Zakres usług świadczonych w ŚDS dostosowany był  do indywidualnych potrzeb 
i możliwości uczestników. Podstawą oferty były indywidualne plany postępowania wspierająco – 
aktywizującego. Indywidualne plany były realizowane w porozumieniu z uczestnikami, a okresowa 
ocena wyników ich realizacji i ewentualna korekta dokonywane były przez, składający się 
z kierownika, dwóch psychologów, starszego terapeutę zajęciowego, specjalistę pracy socjalnej 
i starszego specjalistę pracy socjalnej- Zespół wspierająco – aktywizujący 2 razy w roku ( co sześć 
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miesięcy). Postępowanie wspierające oparte jest  na elastycznym, długotrwałym procesie 
terapeutycznym. Adekwatność ustalanych planów  postępowania wspierająco – aktywizującego 
i sposobów realizacji oparta jest nie tylko na diagnozie funkcjonowania uczestników w ŚDS, ale 
także w oparciu o wspólne z terapeutą wizyty w miejscu zamieszkania ( w ramach projektu 
wsparcia terapeutycznego klientów ŚDS w środowisku domowym). Często bowiem 
uczestnicy dobrze funkcjonują w ŚDS, natomiast zupełnie nie radzą sobie w swoim miejscu 
zamieszkania. Wsparciem tym w 2018 r. objęto wszystkich uczestników, tj. 46 osób.  Podstawą 
realizowanych planów postępowania wspierająco- aktywizującego były treningi funkcjonowania 
w życiu codziennym.  

W ŚDS został wypracowany system samopomocy, uczestnicy tworzą wspólnotę, wspierając 
się wzajemnie  np. w przypadku choroby dostarczają sobie obiady, robią zakupy, odwiedzają 
osoby hospitalizowane. 

Zmniejszyła się liczba hospitalizacji psychiatrycznych (z 12 do 4) uczestnicy systematycznie 
zgłaszali się do lekarza, sygnalizowali pogorszenia stanu zdrowia, chętniej mówili o swoich 
objawach. 

Wszyscy uczestnicy korzystali z ŚDS nieodpłatnie, przy czym 2 osoby zostały  zwolnione 
z wnoszenia należnej odpłatności. 

W ŚDS  w 2018 roku realizowane były następujące działania i programy:  

Trening kulinarny 
połączony  
z treningiem 
budżetowy 

Trening kulinarny połączony z treningiem budżetowym realizowany był przede 
wszystkim w ramach „PROGRAMU ABC GOTOWANIA”. W ramach programu raz 
w tygodniu organizowane były grupowe ( 5-6 osób) zajęcia, których celem było 
nabycie bądź doskonalenie umiejętności planowania posiłków, poznanie zasad 
prawidłowego przechowywania żywności, korzystania z przepisów kulinarnych, 
obsługi sprzętu AGD i gotowania prostych posiłków. W zajęciach w skali roku wzięli 
udział wszyscy uczestnicy- w zależności od potrzeb w różnej liczbie zajęć. W 
ramach tego programu  realizowany był także podprogram: „Szybko, tanio, 
zdrowo”- którego celem była nauka przygotowania zdrowych dań z 
wykorzystaniem sezonowych warzyw oraz z mrożonek i kiszonek.  Dodatkowo 
Uczestnicy ( po dwie osoby), codziennie przygotowywali śniadanie dla pozostałych 
uczestników. Średnio dwa razy w miesiącu każdy uczestnik przygotowywał  
śniadanie.  

Trening lekowy  

Miał na celu utrwalanie nawyku systematycznego przyjmowania leków według 
zaleceń lekarza. Zajęcia grupowe odbywały się dwa razy w miesiącu, miały na 
celu nabycie wiedzy na temat roli farmakologii w przebiegu procesu zdrowienia 
oraz wzrostu poziomu wiedzy na temat strategii postępowania w celu niwelowania 
skutków ubocznych stosowania leków. Zajęcia  indywidualne odbywały się 
codziennie. W  indywidualnym treningu lekowym w 2018 uczestniczyło 40 osób. 

Trening 
higieniczny  
i trening dbałości 
o wygląd 
zewnętrzny 

Trening był realizowany w ramach projektu „Jak Cię widzą tak Cię piszą” 
i polegał na wyrobieniu nawyku dbania o higienę osobistą oraz dbania 
o czystość i porządek w mieszkaniu. Zajęcia miały charakter teoretyczny 
i praktyczny, indywidualny i grupowy. W ramach projektu przez cały rok odbywały 
się spotkania edukacyjne dotyczące konieczności utrzymania ciała 
i odzieży w czystości. W 2018 r. 15 osób regularnie korzystało z pralki 
automatycznej, suszarni i żelazka. 3 osobom codziennie przypominano 
o higienie osobistej i konieczności skorzystania z prysznica oraz zmianie bielizny 
osobistej i odzieży. U 10 osób w mieszkaniach przy pomocy wyspecjalizowanej 
firmy zewnętrznej przeprowadzono dezynsekcję. 

Promocja zdrowia  

zajęcia miały na celu nabycie przez uczestników umiejętności zdrowego trybu 
życia oraz  podstaw prawidłowego odżywiania z zastosowaniem diet. Były 
realizowane zarówno grupowo jak i indywidualnie Dodatkowo w ramach 
profilaktyki prowadzone było: comiesięczne ważenie, codzienny pomiar ciśnienia 
krwi. Większość uczestników nabyła wiedzę teoretyczną np. na temat stosowania 
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diet. W ramach zajęć realizowany był także projekt „Ścieżka zdrowia” którego 
celem była poprawa kondycji fizycznej i stanu psychicznego uczestników. Zajęcia 
odbywały się w dwóch grupach, gdzie uczestnicy przy pomocy nowych technik 
relaksacyjnych usiłowali opanować uczucie lęku, wychodzili z zajęć odprężeni. 
Każdy z uczestników motywowany był do odbycia  wizyty u lekarza pierwszego 
kontaktu. 40 osób miało kontakt z lekarzem rodzinnym w 2018 r., a 6 osób nie 
udało się zmotywować do kontroli u lekarza pierwszego kontaktu. Wszyscy 
uczestnicy systematycznie korzystali z porad psychiatry w Poradni Zdrowia 
Psychicznego.   

Prasówka 

Organizowane raz w tygodniu grupowe zajęcia w ramach projektu:  „Świat wokół 

nas ten większy i ten mniejszy”, polegające na wspólnym czytaniu, referowaniu 

i omawianiu informacji prasowych służyło analizie bieżących wydarzeń 

społecznych, politycznych, kulturalnych, gospodarczych i miało na celu 

wzbogacenie wiedzy i zainteresowań  uczestników oraz trenowaniu umiejętności 

dyskusji z poszanowaniem wszystkich jej uczestników. W zajęciach uczestniczyło 

od 15 do 25 osób. 

Muzykoterapia 
Dzięki muzykoterapii uczestnicy rozładowywali napięcie i emocje. Zwiększyła się 
integracja w grupie oraz umiejętność spędzania czasu wolnego. Praca w grupach 
12-15 osobowych. 

Psychorysunek 
Zajęcia miały na celu wyrażanie własnych stanów emocjonalnych, 
zaakceptowanie własnych przeżyć. Zajęcia odbywały się w grupach 20- 25 
osobowych. 

Psychozabawa 
Celem zajęć było rozładowanie napięcia w różnych, trudnych sytuacjach 
życiowych. Utrwalanie pozytywnych zachowań w sytuacjach problemowych. 

Organizacja 
działań 
samopomocowych 

Celem działań samopomocowych była wzajemna pomoc uczestników, 
odwiedzanie w domach, szpitalach, pomoc w drobnych remontach, załatwianiu 
spraw życiowych, 3 osoby ( liderzy w pomaganiu) aktywizowali pozostałą część 
grupy do działań samopomocowych. 

Zebrania 
uczestników i 
pracowników ŚDS 

Na spotkaniach tych podejmowane były istotne decyzje dla funkcjonowania Domu, 
także o charakterze bieżącym, np. ustalane były dyżury na następny dzień.  
Zebrania odbywały się codziennie, w zebraniu  brali udział  wszyscy uczestnicy 
obecni w danym dniu co pozwoliło werbalizować własne pomysły i inicjatywy 
dotyczące organizacji aktywności w ŚDS. 

Biblioterapia 

Celem było rozwijanie zainteresowań, utrwalanie doświadczeń. Zajęcia pełniły 
także rolę relaksacyjną i stymulowały funkcje poznawcze. Zrealizowano  projekt 
„Mężowie stanu”. Uczestnicy zdobyli wiedzę  na temat osób mających wpływ na 
życie całych narodów, przemian społecznych dokonujących się pod wpływem ich 
działań, idei. W zajęciach: „Alfabet muzyki poważnej” uczestnicy zapoznali się 
z najważniejszymi, najpopularniejszymi utworami muzyki klasycznej. 

Udział 
w plenerowych 
imprezach  
integracyjnych 
organizowanych 
przez Urząd 
dzielnicy Wola 
m.st. Warszawy 

Miały na celu integrację środowiska lokalnego z osobami niepełnosprawnymi, 
przedstawienie oferty pomocowej Ośrodka Pomocy Społecznej ze szczególnym 
uwzględnieniem Środowiskowego Domu Samopomocy. Uczestnicy wzięli udział 
w Wolskim Korowodzie oraz w imprezie pod nazwą „Kercelak”. 

 

Przegląd 
Działalności ŚDS 
podsumowujący 
roczny program 
„Piękna nasza 
Polska cała” 

W 2018 r. spotkanie o charakterze prezentacji całorocznej działalności ŚDS odbyło 
się pod hasłem „Piękna nasza Polska cała” i podsumowywało projekt 
realizowany pod taką nazwą od stycznia do września 2018roku. Projekt 
realizowany był we współpracy z Biblioteką Publiczną nr 73 w Warszawie. 
W ramach projektu odbyły się 34 spotkania na terenie ŚDS i Biblioteki. W ramach 
projektu uczestnicy zapoznali się z historią Polski, a w szczególności Śląska, 
Podlasia, Mazowsza, Małopolski. Odbyły się warsztaty haftu, muzyczne 
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i kulinarne. W realizację projektu  zaangażowani byli na różnych etapach wszyscy 
uczestnicy. 46 osób wzięło udział w projekcie, a w  spotkaniu podsumowującym 
projekt  wzięło udział ok. 100 osób 

Kino na Żytniej 

W 2018 r. 8 razy wyświetlane były filmy, po projekcjach  których odbywała się 

dyskusja. Tytuły filmu były wybierane przez uczestników. Zainteresowanych tą 

formą zajęć było 8-10 osób, osoby te mogły się skoncentrować na całym filmie, 

obejrzeć go ze zrozumieniem i podjąć się dyskusji na temat obejrzanego filmu. 

Zajęcia rekreacyjne 
i kulturalne 

W tym liczne wycieczki po Warszawie i okolicach ( regularnie uczestniczyło 20 
osób), wyjścia do kin  i muzeów. Wycieczki miały  ważny aspekt psychologiczny, 
pozwalały na burzenie barier, stereotypów i integrację ze środowiskiem 
społecznym. Odbyła się trzydniowa wycieczka do Wrocławia ( uczestniczyły 23 
osoby) i  dwudniowa do Białegostoku ( udział wzięły 22 osoby). 

Hortiterapia  
ogrodoterapia. 

Zajęcia w ogrodzie przy lokalu  ŚDS od wiosny do jesieni a zimą w lokalu ŚDS. 
Zajęcia odbyły się  z wykorzystaniem pracy fizycznej, pozwoliły na kontakt 
z przyrodą, poprawiły umiejętności komunikacyjne uczestników. Zimą prowadzone 
były warsztaty edukacyjne  połączone z terapią zajęciową. Uczestnicy uczyli się  
sadzenia, rozsadzania i pielęgnacji roślin ogrodowych i doniczkowych.   

organizacja imprez 
okolicznościowych 

 m. in. imieniny wszystkich uczestników ŚDS,  zabawa karnawałowa, spotkanie 
wielkanocne i wigilijne, andrzejki, mikołajki. Celem organizacji  imprez była 
integracja całej grupy, podtrzymywanie kontaktów interpersonalnych oraz 
zwiększenie poczucia współodpowiedzialności.  W spotkaniu  wielkanocnym 
uczestniczyło 60 osób, a w spotkaniu wigilijnym wzięło udział 50 osób. 

Psychoedukacja  
W ramach psychoedukacji  odbywały się zajęcia grupowe ( 10, 15 osób), które 
miały na celu podtrzymywanie i rozwijanie już nabytych umiejętności. Uczestnicy 
częściej rozpoznawali wczesne objawy choroby. 

Tabela 24. Działania i programy realizowane w ŚDS w 2018 r. 

2.1.7.2. Działalność Klubu „Pod Daszkiem”. 

 

 

 

 

 

 

Klub „Pod Daszkiem” to ośrodek wsparcia o charakterze klubu samopomocy. Przeznaczony 
jest przede wszystkim dla mieszkańców Woli, którzy na skutek długotrwałej choroby, 
niepełnosprawności wymagają pomocy i wsparcia w odbudowywaniu i podtrzymywaniu 
umiejętności do pełnienia ról w środowisku rodzinnym i społecznym. Cel Klubu realizowany jest 
poprzez działania o charakterze: samopomocowym ( tworzenie grup samopomocowych i wsparcia 
dostosowanych do potrzeb uczestników) oraz terapeutycznym i socjalnym.   

W Klubie w 2018 r. realizowany był program „Przez aktywność do samodzielności”. Celem 
programu było wsparcie indywidualne i grupowe  prowadzące do wzrostu poziomu zaradności 
i niezależności osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz ich integracja społeczna i zapobieganie stygmatyzacji tej grupy osób.  

W ramach realizacji programu „Przez aktywność do samodzielności” odbyły się:  

− Trening umiejętności życiowych ( trening kulinarny, budżetowy, porządkowy, higieniczny, 
dbałości o wygląd zewnętrzny). 

− Zajęcia integracyjne, realizacja projektu „Smaki świata” 

− Trening funkcji poznawczych -”Świat krzyżówek i łamigłówek” 
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−  Indywidualne poradnictwo psychologiczne i socjalne. 

− Zajęcia edukacyjne „Chcę wiedzieć więcej”  

− Zajęcia sportowe 

− Trening spędzania czasu wolnego w tym wycieczki po Warszawie, wyjścia do kina, 
muzeum.  

Uczestnicy codziennie mogli skorzystać z prysznica, pralek automatycznych, żelazka, deski 
do prasowania itp. Sprzęt ten stanowił podstawę do prowadzenia treningów samoobsługowych. 
Różnorodna oferta terapeutyczna, aktywizująca,  powstanie naturalnej grupy oparcia dało 
uczestnikom poczucie bezpieczeństwa i pozwoliło zaspokoić podstawowe potrzeby psychiczne 
Klubowiczów. Uczestnicy Klubu brali udział we wszystkich imprezach organizowanych w Dziale 
Oparcia Społecznego.   

W 2018 roku z oferty Klubu skorzystały 104 osoby, średnio dziennie w zajęciach 
uczestniczyło 16 osób. W skali miesiąca z Klubu korzystało 46 osób, średni miesięczny koszt 
korzystania z Klubu przez 1 uczestnika wyniósł 178.70 zł. Klub czynny był od poniedziałku do 
piątku od 16.00 do 19.00. Częstotliwość przychodzenia do Klubu była uzależniona od samego 
uczestnika, gdyż uczestnictwo nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, tak jak w przypadku 
uczestnictwa w ŚDS gdzie decyzja jest konieczna. W godzinach pracy Klubu organizowane były 
zabawy taneczne, ostatki,  spotkanie wielkanocne, walentynki, andrzejki, spotkanie wigilijne, 
zabawa sylwestrowa, w których brali udział uczestnicy ŚDS. 

2.1.7.3. Działalność Świetlicy Opiekuńczej dla Osób z Chorobą Alzheimera. 

 

 

Świetlica przeznaczona jest dla osób w podeszłym wieku, z zaburzeniami pamięci, zespołami 
otępiennymi, przede wszystkim z Chorobą Alzheimera, uczestnikom zapewniana jest opieka oraz 
różne formy rehabilitacji, dostosowane do zmieniających się możliwości i stanu zdrowia chorego. 

Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00. W okresie od 1.01. 201 do 
31.12.2018 roku prawo do korzystania ze Świetlicy miało przyznanych 16 osób. 8 osób 
kontynuowano tę formę pomocy, przyjęto także 8 nowych uczestników.  Średnio w miesiącu 
z usług świetlicy korzystało 9 osób. Średni koszt pobytu jednego uczestnika w Świetlicy wyniósł 
w 2018 r. - 2.089 zł. 

Celem świetlicy jest aktywizowanie osób chorych na Chorobę Alzheimera, organizowanie 
opieki dziennej, prowadzenie terapii uzupełniającej do farmakologii oraz podtrzymywanie 
sprawności manualnych, społecznych, samoobsługi i sprawności fizycznej, a także zapewnienie 
wsparcia opiekunom osób chorych poprzez odciążenie w sprawowaniu opieki i profesjonalne 
poradnictwo. 

Dzięki ofercie Świetlicy możliwe jest dłuższe pozostawienie osoby chorej w środowisku. Pobyt 
w Świetlicy przyczynia się do poprawy jakości życia zarówno uczestników jak i ich opiekunów.  
Opiekunowie przyprowadzający tu swoich bliskich mogą uzyskać wsparcie i pomoc. Codzienne 
przyprowadzanie chorych do Świetlicy jest okazją do nawiązania rozmowy, wysłuchania opiekuna 
i w miarę możliwości wskazania mu innych  form pomocy np. pomocy usługowej w domu, gdy stan 
zdrowia nie pozwala na przychodzenie do Świetlicy. Opiekunowie korzystają z konsultacji 
psychologa i pracownika socjalnego. Rodziny zapraszane są na uroczystości okolicznościowe, 
coroczną prezentację działalności Działu Oparcia Społecznego oraz na wspólne zajęcia 
świetlicowe. 
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Warunki lokalowe i kadrowe, jak również potrzeby klientów wynikające z choroby powodują, 
że w Świetlicy nie może przebywać jednocześnie więcej niż 12 osób.  

Zajęcia realizowane w Świetlicy cechuje znaczne zróżnicowanie. W zajęciach bazuje się na 
terapii reminiscencyjnej, walidacyjnej, metodzie Dennisona, pracy technikami Montessori oraz 
przede wszystkim na indywidualnej współpracy z uczestnikiem Świetlicy. 

W przypadku nieobecności uczestnika w Świetlicy nawiązywany jest kontakt telefoniczny lub 
organizowane są odwiedziny w domu. Chorzy mogą korzystać ze Świetlicy codziennie lub 
doraźnie. 

 W 2018 r. realizowaliśmy projekt „Ja –Ty- My” polegający na comiesięcznych spotkaniach 
uczestników Świetlicy i ich opiekunów oraz wspólnym uczestnictwie w zajęciach. 

 Pracownicy Świetlicy uczestniczyli w  spotkaniach Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom 
z Chorobą Alzheimera, kontynuowali także współpracę ze Stowarzyszeniem „mali Bracia Ubogich” 
biorąc udział w spotkaniach „Przystanek Alzheimer”. Spotkania te były płaszczyzną wymiany 
doświadczeń w pracy z osobami chorymi. 

 

2.2.  REALIZOWANE PROJEKTY I PROGRAMY. 

2.2.1. Pogłębiona praca socjalna. 
 

Pogłębiona praca socjalna realizowana była zgodnie z wypracowanymi w realizowanym od 
lipca 2016 r. pilotażu rozdzielenia pracy socjalnej od prowadzenia postępowań administracyjnych 
założeniami, definicją i narzędziami.  

Wypracowanie definicji pracy socjalnej przez grupę roboczą w Ośrodku Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy wymagało nałożenia definicji teoretycznych na sytuacje 
i przypadki, których doświadczyli pracownicy socjalni będący członkami grupy roboczej. Wiązało 
się to ze zmianą kierunku w myśleniu o pracy socjalnej jako procesie, a nie „akcyjnym”, czy 
pojedynczym działaniu pracownika na rzecz klienta. 

Zgodnie z przyjęta w OPS definicją, pogłębiona pracy socjalnej jest procesem 
i przebiega zgodnie z etapami metodycznego postępowania:  

− diagnoza i ocena, 
− ustalanie celów oraz opracowanie planu działania,  
− systematyczna ewaluacja,  
− ewaluacja końcowa i zakończenie metodycznej pracy socjalnej – podsumowanie i ocena 

procesu metodycznej pracy socjalnej. 
 

Zakres podejmowanej pracy socjalnej jest zindywidualizowany, zależy m. in. od skali 
bezradności osoby, gotowości do zmiany, możliwości przezwyciężania trudnej sytuacji życiowej.  
 

Pogłębiona praca socjalna z osobami posiadającymi niski potencjał, brak gotowości do zmiany 
oraz złożoność i głębokość występujących problemów, w wielu sytuacjach oznacza intensywne, 
a czasem długoterminowe wsparcie przy użyciu następujących działań: wyjaśnianie, wspieranie, 
dostarczanie wiedzy niezbędnej do funkcjonowania w różnych rolach społecznych, modelowanie 
zachowań, treningi kompetencji społecznych, rzecznictwo, towarzyszenie, prowadzenie 
psychoedukacji w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, realizacji funkcji opiekuńczych 
i wychowawczych, mediowanie, rozszerzanie sieci kontaktów, budowanie sieci wsparcia, 
perswazja, narzucanie wymagań i ograniczeń wynikających choćby z perspektywy 
obowiązujących przepisów prawnych, konsultacje z innymi specjalistami, zarówno w ramach 
zasobów danej jednostki jak poza nią, konfrontacja, inne działania wynikające z zastosowania 
rozmaitych technik i metod, poszerzające warsztat pracownika, a służące realizacji celów pracy 
socjalnej. 
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W zależności od sytuacji osoby wspieranej, jej gotowości do zmiany oraz zasobów (osobistych 
i społecznych) pracownik socjalny realizujący pogłębioną pracę socjalną dobiera rodzaj i zakres 
niezbędnych działań. 

W 2018 r. 6 pracowników socjalnych (w tym  w ramach projektów: “Wsparcie rodzin na 
Woli” i „Aktywna Wola” finansowanych ze środków EFS) świadczyło pogłębioną pracę 
socjalną w 100 rodzinach. Spośród 100 środowisk 54 stanowiły rodziny 
z dziećmi ( w tym w 33 przypadkach byli to samotni rodzice z dziećmi), a 13 to rodziny składające 
się z osób dorosłych. Wsparciem w formie pogłębionej pracy socjalnej objęto 33 osoby 
prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe. Pracownicy zawarli 126 kontraktów socjalnych. 

Rodziny objęte pogłębioną pracą socjalną w połowie stanowiły grupę rodzin regularnie 
korzystających ze świadczeń materialnych pomocy społecznej, ok. 15 % to rodziny 
niekorzystające z innej pomocy Ośrodka, pozostali korzystali sporadycznie z pomocy w różnej 
formie. 

Osoby objęte pogłębioną pracą socjalną to grupa, w której charakterystyczne jest 
współwystępowanie wielu trudności i dysfunkcji, takich jak problemy zdrowotne, długotrwała 
choroba, niepełnosprawność, zaburzenia psychiczne, uzależnienie, trudności w adaptacji 
społeczno-kulturowej cudzoziemców, samotne rodzicielstwo, zadłużenia, zła lub niestabilna 
sytuacja mieszkaniowa, trudności opiekuńczo-wychowawcze, przemoc w rodzinie oraz często 
wynikające z wyżej wymienionych- bezrobocie. Warto zauważyć, że przy zmniejszającej się liczbie 
osób i rodzin korzystających z pieniężnych świadczeń pomocy społecznej zwiększa się liczba osób 
potrzebujących szerokiego i systematycznego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 
i wypełnianiu ról społecznych. 
Praca socjalna obejmuje m. in.  następujące obszary umiejętności: 

1) Wzmocnienie prawidłowych umiejętności społecznego funkcjonowania w zakresie 
korzystania z własnych możliwości i uprawnień, załatwiania spraw urzędowych, 
komunikacji społecznej. 

2) Motywowanie do zmiany postawy wobec własnego bezrobocia, poprawę funkcjonowania 
psychospołecznego, w tym wzrost samooceny, umiejętności rozwiązywania problemów, 
wzrost poczucia odpowiedzialności za własne życie. 

3) Wzmocnienie prawidłowych umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców 
i prowadzenia gospodarstwa domowego, a także gospodarowania budżetem domowym. 

4) Poradnictwo w zakresie profilaktyki przemocy w rodzinie. 

5) Działania doradcze dotyczące zapobiegania zadłużeniu rodzin i minimalizowania skutków 
zadłużenia. 

2.2.2. Projekt „Wsparcie rodzin na Woli” dofinansowany ze środków EFS 

w ramach RPO WM.  

 

W 2018 r. kontynuowano realizację 2-letniego projektu „Wsparcie rodzin na Woli” (1.07.2016 
- 30.06.2018). Celem głównym projektu „Wsparcie rodzin na Woli” była aktywizacja społeczno-
zawodowa 100 osób, mających pod opieką dzieci, osoby niepełnosprawne lub starsze, zagrożone 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Uczestnikami projektu były kobiety i mężczyźni 
w większości z wykształceniem ponadgimnazjalnym, bierne zawodowo i nie poszukujące pracy 
(w tym osoby zakwalifikowane przez UP do III profilu pomocy), osoby niepełnosprawne, 
z zaburzeniami psychicznymi, osoby bezdomne lub zagrożone bezdomnością, z rodzin 
przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, korzystające ze 
świadczeń pomocy społecznej zamieszkałe w dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Osoby te były 
członkami rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, rodzin 
z osobami z niepełnosprawnościami, rodzin z innymi osobami zależnymi lub rodzicami samotnie 
wychowującymi dzieci. Projekt realizowano w partnerstwie z organizacją pozarządową 
Stowarzyszeniem OD-DO. 
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W odniesieniu do uczestników został osiągnięty „z nawiązką” zakładany wskaźnik efektywności 
społeczno-zatrudnieniowej 56%, w tym poziom efektywności zatrudnieniowej 22%. Cel główny 
projektu osiągano poprzez realizację działań w ramach czterech zadań: 

1) Aktywna integracja społeczna;  
2) Poradnictwo zawodowe i staże;  
3) Warsztaty i grupa wsparcia;  
4) Praca socjalna. 

Wobec każdego uczestnika/uczestniczki projektu i jego rodziny została dokonana diagnoza 
potrzeb i potencjałów oraz opracowana indywidualna ścieżka reintegracji. W skład zespołu  
rekrutacyjnego weszli: pracownicy socjalni ds. pracy socjalnej oraz psycholog, a także asystenci 
rodziny i doradca zawodowy OPS.   

 

 Zadanie 1 - Aktywna integracja społeczna  

W 2018 r. 2 psychologów, przeprowadziło 150 konsultacji z 22 uczestnikami projektu. 
2 asystentki rodziny pracowały z 22 uczestnikami, a także osobami z otoczenia (dorosłymi 
i dziećmi). 

Klienci  zgłaszali  trudności podczas konsultacji psychologicznych o następującej treści: 
zdrowotne (choroby przewlekłe, zaburzenia psychiczne m.in. osobowości, psychotyczne, 
afektywne, lękowe), opiekuńczo-wychowawcze, sytuacje kryzysowe, trudności w relacjach 
rodzinnych, trudna sytuacja materialno-bytowa, doświadczenie przemocy (w rodzinie, seksualnej), 
uzależnienie i współuzależnienie, nagła zmiana sytuacji życiowej. 

Na warsztaty umiejętności wychowawczych trwające od 14.02.2018 r. zostało skierowanych 
13 uczestników, a wzięło udział 9 osób (6 K i 3 M), w tym 1 uczestniczka z niepełnosprawnością 
oraz 4 rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Zajęcia miały na celu zwiększenie umiejętności 
wychowawczych uczestników oraz zmianę postaw wychowawczych rodziców na takie, które 
zapobiegałyby lub minimalizowały wystąpienie zachowań problemowych dzieci i młodzieży. Istotną 
wartością warsztatów była możliwość rozmowy i dzielenia się swoimi doświadczeniami pomiędzy 
rodzicami. Podczas warsztatów prowadzący częściowo wykorzystali program edukacyjny 
autorstwa Joanny Sakowskiej „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Na zajęciach omawiane 
były zagadnienia związane między innymi z uczuciami i emocjami rodziców i dzieci, chwaleniem, 
stawianiem granic dziecku. 

Podczas pracy z asystentem rodziny uczestnicy trenowali ustalanie z dziećmi zasad 
i konsekwencji ich nieprzestrzegania, ćwiczyli własną motywację do codziennej pracy 
z dzieckiem i budowali własną systematyczność w stosowaniu nowych metod wychowawczych, 
uczyli się wykorzystywać sytuacje, w których dzieci przejawiają zachowania niepożądane do 
tworzenia sytuacji korekcyjnych, ćwiczyli komunikację z dziećmi m.in. jak wykorzystać 
wzmocnienia pozytywne do budowania motywacji dziecka i jak rozmawiać z dzieckiem, gdy 
przejawia zachowania niepożądane. 

(Szerzej o działaniach asystenta rodziny w Części III Rozdziale 3.1.4 sprawozdania). 

Przykładowe działania dotyczące realizacji zasady równości szans w ramach działań 
projektowych: wspieranie w pokonywaniu trudności życiowych, motywowanie do leczenia 
farmakologicznego i terapii, wskazywanie klientce jej mocnych stron i zasobów, ukierunkowywanie 
klientki na dążenie do samodzielności, autonomii psychicznej i ekonomicznej, wspieranie 
i motywowanie klientki do aktywizacji społecznej, omawianie bieżących trudności i konfrontowanie 
ich przyczyn, modelowanie postaw rodzicielskich, w celu wzmocnienia klientki w roli matki. Trójka 
rodziców z dziećmi z niepełnosprawnością:  motywowanie do podejmowania działań mających na 
celu terapię i łagodzenie objawów niepełnosprawności (zapisywanie na wizyty u psychiatry, a także 
na zajęcia rewalidacyjne i rehabilitacyjne), wspieranie w podejmowaniu decyzji o wyborze 
placówek terapeutycznych dla dziecka, modelowanie prawidłowych postaw rodzicielskich 
(stawianie granic, ustalanie zasad i obowiązków), motywowanie do terapii własnej rodziców dzieci 
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z niepełnosprawnością,  kierowanie dzieci na konsultacje psychologiczne, wspieranie podczas 
wizyt w urzędach oraz podczas konsultacji prawnych.  

Zadanie 2 – Poradnictwo zawodowe i staże  

 
W 2018 r. doradca zawodowy przeprowadziła 49 konsultacji z 15 uczestnikami projektu 

(9 K i 2 M), 4 osoby skorzystały z pojedynczej konsultacji, a 7 osób z więcej niż jednej.  

W ramach konsultacji przeprowadzano diagnozę predyspozycji zawodowych, cech 
osobowości i analizę sytuacji osoby z uwzględnieniem poziomu jej wykształcenia, doświadczeń 
zawodowych, sytuacji osobistej i zdrowotnej. Doradca wspierała uczestników w zakładaniu 
skrzynek e-mailowych, wyszukiwała oferty pracy, pomagała w składaniu aplikacji do 
pracodawców, motywowała uczestników do działania i podejmowania aktywności, z uczestnikami 
telefonowała do miejsc, w których można podjąć staż.  

Doradca zawodowy udzielała pomocy w poszukiwaniu rozwiązań, zaistniałych problemów, 
między innymi w godzeniu życia zawodowego z obowiązkami domowymi, w poszukiwaniu pracy 
uwzględniającej możliwości zdrowotne, rozmawiał o wątpliwościach, które rodzą się przy 
pierwszym kontakcie z rynkiem pracy. Uczestnicy otrzymywali informacje dotyczące rodzajów 
umów, rozwiązywania problemów związanych z obciążeniami komorniczymi. Doradca uczyła 
w jaki sposób docierać do ofert pracy, z jakich stron z ofertami pracy korzystać. Tworzony był 
Indywidualny Plan Rozwoju dla każdego z uczestników. 

W 2018 r. 3 uczestniczki odbywały staże zawodowe, natomiast 1 ukończyła  kurs zawodowy 
pn. "Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych", dzięki któremu mogła kontynuować pracę 
podjętą w trakcie udziału w projekcie. 

Zadanie 3 – Warsztaty i grupa wsparcia  

Do obowiązków asystenta osób zatrudniających się należało motywowanie uczestników do 
skutecznego poruszania się po rynku pracy, pomoc w docieraniu do pracodawcy 
i negocjowaniu warunków dotyczących podpisywania umowy o pracę, towarzyszenie uczestnikowi 
podczas rozmowy kwalifikacyjnej, okresowe kontaktowanie się z uczestnikiem projektu 
i pracodawcą, mające na celu utrzymanie uczestnika w zatrudnieniu, spotkania z pracodawcami. 

W 2018 r. asystent osób zatrudniających się pracował 277 godzin z 14 uczestnikami projektu 
i na ich rzecz, w tym migrantami z Czeczeni. 

Dzięki pracy asystenta osób zatrudniających się i nawiązaniu kontaktów z pracodawcami 
pracę rozpoczęły osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (m.in. kobiety migrantki z Czeczeni, 
kobieta w wieku 50+, mężczyzna z problemami zdrowotnymi bez aktualnego orzeczenia 
o niepełnosprawności). 

Zadanie 4 – Praca socjalna  

W projekcie uczestnikom udzielali wsparcia pracownicy socjalni: 2 ds. pracy socjalnej 
i 1 ds. postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy społecznej. Głównym 
założeniem wsparcia była praca z uczestnikami projektu przy rozdzieleniu pracy socjalnej od 
prowadzenia postępowań administracyjnych. 

W 2018 r. pracownicy socjalni objęli wsparciem w formie pracy socjalnej 55 uczestników. 
Pracownicy socjalni pracowali nad poprawą funkcjonowania rodziny przeżywającej trudności, 
wzmocnieniem warunków sprzyjających odzyskaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania 
poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych i zawodowych. 

  Pracownik socjalny ds. postępowań administracyjnych prowadził 88 postępowań 
administracyjnych i w tym celu przeprowadził 70 wywiadów środowiskowych rodzin, w wyniku 
których wydano 135 decyzji administracyjnych. 

Efektem  pracy  socjalnej i pomocy  przyznanej  decyzją w 2018 r. było m. in.: zmotywowanie 
klientów do skorzystania pomocy specjalistycznej: psychologicznej, psychoterapeutycznej, 
psychiatrycznej, prawnej, rozpoczęcie współpracy z asystentem rodziny, rozpoczęcie warsztatów 
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umiejętności wychowawczych, rozpoczęcie diagnozowania dzieci 2 uczestników przez lekarzy 
specjalistów, rozpoczęcie psychoterapii przez 2 uczestników, złożenie wniosku o zamianę 
mieszkania, podjęcie pracy na umowę o pracę przez 4 uczestniczki, przygotowanie do rozpoczęcia 
działalności gospodarczej przez 1 uczestniczkę. Inne efekty u uczestników: podjęcie decyzji 
o dalszej edukacji, uczestnictwo w grupie wsparcia dla osób doświadczających przemocy, 
poprawa relacji rodzinnych, poprawa warunków mieszkaniowych, zmiana pracy na lepszą, 
rozwijanie zainteresowań, zmiana strategii wychowawczych, tworzenie zasad rodzinnych i ich 
konsekwentne przestrzeganie. 
 
Podsumowanie 

Dzięki udziałowi w projekcie z 83 osób, które przystąpiły do projektu jako niepracujące, 39 osób 
(32 K i 7 M) podjęło zatrudnienie (na umowę o pracę lub umowę zlecenie) albo podjęło działalność 
gospodarczą, w tym 22 osoby (16 K i 6 M) zostały zatrudnione na umowę o pracę na minimum ½ 
etatu przez okres co najmniej 3 miesięcy. Wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej 
w wymiarze zatrudnieniowym został zrealizowany na poziomie 26,5%. Kolejne 6 osób (1 K i 5 M) 
zakończyło projekt jako poszukujący pracy. Wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej 
w wymiarze społecznym został zrealizowany na poziomie 61%. 

Projekt „Wsparcie rodzin na Woli” był realizowany przez zespół projektowy składający 
się z: koordynatora projektu, 2 pracowników socjalnych, 2 asystentek rodziny, 2 psychologów, 
1 pracownika socjalnego ds. postępowań administracyjnych. 

Praca zespołu projektowego odbywała się przy stałej, systematycznej współpracy Działu 
Finansowo-Księgowego OPS i innych pracowników Ośrodka. 

Na realizację projektu OPS ostatecznie poniósł wydatki w wysokości 1 191 981,64 zł 
(w tym 953 585,31 zł z dofinansowania ze środków UE oraz 238 396,33 zł z wkładu własnego). 

2.2.3. Projekt „Aktywna Wola” dofinansowany ze środków EFS w ramach RPO WM.  

Głównym celem projektu „Aktywna Wola” jest aktywizacja społeczno-zawodowa 112 osób 
(w tym min. 12 osób z niepełnosprawnościami) zamieszkałych na terenie Dzielnicy Wola 
i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem 
pomocy społecznej, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest 
realizowany w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 
OD-DO.  

Uczestnicy projektu mogą skorzystać ze wsparcia pracowników socjalnych, psychologa, 
doradcy zawodowego, a także wziąć udział w warsztatach aktywizacji zawodowej. Ponadto dla 
części uczestników przewidziane są kursy zawodowe oraz 3-miesięczne płatne staże. Efektem 
realizacji projektu ma być znalezienie i utrzymanie pracy przez min. 20 uczestników/czek, aktywne 
poszukiwanie pracy przez min. kolejnych 20 uczestników/czek oraz poprawa sytuacji społeczno-
zawodowej u min. 40 uczestników/czek. 

Wartość projektu „Aktywna Wola” wynosi 1 565 310,00 zł, w tym wysokość dofinansowania 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego to 1 252 248,00 zł, 
a wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy to 313 062,00 zł. 

Projekt „Aktywna Wola” został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-041/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Zadanie 1 - Aktywna integracja społeczna  

W 2018 r. 2 psychologów, oprócz udziału w rekrutacji, przeprowadziło 150 konsultacji z 31 
uczestnikami projektu. 2 asystentki rodziny, pracowały z 15 uczestnikami, a także 39 osobami 
z otoczenia (10 dorosłymi i 29 dziećmi) z 14 rodzin. 

Wśród problemów zgłaszanych przez klientów podczas konsultacji znalazły się trudności 
w relacjach rodzinnych (rodzice – dzieci) i partnerskich, zła sytuacja materialno-bytowa, 
zadłużenia, przemoc ze strony partnera lub rodziców (najczęściej doświadczana w przeszłości), 
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uzależnienie osoby bliskiej, współuzależnienie, zaburzenia psychiczne (afektywne), nagła zmiana 
sytuacji życiowej (zostanie spokrewnioną rodziną zastępczą), problemy zdrowotne, choroba lub 
upośledzenie umysłowe dziecka, toczące się sprawy karne, trudności z przystosowaniem się do 
życia w Polsce, niski poziom umiejętności społecznych, problemy opiekuńczo-wychowawcze 
i samotne macierzyństwo, trudności związane z przedłużającym się bezrobociem: obniżona 
motywacja i poczucie własnej wartości, zniechęcenie, obniżony nastrój, poczucie bezradności. 

Wśród problemów zgłaszanych asystentkom rodziny pojawiały się trudności w zrozumieniu 
potrzeb dzieci, ich zachowania wobec rodziców (rozwój emocjonalny dzieci), zła sytuacja 
materialno-bytowa (np. pokój bez miejsca do mycia, brak prądu, WC na korytarzu), przemoc ze 
strony partnera lub rodziców (najczęściej doświadczana w przeszłości), uzależnienie, zaburzenia 
osobowości. 

Zadanie 2 – Praca socjalna  

W projekcie zaplanowano wsparcie uczestników w formie pracy świadczonej przez 
pracowników socjalnych: 3 ds. pracy socjalnej i 1 ds. postępowań administracyjnych w sprawie 
świadczeń pomocy społecznej. Głównym założeniem wsparcia jest praca 
z uczestnikami projektu przy rozdzieleniu pracy socjalnej od postępowań administracyjnych 
świadczonych przez jedną i tą samą osobę. Dzięki takiemu rozdzieleniu pracownicy socjalni 
ds. pracy socjalnej mogą poświęcić więcej czasu na budowanie relacji z klientem. 

 Pracownicy socjalni w pracy z klientem wykorzystują elementy podejścia skoncentrowanego 
na rozwiązaniach, zgodnie z którym prowadzona jest też superwizja pracy przez specjalistę 
zewnętrznego. Pracownicy socjalni pracują nad poprawą funkcjonowania rodziny przeżywającej 
trudności, wzmocnieniem warunków sprzyjających odzyskaniu zdolności do samodzielnego 
funkcjonowania poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych i zawodowych zwłaszcza osób 
z niepełnosprawnością, podejmują rozmowy zmierzające do podjęcia działań np. w celu 
podłączenia prądu do lokalu, motywują do regularnego przyjmowania leków i kontroli stanu 
zdrowia. W rodzinach, gdzie  problemem jest niepełnosprawność rodziców, posiadających 
ograniczone kompetencje społeczne i opiekuńczo-wychowawcze pracownicy socjalni wspierają 
i motywują do konsekwentnego przestrzegania planu dnia i zasad rodzinnych w celu lepszego 
funkcjonowania dzieci. 

W 2018 r. pracownicy  socjalni  pracowali  z 45 uczestnikami  i ich  rodzinami. Pracownik 
socjalny ds. postępowań administracyjnych przeprowadził 104 środowiskowe wywiady rodzinne, 
w wyniku których wydano 229 decyzji administracyjnych. 
 
Zadanie 3 – Wsparcie grupowe  

W 2018 r. odbyły się warsztaty, w których uczestniczyło 16 osób (10 K i 6 M), w tym 
z 4 osoby  z niepełnosprawnością, 4 migrantów. 

W dniach 24-26 września, 1-3, 8-9 października realizowano warsztat diagnostyczno- 
motywacyjny. Celem warsztatów było: pełniejsze uświadomienie sobie przez uczestników związku 
między obrazem własnej osoby, a ich funkcjonowaniem w życiu prywatnym 
i zawodowym, pomoc uczestnikom w określeniu ich postaw wobec zachodzących zmian, 
będących punktem wyjścia do planowania przyszłości, nabycie umiejętności motywowania siebie 
i stawiania sobie celów, uświadamianie sobie własnych motywacji w kontakcie z ludźmi, w miejscu 
zatrudnienia, rozwijanie poczucia odpowiedzialności w stawianiu celów i realizowaniu zadań.  

Następnie w dniach 15-17, 22-24 i 29-30 października odbył się warsztat zawodowy. Celem 
warsztatów było nabycie umiejętności potrzebnych do skutecznego poruszania się 
w procesie aplikacyjnym (autodiagnoza zasobów zawodowych, doświadczeń, szeroko 
rozumianych kompetencji zawodowych, wyznaczenie celów zawodowych, sporządzenie planów 
dojścia do tego celu poznanie procesów rekrutacji i aplikacji). Każdy z uczestników mógł 
skorzystać z warsztatów w zgodzie z własnymi potrzebami i gotowością.  

W listopadzie w dniach 5-7, 12-14 i 19-20 odbył się warsztat przedsiębiorczości. Celem zajęć 
było pogłębienie świadomości na temat swoich mocnych stron przydatnych w aktywności 
zawodowej, nabycie umiejętności asertywnej komunikacji w sytuacjach zawodowych, szczególnie 
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przydatnej na etapie negocjowania warunków zatrudnienia oraz obrony swoich praw jako 
pracownika. Każdy z uczestników mógł skorzystać z warsztatu w zgodzie z własnymi potrzebami 
i gotowością.  

Zadanie 4 – Poradnictwo zawodowe i staże  

W  2018 r. doradca zawodowy przeprowadziła 90 konsultacji z 24 uczestnikami projektu. 
Z uczestniczkami zostały omówione metody poszukiwania pracy, wykorzystywane przez 
uczestników oraz dokonano oceny efektywności tych metod. Doradca zawodowy poszerzyła 
wiedzę na temat sposobu poszukiwania pracy oraz docierania do potencjalnych pracodawców. 

Indywidualne doradztwo zawodowe jest działaniem nastawionym na przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu uczestników projektu (w tym w szczególności kobiet, osób 
z niepełnosprawnościami) poprzez integrację z rynkiem pracy. Podczas indywidualnych spotkań 
doradczych zostały sporządzone dokumenty aplikacyjne oraz udzielona pomoc 
w założeniu poczty elektronicznej. Obecnie praca z klientami dotyczy ustalenia kierunku rozwoju 
zawodowego, omówienia barier utrudniających podjęcie pracy w Polsce, diagnozy potencjału 
zawodowego w celu ustalenia ścieżki rozwoju (kursy zawodowe/staże), omawiania barier 
utrudniających migrantom podjęcie pracy w Polsce.  

W efekcie działań 9 osób podjęło zatrudnienie (6 K i 3 M), 1 uczestniczka wznowiła działalność 
gospodarczą, 1 uczestnik rozpoczął wolontariat, 3 uczestników zarejestrowało się w Urzędzie 
Pracy jako osoby bezrobotne, 1 osoba podjęła naukę. Dwoje uczestników 
(1 K cały etat i 1 M na 1/2 etatu) zostało skierowanych na badania lekarskie związane 
z podjęciem stażu od stycznia 2019 r. 

 

2.2.4. Program prac społecznie użytecznych, w tym realizacja Programu 

„Aktywizacja i Integracja”. 
 

Do PAI, w tym prac społecznie użytecznych w 2018 r. wytypowano 10 bezrobotnych, 
zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy bez prawa do zasiłku, korzystających 
z pomocy OPS Dzielnicy Wola. Osoby te wykonywały PSU w okresie od 5 do 8 miesięcy 
w wymiarze czasu pracy do 10 godzin tygodniowo dla jednej osoby. Prace społecznie użyteczne 
w ramach PAI realizowano od połowy marca do połowy lipca oraz od 1 września do 31 października 
2018 r. 

Ponadto na podstawie art. 73a pkt 5a w/w ustawy realizowano prace społecznie użyteczne 
dla 7 osób, które nie mogły uczestniczyć w PAI z przyczyn niezależnych (np. niska znajomość 
języka polskiego, profil II pomocy bezrobotnego). 

Celem prac społecznie użytecznych było zmniejszenie liczby osób długotrwale bezrobotnych 
poprzez przywrócenie ich do aktywności zawodowej. Ponadto zakładano, że podjęcie pracy: 

• zapobiegnie wykluczeniu społecznemu, 

• spowoduje zmianę stylu życia, 

• pobudzi aktywność do zmiany swojej sytuacji, 

• pozytywnie wpłynie na relacje z innymi członkami rodziny,   

• ograniczy potrzebę korzystania z pomocy materialnej ośrodka. 

Wdrażanie prac społecznie użytecznych rozpoczęto od zawarcia porozumień pomiędzy 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola a Urzędem Pracy oraz placówkami na Woli 
realizującymi PSU, a następnie skierowano wyznaczonych uczestników na badania lekarskie. 
Ponadto każdy uczestnik PSU został przeszkolony w zakresie BHP w miejscu świadczenia PSU. 

W 2018 r. prace społecznie użyteczne realizowano na terenie dzielnicy Wola 
w następujących placówkach: 

• Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, 
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• Szkoła Podstawowa Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy 
Czarnowskiej, 

• Szkoła Podstawowa nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 

• Szkoła Podstawowa nr 351 im. Bolesława Prusa, 

• Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, 

• Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. 

W procesie rekrutacji wzięło udział 121 osób wytypowanych przez pracowników socjalnych, 
bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy z III profilem pomocy.  

Do udziału w PAI skierowano 20 osób. Program realizowało ostatecznie 11 osób, 
a ukończyło 6 uczestników. Do prac społecznie użytecznych, poza PAI, skierowano 9 osób, 
ostatecznie realizowało je 5. Łącznie uczestnicy prac społecznie użytecznych przepracowali 
2.764 godzin, za które przyznano świadczenie finansowe z tytułu świadczenia prac społecznie 
użytecznych w kwocie łącznej 22.727,10 zł. 

Większość spośród wykonujących prace społecznie użyteczne relacjonowała, że 
w miejscach pracy panowała życzliwa im atmosfera, a uczestnicy byli pozytywnie odbierani przez 
innych pracowników i przełożonych. Mimo, że klienci wykonywali prace społecznie użyteczne na 
podstawie kontraktu socjalnego większość osób zgłaszała, iż czuli się u pracodawców jak 
pełnoprawni pracownicy danej instytucji. Trzy osoby spośród skierowanych do wykonywania prac 
społecznie użytecznych zostały zatrudnione, z czego dwie na umowę o pracę, a jedna osoba na 
umowę zlecenie. 

Program prac społecznie użytecznych koordynowany był przez 1 pracownika ds. pracy 
socjalnej. 
 

2.2.5. Interwencja kryzysowa prowadzona na rzecz klientów Ośrodka. 
 

W 2018 r. w Ośrodku  prowadzono  działania w ramach interwencji  kryzysowej. Do zadań 
psychologa (od grudnia 2018 r. 2 psychologów) należało: 

1) Przeprowadzanie konsultacji w przypadkach zgłoszonych przez pracowników merytorycznych 
Ośrodka lub  innych  instytucji, łącznie 171 konsultacji na rzecz 89 klientów ( 51 kobiet i  38 
mężczyzn). Wymienione konsultacje miały charakter interwencji kryzysowej (102) lub 
konsultacji  diagnostycznych (69). Konsultacje realizowano w środowisku przebywania klienta 
(81) lub na terenie OPS (90). Ponadto psycholog sześciokrotnie towarzyszył klientom w sądzie 
podczas rozprawy oraz odbył 28 spotkań w sprawie  klientów (wewnętrznych lub 
przedstawicielami innych instytucji itp.).  

Podczas konsultacji ujawniono następujące trudności: 

− problemu zbieractwa, Zespołu Diogenesa, poważnego zaniedbania higieny osobistej, 
zagracenia mieszkania, zagrożenia epidemiologicznego, niebezpiecznych warunków 
sanitarnych życia, 

− zaburzeń psychicznych klienta lub bliskiej osoby (zaburzenia psychotyczne, afektywne, 
lękowe, osobowości, adaptacyjne), 

− zmian organicznych, 

− samotności, rozwodu, rozstania, 

− uzależnienia (alkohol/narkotyki, aktywne/w okresie abstynencji), DDA, 

− diagnozy śmiertelnej choroby, 

− żałoby, przewlekłej choroby, śmierci bliskiej osoby, 
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− nagłego pogorszenie stanu zdrowia, amputacji kończyny, 

− doświadczenia traumatycznego, udział w wypadku, sytuacji kryzysowej, 

− myśli samobójczych, myśli rezygnacyjnych, 

− umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej, 

− bezdomności, braku pracy, trudności finansowych, 

− konfliktów, trudności w relacjach z bliskimi, niskich umiejętności komunikacyjnych. 

2) Psycholog interwent zrealizował 3 szkolenia dla pracowników OPS w zakresie interwencji 
kryzysowej oraz problematyki osób dotkniętych zbieractwem, koordynował prace zadaniowego 
zespołu reagowania kryzysowego, składającego się z 11 pracowników Ośrodka (łącznie 19 
spotkań zespołu). Celem  spotkań zespołu  było m. in. stworzenie procedur  w zakresie m. in. 
przeprowadzania interwencji w sytuacji zdarzeń o charakterze masowym czy sytuacji 
niebezpiecznych w pracy pracowników Ośrodka, tj. postępowanie w przypadku przemocy 
seksualnej, postępowanie w przypadku katastrof masowych, procedury bezpieczeństwa w OPS 
i w terenie. 

3) Psycholog-interwent wraz z zespołem reagowania kryzysowego oraz innymi pracownikami 
OPS uczestniczyli w realizacji 2 interwencji kryzysowych w sytuacji zdarzenia masowego na 
terenie dzielnicy.   

 W pierwszym przypadku pracownicy udzielili wsparcia mieszkańcom z 85 lokali, którzy 
w wyniku decyzji PINB musieli przeprowadzić się do lokali zastępczych.  Interwencja obejmowała 
rozeznanie potrzeb, udzielenie wsparcia emocjonalnego, identyfikację osób wymagających 
szczególnej uwagi lub posiadających specyficzne trudności i potrzeby, psychoedukację, 
towarzyszenie, odreagowanie i normalizację emocji, tworzenie wspólnie z klientem planu 
działania, wspieranie klientów w kontaktach z instytucjami, pomoc w znalezieniu 
długoterminowego wsparcia psychologicznego, zapewnienie wsparcia psychologicznego dla 
uczestników spotkań w Urzędzie Dzielnicy, uczestnictwo w spotkaniach z przedstawicielami 
Urzędu Dzielnicy, spotkania z mieszkańcami w środowisku oraz konsultacje indywidualne na 
terenie OPS, krótkoterminowe wsparcie psychologiczne. 6 mieszkańców dzielnicy odbyło 
indywidualne konsultacje z psychologiem (łącznie 11 spotkań). 

  Druga z interwencji dotyczyła pożaru lokalu w bloku mieszkalnym i obejmowała działania 
na miejscu zdarzenia, współpracę z przedstawicielem Biura Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego, rozmowę z poszkodowanymi, udzielenie wsparcia emocjonalnego, 
wentylowanie i normalizację emocji, psychoedukację, tworzenie z klientami planu działania, 
indywidualne spotkania z psychologiem na terenie OPS, pomoc w uzyskania wsparcia 
długoterminowego. W efekcie zdarzenia 2 mieszkańców odbywało indywidualne konsultacje 
z psychologiem, ok. 20 osób uzyskało wsparcie na miejscu zdarzenia. 

 

2.2.6 Projekt „ WOLA OD NOWA   nowa organizacja w OPS dzielnicy Wola”  

(2018-2019) dofinansowany ze środków EFS w ramach POWER. 
 

W 2018 r. Ośrodek zawarł umowę na realizację projektu pn. „WOLA OD NOWA - nowa 
organizacja w OPS Dzielnicy Wola”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II 
„Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działania 2.5 „Skuteczna 
pomoc społeczna”. Projekt rozpoczął się 1 listopada 2018 r. 

Głównym celem projektu  jest wzmocnienie potencjału OPS Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 
działającego na rzecz włączenia społecznego poprzez zmianę organizacji pracy i wydzielenie form 
wsparcia, a także szkolenia pracowników socjalnych. Realizacja projektu przyczyni się do 
włączenia społecznego mieszkańców dzielnicy Wola poprzez: 
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1) zwiększenie dostępu do usług i pracy socjalnej dla klientów pomocy społecznej 
w okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu;  

2) zwiększenia oferty wsparcia realizowanego przez OPS - pracy socjalnej i zwiększenia 
poziomu realizacji różnego rodzaju usług oferowanych osobom zgodnie ze wstępną 
diagnozą potrzeb.  

W wyniku realizacji projektu nastąpi wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku 
Pomocy Społecznej poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta, polegających na 
oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Dzięki 
tym rozwiązaniom potencjał i kompetencje pracowników zostaną lepiej wykorzystane.  

W ramach projektu wdrażany jest nowy system organizacyjny zgodnie z przepisami ustawy 
o pomocy społecznej, szczególnie art. 110a oraz zostaną wykorzystane rozwiązania modelowe 
oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy 
socjalnej w oparciu o “Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej” oraz modele realizacji usług o określonym standardzie 
w gminie oraz mieście na prawach powiatu. Zmiana organizacyjna opierać się będzie na 
wyodrębnieniu nowych zespołów - pracy socjalnej, świadczeń przyznawanych decyzją, usług 
i pierwszego kontaktu.  

Biorąc pod uwagę dane o liczbie rodzin korzystających z różnych form pomocy, liczbie 
wniosków o pomoc, czy realizowanych  rodzinnych wywiadów środowiskowych zaplanowano  
zatrudnienie 6 dodatkowych pracowników socjalnych i 2 pracowników obsługi administracyjnej do 
zespołu pierwszego kontaktu.  

Praca socjalna realizowana jest w projekcie  w wybranych przypadkach zgodnie z modelem 
metodycznym: diagnoza i ocena sytuacji, wyznaczenie celów działania, opracowanie planu 
działania i indywidualnego pakietu usług, realizacja planu działania, ewaluacja działań. Łącznie 
zmianą zostanie objętych min. 79 pracowników OPS. Do zespołów pracy socjalnej i usług zostaną 
przydzieleni pracownicy socjalni posiadający specjalizację I lub II stopnia w zawodzie pracownika 
socjalnego lub realizujący  szkolenie specjalizacyjne.  

Zadanie 1: Przygotowanie OPS do  zmian  organizacyjnych.  

W 2018 r.  wyłoniono  pierwszych  wykonawców działań, tj. realizatorów szkolenia TSR 
w zarządzaniu organizacją dla kadry kierowniczej oraz metodyka pracy  socjalnej. Realizatorem 
szkolenia z podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach został certyfikowany superwizor TSR, 
natomiast  metodykiem  pracy  socjalnej - pracownik naukowy z Zakładu Metodyki Pracy Socjalnej 
IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego i certyfikowany superwizor pracy  socjalnej. 

W dn. 8-9 listopada i 11 grudnia 2018 r. odbyły się pierwsze spotkania szkoleniowe (łącznie 
29 godzin), w których uczestniczyło 14 kierowników, dyrektor Ośrodka i jego zastępca. Program 
pierwszych dni obejmował m. in. zagadnienia: podstawy podejścia skoncentrowanego na 
rozwiązaniach - diagnoza mocnych i słabych stron kierowników, rola kierownika w ośrodku pomocy 
społecznej, podnoszenie umiejętności komunikacyjnych kierowników - poszukiwanie zasobów 
i praca na zasobach, feedback oparty na zasobach,  wprowadzenie idei pracy na zasobach,  
ćwiczenia praktyczne rozwijające umiejętność diagnozowania, opisywania zasobów oraz 
przekazywania informacji o zasobach, analiza doświadczeń w pracy  kierownika. 

W okresie pierwszych 3 miesięcy metodyk odbył 10 spotkań z 29 pracownikami  Ośrodka 
i zrealizował 51 godzin doradztwa. Doradztwo metodyka obejmowało tematykę: 

− analiza struktury, podziałów kompetencji i organizacji Ośrodka, analiza dokumentacji 
projektu i  związanej z przygotowaniem  do  realizacji projektu, 

− praca socjalna prowadzona metodą indywidualnego przypadku (analiza dotychczasowej 
praktyki prowadzenia pracy socjalnej w Ośrodku, analiza prawidłowości metodyki pracy 
socjalnej stosowanej w Ośrodku, dotychczasowe techniki  pracy  socjalnej) oraz metodą 
środowiskową (analiza dotychczasowej pracy metodą organizowania społeczności 
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lokalnej, prowadzonej w dwóch  rejonach  dzielnicy, wstęp do stworzenia dokumentacji 
prowadzonej  przez pracownika OSL), 

− działania w ramach pierwszego kontaktu - zakres obowiązków pracowników, standardy 
obsługi klienta, ramy diagnozy przypadku, kryteria kierowania do komórek merytorycznych, 
stworzenie i ewaluacja dokumentacji (karta I kontaktu, karta działań),  

− analiza kompetencji działu wsparcia i pomocy rodzinie - struktura i zakres gromadzonych 
danych, analiza dokumentacji specjalistów pod kątem ewentualnego badania obciążenia 
pracą, analiza dokumentacji asystentów rodziny pod kątem spójności i niepowielania 
informacji o kliencie. 

Zadanie 2: Realizacja pracy w OPS w nowym modelu funkcjonowania. 

W 2018 r. trwały przygotowania do rozpoczęcia realizacji projektu. Od 2017 r. do połowy 
2018 r. 6 działów odbyło spotkania z trenerką, która pracowała nad przygotowaniem pracowników 
do zmian metodą coachingu grupowego.  

W czerwcu 2018 r. podczas 2 spotkań pracowników Ośrodka zaprezentowano działalność 
każdego z działów oraz przedstawiono wyniki prac poszczególnych działów nad koncepcją zmiany 
organizacyjnej.  

Od września do listopada odbyło się 7 spotkań grupy roboczej, składającej się 
z reprezentantów działów podlegających zmianom organizacyjnym. Grupa robocza pracowała nad 
doprecyzowaniem wolskiego modelu wyodrębnienia pracy socjalnej od postępowań 
administracyjnych oraz podziału kompetencji pomiędzy nowe zespoły zgodnie z założeniami 
projektu. 

W październiku 2018 r. pracownicy wypełnili ankiety potrzeb szkoleniowych, natomiast 29-30 
października 18 pracowników aplikujących do pracy socjalnej i/lub zespołu pierwszego kontaktu 
poddało się badaniom kompetencji pracowniczych w formie badania grupowego, 
a następnie wywiadu indywidualnego. Badanie kompetencji realizowały 2 badaczki z Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka, specjalizujące się w badaniach kompetencji 
pracowników pomocy społecznej w Polsce dr Katarzyna Delikowska i mgr Agnieszka Żebrowska. 
Z badań został sporządzony raport, którego wyniki posłużą do projektowania szkoleń i doradztwa 
na rzecz pracowników Ośrodka. 

Zgodnie z założeniami projektu rekrutacja pracowników do nowych zespołów została 
dokonana według kryteriów:  

1) posiadanie kluczowych umiejętności do pracy socjalnej/przyznawania 
świadczeń/pierwszego kontaktu/koordynacji usług;  

2) posiadana specjalizacja I/II stopnia,  

3) ocena predyspozycji do poszczególnych zespołów dokonywana przez kierownika,  

4) motywacja do pracy w konkretnym zespole. 

W 2018 r. rozpoczęto prace nad przygotowaniem nowego regulaminu organizacyjnego 
Ośrodka zgodnie z założeniami projektu. Projekt został skonsultowany przez prawnika, 
a następnie przekazany pracowniczej organizacji związkowej w OPS. W dniu 20 grudnia 2018 r. 
wprowadzony został nowy regulamin organizacyjny Zarządzeniem Dyrektora nr 39/2018. 

Zmiana organizacyjna polegała na wydzieleniu: 

− nowego Zespołu Pierwszego Kontaktu (oddelegowano 4 pracowników socjalnych, 
w toku rekrutacji zatrudniono 2 pracowników administracyjnych od 1.02.2019 r.),  

− utworzeniu 2 zespołów pracy socjalnej, do których przydzielono pracowników 
posiadających specjalizację w zawodzie pracownika socjalnego lub pracowników, którzy 
rozpoczęli taką specjalizację,  
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− utworzeniu 2 zespołów ds. usług na rzecz rodziny oraz opiekuńczych, do których 
przydzielono pracowników posiadających specjalizację w zawodzie pracownika socjalnego 
lub pracowników, którzy rozpoczęli taką specjalizację, 

− zmodyfikowania 3 działów pomocy środowiskowej i zespołu ds. postępowań 
administracyjnych w dziale usług opiekuńczych, realizujących gł. postępowania 
administracyjne. 

W listopadzie rozpoczęto rekrutację pracowników socjalnych, w wyniku której  zatrudniono 
2 pracowników socjalnych, kolejnych 4 rozpocznie pracę, w kolejnym kwartale realizacji projektu. 

2.2.7. Działania w ramach środowiskowej pracy socjalnej- Organizowanie 

Społeczności Lokalnej. 

 

Piąty rok Ośrodek prowadził pracę socjalną metodą środowiskową w formie Organizowania 
Społeczności Lokalnej (OSL). Działania w ramach aktywizowania społeczności lokalnej 
prowadzone są w dwóch rejonach Woli, Młynowa i ulicy Piaskowej przy ścisłej współpracy 
Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Wola. Pracownicy Ośrodka podlegali superwizji 
metody prowadzonej przez p. Martę Henzler z Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Obywatelskich.   

 W efekcie współpracy  dzielnicowej  powstały   dwa miejsca aktywności  lokalnej, przy 
ul. Piaskowej  i  Gibalskiego. Działania środowiskowe na Młynowie (w tym impreza „Kundel 
z Gibalaka”) prowadzono we współpracy z Klubem „ToTu” - MAL prowadzonym przez Wolskie 
Centrum  Kultury,   natomiast działania przy ul. Piaskowej koncentrowały się głównie wokół MAL 
„Piaskownica”, prowadzonym  przez Fundację Chrześcijańską Nebo. 

 Jednym z efektów współpracy w ramach OSL były 4 zwycięskie wnioski w ramach Budżetu 
Partycypacyjnego, stworzone przez mieszkańców współpracujących z pracownikami socjalnymi, 
a których realizację finalizowano  w 2018 r. 

 

2.2.8. Wolontariat w OPS- „Ludzie dobrej woli”. 
 
Organizacja i koordynacja działań wolontarystycznych na rzecz klientów OPS w 2018 r. 

obejmowała realizację 2 programów: 

− „Ludzie Dobrej Woli”- kontynuacja realizowanego od kilkunastu lat programu Ośrodka 
skierowanego do różnych grup osób potrzebujących, przede wszystkim dzieci młodzieży. 

− „Zaloguj i pomagaj- Warszawa dla Seniora” - realizacja programu warszawskiego, 
skierowanego do osób korzystających z pomocy usługowej Ośrodka. 

W 2018 roku z bezpośredniej pomocy wolontariuszy w ramach projektu "Ludzie Dobrej 
Woli" skorzystało 100  mieszkańców Dzielnicy Wola.  

W 2018 roku pomoc wolontarystyczną na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej 
świadczyło 31 wolontariuszy (25 kobiet i 6 mężczyzn) - 21 osób zawarło nowe porozumienia, 
natomiast 10 wolontariuszy kontynuowało współpracę rozpoczętą w 2017 roku.  

Średni wymiar pracy wolontariusza to ok 2-4 godziny tygodniowo. Najliczniejszą grupę 
wolontariuszy stanowili studenci uczelni wyższych: Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii 
Pedagogiki Specjalnej, Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej, Akademii Sztuk 
Pięknych, czasem równocześnie pracujący oraz uczniowie. Studenci oraz uczniowie najchętniej 
świadczyli pomoc w nauce, sprawowali doraźną opiekę nad dziećmi oraz wspierali osoby starsze  
i niepełnosprawne. 

Zakres działań wolontariuszy: 

− pomoc dzieciom i młodzieży w nauce – wyrównywanie braków edukacyjnych 
z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki oraz pozostałych przedmiotów 
ścisłych. Zajęcia odbywały się  w domu klienta oraz w siedzibie współpracującym 
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z OPS liceum I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Maharadży Jam Saheba 
Digvijay Sinhji  ul. Zawiszy 13, 

− pomoc osobom starszym i samotnym  - wychodzenie na spacery, rozmowy 
wspierające, wspólne spędzanie czasu, czytanie książek, animowanie czasu wolnego. 
Z tej formy pomocy skorzystało 10 osób, 

− prowadzenie konsultacji, rozmów wspierających, terapii krótkoterminowej – 
skorzystało 5 osób, 

−  sprawowanie opieki nad dziećmi w ramach programów wsparcia dla rodziców, 

− prowadzenie Klubu Podróżnika, 

− pomoc w prowadzeniu zajęć dla Seniorów, 

− pomoc w pracach ogrodowych w Środowiskowym Domu Samopomocy. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza zostały wyróżnione 2 osoby 
zaangażowanych w pracę wolontariuszy. 

2.2.9. Wolontariat w ramach projektu „Zaloguj i pomagaj – Warszawa dla seniora”.  

 

Kolejny projekt „Zaloguj i pomagaj – Warszawa dla seniora” realizowany był przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola od września 2016 r. na podstawie porozumienia nr 68/2016 
z dnia 20 maja 2016 r. Głównym wykonawcą projektu było Stowarzyszenie Q Rozwojowi, które 
realizowało zadanie publiczne pod nazwą „Wsparcie wolontariatu dla osamotnionych seniorów, 
będących klientami ośrodków pomocy społecznej m. st. Warszawy”. Pierwsza edycja projektu 
zakończyła się 30 października 2018 r.  

W ramach działań należących do Ośrodka Pomocy Społecznej dwóch pracowników 
socjalnych Działu Usług Opiekuńczych : 

− prowadziło bazę danych seniorów, którzy wyrazili zgodę na uczestniczenie w projekcie, 

− rekrutowało wolontariuszy spośród osób, które zarejestrowały się na platformie poprzez 
przeprowadzenie rozmowy informacyjno-kwalifikacyjnej, 

− zawierało porozumienia z wolontariuszami, 

− monitorowało działania wolontariuszy i współpracę z seniorem, 

− utrzymywało kontakt (mailowy, telefoniczny, spotkania) z wolontariuszami, 

− utrzymywało kontakt (telefoniczny, spotkania) z wolontariuszami, 

− przygotowywało opinie dot. współpracy wolontariusza z seniorem, 

− przygotowywało opinie o wolontariuszach w celu przyznania im nagród przez Stowarzyszenie 
Q Rozwojowi, 

− dokonywało okresowej oceny wolontariusza, 

− organizowało spotkania integracyjne dla wolontariuszy i seniorów,  

− współpracowało ze Stowarzyszeniem Q Rozwojowi (korespondencja mailowa, kontakt 
telefoniczny, przekazywanie sprawozdań, informowanie wolontariuszy i seniorów 
o organizowanych spotkaniach, pomoc w organizowaniu spotkań, itp.). 

W 2018 roku w ramach projektu:  

− 44 wolontariuszy podpisało porozumienia, 

− 20 wolontariuszy zostało wyróżnionych (otrzymało dyplomy i nagrody), 

− 30 seniorów współpracowało z wolontariuszami w ramach podpisanego porozumienia. 
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W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Q Rozwojowi: 

− w dniu 11 czerwca 2018 r. w siedzibie Działu Oparcia Społecznego, ul. Żytnia 75/77 odbyło 
się spotkanie integracyjne wolontariuszy i seniorów z Woli (uczestniczyło 
w nim 11 wolontariuszy oraz 8 seniorów), 

− w dniu 29 października 2018 r. odbyła się konferencja „Wolontariat dla seniora” 
(organizowana przez m. st. Warszawa), w której wzięło udział 12 wolontariuszy 
współpracujących z OPS Wola oraz 3 seniorów. 

 

Seniorzy biorący udział w projekcie wyrażali duże zadowolenie ze współpracy 
z wolontariuszami, w efekcie projektu chętniej podejmują różne aktywności (np. wychodzą na 
spacery, nawiązują kontakty z innymi osobami), są bardziej otwarci na drugiego człowieka, mają 
poczucie, że są dla kogoś ważni, że ich potrzeby są ważne i trzeba o nich mówić, by coś mogło 
się w ich życiu zmienić, że „mają prawo czegoś oczekiwać”.  

Wolontariusze podkreślają, że dzięki współpracy z seniorami mają możliwość poznania świata 
z perspektywy osoby starszej, ich ograniczeń, ale też i możliwości, jakie niesie wiedza 
i doświadczenie życiowe.   

2.2.10 Realizacja projektu „Z@OPIEKOWANI- kompleksowe wsparcia osób 

niesamodzielnych w m. st. Warszawie”.  
 

W 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Wola aktywnie uczestniczył w projekcie  
pt. „Z@OPIEKOWANI - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. Warszawie”, 
współfinansowanym ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 
2020. Projekt jest realizowany od 15 maja 2017 r. do 14 maja 2019 r. na mocy porozumienia 
pomiędzy miastem stołecznym Warszawa, Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska 
EKON a Ośrodkiem Pomocy Społecznej dzielnicy Wola.  

W ramach projektu seniorzy zamieszkujący na terenie m. st. Warszawy zostali objęci 
kompleksową pomocą będącą połączeniem usług opiekuńczych świadczonych w miejscu 
zamieszkania z włączeniem do systemu teleopieki.  

Zadaniami realizowanymi w projekcie były:  

− szczegółowa diagnoza potrzeb uczestników poprzez zapewnienie zindywidualizowanego 
i kompleksowego wsparcia uczestnikom projektu, szczegółowe zaplanowanie wymiaru 
i zakresu usług, doboru opiekuna, 

− realizacja usług opiekuńczych zgodnie z potrzebami uczestnika: pomoc w zachowaniu 
higieny osobistej, pomoc w wykonywaniu czynności życia codziennego, wsparcie 
emocjonalne dla uczestników projektu, towarzyszenie w wyjściach z domu, 

− teleopieka czyli podniesienie poczucia bezpieczeństwa osób niesamodzielnych,  
samotnych poprzez wyposażenie uczestników w narzędzia elektroniczne, urządzenia 
alarmowe, pomiarowe i wdrożony system wspomagający usługi opiekuńcze. 

W dzielnicy Wola w 2018 r. w projekcie wzięło udział 11 osób – średnio miesięcznie zlecono 
do realizacji 352 godziny usług opiekuńczych. Łącznie w 2018 r. w ramach projektu zrealizowano 
4.168 godzin. 

W ramach usług opiekuńczych opiekunowie pomagali klientom w codziennym funkcjonowaniu, 
świadczyli pomoc usługową.  Uczestnicy Projektu zostali wyposażeni w urządzenia, które 
zapewniają szybką wymianę informacji pomiędzy osobą monitorowaną (odbiorcą usług 
opiekuńczych) a centrum nadzoru. Urządzenia pozwalają na zaalarmowanie operatora centrum 
teleopieki poprzez naciśnięcie przycisku alarmującego, który wysyła zgłoszenie do Miejskiego 
Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Operator decyduje na podstawie zgłoszenia o wezwaniu 

mailto:Z@OPIEKOWANI
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odpowiednich służb oraz zawiadomieniu rodziny uczestników. Zestawy elektroniczne do teleopieki 
składają się z  opaski z przyciskiem SOS i specjalnej centralki telefonicznej lub z tabletu z funkcją 
monitorowania ciśnienia krwi i tętna oraz wodoodpornej opaski z przyciskiem SOS, GPS, 
detektorem upadku oraz  funkcją przypominania o zażyciu leków. Zaangażowani w ramach 
projektu wolontariusze pomagali seniorom w nauce obsługi urządzeń poprzez pokazanie 
możliwości Internetu, ciekawych aplikacji, zachęcanie do samodzielnego korzystania z tabletu, 
ułatwienie nawiązania kontaktu z innymi naszymi Podopiecznymi poprzez tablet i wykorzystanie 
aplikacji i Skype’a lub Messengera, pomoc w rozwijaniu pasji i zainteresowań seniora przy użyciu 
Internetu. 

   Seniorzy uczestniczący w projekcie „Z@OPIEKOWANI” pozytywnie oceniają pomoc, którą 
otrzymują w ramach projektu. Uczestnicy korzystający z systemów teleopieki są bardzo 
zadowoleni z oferowanych urządzeń, a dodatkowo wysoko oceniają jakość realizowanych na ich 
rzecz usług opiekuńczych. W rozmowach uczestnicy podkreślają, że dzięki sprawnemu systemowi 
teleopieki czują się bezpieczniej, a dodatkowego wsparcia udziela im opiekun realizujący usługi 
opiekuńcze.  

2.2.11 Projekt Społecznej Agencji Najmu i Zatrudnienia-  „HomeLab: Integrated 

Housing and Labour Services in the Social Rental Enterprise Model”. 
 

W 2018 r. Ośrodek  Pomocy  Społecznej  Dzielnicy Wola m. st. Warszawy był  partnerem 
innowacyjnego projektu badawczego „HomeLab: Integrated Housing and Labour Services in the 
Social Rental Enterprise Model”. 

Polskim  liderem  projektu  jest Fundacja Habitat for Humanity Poland. Dzięki dofinansowaniu 
Komisji Europejskiej w ramach Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI), 
od 2016 r. projekt realizowany jest równolegle w czterech krajach: w Polsce, w Czechach, na 
Słowacji i na Węgrzech. Liderem projektu jest węgierski Metropolitan Research Institute. Poza 
Fundacją Habitat for Humanity Poland projekt realizują: Romodrom (Czechy), People in Need 
(Słowacja), Budapest Institute, Hungarian Charity Service of the Order of Malta, From Street to 
Home! Association (Węgry). Istotą projektu jest utworzenie i przetestowanie w różnych warunkach 
prawno-instytucjonalnych Społecznej Agencji Najmu i Zatrudnienia. 

Nawiązując do zachodnich wzorów Społeczna Agencja Najmu i Zatrudnienia utworzona 
została z myślą o osobach niezamożnych, które nie mogą zamieszkać w godnych warunkach. 
Agencja świadczy dwie podstawowe usługi: mieszkaniową i zatrudnieniową. W ramach usługi 
mieszkaniowej Agencja wynajmuje niedrogie mieszkania prywatne i publiczne, a następnie 
podnajmuje je osobom niezamożnym. Właścicielom mieszkań agencja oferuje pakiet gwarancji 
obejmujący: długoterminowy i bezpieczny najem, gwarancję regularnego opłacania czynszu 
i rachunków, starannie zweryfikowanych lokatorów, monitorowanie użytkowania mieszkania, po 
okresie najmu oddanie mieszkania w stanie nie gorszym niż na początku najmu.  

Poza usługą mieszkaniową Agencja pomaga klientom w zakresie ustabilizowania 
zatrudnienia. Uczestnicy programu samodzielnie opłacają koszty najmu mieszkań, w związku 
z czym zabezpieczanie ich sytuacji na rynku pracy jest zadaniem równie istotnym jak wsparcie 
mieszkaniowe. Świadczone jest dla nich doradztwo oraz pośrednictwo pracy. 

 

Partnerzy krajowi: 

•  Armia Zbawienia w Polsce, 

•  Caritas Archidiecezji Warszawskiej, 

•  Fundacja Różnosfera, 

•  Miasto Stołeczne Warszawa, Biuro Polityki Lokalowej, 

•  Monar Wyszków, 
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•  Monar Zaczerlany, 

•  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, 

•  Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 

•  Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, 

•  Stowarzyszenie Spoza. 

Do  projektu zakwalifikowano 3 klientki skierowane przez OPS do grupy 
tzw. mieszkaniowej. W efekcie współpracy 1 klientka zamieszkała w lokalu w ramach  najmu  
społecznego. Więcej  o projekcie na stronie http://habitat.pl/spoleczna-agencja-najmu/. 

2.2.12. Działania wspierające mieszkańców dzielnicy Wola realizowane we 

współpracy z innymi podmiotami. 
 

W 2018 roku Ośrodek kontynuował ścisłą współpracę z Zakładem Gospodarowania 
Nieruchomościami Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Celem współpracy było, jak dotychczas, 
zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób i rodzin, które ze względu na to, 
iż znalazły się w trudnej sytuacji życiowej popadają w zadłużenia z tytułu nie regulowania czynszu 
oraz świadczeń za lokale komunalne na terenie Dzielnicy Wola. Ponadto zacieśnienie współpracy 
pomiędzy Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Wola, Wydziałem Zasobów 
Lokalowych dla Dzielnicy Wola i Ośrodkiem Pomocy Społecznej służy zwiększeniu skuteczności 
udzielonego wsparcia.  

W 2018 roku Ośrodek w 87 sprawach dotyczących zadłużeń czynszowych mieszkańców Woli 
wydał opinię na temat sytuacji klientów i możliwości uregulowania przez nich zaległych opłat, także 
w formie odpracowania zadłużenia czynszowego oraz ewentualnej potrzeby zastosowania ulgi 
w spłacie należności poprzez rozłożenie jej na raty, odroczenie terminu płatności lub umorzenie.  

Jednocześnie w celu poprawy trudnej sytuacji mieszkaniowej Ośrodek wystosował do 
Burmistrza Dzielnicy Wola 67 opinii określających sytuację osobistą, dochodową i majątkową 
rodzin, w celu poparcia starań mieszkańców Dzielnicy Wola o zamianę lub przyspieszenie 
przydziału mieszkania.  

W 2018 r. w 212 sprawach OPS udzielił informacji na wniosek Wydziału Cywilnego 
w związku z toczącym się postępowaniem eksmisyjnym. Informacje Ośrodka miały wpływ na 
rozstrzygnięcie, w tym przyznanie w toku postępowania, prawa do lokalu socjalnego. 

  W 2018 r. Ośrodek skierował do Sądu Rodzinnego 11 wniosków o umieszczenie osób 
z zaburzeniami psychicznymi ( głównie osób w podeszłym wieku z zaburzeniami otępiennymi) 
w Domu Pomocy Społecznej - bez zgody. Z wniosku Ośrodka prowadzone były także przed 
Sądem Rejonowym Wydział Rodzinny i Nieletnich 3 postępowania w sprawie skierowania na 
leczenie psychiatryczne bez zgody klienta.  

Od 2012 roku Ośrodek realizuje dodatkowe zadanie w postaci opiniowania sytuacji rodzin 
ubiegających się o przyjęcia dziecka do żłobka poza kolejnością, w związku z sytuacją kryzysową 
w rodzinie. W tym zakresie w 2018 roku wydano 28 opinii popierających przyjęcie dziecka do 
żłobka poza kolejnością i 5 pism wskazujących na brak przesłanek do wydania opinii o poparciu 
przyjęcia dziecka poza kolejnością, w związku z kryzysową sytuacją w rodzinie. 

W związku z art.7 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów przeprowadzono  
66 środowiskowych wywiadów rodzinnych ustalających sytuację osób i rodzin w kontekście 
potwierdzenia faktu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.  

W związku z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Ośrodek przeprowadził 
24 wywiady środowiskowe dotyczących świadczenia wychowawczego 500+. 
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  Pracownicy Ośrodka współpracowali z licznymi organizacjami pozarządowymi. Celem 
współpracy było maksymalne rozszerzenie oferty Ośrodka i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu poszczególnych grup klientów.  

W 2018 r. Ośrodek, w związku kontynuacją podpisanego dnia 29 lipca 2010 r. porozumienia 
z Fundacją „JEDEN DRUGIEMU” z siedzibą przy ul. Strużańskiej 22 w Stanisławowie 
Pierwszym, kierował osoby i rodziny pozostające w trudnej sytuacji życiowej, uprawnione do 
korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, do prowadzonego na terenie Woli sklepu 
socjalnego. Osoby skierowane mogły dokonywać niezbędnych zakupów wysokiej jakości 
artykułów pierwszej potrzeby ( artykuły spożywcze, chemię gospodarczą, środki czystości ) za 
cenę niższą od ceny rynkowej. Możliwość korzystania z tej formy pomocy efektywnie obniża koszty 
codziennego utrzymania osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, zapewniając 
możliwość samodzielnego wyboru towaru. Ponadto Fundacja proponuje osobom skierowanym do 
sklepu możliwość korzystania z prowadzonych przez Fundację projektów społecznych 
wspierających funkcjonowanie społeczne ( np. pomocy wzajemnej). W 2018 r. wydano 499 
skierowania, ze sklepu socjalnego skorzystało 507 osób. Współpraca ta będzie także realizowana 
w 2019 r.  

Ośrodek współpracował również z Caritas Archidiecezji Warszawskiej. W ramach 
współpracy wydano 875 skierowań na pakiet zawierający środki czystości. Z pomocy tej 
skorzystały 853 osoby. Współpracowaliśmy także z Caritas Polska w zakresie udzielania 
wsparcia osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pracownicy OPS wydali 
517 skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym- FEAD. Z pomocy tej skorzystało 1.013 osób.  

23 rodzin zostało skierowanych do realizowanego przez Stowarzyszenie WIOSNA, projektu 
"Szlachetna paczka".  

73 osoby starsze, niepełnosprawne i o ograniczonej sprawności zostały skierowane decyzją 
administracyjną do korzystania z miejskiego ośrodka wsparcia Centrum Aktywności 
Międzypokoleniowej „Nowolipie”, gdzie miały możliwość korzystania z posiłków i szerokiej oferty 
usługowej, w tym prozdrowotnej oraz spędzania czasu wolnego.  

W 2018 r. Ośrodek kontynuował także bardzo istotną w odbiorze tak pracowników, jak 
i Klientów, współpracę z Biurem Porad Obywatelskich- mieszkańcy Woli informowani byli przez 
pracowników Ośrodka o możliwości skorzystania z pomocy doradców BPO 
m.in. w zakresie regulowania spraw mieszkaniowych, spadkowych, majątkowych, w tym 
w zakresie upadłości konsumenckiej. Ośrodek skierował do BPO 146 osób. Pracownicy socjalni 
i asystenci rodziny często zwracali się do Punktu Porad Obywatelskich razem z podopiecznymi, 
co ułatwiało opracowanie wspólnego i spójnego planu działania. Współpraca z BPO, ze 
szczególnym uwzględnieniem pomocy prawnej w regulowaniu długów mieszkaniowych, 
alimentacyjnych, kredytowych, jest ważnym elementem wsparcia osób zadłużonych. Większość 
zgłaszanych doradcom BPO spraw wymagała długofalowego wsparcia, a także współpracy 
z dzielnicowymi instytucjami. 

W 2018 r. Ośrodek skierował do mieszkań chronionych 3 osoby, które w czasie pobytu 
w tych mieszkaniach obejmowane były treningiem zmierzającym do usamodzielnienia 
i przygotowania do życia w miarę indywidualnych potrzeb i możliwości. Mieszkania prowadzone 
były m.in. przez Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 
Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” oraz Fundację Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym. 

W 2018 roku Ośrodek współpracował także ze Spółdzielnią Socjalną "Kto rano wstaje". 
W ramach współpracy 71 osób objęte zostało pomocą w postaci dowożonych do miejsca 
zamieszkania obiadów. Dodatkowo współpraca obejmowała dezynsekcje 35 lokali mieszkalnych,  
oraz prace porządkowe w zaniedbanych lokalach zajmowanych przez klientów OPS (27 lokali). 
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W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi konieczności  dezynsekcji lokali  naszych 
beneficjentów współpracowaliśmy także z innymi podmiotami świadczącymi usługi dezynsekcyjne 
i sprzątające. W ramach tej współpracy dokonano  109 dezynsekcji. 
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CZĘŚĆ III-  DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WSPARCIA RODZIN 

Z PROBLEMAMI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYMI. 
 

Statutowym zadaniem Ośrodka, poza organizowaniem i udzielaniem  pomocy społecznej  
( na podstawie ustawy o pomocy społecznej, dalej uops)  jest również wspieranie rodzin 
w prawidłowym realizowaniu przez nie funkcji opiekuńczo- wychowawczej ( na podstawie ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dalej uowrispz ). Działania w tym obszarze 
realizują w Ośrodku przede wszystkim pracownicy Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie, wspierani  
w tym zakresie i współpracujący z pracownikami pozostałych komórek organizacyjnych Ośrodka 
( w tym w ramach realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE, o czym mowa 
w Części II, rozdziale  2). Wsparcie to udzielane jest przede wszystkim rodzinom z problemami 
opiekuńczo – wychowawczymi, niewydolnym, przeżywającym różne trudności życiowe, będące 
w sytuacjach kryzysowych, dotkniętymi przemocą ze strony członków rodziny. W 2018 roku 
w związku z poprawą warunków lokalowych działu możliwe było rozszerzenie oferty adresowanej 
do rodzin z dziećmi zamieszkujących w Dzielnicy Wola. Podjęto zupełnie nowe działania 
o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym. Przebudowano ofertę dla rodzin, wyodrębniając dwa 
programy: 

 

− jeden – to wcześniej realizowany Program Pomocy Dziecku i Rodzinie (PPDR), to oferta 
pomocy psychologicznej, pedagogicznej i pracy socjalnej adresowanej do rodzin 
z trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi, 

− drugi - to nowy profilaktyczny Program Promocji Świadomego i Aktywnego 
Rodzicielstwa pn. Klub RODZINA NA 102, który adresowany jest do wszystkich rodziców 
zamieszkujących na Woli. 

W realizacji zadania wykorzystywane były różne formy pracy:   
 

− główną formą pomocy specjalistycznej świadczonej przez OPS jest poradnictwo 
specjalistyczne,  

− inne stosowane formy pomocy w kontakcie indywidualnym to: interwencja, wsparcie, 
asysta rodzinna,  

− organizowane grupowe formy pracy to: warsztaty, grupy edukacyjne, wsparcia, rozwoju 
osobistego,   

− interdyscyplinarne zespoły specjalistów.  
 

3.1 PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE. 

Pomoc udzielana rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo- wychowawcze 
realizowana jest  w ramach Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie (PPDR). Program ten  jest 
szeroką ofertą wsparcia i specjalistycznej pomocy rodzinom wieloproblemowym. Realizowane 
w ramach Programu działania ciągłe i projekty są odpowiedzią na stale diagnozowane potrzeby, 
informacje wpływające od rejonowych pracowników socjalnych, pracowników lokalnych instytucji 
i organizacji, kuratorów sadowych oraz wdrażane przez Urząd Miasta programy 
ogólnowarszawskie. Pomoc na rzecz rodziny realizują: psycholog, specjaliści pracy socjalnej, 
specjaliści pracy z rodziną  i asystenci rodziny.   
 

Specjalistyczną pomocą (w formie pracy socjalnej i wsparcia pedagogiczno- 
psychologicznego)  w ramach Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie objętych zostało  
w 2018 r.  522 rodziny ( w 2017 r. -  565 rodzin).   
Poniższa tabela przedstawia dane liczbowe obrazujące udzielanie pomocy specjalistycznej na 
przestrzeni ostatnich 5 lat. 
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Pomoc specjalistyczna 2018 2017 2016 2015 2014 

Poradnictwo specjalistyczne 522 565 547 534 498 

Pomoc w formach grupowych 195 126 131 110 92 

Długotrwała pomoc 
psychologiczno- 
pedagogiczna 

376 381 386 382 322 

Długotrwała pomoc  
o charakterze terapeutycznym 

9 13 12 8 10 

Tabela 25. Rodziny objęte specjalistyczną pomocą w latach 2014-2018. 

Na Program Pomocy Dziecku i Rodzinie (PPDR) w 2018 r. składały się następujące działania: 

3.1.1. Poradnictwo specjalistyczne.  
 

Poradnictwo specjalistyczne to specyficzna praca profesjonalistów ukierunkowana na pomoc 
w rozwiązaniu sytuacji problemowych z uwzględnieniem wewnętrznych przeżyć osoby 
zgłaszającej się po pomoc. Specjalista pracuje na rzecz osoby, pomagając jej w zmianie 
zwyczajowego sposobu myślenia, postaw, sposobu podejmowania decyzji, rozwiązywania 
problemów, tak aby maksymalizować konstruktywne wykorzystanie własnego potencjału 
i minimalizować niesprzyjające warunki środowiskowe, co w efekcie ma prowadzić do wzrostu 
szansy na przezwyciężenie problemu. Model poradnictwa prowadzonego w Dziale Wsparcia 
i Pomocy Rodzinie  opiera się na wspieraniu klienta w samodzielnym decydowaniu oraz 
poszukiwania rozwiązania jego problemu, gdzie osoba udzielająca poradnictwa ogranicza się do 
wspierania w poszukiwaniu rozwiązania danego problemu. Poradnictwo specjalistyczne jest jedną 
z form pracy z rodziną wskazaną w art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 
W ramach PPDR prowadzone jest: 

− poradnictwo rodzinne – które zgodnie z art. 46 ust.3 ups „obejmuje szeroko rozumiane 
problemy funkcjonowania rodziny w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych 
i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną”. 
Poradnictwo rodzinne prowadzone jest przez osoby z wykształceniem wyższym na 
kierunkach pedagogika, resocjalizacja, zatrudnionych na stanowiskach: specjalistów pracy 
socjalnej i  specjalistów pracy z rodziną. 
 

− poradnictwo psychologiczne – które zgodnie z art. 46 ust.3 ups „realizuje się przez 
procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii”. Poradnictwo psychologiczne prowadzone jest 
przez psychologa, posiadającego uprawnienia psychoterapeuty – doradcy rodzinnego. 

Zakres i skalę udzielanego poradnictwa w zakresie wsparcia rodzin przeżywających trudności 
opiekuńczo-wychowawcze oraz doświadczających przemocy obrazuje poniższa tabela: 

Rodzaj poradnictwa Liczba osób Liczba usług 

I półrocze II półrocze I półrocze II półrocze 

Poradnictwo psychologiczne 151 141 586 629 

Poradnictwo rodzinne 335 313 2475 2175 

Poradnictwo socjalne z zakresu 
przeciwdziałania przemocy 

337 165 1522 1491 

Razem* 
636 445 4669 4349 

Tabela 26. Dane liczbowe dot. pomocy udzielonej przez pracowników DWPR w zakresie poradnictwa specjalistycznego. 

* Dane dot. liczby osób w wierszu „ razem” nie sumują się, gdyż jedna osoba może korzystać 
z różnych rodzajów poradnictwa.  
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3.1.2. Działania diagnostyczno-monitorujące pn. „Rodzina pod specjalnym 

nadzorem”. 
 

 To szereg usystematyzowanych działań diagnostycznych, interwencyjnych oraz 
monitorowanie środowisk rodzinnych, w których zagrożone jest dobro dziecka. „OPS w systemie 
wspierania rodziny pełnią rolę najważniejszej instytucji, podejmując interwencję w każdej sytuacji, 
gdy zagrożone jest dobro dziecka”1. Podstawą tego działania jest art. 8 ust.1 uwrspz.  

 Sytuacja zagrożenia dobra dziecka wynika najczęściej z: uzależnienia członka rodziny od 
substancji psychoaktywnych, przemocy, samotnego macierzyństwa, ciężkiej choroby somatycznej 
lub choroby psychicznej rodzica, niepełnosprawności intelektualnej, a także wielopokoleniowej 
bezradności, bierności, roszczeniowości i uzależnienia od pomocy społecznej. Pracownicy Działu 
zdiagnozowali 242 środowiska rodzinne, w których podejrzewano zagrożenie dla 
bezpieczeństwa dzieci ( w 2017 r.- 198). Główny akcent w pracy z tymi rodzinami kładziono na 
motywowanie do udziału w programach pomocowych. Sytuację rodzin, w których rodzice nie 
podejmowali współpracy na rzecz poprawy warunków i podniesienia umiejętności rodzicielskich 
monitorowano, wykorzystując interdyscyplinarną formułę pracy oraz powiadamiano Sąd Rodzinny. 
Poniższa tabela przedstawia działania podejmowane w środowiskach zagrożonych poważną 
niewydolnością wychowawczą. 

DZIAŁANIE 2018 2017 2016 2015 2014 

Środowiska diagnozowane 242 198 217 257 254 

Środowiska nowe  
( zgłoszone jako zagrożone) 

111 90 121 116 103 

Działania interwencyjne 185 98 41 38 51 

Monitoring- liczba wizyt 534 545 548 443 600 

Monitoring- liczba rodzin 109 102 179 72 69 

Konsultacje- liczba porad 93 116 135 166 200 

Konsultacje- liczba rodzin 84 101 88 148 151 

Udział w grupach roboczych 
w toku procedury Niebieskiej 
Karty 

284 330 263 
Nie prowadzono takiej 

statystyki 

Tabela 27. Działania o charakterze interwencyjnym podejmowane w zakresie ochrony dziecka przed zaniedbaniem i przemocą, 
podejmowane na przestrzeni ostatnich 5 lat. 

Dane z tabeli Nr 27 wskazują, że: 

− liczba środowisk objętych monitoringiem utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Należy tu 
wspomnieć, że dodatkowo monitorowano sytuację 70 dzieci wychowujących się w 36 
rodzinach, po zakończeniu procedury Niebieskiej Karty  prowadzonej dla  dzieci. Jest to 
działanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wykazane i szerzej 
przedstawione w części  IV, Rozdziale 4.1 pkt 2, 

− w stosunku do ubiegłego roku wyraźnie wzrosła liczba środowisk rozpoznawanych pod 
kątem występowania problemów opiekuńczo wychowawczych, w tym środowisk nowych 
tj. wcześniej nie obejmowanych żadną formą specjalistycznej pomocy dla rodzin. OPS 
zgłoszenia o nowych środowiskach otrzymuje głównie z VI Wydziału Rodzinnego 
i Nieletnich Sądu Rejonowego, a także PCPR-ów, Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz z placówek oświaty,  

                                                           
1 Cytat za:  Informacja o wynikach kontroli NIK: „Działania administracji publicznej w sytuacji zagrożenia 

odebrania dzieci rodzicom”. LKI.430.004.2015 Nr ewid.45/2015/P/15/075/LKI 
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− obserwujemy dalszy wzrost liczby interwencji podejmowanych w na rzecz dzieci. Wynika 
to z faktu podejmowania interwencji kilkakrotnie w tych samych środowiskach, z uwagi na 
brak pozytywnych zmian rodziców i jednocześnie długo trwające procedury sądowe.  

W obszarze interwencyjnym najbardziej dynamiczna współpraca odbywa się na linii OPS - 
Sąd Rodzinny. Sąd nie tylko prosi OPS o informacje na temat sytuacji socjalno – bytowej rodziny 
i udzielanej pomocy, ale także o wydawanie opinii o sytuacji opiekuńczo – wychowawczej, 
predyspozycjach rodzicielskich oraz dokonywanie pilnego, interwencyjnego wglądu w sytuację 
opiekuńczo – wychowawczą.  

Pracownicy prowadząc działania interwencyjne i monitorujące współpracują także ze: 
szkołami wszystkich szczebli, przedszkolami, żłobkami, placówkami ochrony zdrowia, placówkami 
wsparcia dziennego, poradniami pedagogiczno-psychologiczne, PIK-ami, Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych - Zespół Dzielnicy Wola, a także organizacjami pozarządowymi 
(Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Fundacja Mederii, OPTA, 
Stowarzyszenie OD-DO, Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 
Fundacja NEBO). 

Wśród działań o charakterze interwencyjnym skierowanych do grupy rodzin wysokiego 
zagrożenia bezpieczeństwa dzieci, znaczące miejsce zajmuje współpraca między instytucjami. 
Odbywa się ona w drodze pisemnej oraz osobistych kontaktów m. in. z zastosowaniem metody 
interdyscyplinarnej współpracy specjalistów. 

W ramach działań interwencyjnych pracownicy w 2018 r.  skierowali m.in.: 

− 4 wnioski do Sądu o natychmiastowe umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej, 
− 24 wnioski o Sądu o wgląd w sytuację opiekuńczo-wychowawczą, 
− 80 pism  do Sądu informujące  o sytuacji opiekuńczo wychowawczej, 
− 42 pisma i zapytania do Policji. 

 

3.1.3. Praca socjalna z rodzicami biologicznymi, których dzieci przebywają 

w pieczy zastępczej ( na podstawie art. 10 ust.4 uwrspz). 

 

Celem pracy socjalnej z tą grupą klientów jest: 

− wspieranie rodziców biologicznych w stworzeniu warunków umożliwiających powrót dzieci 
przebywających w instytucjonalnych i rodzinnych formach pieczy zastępczej do domu 
rodzinnego, 

− wspieranie rodziców w budowaniu i pogłębieniu więzi z dzieckiem, także w sytuacji, gdy 
nie jest możliwe przejęcie opieki nad nim (utrzymanie kontaktów z dzieckiem 
np. w formie spotkań w placówce, urlopowań, towarzyszeniu dziecku w procesie 
usamodzielniania), 

− działania na rzecz uregulowania sytuacji prawnej dziecka. 

 
Stosowane metody pracy muszą uwzględniać problemy występujące w tych rodzinach oraz 

wynikać ze zrozumienia reakcji emocjonalnych dorosłych oraz ich dzieci. Rodzice naturalni 
przeżywają silny wstyd (bo ich dzieci trafiły do domu dziecka), strach (przed negatywną oceną 
instytucji i środowiska) oraz poczucie winy (że stało się to z ich powodu). Często stosują strategie 
radzenia sobie z tymi uczuciami, które utrudniają pokonanie trudności (np. wypieranie, 
zaprzeczenia, racjonalizacja). Przed przystąpieniem do właściwej pracy socjalnej, konieczne jest 
zbudowanie relacji zaufania, opartej na akceptacji i zrozumieniu. Rodzice, tak jak ich dzieci, nie 
ufają urzędnikom i instytucjom, czują się zagubieni i bezradni, nie mają poczucia wpływu 
i kontroli własnego życia. Czyni to z nich tzw. „trudnych klientów”. 
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Formy pracy  stosowane w pracy z rodzicami dzieci przebywającymi w pieczy zastępczej: 

• Poradnictwo rodzinne i oddziaływania  psychoedukacyjne: 
Pracownicy przekazują informacje na temat  etapów rozwojowych dziecka, jego reakcji 
emocjonalnych, dynamiki zaburzeń posttraumatycznych, metod wychowawczych, 
motywują do systematycznych kontaktów i udziału rodzica w życiu dziecka oraz pomagają 
w organizacji spotkań. Tu także mieści się obszar bardzo ważnych osobistych, problemów 
klientów. Często zawierają oni przelotne znajomości, wchodzą w krótkotrwałe związki, mają 
dzieci z różnymi partnerami. Tego typu sytuacje mają ogromny wpływ na rokowania co do 
powrotu dziecka, a jednocześnie są tak osobistą sferą, że trudno tu o instytucjonalne 
oddziaływania. Specjaliści podejmują tę kwestię poprzez przedstawienie perspektywy 
dziecka i jego potrzeb.  

• wsparcie  w  ustabilizowaniu sytuacji zdrowotnej: np. motywowanie do podjęcia terapii 
uzależnień,  wprowadzenia zmian w relacjach społecznych, skorzystania z konsultacji 
psychologicznych,  psychiatrycznych,  zmianie sposobów reagowania i postrzegania 
otoczenia, wypracowania adekwatnych zachowań adaptacyjnych. Spośród  rodziców 
z którymi pracowali specjaliści, 18 osób miało zdiagnozowane uzależnienie od alkoholu lub 
narkotyków, a duża część miała problemy wobec których była bezkrytyczna i nie poddała 
się diagnozie.  

• wsparcie  w kontaktach z personelem placówki w której przebywa dziecko: 
Specjalista informuje rodzica o funkcjonowaniu placówki i kompetencji personelu, 
procedurach, formach pracy, czasem prowadzi działania mediacyjne i wspiera rodzica 
w czasie posiedzeń zespołów oceniających zasadność pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej.  

• wsparcie w podejmowanych działaniach prawnych: 
Specjalista udziela informacji na temat  działających punktów udzielających bezpłatnych 
porad prawnych i najczęściej towarzyszy, klientowi w czasie konsultacji, a następnie 
wspiera, wyjaśnia niezrozumiałe kwestie oraz pomaga w przygotowaniu  pism np. wniosku 
o  przywrócenie praw rodzicielskich, o przejęcie opieki, urlopowanie dziecka. 

• wsparcie w ustabilizowaniu sytuacji zawodowej: 
Specjalista informuje o miejscach uzyskania pomocy dot. kwestii zawodowych. Pomoc 
pracownika najczęściej polega na podaniu konkretnej informacji dot. np. adresu agencji 
pracy czasowej czy  możliwości skorzystania z usług doradcy zawodowego. Rodzice 
zabiegający o przejęcie opieki nad dzieckiem wykazują dużą samodzielność i inicjatywę 
w podjęciu  odpowiedniego zatrudnienia. Brak takich  działań   wskazuje  często na 
ambiwalentną postawę wobec dziecka i  sygnalizuje, że  prawdopodobnie klient  pomimo 
deklarowanej  chęci  przejęcia  opieki,  ma inne cele życiowe. 

• wsparcie w ustabilizowaniu sytuacji mieszkaniowej: 
Problemy mieszkaniowe to najczęściej spotykany poważny problem rodziców 
biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej (trudne warunki mieszkaniowe, 
zadłużenia, brak tytułu prawnego do lokalu, wynajmowanie mieszkań, bezdomność). 
Pracownik socjalny wspiera rodzica w przygotowaniu wniosku o przyznanie mieszkania, 
przygotowuje pisemne poparcie wniosku przez OPS, bierze udział  w spotkania rodzica 
z przedstawicielem  WZL.  

• współpraca z różnymi podmiotami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny. Praca 
z rodzinami biologicznymi wymaga ścisłej, codziennej współpracy z pracownikami 
instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej (kadra placówek, koordynatorzy, pracownicy 
socjalni WCPR), a także z innymi podmiotami do których kierowani są rodzice w celu 
wprowadzania zmian w swoim życiu. W ramach tej współpracy mieści się także udzielanie 
informacji, wydawanie opinii organizatorom i podmiotom pieczy zastępczej oraz sądom 
rodzinnym o sytuacji rodzin biologicznych, formach udzielanej pomocy i jej efektach.  
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Pracownicy  socjalni  dobierając metody  pracy  z rodzicami odwołują się   głównie do podejścia 
skoncentrowanego na rozwiązaniach, dialogu motywującego, teorii przywiązania, wiedzy na temat 
dynamiki zaburzeń posttraumatycznych  i  etapów rozwoju dziecka. 

Praca z rodzinami biologicznymi prowadzona jest w kontakcie indywidualnym, tj. specjalista 
spotyka się z rodzicem w miejscu zamieszkania, w siedzibie OPS lub innych miejscach, gdzie 
realizowane jest działanie w ramach planu pomocy np. dom dziecka, szkoła, poradnia. Praca 
prowadzona jest także w formule interdyscyplinarnej współpracy specjalistów np. zespoły 
okresowej oceny zasadności pobytu w pieczy zastępczej, czy udział w grupach roboczych 
w procedurze Niebieskie Karty, systematyczny kontakt z koordynatorami pieczy zastępczej, 
wychowawcami placówek opiekuńczo-wychowawczych.  

W 2018 r. OPS podjął pracę z (lub wobec) 117 osobami w 82 rodzinach biologicznych 
(w 2017 r. 103, 2016 r.- 111, w 2015 r. – 116, w 2014 r. - 86, w 2013 r.- 60). 

Dodatkowo OPS był powiadomiony o dzieciach przebywających w pieczy z 10 rodzin, jednak 
pomimo wielu zabiegów nie udało się nawiązać z nimi kontaktu. 

Mierniki 2018 w tym 2017 

Liczba rodzin 

82, w tym 
117 osób 

46 – samotni rodzice 

103 

36 – związki małżeńskie 
 i konkubenckie 

10 – podjęto działania ale 
nie nawiązano osobistego 
kontaktu 

Liczba dzieci przebywających  
w pieczy zastępczej w rodzinach 
objętych programem 134 

26 – w wieku 0-3 l 

129 
69 – w wieku 4-12 lat 

39 – w wieku 13-18 lat 

Liczba środowisk, wobec których OPS 
ma obowiązek składania sprawozdań do 
Sądu 

7  7 

Liczba pism do PCPR-ów, placówek 
opiekuńczo-wychowawczych,  sądu, 
RPD i innych 

152  172 

Udział w zespołach okresowej oceny 
sytuacji dziecka 78 

na podstawie art. 137 
uwrspz 

 

117 

Liczba zawartych kontraktów socjalnych  

 

47 z 28 
osobami 

 26 

Liczba spotkań z klientami i na rzecz 
klientów 

535  646 

Powroty dzieci do środowiska 
rodzinnego 

12 dzieci  
z 8 rodzin 

 
18 dzieci  

z 13 rodzin 

Tabela 28. Dane liczbowe, obrazujące działania w zakresie pracy z rodziną naturalną dzieci przebywającymi w pieczy zastępczej. 

Pracownicy zdiagnozowali następujące problemy w realizacji pracy z rodziną naturalną: 

− długie oczekiwanie na termin spraw sądowych i badań przez biegłych specjalistów 
sądowych OZSS, 

− niedostateczna współpraca z Sądami Rodzinnymi i Nieletnich i związany z tym brak 
możliwości wymiany opinii i informacji dot. rodziny,  

− sztywna postawa wielu spokrewnionych rodzin zastępczych, które odwołują się do starych 
doświadczeń, otwarcie wątpiących w trwałość podejmowanych przez rodzica działań; 
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bardzo często utrudniają rodzicom kontakt z dzieckiem, twierdząc, że jest to szkodliwe, 
oskarżają rodziców, rozpowszechniając nieprawdziwe informacje, a przeszłość rodziców 
jest dla nich wciąż teraźniejszością. 

− trudność w łączeniu prowadzenia pogłębionej pracy socjalnej i wsparcia z koniecznością 
oceniania, opiniowania  i interweniowania.  

W wyniku intensywnych działań pracowników socjalnych i specjalistów w 2018 r. 12 
dzieci z 8 rodzin powróciło z pieczy zastępczej do rodziny naturalnej.  

W ramach działań prowadzonych na rzecz rodzin, w których dzieci przebywają w pieczy 
zastępczej, pracownik OPS podejmował także pracą socjalną na rzecz młodzieży 
usamodzielniającej się. W toku pracy socjalnej podejmował współpracę z: WCPR, domami 
dziecka, szkołami, placówkami ochrony zdrowia, urzędami, w tym głównie WZL, punktami 
udzielającymi porad prawnych, Fundacją Robinson, Fundacją PO DRUGIE, w szczególności 
z realizatorami programu PUNKT ZWROTNY, Fundacją CEL, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży 
Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP, itp. Praca socjalna miała charakter 
psychoedukacyjny, doradczy, poradnictwa oraz towarzyszenia .  

W roku 2018 r. specjalista pracy socjalnej pracował z 9 klientami będącymi w procesie 
usamodzielniania, których rodziny biologiczne zamieszkują na terenie dzielnicy Wola.  

 

3.1.4. Asysta rodzinna.  

W 2018 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola pracowało 10 asystentów rodziny, 
w tym ośmiu w Dziale Wsparcia i Pomocy Rodzinie oraz dwóch w Dziale ds. Projektów 
i Programów Społecznych ( realizujących działania w ramach projektów dofinansowanych ze 
środków EU, o czym mowa w Części II, Rozdziale 2.2). 

Rodziny z którymi współpracowali wszyscy asystenci kierowane były przez pracowników 
socjalnych, ale też inne instytucje takie jak szkoły, przedszkola, kuratorzy i sąd rodzinny. Sąd 
w większości sytuacji zalecał podjęcie pracy z asystentem, a w wypadku 17 rodzin wydał takie 
zobowiązanie. 

Łącznie w 2018 r. objęto wsparciem asystentów 142 rodziny, w tym : 

• 40 małżeństw,  
• 29 związków nieformalnych, gdzie partnerzy wspólnie zamieszkiwali,  
• 63 samotnych matek 
• 10 samotnych ojców 

Rodziny te posiadały łącznie 299 małoletnich dzieci (licząc wychowywane w domu 
i przebywające w pieczy zastępczej). Pod względem liczebności dzieci, charakterystyka rodzin 
przedstawia się następująco:  

• powyżej 3 dzieci – 17 rodzin 
• 3 dzieci – 22 rodzin 
• 2 dzieci –  55 rodzin 
• 1 dziecko – 48 rodzin 

Ze względu na wiek, dzieci  można podzielić następująco: 
 

• wiek 0-3 lata - 59 dzieci 
• wiek 4- 7 lat - 85 dzieci  
• wiek 8-15 lat - 132 dzieci 
• wiek powyżej 15 lat - 23 dzieci 

 

Głównym celem pracy asystenta jest podniesienie poziomu wypełniania funkcji opiekuńczo-
wychowawczej przez rodziców/ rodzica, a zatem problemy w tym zakresie były podstawą 
przyznania tej formy pomocy. Podobnie jak w poprzednich latach trudności opiekuńczo-
wychowawcze występowały równolegle z  innymi problemami w rodzinie, np. zaburzeniami więzi 
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i relacji pomiędzy członkami rodziny, brakiem umiejętności społecznych rodziców, złym stanem 
zdrowia psychicznego i fizycznego, uzależnieniami, przemocą, niepełnosprawnościami, w tym 
intelektualną i fizyczną oraz zaburzeniami zachowania  rozwojowymi u dzieci. 

Poniższa tabela obrazuje współwystępowanie niektórych problemów. Dane zostały 
przedstawione  w procentach w odniesieniu do wszystkich środowisk objętych współpracą 
w danym roku kalendarzowym. Wartości nie sumują się na 100%, z uwagi na jednoczesne 
występowanie kilku problemów w rodzinie. 

 

Występujące problemy 2018 2017 2016 2015 2014 

problemy opiekuńczo- 
wychowawcze 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

alkoholizm w rodzinie 25% 29 % 25 % 28 % 20 % 

przemoc w rodzinie 23% 40 % 33 % 27 % 12 % 

niepełnosprawność 
intelektualna rodzica 

14% 25 % 26 % 28 % 11 % 

choroby i zaburzenia 
psychiczne u rodzica 

18% 17 % 16 % 12 % 12 % 

niepełnosprawność 
ruchowa i problemy 
somatyczne rodzica 

15% 16 % 24 % 28 % 7 % 

narkomania 2% 5 % 6 % 3 % 4 % 

Tabela 29. Problemy występujące w rodzinach objętych asystą rodzinną. 

 

Można zauważyć, że w 2018 roku występowanie problemów w rodzinach objętych asystą 
było nieco mniej nasilone niż w roku poprzednim. Obserwujemy to w przypadku występowania 
problemów alkoholowych, przemocy i niepełnosprawności intelektualnej rodzica. Sytuacja ta 
pozytywnie rokuje jeśli chodzi o możliwość skoncentrowania się przez asystentów na głównej 
trudności rodziców tj. problemach opiekuńczo-wychowawczych. 

W rodzinach objętych wsparciem asystenta byli rodzice z pochodzeniem inne niż polskie. 
Były to osoby narodowości czeczeńskiej - 2 rodziny , 1 – wietnamska, 1 – rosyjska i 1 w której 
ojciec jest Kameruńczykiem. Praca  z takimi rodzinami wymagała od asystentów dodatkowych 
nakładów pracy, wynikających z trudności w porozumiewaniu się, różnic kulturowych 
i społecznych.  

 

W 2017 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za 
życiem", która wprowadziła nowe zadania dla asystentów rodziny. W myśl art 8  asystent stał się 
koordynatorem działań na rzecz rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko. Wejście ustawy 
nie spowodowało istotnego zwiększenia liczby rodzin objętych pomocą asystenta z powodu 
niepełnosprawności dziecka. W 2018 roku pomocą asystenta zostały objęte nowe dwie takie 
rodziny, natomiast w rodzinach objętych asystą rodzin z dziećmi przejawiającymi szereg trudności 
w zakresie funkcjonowania psychicznego, takich jak ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu, 
depresja oraz cierpią na choroby somatyczne jest 39 dzieci w 36 rodzinach ( w 2017 r. – 59 dzieci 
w 42 rodzinach, a więc obserwujemy obniżenie tego wskaźnika). Asystenci wspierają rodziców 
w uzyskaniu diagnoz, dotarciu do lekarzy specjalistów, podejmowaniu leczenia i rehabilitacji dzieci.  
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W 2018 r. 36 dzieci z 20 rodzin ( w 2017 r. 32 dzieci z 16 rodzin) przebywało w różnych formach 
pieczy zastępczej – zestawienie przedstawione jest w tabeli  Nr 30.  

Formy pieczy zastępczej Liczba rodzin Liczba dzieci 

Placówki opiekuńczo- 
wychowawcze 

10 18 

Rodzinne Domy Dziecka 2 4 

Rodziny zastępcze 9 14 

Piecza zastępcza łącznie 20 
(w jednej rodzinie 4 dzieci w 
rodzinie zastępczej i 1 w DD) 

36 

Tabela 30. Dzieci w rodzinach objętych asystą w 2018 przebywające w pieczy zastępczej. 

W przypadku rodzin z dziećmi w pieczy zastępczej asystenci oprócz pracy z rodziną, 
współpracują z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i koordynatorami pieczy zastępczej, 
opiniują możliwość urlopowania dziecka, uczestniczą w zespołach okresowej oceny zasadności 
pobytu w pieczy zastępczej i  opracowaniu planu pracy z dzieckiem i rodziną. 

W 2018 roku z 142 rodzin objętych asystą, 22 rodzin ( w 2017 r. -17) było zobowiązanych do 
współpracy na podstawie wydanego przez Sąd Rodzinny postanowienia.  

Intensywność pracy asystentów umożliwia pogłębioną diagnozę, intensywną obserwację 
i ujawnia szereg wcześniej nierozpoznanych problemów i zagrożeń. W tych przypadkach 
konieczne jest podjęcie działań interwencyjnych. W 2018 r. 16 dzieci z 7 rodzin, zostało 
umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej (w 2017 r. 16 dzieci z 9 rodzin, 
w 2016 r. – 17 dzieci z 7 rodzin, w 2015 r.- 12 dzieci z 7 rodzin).  

W ocenie asystentów w 58 środowiskach, ich praca zapobiegła umieszczeniu 106 dzieci 
w pieczy zastępczej ( w 2017 r. -w 49 rodzinach 107 dzieci, w 2016 r. -w 80 rodzinach 179 dzieci, 
w 2015 r.- w 43 rodzinach 96 dzieci). Intensywna praca w środowiskach odniosła pozytywne efekty, 
wpływając na poprawę relacji pomiędzy członkami rodziny, podniesienie umiejętności 
wychowawczych rodziców i zmniejszenie zaniedbań z ich strony wobec dzieci. Wskaźnik ten jest 
określany na podstawie subiektywnej oceny asystentów, jednak dla podniesienia trafności, 
dokonywany przy udziale innych specjalistów np. pracownika socjalnego, psychologa, kuratora, 
pedagogów szkolnych, przedszkolnych i placówek wsparcia dziennego.  

W 2018 roku 66 rodzin zakończyło współpracę z asystentem, w tym: 

• w 35 rodzinach - z powodu niechęci klientów do podejmowania działań z asystentem i/lub 
braku efektów. W sprawach dzieci wychowujących się w tych rodzinach, zwoływane były 
zespoły interdyscyplinarne, powiadamiany sąd rodzinny, Policja. Pomimo zaangażowania 
wielu służb nie udało się zachęcić rodziców do współpracy i zmiany swojej postawy; 

• w 21 rodzinach - osiągnięto zadowalający poziom realizacji funkcji rodzicielskiej; 
• w 7 rodzinach - zdecydowano o zmianie metody pracy i skupieniu się bardziej na wsparciu 

psychologicznym klientek lub kwestiach socjalnych. 
• 3 rodziny wyprowadziły się poza teren dzielnicy Wola.   

W 2018 r. asystenci rodziny w toku współpracy z rodzinami podejmowali szereg różnorodnych 
działań, w tym:  

1) wspieranie rodziców i podnoszenie ich umiejętności wychowawczych poprzez rozmowy 
i pokazywanie przykładów prawidłowych postaw, modelowanie zachowań, 

2) pomoc w sytuacjach kryzysowych takich jak: 

− wsparcie klientki doznającej przemocy w przeniesieniu do Ośrodka Interwencji Kryzysowej,  

− wspieranie w załatwianiu spraw urzędowych, w tym pomoc w przygotowywaniu 
i wypełnianiu dokumentacji, wspólne wizyty w urzędach, towarzyszenie podczas spraw 
w sądzie;  

− pokazywanie i wspieranie w działaniach z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego 
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i zachowywania higieny, pomoc w organizacji deratyzacji i dezynsekcji  oraz  remontu 
mieszkania, 

− organizowanie i uczestnictwo w mediacjach w przypadku rodzin, gdzie występował konflikt 
pomiędzy dorosłymi, 

− pomoc w trudnych negocjacjach z właścicielem mieszkania, które wynajmowali klienci, 

− organizacja opieki nad dzieckiem na czas pobytu matki w szpitalu, 

− wspieranie klientki podczas jej pobytu w szpitalu psychiatrycznym, 

− pomoc rodzicom w dowożeniu dzieci do szpitali psychiatrycznych w sytuacjach 
kryzysowych, 

− zabezpieczenie bezpieczeństwa dzieci w przypadku rodziny, która opuściła teren 
Warszawy, 

− zapewnienie wsparcia emocjonalnego dla małego dziecka w trakcie umieszczania 
w pieczy zastępczej, 

− towarzyszenie dorosłym i dzieciom podczas wizyt lekarskich, 

3) wspieranie w załatwianiu spraw urzędowych, w tym pomoc w przygotowywaniu i wypełnianiu 
dokumentacji, wspólne wizyty w urzędach, towarzyszenie podczas spraw w sądzie;  

4) modelowanie i wspieranie w działaniach z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego 
i zachowywania higieny, w tym: 

− nauka mycia okien i sprzątania mieszkania 

− włączenie w zabiegi pielęgnacyjne - pomoc matce w pozbyciu się insektów z głów dzieci, 
uczestniczenie przy kąpieli dziecka  

− nauka przygotowywania posiłków 

5) nauka i modelowanie różnorodnych sposobów spędzania czasu wolnego z dziećmi w domu 
i poza domem, w tym np. wspólne wyjścia do parku, na imprezy organizowane w ramach "Lata 
w mieście", do sali zabaw  oraz samodzielne organizowanie zajęć i warsztatów w ramach 
projektów socjalnych; 

6) udział w grupach roboczych powoływanych w toku procedury Niebieskiej Karty, oraz innych 
zespołach specjalistów, pracujących w formule interdyscyplinarnej;  

7) udział w spotkaniach organizowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których 
przebywają dzieci;  

8) wspólne opracowywanie planu działania z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej 
z WCPR, pod kątem powrotu dzieci do środowiska;  

9) kierowanie i współpraca z  innymi specjalistami i grupami organizowanymi w OPS a także 
innymi instytucjami organizacjami wspierającymi rodzinę;  

 

Część rodzin objętych asystą udało się zmotywować do udziału w innych programach 
prowadzonych w OPS : 

− Warsztaty Umiejętności Wychowawczych –5 rodziców, 
− Warsztaty „Zabawa Mama i JA” – 5 rodziców  i 5 dzieci, 
− Program Rozwoju Umiejętności Rodzicielskich dla rodziców z niepełnosprawnością 

intelektualną – 7 rodziców 
−  usługi opiekuńczej dla rodzin z dziećmi na podstawie art. 10  Ustawy o wrispz – 27 dzieci 

w 12 rodzinach, 
− specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci o szczególnych potrzebach na podstawie 

art. 10  Ustawy o wrispz – 30 dzieci z 21 rodzin 

W roku 2018 dla rodzin współpracujących z asystentami zostały zorganizowane różne formy 
działań integracyjnych, edukacyjnych i wzmacniających długofalową pracę asystentów.  

W okresie letnim od lipca do września, po raz kolejny zrealizowano projekt  "Aktywne lato". 
Asystenci motywowali i wspierali rodziców w zaplanowaniu oraz towarzyszyli podczas rodzinnych 
wyjść do obiektów kultury i edukacji. Wiele rodzin skorzystało z okazji zwiedzenia ogrodu 
zoologicznego. Jedno z wyjść połączone było z warsztatem edukacyjnym na temat życia zwierząt. 
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Dzieci w wieku szkolnym uczestniczyły w wyjściach na wystawy i do muzeów. Dużą atrakcją był 
aktywny rodzinny wypoczynek w ogólnodostępnych obiektach rekreacyjno-sportowych np. Strefa 
rodziny, Powsin, Lasek Młociński itp. Po raz kolejny wsparciem służyły zaprzyjaźnione  instytucje. 
Jak co roku Straż Miejska, poprowadziła zajęcia w Miasteczku Ruchu Drogowego. Pracownicy 
Miejskich Zakładów Autobusowych przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla dzieci na temat 
bezpieczeństwa w środkach transportu oraz w zakresie budowy nowoczesnego autobusu. Zajęcia 
były prowadzone w bezpośrednim otoczeniu nowej siedziby Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie. 
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia edukacyjne w Zajezdni Tramwajów 
Warszawskich. Dzieci mogły zwiedzić zajezdnię, obejrzeć różnego typu wagony tramwajowe 
oraz wziąć udział w przejażdżce zabytkowym tramwajem po terenie Woli. Łącznie w projekcie 
"Aktywne lato 2018"  wzięło udział 127 osób (84 dzieci i 43 rodziców).   

We wrześniu odbyła się jednodniowa wycieczka do Runowa, gdzie mieści się  ranczo 
zaaranżowane na miasteczko z Dzikiego Zachodu.  Wyjazd miał charakter rekreacyjno - 
edukacyjny. Realizatorzy poprowadzili zabawy i warsztaty sprawnościowe, oraz opowiadali 
o zwyczajach i historii Dzikiego Zachodu. Wzięło w nim udział  49  osób, w tym 27 dzieci. 

W grudniu 2018 r. asystenci nawiązali współpracę z Muzeum Etnograficznym, które 
zorganizowało na swoim terenie warsztaty robienia ozdób i stroików świątecznych. W wyjściu 
wzięło udział 50 osób w tym 29 dzieci.  

W 2018 r. asystenci nawiązali współpracę z młodzieżą z I Społecznego Liceum 
Ogólnokształcącego, która wolontarystycznie zorganizowała akcję p.n. "Ekipa Św. Mikołaja".  
Dzięki tej akcji 37 dzieci były odwiedzone przez Mikołaja i otrzymało prezent świąteczny.  

Asystenci rodziny to kadra wysokokwalifikowanych specjalistów (psycholodzy, pedagodzy). 
Ich pracę koordynuje starszy specjalista pracy socjalnej. Cały Zespół zgodnie z ustawą o wrispz 
stale korzysta z superwizji.  

Asystenci regularnie podnoszą swoje kwalifikacje. W tym roku praca zespołu asystentów 
otrzymała wyróżnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego pn. "Zawsze pomocni" 
przyznawane dla najbardziej zaangażowanych pracowników, instytucji pomocy i aktywnej 
integracji na Mazowszu  

3.1.5. Program „Odpowiedzialna mama”. 
 

  Program dla kobiet w ciąży i po porodzie, do ukończenia 1 roku życia dziecka. Program 
adresowany jest do kobiet wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych, młodych, najczęściej 
samotnych i niedojrzałych, niesprawnych intelektualnie, bezradnych pozostających bez wsparcia 
rodzinnego i społecznego, z rodzin z problemami alkoholowymi, narkotykowymi, przemocy. Do 
programu uczestniczki kierowane są przez pracowników socjalnych, pracowników ochrony 
zdrowia, zaś kwalifikowane przez bezpośredniego realizatora, którym jest specjalista pracy 
socjalnej posiadający dodatkowo kwalifikacje z zakresu pielęgniarstwa i edukacji zdrowotnej. 
Działania podejmowane w ramach programu mają na celu przygotowanie kobiety i członków całej 
rodziny do nadchodzącej zmiany, edukację zdrowotną, pielęgnacyjną, opiekuńczą, wychowawczą, 
uwrażliwienie na potrzeby niemowlęcia i ich rozumienie, profilaktykę przemocy. Kobietom 
przystępującym do Programu wręczane są pakiety edukacyjne z ogólnomiejskiego programu 
profilaktyki krzywdzenia dzieci pt. „Dobry Rodzic – Dobry Start”.  

Działania w ramach programu koncentrują się na kobiecie i urodzonym dziecku ale w polu 
zainteresowania są wszyscy członkowie rodziny, a w szczególności dzieci, nie tylko noworodki 
i niemowlęta). 

W 2018 roku: 

• Liczba wizyt domowych – 285  
• Liczba rodzin objętych  programem – 38, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

− Liczba rodzin objętych programem  cały rok- 10 



           - Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy za rok 2018-              96 

 

− Liczba rodzin, które zakończyły udział w programie z zadowalającą poprawą – Ocena 
ta jest subiektywną opinią realizatora obserwującego czynności i umiejętności 
rodzica/ców na początku i końcu programu oraz oceny rodzica w zakresie poziomu 
zaspokajania potrzeb swojego dziecka/dzieci.  

• Liczba rodzin, w  których program był realizowany krócej niż rok – 28, w tym:   
− w 3 rodzinach zmieniono metodę pracy tj. przed zakończeniem Programu zostało 

objętych pomocą asystenta rodziny, 
− w  2 rodzinach umieszczono dzieci w pieczy zastępczej, 
− 2 rodziny wyprowadziły się do innej dzielnicy, 
− 7 rodzin zrezygnowało z dalszego udziału przed planowanym terminem, 
− 14 rodzin będzie kontynuowało współpracę w 2019 roku. 

 

Ponadto z jednorazowych konsultacji specjalisty skorzystało 7 mam, w tym: 

• 3 rodzinom zaproponowano udział w programie i nie zgodziły się. W tych przypadkach 
poprzestano na jednorazowej edukacji, przekazaniu wskazówek, zaleceń i przekazano do 
monitorowanie pracownikowi socjalnemu. 

• w 4 rodzinach odbyły się jednorazowe wizyty w celu oceny sytuacji zdrowotnej 
i opiekuńczej małych dzieci oraz edukacji rodziców. 

Liczba dzieci w rodzinach  objętych programem – 66 ( w 2017 r. – 53, w 2016 r. – 86,  
w 2015 r.- 97, w 2014 r.- 70), w tym: 

• w wieku 0-3 lata –  42 
• w wieku 4-6 lat – 11 
• w wieku szkolnym – 13 

Zainteresowanie programem utrzymuje się na tym samym poziomie co w roku ubiegłym.  

3.1.6. Program Rozwoju Osobistego Mam (PROM). 
 

Program przeznaczony dla absolwentek innych programów dla rodzin, a w szczególności 
warsztatów umiejętności wychowawczych. Ma na celu zadbanie o własne potrzeby, a także 
doskonalenie umiejętności wychowawczych i psychospołecznych. Praca w tej grupie zmierza do 
rozwijania idei samorządności i samopomocy.  

Zajęcia grupowe odbywają się 1 razy w tygodniu po 2 godziny.  Równolegle do pracy grupy 
mam odbywają się zajęcia opiekuńcze dla dzieci wzbogacone o elementy socjoterapii. Dużym 
zainteresowaniem cieszą się zajęcia integracyjne organizowane z udziałem uczestników programu 
4 razy do roku. W 2018 roku w PROM systematycznie uczestniczyło 10 kobiet 
i 17 dzieci. Obserwujemy zmniejszające się zainteresowanie udziałem w tych zajęciach.  

3.1.7. Program Rozwoju Umiejętności Rodzicielskich dla osób 

z niepełnosprawnością intelektualną wychowujących małoletnie dzieci. 

Program jest kontynuacją zajęć realizowanych od 2015 r. Powstał z potrzeby wsparcia 
rodziców, którzy z powodu doświadczanej niepełnosprawności intelektualnej w niewielkim stopniu 
mogli skorzystać z innych programów wsparcia rodziny. Głównym celem programu jest 
zwiększenie zakresu i podniesienie jakości kompetencji psychospołecznych rodziców 
korzystających z różnych form pomocy społecznej (w tym osób z diagnozą lekkiej 
niepełnosprawności intelektualnej), a w konsekwencji wzrost umiejętności rodzicielskich tych osób.  

Praca prowadzona była formami aktywnymi, wymagającymi od uczestników działania, w myśl 
założenia: "Powiedz, a zapomnę, pokaż a zapamiętam, pozwól wziąć udział, a zrozumiem".  Grupa 
ma charakter otwarty - do osób, które w zajęciach uczestniczą od początku powstania programu 
dołączyć mogą - po uprzedniej konsultacji z prowadzącymi zajęcia - nowe osoby. W 2018 r. 
program prowadzony był w okresie marzec  – grudzień. 
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Na program składały się : 

− 32 spotkań po 2 godziny grupowych psychoedukacyjnych zajęć dla rodziców 

− 32 spotkań po 2 godziny zajęć dla dzieci  

− Cztery 3 – godzinne (12 godzin) spotkania integracyjne dla rodziców i dzieci. 

− 20 godzin konsultacji indywidualnych, z których skorzystało 10 rodziców, 

− 8 godzin zebrań realizatorów programu z pracownikami OPS (pracownikami socjalnymi 
i asystentami rodziny) 

W programie wzięło udział 10 rodziców ( 8 matek i 3 ojciec) i 14 dzieci.  

Zakres tematyczny zajęć dla rodziców obejmował : komunikację, stawianie granic, radzenie sobie 
z trudnymi zachowaniami dziecka, rozwiązywanie konfliktów, podejmowanie decyzji życiowych, 
radzenie sobie z niepełnosprawnością, rozpoznawanie sytuacji przemocowych i  reagowanie na 
nie, odkrywanie zasobów i źródeł wsparcia.  

Rezultaty programu - to obserwowana poprawa w zakresie umiejętności psychospołecznych: 
komunikowania się, w tym również z dziećmi, podejmowania decyzji (wzrost umiejętności analizy, 
większa skłonność do podejmowania decyzji służących członkom grupy i ich rodzinom), radzenia 
sobie z przeżywanymi emocjami swoimi i emocjami przeżywanymi przez dzieci, zwiększenia 
aktywności w różnych sferach życia. 

Obok wyżej wymienionych rezultatów szczególne należy podkreślić wytworzenie się między 
uczestnikami programu bliskich więzi i sieci wsparcia również poza grupą. Ten samopomocowy 
system wsparcia spowodował wśród uczestników programu: 

• zwiększenie poziomu odpowiedzialności za siebie i za dzieci, 

• wzrosła samoocena I przekonanie o własnej sprawczości, 

• wzrósł repertuar sposobów reagowania na sytuacje trudne.  

Obserwujemy zmniejszającą się motywację do systematycznego uczestnictwa w zajęciach. 
W 2019 r. przewidujemy zmianę formy na bardziej atrakcyjną i aktywizującą uczestników. 
 

3.1.8.  Usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi. 
 

W roku 2018 tut. OPS kontynuował  pomoc w formie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi. 
Realizację tego typu usług rozpoczęto już w 2014 r., w oparciu o art. 10  ust.3 pkt 3 uwrspz. Usługi 
polegają na pomocy rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, 
w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu dzieci do placówek wychowawczych, oświatowych, 
zdrowotnych, jak też opiece nad dziećmi, w czasie choroby rodzica, podczas podróżowania licznej 
rodziny po mieście lub gdy rodzice musieli wyjść z domu, w tym m.in. gdy matki uczestniczyły 
w grupowych zajęciach prowadzonych w ramach oferty OPS.  

W 2018 r. pomocy w tej formie udzielono  17 rodzinom, obejmując pomocą 25 dzieci, 
w łącznym wymiarze 2.738 godzin. Pomoc ta jest kierowana do rodzin jako jeden z elementów 
planu długofalowej pracy z rodziną znajdującej się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej 
np. rodziny wielodzietne, rodzice lub dzieci niepełnosprawne lub też osób nie mogących pogodzić 
pracy z opieką nad dziećmi, co uniemożliwiało ich aktywizację zawodową. 

Usługi opiekuńcze dla 
rodzin z dziećmi 

2018 2017 2016 2015 2014 

Liczba rodzin 17 25 32 17 7 

Liczba dzieci 25 37 49 23 12 

Liczba godzin 2.738 2.461 2.484 1.606,5 638 

Tabela 31. Usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi. 
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Zamierzamy kontynuowanie tej formy pomocy na podobnym poziomie.  

W przeprowadzonym w grudniu 2018 r. postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy 
usługi w 2019r wystąpiły poważne problemy z uwagi na brak zainteresowania zarówno podmiotów 
gospodarczych jak organizacji pozarządowych realizacją takiego działania.  

3.1.9. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi.  
 

Od 2012 r. na podstawie dokonanej diagnozy potrzeb, dla rodzin  którym wychowują się dzieci 
o szczególnych potrzebach wynikających z  zaburzeń rozwojowymi, OPS udziela pomocy 
usługowej w oparciu o zapisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 10 
ust 3 pkt 3) - są to usługi specjalistyczne dla rodzin z dziećmi. Forma ta cieszy się dużym 
zainteresowaniem rodziców, którzy z różnych względów życiowych, nie mogą zapewnić dzieciom 
wsparcia i pomocy w placówkach terapeutycznych. 

Usługa polega na prowadzeniu zajęć indywidualnych o charakterze terapeutycznym z dziećmi 
przejawiającymi zaburzenia lub ze zdiagnozowanymi zespołami chorobowymi typu: ADHD, 
spektrum autyzm, Zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna, nadpobudliwość 
psychoruchowa. Zajęcia prowadzone są w czasie  spotkań w domu w obecności rodziców, którzy 
są włączeni w działania mające na celu pomóc dziecku. Duży nacisk kładziony jest na ich edukację 
i modelowanie zachowań rodzicielskich.  

W 2018 r. pomocy w formie usług specjalistycznych dla rodzin z dziećmi, udzielono 
34 dzieciom, wychowujących się w 24 rodzinach, w łącznym wymiarze 1.515 godzin. 

Praca miała charakter długofalowy, część dzieci była objęta tego rodzaju wsparciem dłużej niż 
rok. Pracownicy OPS zauważali widoczne efekty programu zarówno u dzieci jak i rodziców: 
poprawa wyników szkolnych, podniesienie aktywność spędzania czasu wolnego, lepsze 
funkcjonowanie pomiędzy rodzeństwem, pozytywne zmiany w komunikowaniu się rodziców 
z dziećmi, poprawę relacji z rodzicami.  

Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla rodzin  
z dziećmi 

2018 2017 2016 2015 2014 

Liczba rodzin 24 26 18 16 14 

Liczba dzieci 34 34 24 23 22 

Liczba godzin 1.515 1.289,5 1.300 1.300 690 

Tabela 32. Usługi specjalistyczne dla rodzin z dziećmi. 

Potrzeby w tym zakresie utrzymują się od 2 lat na zbliżonym poziomie. 

3.1.10. Program integracyjno-edukacyjny dla rodzin cudzoziemskich. 
 

W 2018 r. pracownicy DWPR we współpracy z pracownikami Zespołu ds. osób bezdomnych 
i cudzoziemców ( a po zmianach organizacyjnych- Działu Pomocy Osobom Bezdomnym) 
zainicjowali i przeprowadzili pilotażowy program wsparcia dla rodzin cudzoziemskich. Do projektu 
zaproszono rodziny czeczeńskie korzystające z pomocy OPS. Program miał główne dwa cele: 
integrację wewnątrzrodzinną i pomiędzy rodzinami oraz podnoszenie umiejętności 
wychowawczych.  

Na program składały: 

− Program warsztatowo- edukacyjnych realizowany w czasie 8- dniowego wyjazdu 
wakacyjnego dla rodzin z dziećmi – uczestniczyło 4 rodziny (6 dorosłych i 16 dzieci. 
Program i wyjazd dla tej grupy poprowadzili specjaliści z Fundacji OCALENIE, 
a finansowany był przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.  

− Rodzinne wyjście do ZOO – wzięło udział 11 rodzin ( 11 dorosłych i 42 dzieci) 
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− Wycieczka edukacyjna do Runowa z w czasie której uczestnicy zapoznali się z historią 
i zwyczajami z Dzikiego Zachodu oraz brali udział w zabawach i grach zręcznościowych. 
Uczestniczyły w niej 3 rodziny ( 3 dorosłych i 14 dzieci). 

Działania te cieszyły się dużym zainteresowaniem rodzin, zarówno dorośli jak i dzieci chętnie 
brali udział, byli bardzo zmotywowani i zdyscyplinowani, deklarowali udział w kolejnych 
wydarzeniach oraz zgłosili potrzebę zajęć edukacyjnych w zakresie wychowania. 

W 2019 r. zostanie opracowany harmonogram systematycznych zajęć oraz spotkań 
integracyjnych.  

3.1.11. Warsztaty Umiejętności Wychowawczych. 
 

Warsztaty umiejętności wychowawczych, adresowane są do rodziców, którzy mają trudności 
wychowawcze lub chcą rozwijać swoje kompetencje rodzicielskie. Głównymi jednak odbiorcami 
programu są rodzice kierowani przez pracowników socjalnych, sądowych kuratorów rodzinnych, 
asystentów rodziny, a więc rodzice z dużymi deficytami wychowawczymi. Warsztaty składają się 
z 10-ciu 2-godzinnych spotkań, w których biorą udział sami rodzice. By umożliwić uczestnictwo w 
zajęciach tym klientom, którzy na zajęcia muszą przyjść z dziećmi, zapewniona jest opieka 
pedagoga i wolontariuszy.  

Bezpośrednim celem warsztatów jest nabycie przez uczestników umiejętności 
wychowawczych takich jak: 

− umiejętność aktywnego, wspierającego słuchania 

− nawiązywania efektywnej współpracy z dzieckiem 

− modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania 
różnorodnych form przemocy 

− wyrażania przez rodziców oczekiwań w taki sposób, by były one przez dziecko 
respektowane 

− rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, a także radzenia sobie 
z "trudnymi" uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka 

− uwalniania siebie i dziecka od ograniczającego funkcjonowania w rolach 

− pomocy w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości 
i zdolności, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego 
człowieka 

− mądrego wspierania w rozwoju samodzielności dziecka.  

Rekrutacja na warsztaty odbywa się głównie w ramach klientów OPS, ale od 2 lat 
obserwujemy stale zwiększającą się liczbę rodziców, których sąd zobowiązuje do udziału 
w warsztatach lub kurator w toku sprawowania nadzoru.  

W 2018 roku przeprowadzono 2 cykle zajęć:  

I cykl – realizowany w I półroczu, w którym uczestniczyło 23 osób 

II cykl – realizowany w II półroczu, w którym wzięło udział 14 osób 

Łącznie w Warsztaty Umiejętności Wychowawczych uczestniczyło 37 rodziców, 
a w zajęciach opiekuńczych dla dzieci wzięło udział 10 dzieci. 

Na zakończenie I cyklu zajęć zorganizowano wspólne wyjście integracyjne do sali zabaw 
Kolorado, w czasie którego dzieci bawiły się, a rodzice mieli czas na wymianę wzajemnych 
doświadczeń, rozmowę o trudnościach i sukcesach wychowawczych. W spotkaniu tym wzięło 
udział 10 rodziców i 10 dzieci.  

W końcowym etapie II cyklu zajęć dodatkowo zrealizowane zostało wspólne wyjście do kina 
na film „7 uczuć”, dotyczący problematyki wychowawczej. Treść filmu była omawiana na kolejnych 
zajęciach i służyła analizie własnych postaw rodzicielskich. 
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Reasumując, OPS realizuje szeroką gamę programów dla różnych grup odbiorców, stosując 
różne formy oddziaływań. Zestawienie przedstawiono w tabeli Nr 33. 

Lp. NAZWA PROGRAMU 
Liczba 
rodzin 

Czas 
trwania 

Forma 
oddziaływania 

1. Poradnictwo specjalistyczne 565 
Działanie 

ciągłe 
Krótko  

i długoterminowe 

2. Rodzina pod specjalnym 
nadzorem 

242 
Działanie 

ciągłe 

Działanie 
interwencyjne, 

krótkookresowe 

3. Praca z rodziną naturalną dzieci 
przebywających w pieczy 
zastępczej 

82 
Działanie 

ciągłe 
Długotrwała pomoc 

4. Asysta rodzinna 142 
Działanie 

ciągłe 
Długotrwała pomoc 

5. „Odpowiedzialna mama” 38 
Działanie 

ciągłe 
Długotrwała pomoc 

6. 

PROM - program dla mam 17 

Styczeń – 
grudzień z 
przerwą 

wakacyjną 

Długotrwała pomoc 

7.  
Program rozwoju umiejętności 
rodzicielskich 

10 

styczeń-
grudzień z 

wyłączeniem 
wakacji 

Długotrwała pomoc- 
wsparcie 

8. Usługi opiekuńcze dla rodzin 
 z dziećmi 

17 

(25 dzieci) 

styczeń - 
grudzień 

Dodatkowa pomoc 
uzupełniająca inne 
długofalowe formy 

9. Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla rodzin z 
dziećmi 

24 

(34 dzieci) 

maj-
grudzień- 
1289,5h 

Dodatkowa pomoc 
uzupełniająca inne 
długofalowe formy 

10. Program edukacyjno- 
integracyjny dla rodzin 
cudzoziemskich 

11 rodzin 

(42 dzieci) 

Lipiec - 
grudzień 

Kilka działań 
akcyjnych 

11. Warsztaty umiejętności 
wychowawczych 

37 
2 edycje po 
11 spotkań 

Działanie okresowe, 
grupy zamknięte. 

Tabela 33. Programy realizowane w ramach Programu Pomocy dziecku i Rodzinie. 

3.2. PROGRAM PROMOCJI ŚWIADOMEGO I AKTYWNEGO RODZICIELSTWA 

– KLUB RODZINA NA 102. 

Klub RODZINA na 102 to: 

− nowy, realizowany od 2018 r. program, na który składają się różnego rodzaju formy 
edukacyjne: wykłady, seminaria, konsultacje indywidualne, warsztaty,   

− przyjazne miejsce spotkań wolskich rodzin, gdzie można rozmawiać o rodzicielskich 
wyzwaniach i problemach, doskonalić umiejętności wychowawcze, poszerzać wiedzę, 
spędzać czas na wspólnej zabawie z dzieckiem, czerpać siłę i wsparcia ze spotkań 
z innymi rodzicami. 

 
W 2018 roku w ramach Klubu przeprowadzono: 

1.  Warsztaty „Zabawa, Mama i Ja” –  zajęcia dla rodziców z dziećmi w wieku 1,5 - 3 lat, którzy 
chcą wzbogacić swoją wiedzę oraz rozwijać umiejętności w codziennym spędzaniu czasu 
z dziećmi.  Mamy uczyły się jak kreatywnie i z pomysłem organizować dziecku zabawę, która 
będzie  rozwijała jego sprawność fizyczną i psychiczną. W czasie zajęć mamy i dzieci zachęcane 
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były do twórczego wykorzystania łatwo dostępnych materiałów i tworzenia wspólnych prac. Miały 
też możliwość podzielenia się doświadczeniem sukcesów i trudności w wychowywaniu dzieci.  
Celem pracy było tworzenie i wzmacnianie więzi matka – dziecko.  

W 2018 r. odbyło się 8 spotkań w okresie styczeń – luty, w których uczestniczyło 9 mam, 
1 dziadek i 11 dzieci. Warsztat ten został przekształcony pod względem organizacyjnym 
i włączony w Program SAM, przedstawiony poniżej w pkt 3. 

Doświadczenia z prowadzenia tych zajęć pokazują dużą przydatność, są lubiane przez dzieci 
i rodziców. Z uwagi na to, że są przeznaczone dla rodziców z małymi dziećmi, mają duży wpływ 
na budowanie więzi matka – dziecko, mającej kardynalny wpływ na kształtowanie późniejszych 
relacji społecznych i osobowość dziecka.  

2.  Warsztaty „Być ojcem”. Powodem stworzenia oferty poświęconej tematyce ojcostwa była 
analiza problemów zgłaszanych, bądź obserwowanych u klientów Ośrodka, w tym również 
uczestników Warsztatów Umiejętności Wychowawczych. Udział w warsztatach, w czasie których 
omawiany był temat autorytetu, szacunku, jego budowanie, służył poszukiwaniu nowych sposobów 
funkcjonowania i kontaktowania się w relacji z dzieckiem.  

Ofertę zajęć skierowano nie tylko do klientów Ośrodka, ale także do tych ojców, którzy 
dotychczas nigdy nie korzystali ze wsparcia instytucji, a mieszkają na terenie dzielnicy Wola. 
Udział w warsztatach poprzedzony był indywidualną konsultacją psychologiczną. Służyła ona 
zapoznaniu się wstępnie z motywacją i oczekiwaniami zgłaszających się ojców, jak również 
zapoznaniu z dokładniejszym programem i formą zajęć. 

Łącznie w 2018 r. zrealizowano 2 cykle zajęć.  

− I cykl realizowany był w okresie 05.02-12.03.2018 r. i składał się z 6 spotkań 

− II cykl - zrealizowano w terminie 18.10-13.12.2018 r. i składał się z 8 spotkań.  

Program został poszerzony po dokonaniu analizy I cyklu i zgłaszanych przez uczestników 
potrzeb o tematykę konfliktów rodzinnych i sposobach ochrony dziecka, zadbania o jego potrzeby 
i uczucia w tej trudnej dla niego sytuacji. 

Łącznie w dwóch cyklach warsztatów wzięło udział 22 ojców. Program zajęć obejmował 
następujące tematy: 

− Co to znaczy być dobrym ojcem? 

− Rola ojca w wychowaniu dziecka. 

− Potrzeby dziecka i ojca, jak je zrozumieć i zadbać o ich zaspokojenie? 

− Jak radzić sobie z własnymi uczuciami, jak pomóc dziecku w przeżywaniu i wyrażaniu 
uczuć? 

− Autorytet ojcowski - jak go budować? 

− Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi. 

− Komunikacja w relacji ojciec-dziecko oraz ojciec- partnerka/matka dziecka. 

− Konflikty rodzinne. 

− Odkrywanie i wzmacnianie mocnych stron ojca i dziecka. 

 

Warsztat miał charakter zamkniętej grupy spotkaniowej. Prowadzony był w formie dyskusji 
przeplatanych ćwiczeniami, doświadczeniami proponowanymi przez prowadzących, w których 
udział umożliwiał inne spojrzenie na samego siebie i swój sposób myślenia oraz funkcjonowania. 

Po zakończeniu warsztatów dzięki anonimowej ankiecie uczestnicy mogli podzielić się 
informacją zwrotną na temat oceny zaproponowanych treści i form zajęć, oraz przekazać 
informację odnośnie uwag czy oczekiwań związanych z tego typu ofertą.  
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3. Program SAM – to  zajęcia warsztatowe dla całych rodzin odbywające się cyklicznie: 

- S - jak Sensoryka - warsztaty dla rodziców z dziećmi w wieku 0,5 - 1,5 r. z zabawami 
rozwijającymi wszystkie zmysły dziecka, małą i dużą motorykę.  

- A - jak Arteterapia - warsztaty dla rodziców z dziećmi w wieku 7-11 lat, których głównym 
tematem była twórcza zabawa sztuką, głównie muzyką 

- M - jak Maluch - dla rodziców z dziećmi w wieku 1,5 - 3 lata, z elementami kreatywnej, 
twórczej zabawy rozwijającej sferę poznawczą, emocjonalną, sprawność fizyczną 
i wzmacniające więź rodzic-dziecko ( to przeorganizowane zajęcia prowadzone wcześniej 
wyłącznie do klientów OPS pod nazwą “Zabawa , mama I Ja”). 

 

Element programu VI -  4 spotkania IX/X – 4 spotkania 

S jak Sensoryka 6 mam + 6 dzieci 6 mam + 6 dzieci 
A jak Arteterapia 6 rodziców + 5 dzieci 

M jak Maluch 8 mam i 8 dzieci 8 mam i 8 dzieci 

Tabela 34. Uczestnictwo w programie SAM. 

4. Program wsparcia i edukacji rodziców nastolatków pn. „Być rodzicem nastolatka”.  

Jego celem jest  dostarczenie rodzicom wiedzy o etapach tego okresu, zmianach 
zachodzących w organizmie nastolatka, świecie jego potrzeb, uczuć, zainteresowań oraz roli 
rodzica - możliwych strategiach wychowawczych. Program składał się z indywidualnych konsultacji 
pedagogicznych dla rodziców oraz zajęć seminaryjno-wykładowych poświęconych następującym 
tematom: 

− "Zrozumieć nastolatka" - charakterystyka wieku dojrzewania z perspektywy 
psychologiczno-pedagogicznej. 

− Rodzic też człowiek" - Trudno być rodzicem nastolatka, u którego buduje się tożsamość - 
często w burzliwy dla całej rodziny sposób. Jak to przetrwać? 

− "Seksualność nastolatka" - jak rozmawiać z nastolatkiem o seksualności? 
− "Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne u młodzieży - czy na pewno moda?" - 

Jak zrozumieć nastolatka? Jak wspierać osoby dokonujące samouszkodzeń? 
− "Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży" - czynniki ryzyka, jak działać w sytuacji 

kryzysowej, psychoedukacja rodziców 

W programie "Być rodzicem nastolatka" w konsultacjach pedagogicznych uczestniczyło 
łącznie 26 rodziców, w tym odbyło się 26 konsultacji z rodzicami, w 4 konsultacjach uczestniczyły 
dzieci oraz odbyło się 8 konsultacji rodzinnych.  

W zajęciach seminaryjno-wykładowych łącznie wzięło udział 48 rodziców. 
 

5. „Rodzinny Trójbój Świąteczny – cykl okolicznościowych, świątecznych warsztatów 
rodzinnych : 

− spotkanie andrzejkowe (gry, zabawy, wróżby, pogadanka o obrzędach i zwyczajach) – 
uczestniczyło 8 rodziców + 11 dzieci 

− warsztat kulinarny (lepienie pierogów i zdobienie pierników) – wzięło udział 14 rodziców 
i 10 dzieci 

− świąteczne muzykowanie (pogadanka o zwyczajach i tradycjach świątecznych, 
kolędowanie) – 3 dorosłych 5 dzieci). 

Wszyscy rodzice po zakończeniu wykładu sygnalizowali zadowolenie z udziału w zajęciach 
i zainteresowanie dalszym pogłębianiem poziomu swojej świadomości i wiedzy. 

Stworzenie przyjaznego miejsca spotkań dla wolskich rodzin, miejsca które zapisze się 
w świadomości zbiorowej mieszkańców, jest niewątpliwie działaniem długofalowym. Wymaga 
czasu i stale uaktualnianej i atrakcyjnej oferty programowej. Z tego powodu istotne jest 
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kontynuowanie działań w ramach Klubu Rodzina na 102, gdyż wszelkie działania 
psychoedukacyjne przyczyniają się do profilaktyki dysfunkcji, ograniczenia zachowań i sytuacji 
zagrażających w rodzinach, uzależnień, występowania przemocy czy podejmowania zachowań 
ryzykownych.  

Ponadto prowadzono działania uzupełniające i wzmacniające efekty prowadzonych 
programów  dla rodzin 

1. Wakacyjne wyjazdy rodzinne.  

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola po pozytywnych doświadczeniach z lat ubiegłych 
wspólnie z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia zorganizował wyjazdy profilaktyczne dla 
rodzin. Celem wyjazdów jest pogłębianie, doskonalenie umiejętności wychowawczych, poprawa 
relacji w rodzinie, a także rodzinny wypoczynek, rekreacja i zabawa. Osoby zakwalifikowane na 
wyjazd, przez cały rok uczestniczyły w różnych  programach dla rodzin, organizowanych 
i realizowanych przez pracowników Ośrodka. 

W czasie trwania turnusów odbyło się szereg grupowych i rodzinnych zajęć oraz 
indywidualnych spotkań, swą treścią, formą dostosowanych do potrzeb i oczekiwań wszystkich 
uczestników, a także warunków turystycznych. Na tych rodzinnych wczasach, rodzice i ich dzieci,  
mieli możliwość trenowania umiejętności, jakie nabywali w ciągu roku na zajęciach warsztatowych. 

Odbiorcy Organizator Realizator Miejsce 
Czas 

trwania 
Liczba 

uczestników 
Liczba 
dzieci 

Rodziny 
cudzoziemskie 

WSSiZ Fundacja 
Ocalenie 

Ośrodek 
Szkoleniowo-
wypoczynko
wy w Marózie 

8 dni 6 16 

Rodziny 
doświadczając
e przemocy 

WSSiZ Firma: Usługi 
Psychologiczn
e- Bożena 
Doroszewska 

Ośrodek 
Szkoleniowo-
wypoczynko
wy w Marózie 

8 dni 7 

 

14 

Łącznie - - -  13 30 
Tabela 35. Profilaktyczne wyjazdy dla rodzin zorganizowane w 2018r. 

2. ”Lato dla Malucha” – zajęcia opiekuńcze dla dzieci z rodzin objętych całorocznymi 
programami.  

Już kolejny (od 2011 r.) raz w okresie wakacji w Ośrodku zorganizowano zajęcia opiekuńcze 
dla dzieci  w wieku przedszkolnym. Jest to odpowiedź na zgłaszane przez klientów potrzeby. Dzieci 
kwalifikowane do zajęć nie uczęszczają do przedszkoli, a ich matki nie pracują i nie mają 
możliwości stworzenia kontaktów w grupie rówieśniczej. Zajęcia służyły nawiązaniu kontaktów 
rówieśniczych, aktywizacji umysłowej i ruchowej. Odbywały się w Ogródku Jordanowskim 
ul. Ludwiki 2/4.  W zajęciach uczestniczyły dzieci w wieku 3- 6 lat. Zajęcia  o charakterze 
ogólnorozwojowym zawierały elementy profilaktyki (zdrowotnej, uzależnień) i terapii. Głównym 
celem zajęć jest atrakcyjne i aktywne  spędzenie wolnego czasu, kształtowanie prawidłowych 
umiejętności w zakresie samodzielności i niezależności. Zajęcia przeprowadzono w dwóch 
dwutygodniowych turnusach, w których łącznie uczestniczyło 19 dzieci. Zajęcia odbywały się 
5 razy w tygodniu po 4 godziny, tak więc w ramach jednego turnusu przeprowadzonych było 
40 godzin pracy grupowej z dziećmi. Ponadto rodzice mieli możliwość skorzystania z poradnictwa 
pedagogicznego – z pedagogiem prowadzącym zajęcia, mogli porozmawiać o umiejętnościach 
swojego dziecka, jego mocnych stronach i obszarach do systematycznej pracy. Pedagog podzielił 
się także swoimi obserwacjami ze specjalistami prowadzącymi systematyczną pracę z rodzinami 
dzieci uczestniczących w zajęciach, udzielając poradnictwa pedagogicznego, co do dalszej pracy 
z rodzicami i dziećmi.  

Zapotrzebowanie na tę formę wspierania rodziny utrzymuje się od trzech lat na podobnym 
poziomie. Zajęcia dostarczają materiału diagnostycznego do pracy z rodziną. To doświadczenie 
pokazuje, że nawet kilkutygodniowe zajęcia dla dzieci, bywają impulsem do wprowadzeniu zmian 
w życiu dzieci i ich rodziców.   
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3. Organizacja spotkań świątecznych dla dzieci i rodzin objętych wsparciem OPS. 

W grudniu rodziny objęte długofalową pomocą uczestniczyły w różnorodnych, co do miejsca, 
formy i tematyki spotkaniach świątecznych, opłatkowych, mikołajkowych.  

1) Dzięki współpracy z młodzieżą z I LO w ramach organizowanej przez nich akcji 
charytatywnej pn. „Ekipa Św. Mikołaja”, 37 dzieci z rodzin objętych asystą zostało 
odwiedzonych przez Mikołaja i otrzymało prezent gwiazdkowy. 

2) Dla dzieci wychowujących się w rodzinach dotkniętych przemocą, zorganizowano 
całodniową wycieczkę do „Kwatery św. Mikołaja” w Kawęczynie, gdzie dzieci i ich mamy 
brały udział w różnorodnych warsztatach świątecznych oraz miały okazje do zabawy. 
Uczestniczyło 45 osób (dzieci z opiekunami).  

3) Rodziny których rodzice uczestniczą w długofalowych programach w DWPR skorzystały 
z rodzinnych wyjść do Sali zabaw KOLORADO z okazji Mikołajek i Sylwestra – 100 dzieci 
z opiekunami. 

4) Rodziny objęte asystą uczestniczyły w warsztatach robienia ozdób i stroików świątecznych  
w Muzeum Etnograficznym. Wzięło w nich udział 50 osób w tym 29 dzieci.  

5) W ramach wszystkich grup wsparcia odbyły się spotkania opłatkowe; dzieci otrzymały 
symboliczne słodkie upominki. 

4. Pomoc rzeczowa dla rodzin – współpraca z Fundacją Family for Family  

OPS w okresie 19.05.2015 r.-30.06.2018 r. współpracował z Fundacją Family for Family. Misją 
Fundacji było udzielenie wsparcia dzieciom z mniej zamożnych rodzin w postaci pomocy 
materialnej: ubrań, zabawek, książek, itp. od dzieci z rodzin współpracujących z Fundacją, 
zainteresowanych niesieniem pomocy innym. W ciągu tego okresu z programu realizowanego 
przez Fundację skorzystało 121 dzieci z 53 rodzin.  

W 2018 r. do dnia 30 czerwca z pomocy rzeczowej skorzystało 53 dzieci z 43 rodzin, liczba 
paczek przekazanych dzieciom przez zaangażowane w długofalową pomoc rodziny wyniosła 194 
plus dodatkowo 20 paczek przekazały rodziny, które zgłosiły się do Fundacji i były zainteresowane 
udzieleniem wsparcia jednorazowo.  

Fundacja Family for Family z dniem 30.06.2018 r. zakończyła swoją działalność, ale 
zainicjowana wśród rodzin przez Fundację gotowość niesienia pomocy innym nie upadła. 
Z informacji uzyskanych od współpracujących z OPS rodzin, wiadomo, że w niektórych 
przypadkach przekazywanie paczek między połączonymi rodzinami odbywa się nadal, bez 
pośrednictwa Fundacji.  

5. Wsparcie społeczne dla dzieci – współpraca z Fundacją Big Brothers Big Sisters 

OPS od czterech lat na podstawie zawieranych porozumień współpracuje z Fundacją Big 
Brothers Big Sisters, której misją jest pomoc dzieciom mającym trudności w zrealizowaniu ich 
potencjału, poprzez zapewnienie bezpiecznej i trwałej relacji z mentorem, mającym na celu 
zmienić ich życie na lepsze.  

W wyniku podjętej współpracy do Fundacji od początku współpracy zgłoszonych zostało 26 
dzieci, z czego tylko 6 do chwili obecnej korzysta ze wsparcia mentora i ze współpracy jest bardzo 
zadowolonych.  
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CZĘŚĆ IV- DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA 

PRZEMOCY I UDZIELANIA WSPARCIA OSOBOM I RODZINOM 

DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY. 
 

4.1 „RODZINA BEZ PRZEMOCY”- PROGRAM WSPARCIA I POMOCY DLA 

OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY. 

W 2018 roku na Program składały się : 

− Interwencja – zarówno wobec ofiary jak i sprawcy, podejmowane w siedzibie OPS jak  
i w środowisku u klienta 

− Poradnictwo – dla osób doznających przemocy i stosujących przemoc 

− pomoc psychologiczna (dot. doświadczania przemocy, kryzysu) 

− konsultacje psychologiczne dot. dzieci z rodzin dotkniętych przemocą 

− grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy 

− grupa rozwoju osobistego dla osób doświadczających przemocy 

− grupa dla osób współuzależnionych doznających przemocy psychicznej 

− indywidualna pomoc asystenta dla seniorów doświadczających przemocy 

− mediacje   
 

Główne elementy Programu „Rodzina bez przemocy”: 
 

1. Poradnictwo indywidualne : psychologiczne i socjalne. 
 

Główną formą pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą są konsultacje indywidualne, 
prowadzone z każdą osobą objętą pomocą. 
Konsultacje indywidualne dotyczące przemocy mają na celu: 
 

− podjęcie działań interwencyjnych zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa klienta 
w aspekcie prawnym, socjalnym, społecznym, psychologicznym,   

− opracowanie planu bezpieczeństwa, 

− poradnictwo - instruowanie dotyczące przeciwdziałania sytuacji przemocy, informowanie 
o prawach, miejscach i formach pomocy 

− uruchomienie procedur chroniących tj. Niebieska Karta, zgłoszenie do Policji, 
zawiadomienie Prokuratury. 

− działania zmierzające do przeciwdziałania skutkom przemocy, 

− motywowanie do udziału w grupie wsparcia, 

− zapoznanie z ofertą Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie. 
 

Indywidualne konsultacje psychologiczne mają na celu: 
 

− udzielanie wsparcia, 

− przerwanie izolacji społecznej i emocjonalnej klientów, 

− edukację na temat zjawiska przemocy, 

− diagnozę: doświadczanej przemocy, stopnia jej nasilenia, skutków przemocy, rezultatów 
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poszukiwania pomocy, 

− dostarczenie wiedzy na temat problemów związanych z przemocą lub/i uzależnieniem 
i funkcjonowaniem rodziny z problemami przemocy i alkoholizmu, 

− bieżącą diagnozę potencjalnego zagrożenia życia, 

− pomoc klientom doświadczającym innych sytuacji problemowych min. kryzysu, konfliktów 
etc. 

− skierowanie do odpowiedniego ośrodka, poradni itp. 

Ważnym elementem pracy z osobami doświadczającymi przemocy jest ciągłe inicjowanie 
kontaktu telefonicznego z klientami przez pracowników w celu: zaproponowania oferty pomocowej 
działu lub innego podmiotu, monitorowania sytuacji przemocy, motywowania do uczestnictwa 
w grupach wsparcia, udzielenia wsparcia psychologicznego. 

 
Kolejny rok udzielana  była pomoc psychologiczna dla dzieci wychowujących się w rodzinach 

dotkniętych przemocą i konsultacje dla ich niekrzywdzących rodziców. W 2018 r. odbyły się  144 
konsultacje indywidualne dla 51 rodzin (rodziców- 51 i  25- dzieci). Głównie konsultacje były 
przeznaczone dla klientek, biorących udział w grupach wsparcia zgłaszających trudności 
z funkcjonowaniem dzieci w związku z problemem przemocy w rodzinie oraz będących w konflikcie 
około rozwodowym. 
 

W poniższej tabeli przedstawiono dane dot. poradnictwa indywidualnego. 
 

Działanie  2018 2017 2016 2015 2014 

Konsultacje 
indywidualne* 

1305* 1499* 1329 1487 1346 

Liczba osób 502 602 585 583 365 

Niebieskie Karty 
wypełnione przez 

OPS 
65 59 80 82 80 

Tabela 36. Poradnictwo indywidualne dla rodzin dotkniętych przemocą w latach 2014-2018. 

 

* Ogółem udzielono 1 305 konsultacji indywidualnych dla 502 osób, w tym : 

− 365 - konsultacji indywidualnych psychologicznych dla osób doświadczających przemocy, 

− 530 – poradnictwo socjalne dot. przeciwdziałania przemocy dla osób doświadczających 
i stosujących przemoc , 

− 73 – liczba rozmów interwencyjnych z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy, 

− 71 – monitorowanie losów dziecka po zakończeniu procedury Niebieskie Karty, 

− 266 – monitorowanie sytuacji w rodzinach dotkniętych przemocą w ramach planu pomocy 
opracowanego przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

Ponadto poradnictwo udzielane jest w formie innej niż konsultacja indywidualna. W 2018 r. odbyło 
się: 

− 700 konsultacji w ramach programu asystent osoby starszej doświadczającej przemocy 

− oraz 1833 konsultacji w ramach wsparcia grupowego. 

2. Interwencja - Procedura Niebieskiej Karty. 
 
 W związku z podejrzeniem występowania przemocy w rodzinie pracownicy OPS wszczęli 
procedurę „Niebieskiej Karty” w 65 przypadkach, wskazując jako podejrzane 
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o doświadczanie przemocy: 59 kobiet i 6 mężczyzn. W rodzinach tych wychowuje się 40 
małoletnich dzieci. Wśród osób doświadczających przemocy było 19 seniorów. 

 

Pracownicy Działu podejmują również działania interwencyjne wobec osób podejrzanych 
o doznawanie przemocy w ramach procedury „Niebieskiej Karty” we wszystkich 
przypadkach wszczętych przez inne  instytucje. W 2018 r. takich NK było 163 (dla porównania 
w 2017 r. było ich 363); spadek ogólnej liczby założonych NK w 2018 r. wiąże się z tym, że Policja 
założyła o 153 mniej NK niż w 2017). W tych przypadkach pracownicy OPS nawiązują kontakt 
i podejmują działania pomocowe, informując o ofercie specjalistycznej pomocy OPS i innych 
podmiotów. Pracownicy również realizują zadania zlecone przez Zespół Interdyscyplinarny i grupy 
robocze oraz monitorują sytuację w rodzinie dotkniętej przemocą przez cały czas trwania 
procedury NK – 266 kontaktów (głównie osobistych). 

W 2018 r. roku pracownicy OPS pracowali we wszystkich 211 pracujących grupach 
roboczych ( w 2017 r. – 254, w 2016 r. – 226, w 2015 r. - 206), biorąc udział w 854 posiedzeniach 
( w wielu udział więcej niż 1 pracownika OPS, np. psycholog i pracownik socjalny). 

Od 1 marca 2016 r. na podstawie Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy nr 4B/2016 z dnia 12 lutego 2016 r. pracownicy Działu Wsparcia 
i Pomocy Rodzinie OPS Wola monitorują sytuację rodzin, w których prowadzona była 
procedura Niebieskiej Karty dla dziecka. Działania w ramach monitoringu prowadzone są 
min.1 raz na 3 miesiące (częściej w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa dziecka). 
Monitoring jest prowadzony na podstawie wizyt przeprowadzonych w środowisku, informacji od 
członków rodziny itp. oraz informacji od pracowników lokalnych instytucji tj. innych pracowników 
OPS, policji, kuratorów, placówek oświaty, świetlic środowiskowych itp. Przeprowadzono 
monitoring w 36 rodzinach, w których wychowuje się 70 dzieci, w tym 48 wskazanych w Niebieskich 
Kartach, jako doświadczające przemocy. Liczba wykonanych działań – 71. W ciągu trzech lat 
w toku działań podejmowanych w ramach monitoringu, nie ujawniono ponownego wystąpienia 
przemocy. 

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracownicy Zespołu podejmowali również 
rozmowy interwencyjne z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy w rodzinie wskazanymi 
w procedurach „NK”. W 2018 odbyły się konsultacje dla 70 osób ( 58 mężczyzn i 12 kobiet). 

3. Pomoc udzielana w ramach prowadzonych grup wsparcia. 
 

Praca z osobami doświadczającymi przemowy w formach grupowych ma na celu: 
 

− obniżenie poziomu napięć i niepokoju związanego z aktualnymi, urazowymi przeżyciami 
w rodzinie, 

− naukę podstawowych umiejętności komunikacyjnych, modelowanie zachowań służących 
dbaniu o swoje życie, znajomość swoich praw, pomoc w budowaniu poprawnych relacji 
w rodzinie, 

− edukację związana z problematyką przemocy w rodzinie, 

− zapobieganie transmisji przemocy 

− dzielenie się doświadczeniem w pokonywaniu trudności życiowych, 

− przeciwdziałanie lub pomoc w wyjściu z „bezradności”, 

− uczenie się nowych zachowań wobec sprawcy, obrona swoich praw, 

− pomoc w odbudowywaniu własnej mocy sprawczej, poczucia własnej wartości, 

− udzielanie wsparcia, pomoc w lepszym rozumieniu siebie i innych, 

− doświadczenie zrozumienia i wspólne szukanie rozwiązań zgłaszanych problemów, 

− informowanie o różnych możliwościach działania na rzecz ochrony siebie tj. interwencje 
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Policji,  procedura Niebieskiej Karty i innych aspektach pomocy prawnej. 

 
W 2018 roku prowadzonych było 5 grupy, w których uczestniczyło łącznie 145 osób 

doznających przemocy. Odbyło się łącznie 219 spotkań tj. 479 godzin wsparcia grupowego: 
 

1) Grupa interwencyjna- „Rodzina bez przemocy” prowadzona przez cały rok, 
z przerwą wakacyjną; zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 2 godziny (w godz. 
popołudniowych). Jest przeznaczona głównie dla klientek pracujących. W 2018 r. odbyło 
się 40 spotkań grupy, w których łącznie uczestniczyło 40 kobiet; w spotkaniu średnio               
8-9. W czasie trwania grupy, zapewniona była opieka nad dziećmi. Zajęcia opiekuńcze 
prowadzone były przez pedagoga wspieranego przez wolontariuszy. W 2018 r. 
w zajęciach uczestniczyło  33 dzieci, na spotkanie przyprowadzanych było od 4 do 10 
dzieci. 

2) Grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji życiowej. Jest przeznaczona dla kobiet nie pracujących, sprawującymi 
opiekę nad małymi dziećmi, co stanowi poważną barierę w procesie uniezależniania się od 
sprawcy i wychodzenia z przemocy. Spotkania odbywają się cały rok (łącznie 
z okresem wakacji). Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 2 godziny. W 2018 r. odbyło 
się 46 spotkań, w zajęciach uczestniczyło 38 kobiet, średnio na spotkaniu 10 kobiet. 
Równolegle do zajęć zapewniona była opieka nad dziećmi, z czego skorzystało 40 dzieci.  
Na zajęcia opiekuńcze przyprowadzanych było od 3 do 8 dzieci. Są to dzieci nie 
uczęszczające do żłobka, przedszkola, których matki nie mają możliwości zapewnienia 
innej opieki w związku z trudną sytuacją.  . 

3) Grupa wsparcia dla seniorów doświadczających przemocy w ramach programu 
„Starszy Pan, Starsza Pani” (spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu po 2 godziny). 
W 2018 r. odbyło się  46 spotkań, do grupy zapisanych było 21 osób, w spotkaniach 
uczestniczyło średnio 9 osób. Ze względu na specyfikę pracy i zapotrzebowanie seniorów 
w/w grupa nie miała przerwy wakacyjnej. 

4) Grupa rozwoju osobistego dla osób z doświadczeniami przemocy „Odnaleźć siebie”. 
Jest to grupa dla osób, które doświadczały przemocy ze strony bliskich osób 
i nauczyły się już, jak ją zatrzymać. Nadal jednak mają trudności w adaptacji do 
codziennego życia, potrzebują wsparcia w  radzeniu sobie samodzielnie z problemami, 
w budowaniu własnej tożsamości i poczucia własnej wartości 

           Podczas spotkań uczestniczki zajmują się: 

− odzyskaniem poczucia tożsamości i satysfakcji z tego, kim jestem; 

− nauczeniem się, jak stawiać swoje cele i jak je realizować; 

− nauczeniem się jak korzystać ze swoich praw i skutecznie bronić siebie w różnych 
sytuacjach; 

− budowaniem poczucia własnej wartości. 

Zajęcia odbywają się 1x w tygodniu, po 3 godziny, przez cały rok z przerwą wakacyjną. 
W 2018 r. odbyło się 41 spotkań, w których uczestniczyło 28 osób; w spotkaniu uczestniczy 
średnio 9 kobiet. 
 

5) Grupa dla osób współuzależnionych doświadczających przemocy psychicznej 
pn. „Odzyskać własną moc”. Spotkania służą: 

− dostarczeniu wiedzy nt. uzależnień i sposobów postępowania wobec osoby uzależnionej, 
służących zmobilizowaniu osoby z problemem do podjęcia leczenia 

− budowaniu umiejętności ochrony siebie przed konsekwencjami uzależnienia 

− uniezależnieniu się emocjonalnemu od osoby uzależnionej 

− odzyskaniu poczucia bezpieczeństwa i wpływu na swoje życie 
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Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu przez 2 godziny. W 2018 roku odbyło się 46  spotkań, 
w których uczestniczyło 16 osób; na spotkaniu uczestniczy średnio 6 osób. 
 

Dla klientek i klientów korzystających z grupowych form wsparcia dodatkowo zorganizowano 
spotkania Wielkanocne i Wigilijne oraz z okazji Mikołajek i Świąt Bożego Narodzenia 
zorganizowano dla: 

− klientek i ich dzieci z dwóch grup wsparcia ( wskazanych w pkt 1 i 2 – 45 osób)  jednodniową 
wycieczkę  do Kwatery Św. Mikołaja w Gościńcu w Kawęczynie w dniu 08.12.2018 

− dla uczestniczek dwóch grup  ( wskazanych w pkt 4 i 5) wyjście do Teatru „ME/ST” w dniu 
12.12.2018 na sztukę pt. „Stosunki Prawne” poruszającą tematykę relacji w rodzinie. 

 
W 2018 roku, wspólnie z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Wola, kolejny raz 

zorganizowano wakacyjny wyjazd rodzinny, przeznaczony dla kobiet dotkniętych przemocą wraz 
z dziećmi. Uczestniczyło w nim 21 osób, w wyjeździe wzięło udział 7 kobiet i 14 dzieci. W czasie 
wyjazdu odbywają się grupowe zajęcia dla kobiet ukierunkowane na podniesienie własnej 
wartości, wzmocnienie decyzyjności, rozwój osobisty, a także konsultacje indywidualne, zajęcia 
dla dzieci, zajęcia relaksacyjne, warsztaty dla mam z dziećmi. 

 
4. Program przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych – pn. „Starszy Pan, 

Starsza Pani”. 
 
 Szczególną grupą osób doświadczających przemocy, ze względu na niepełnosprawność 
i zależność od sprawcy, są seniorzy. Z uwagi na specyficzne problemy i sposób pracy, już przed 
kilku laty wyodrębniono specjalny program dla tej grupy. Jest to unikatowa, specjalistyczna oferta. 
Do Zespołu Interdyscyplinarnego w 2018 r. wpłynęły 33 Niebieskie Karty założone dla osób 
powyżej 67 roku życia (w  2017r. – 39,  2016r. – 37, w  2015r. - 56 ). Statystyka prowadzona przez 
ZI od 2012 r. pokazuje, że blisko 20% zakładanych dotyczy osób powyżej 60 r.ż. Wśród seniorów 
znajdują się również osoby w wieku sędziwym, niepełnosprawne ruchowo, dotknięte demencją. 
Powoduje to dla OPS konieczność podjęcia specjalistycznych działań – stąd istnieje konieczność 
wyodrębnienia tego podprogramu w Programie „Rodzina bez przemocy”, a także uwzględnienie 
tego problemu w organizacji usług opiekuńczych, usług specjalistycznych oraz pracy socjalnej. 
 

Cele programu dla osób starszych doświadczających przemocy: 
 

− podniesienie bezpieczeństwa, 

− podejmowania interwencji w swojej obronie (wzywanie Policji, procedura Niebieskiej Karty, 
pomoc prawna – poznanie procedur sądowych), 

− uczenie się nowych zachowań wobec sprawcy przemocy, 

− nauka mówienia o sobie i swoich trudnych problemach domowych, 

− motywowanie do działania, 

− podniesienie jakości życia.    

Program “Starszy Pan, Starsza Pani” obejmuje: 
 

− diagnozę sytuacji osoby starszej 

− wypracowanie (wspólnie z pracownikiem socjalnym) planu pomocy dla indywidualnego 
przypadku 

− edukację osób starszych co do umiejętności radzenia sobie w sytuacji przemocy 
(aspekt psychologiczny, socjalny, prawny) 

− pomoc osobom starszym w odzyskaniu sił, aktywności życiowej oraz zdolności do 
obrony własnych praw oraz stabilizacji życiowej 

− współpracę specjalistów w sprawie przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych 
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− interwencję w środowisku 

− uczestnictwo w grupie wsparcia „Starszy Pani, Starsza Pani” 

− pomoc asystenta osoby starszej doznającej przemocy udzielana w miejscu 
zamieszkania 

Program ten realizowany jest w formach: 
 

1) poradnictwo indywidualne i interwencje – opisane wyżej, 

2) grupa wsparcia – opisana wyżej 

3) usługa wspierająca w środowisku – „asystent osoby starszej doświadczającej 
przemocy”. 

 
Tą ostatnią formą pomocy tj. podprogramem pod nazwą „Asystent osoby starszej 
doświadczającej przemocy” obejmowane są osoby w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, 
które z powodu wieku i/lub niepełnosprawności nie mogą skorzystać z innych  (bardziej 
dostępnych) form pomocy, są bezradne, często zależne od sprawcy. W 2018 roku 18 osób  
objętych było wsparciem asystenta ( w 2017 r.- 12). 
 

W 2018 w programie „Starszy Pan, Starsza Pani” wzięło udział 59 seniorów ( w 2017 r. – 
76, 2016 r. – 58, w 2015 r. -72, w 2014 r. – 81). 

Program „Rodzina bez przemocy” zawiera także elementy edukacji środowiska 
lokalnego. W 2018 roku w ramach Wolskiego Korowodu (ogólnodzielnicowej imprezy festynowej 
dla mieszkańców) OPS wystawił stoisko, gdzie mieszkańcy mogli zapoznać się 
z ofertą pomocy specjalistycznej w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz skorzystać 
z konsultacji indywidualnej. Takie stoisko Dział Wsparcia i Pomocy Rodzinie wysławił także 
wspólnie z Zespołem Interdyscyplinarnym  w ramach „Miasteczka Pomocowo- Zdrowotnego, 
w czasie imprezy plenerowej dla mieszkańców pn. Kercelak. 

Pracownicy OPS byli zaangażowani w podwyższenie standardów pracy w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w dzielnicy Wola . W 2018 roku zorganizowali i przeprowadzili: 
 

•  szkolenie dla kadry dziewięciu przedszkoli niepublicznych dot. reagowania na 
przemoc wobec dziecka i postępowania po wszczęciu procedury NK (grupy mieszane) 
w terminach 18.04, 9.05, 17.05.2018, 

• spotkanie dla dyrektorów przedszkoli niepublicznych dot. zadań placówki oświatowej 
związanych z rozpoznawaniem symptomów przemocy i reagowaniem na krzywdzenie 
dziecka -18 kwietnia 2018 – uczestniczyło 7 przedstawicieli przedszkoli, 

• szkolenie dla koordynatorów Wydziału Profilaktyki Straży Miejskiej m.st. Warszawy 
dot. reagowania na przemoc wobec dzieci - 20 grudnia 2018. 

Ponadto pracownicy OPS brali udział w różnych gremiach występując w roli ekspertów 
i prezentując dobre praktyki: 

 
• udział w spotkaniu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej dot. wypracowania 

wniosków i rekomendacji na przyszłość w temacie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie w województwie mazowieckim - 4 czerwca 2018 

• udział w Ogólnopolskiej Konferencji realizowaną w ramach Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020  organizowanej przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Bezpieczeństwo osób starszych. 
Profilaktyka, interwencja, pomoc". Prezentacja wygłoszona przez pracownika DWPR 
na temat: „Programu pomocy dla osób starszych doświadczających przemocy 
realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy  Wola m. st. W-wy"  
w dn. 27.11.2019 r. 
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4.2 OBSŁUGA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA ZESPOŁU 

INTERDYSCYPLINARNEGO (art. 9a ust.9 uppr oraz inne zadania wynikające 

z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). 

Zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Ośrodek Pomocy 
Społecznej realizuje szereg działań związanych z pracami Zespołu Interdyscyplinarnego. 
W przypadku Dzielnicy Wola są to: 
 

1) OPS zgodnie z ustawą zobowiązany jest do zapewnienia obsługi organizacyjno-
technicznej, 

2) Dział Wsparcia i Pomocy Rodzinie OPS jest siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wola m. st. Warszawy 

3) Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego jest pracownik OPS, 

4) w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi 13 pracowników OPS, z czego 9 osób 
pełni rolę liderów grup roboczych. 

5) w skład Podzespołu Monitorującego wchodzi 6 pracowników OPS. 

 
Działania związane z pełnieniem funkcji przewodniczącego Zespołu i liderów grup roboczych 

oraz praca w Podzespole Monitorującym, stanowią bardzo poważne obciążenie pracowników OPS 
dodatkowymi obowiązkami. Zadania pracowników OPS wynikające z obsługi i pracy merytorycznej 
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz w ramach procedury Niebieskiej Karty, obrazują wybrane ze 
sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego dane, przedstawione w zestawieniu od początku  
nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 2012 r.: 
 

1. Niebieskie Karty. 
 

Wskaźniki 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Liczba NK, które 
wpłynęły do ZI 

273* 422 366 335 328 331 253 

Liczba rodzin z NK 376 500 421 433 413 372 245 

Liczba ofiar 706 899 813 719 833 603 437 

Liczba NK dla 
dzieci 

32 36 37 25 28 26 13 

Liczba sprawców 408 536 445 452 450 390 260 

Tabela 37. Wybrane dane liczbowe dot. procedury Niebieskie Karty, mające największy wpływ na działania podejmowane przez 
OPS. 

* w tym 219 wszczynających postępowanie ( 65 założonych przez pracowników OPS i 163 
założone przez przedstawicieli innych instytucji). 

2. Grupy robocze. 

1) Liczba grup roboczych powołanych w 2018 r.: 120 

2) liczba grup roboczych działających w 2018 r.: 211 ( w 2017 r. – 254, w 2016 r.  – 226, 
w 2015 r. – 206) 

3) liczba spotkań grup roboczych: 854 ( w 2017 r. – 1065, w 2016 r.- 956, w 2015 r.- 731, 
w 2014 r. – 703, w 2013 r.- 695, w 2012 r. – 393). 

Spotkania grup roboczych odbywają się w siedzibie Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie OPS, 
co wymaga stałego monitoringu i wprowadzania zmian w organizacji pracy Działu Wsparcia 
i Pomocy Rodzinie.  Logistykę i obsługę uczestników grup roboczych zapewniają pracownicy 
Działu (umówienie spotkań, zaproszenie powołanych członków grup roboczych, zaproszenie 
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członków rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty, wydanie upoważnień do przetwarzania 
danych osobowych, pobranie wymaganych ustawą oświadczeń, przygotowanie druków). 

Pracownicy OPS uczestniczyli we wszystkich składach grup roboczych, a ok. 90 % spotkań 
było przez nich prowadzone. 

3. Podzespół Monitorujący. 

To podzespół wydzielony w strukturze Zespołu Interdyscyplinarnego, którego zadaniem jest 
zapoznanie się z każdą Niebieską Kartą – A (273), koordynowanie działań podejmowanych przez 
służby poprzez tzw. monitorowanie sytuacji w środowiskach, w których nie powołano grup 
roboczych. W skład podzespołu wchodzi 6 pracowników OPS. W 2018 r. odbyły się 32 posiedzenia 
Podzespołu, na których członkowie przeprowadzili okresową ocenę działań podejmowanych przez 
poszczególne służby w ramach własnych kompetencji. Każde posiedzenie trwa średnio 3 godziny, 
omawianych jest ok. 15 rodzin. Protokoły z posiedzeń sporządza pracownik biurowy (OPS) 
obsługujący ZI. Z uwagi na zdiagnozowanie dużej liczby – wśród ofiar i sprawców – osób 
z zaburzeniami psychicznymi, w 2018 r. odbyły się 3 posiedzenia podzespołu, na które 
zapraszanych jest dwóch tzw. ekspertów w zakresie zdrowia psychicznego (psycholog z placówki 
ochrony zdrowia i pracownik OPS- Kierownik Działu Oparcia Społecznego w OPS, odpowiedzialny 
za prowadzenie środowiskowej pomocy dla osób chorych i z zaburzeniami psychicznymi). 

Zespół Interdyscyplinarny skierował do Prokuratury 3 zawiadomienia o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa znęcania się nad rodziną i 7 pism do Wydziału ds. Nieletnich 
i Rodzinnych Sądu Rejonowego. Pisma te sporządził pracownik OPS. 

4. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. 

W 2018 roku odbyły się 4 posiedzenia. Zadania pracowników OPS związane z tym zadaniem, 
to: 

− Przewodnicząca – przygotowanie organizacyjne i merytoryczne oraz prowadzenie, 

− Członkowie – udział, 

− Pracownik biurowy ZI – sprawy organizacyjne i porządkowe, protokołowanie. 

Działania podejmowane w związku z pracami Zespołu Interdyscyplinarnego stanowią bardzo 
poważne obciążenie finansowe, lokalowe, sprzętowe, organizacyjne i kadrowe Ośrodka. 
Zaznaczyć należy, że od początku wdrożenia procedury w obecnym rozwiązaniu formalno-
prawnym tj. od 2011 roku, w dzielnicy Wola wskaźniki osiągają najwyższe wartości 
w Warszawie. 

 

4.3 WSPÓŁPRACA OPS Z LOKALNYMI ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI W 

ZAKRESIE WSPARCIA RODZIN DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY ORAZ 

PRZEŻYWAJĄCYCH TRUDNOŚCI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE 

Pracownicy Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola 
m.st. Warszawy przy realizacji zadań współpracowali z: 
 

− Komendą Rejonową Policji Warszawa IV w zakresie prowadzenie interwencji  
i interdyscyplinarnej pomocy rodzinom dotkniętym i zagrożonym przemocą, 

− sądem rodzinnym, kuratorami rodzinnymi i karnymi w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie i zaniedbania dzieci, 

− WCPR i podległymi placówkami w zakresie pomocy dzieciom krzywdzonym i rodzinom 
w kryzysie, doświadczającym przemocy oraz wsparcia rodzin zastępczych, 

− Poradniami Pedagogiczno-Psychologicznymi w zakresie pomocy dziecku i rodzinie oraz 
diagnozy i terapii dzieci wykorzystywanych seksualnie, 
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− Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia w zakresie realizacji programu dla osób 
z problemem alkoholowych, organizacji profilaktycznych wyjazdów dla rodzin, 

− szkołami wszystkich szczebli, przedszkolami, żłobkami w zakresie ochrony dziecka przed 
zaniedbaniem i przemocą, 

− Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowym Zespołem Wola, 
w zakresie zobowiązania do leczenia odwykowego, 

− Punktem Informacyjno- Konsultacyjnym w zakresie poradnictwa, w tym głównie prawnego, 

− Zespołem Interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

− Referatem Profilaktyki Straży Miejskiej w zakresie organizacji spotkań profilaktycznych 
i imprez dla dzieci, 

− Domami Kultury przy ul. Działdowskiej i Obozowej w zakresie umożliwiania i pomocy 
w wystawianiu spektakli teatralnych, przygotowywanych przez rodziny objęte pomocą 
OPS, 

− Zespołem Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w zakresie organizacji zajęć 
opiekuńczych i ogólnorozwojowych dla małych dzieci w okresie wakacji, 

− Wydziałem Zasobów Lokalowych w zakresie przyznawania lokali socjalnych 
i komunalnych, 

− Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP, 
w zakresie kształcenia zawodowego i pracy dla młodzieży, 

− Placówkami wsparcia dziennego w zakresie organizacji wsparcia i zagospodarowania 
czasu wolnego dzieci. 

Pracownicy OPS w organizowaniu wsparcia rodzinom doświadczającym przemocy 
i przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze współpracują także z NGO. Organizacje 
i zakres współpracy  przedstawia tabela. 
 

PODMIOT ZAKRES WSPÓŁPRACY 

Pogotowie Niebieska Linia 
ul. Korotyńskiego 13 

• kierowanie klientów do programów pomocy 

• korzystanie z oferty szkoleniowej 

• konsultowanie trudnych przypadków 

• wspólne przedsięwzięcia z zakresu edukacji społeczności 
lokalnych 

Stowarzyszenie  
Niebieska Linia 
ul. Jaktorowska 4 

• kierowanie osób stosujących przemoc do programu 
korekcyjno- edukacyjnego  

• korzystanie z oferty szkoleniowej  

• korzystnie z doradztwa, konsultowanie trudnych przypadków 

Fundacja  
Dajemy Dzieciom Siłę 

• współpraca w ramach programu „Dobry Rodzic – Dobry 
Start” 

• kierowanie rodzin do programów pomocy dla dzieci 
krzywdzonych 

• korzystanie z oferty szkoleniowej i wydawniczej 

Fundacja ZDROWIE 
• na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, zlecenie 

usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi 

Stowarzyszenie OTWARTE 
DRZWI 

• na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, 
zlecenie realizacji programu dla rodziców z 
niepełnosprawnością intelektualną 

http://www.wola.waw.pl/page/17,oswiata-pozaszkolna-.html?id=562
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• współpraca w realizacji pracy socjalnej z 
usamodzielnianymi wychowankami pieczy zastępczej 

Fundacja Mederii 

 

• na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, zlecenie 
prowadzenia programu dla rodzin 

• kierowanie dzieci do programu pomocy dla dzieci 
krzywdzonych 

• kierowanie rodzin naturalnych do programu terapeutycznego 

• korzystanie z oferty szkoleniowej 

Fundacja NEBO 

 

• kierowanie rodzin do oferty pomocy, szczególnie 
nastolatków 

• kierowanie rodzin do Projektu „Stwórz dziecku szczęśliwy 
dom” 

Fundacja KORALE 

 

• kierowanie rodzin naturalnych do programu pomocy 

Fundacja  Robinson 
• organizacja pomocy dla usamodzielnianych wychowanków 

pieczy zastępczej 

Fundacja PO DRUGIE 
• organizacja pomocy dla usamodzielnianych wychowanków 

pieczy zastępczej 

Fundacja CEL 
• organizacja pomocy dla usamodzielnianych wychowanków 

pieczy zastępczej 

Komitet Ochrony Praw 
Dziecka 

• kierowanie rodziców w konflikcie okołorozwodowym 

• kierowanie rodziców na mediacje 

Biuro Porad Obywatelskich 
• kierowanie klientów po pomoc prawną 

Wolska Koalicja na rzecz 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie 

• pozyskiwanie informacji na temat zjawiska przemocy  
w dzielnicy, podejmowanych działań, współpraca przy 
działaniach w tym obszarze 

Stowarzyszenie Pomocy 
Bezdomnym 

• kierowanie osób doznających przemocy do ośrodka DOM 

Centrum Praw Kobiet 

• kierowanie osób doznających przemocy do Ośrodka 
Wsparcia dla Ofiar 

• korzystanie z oferty szkoleniowej i wydawniczej 

Stowarzyszenie Pomocy  
i Interwencji Społecznej 

• kierowanie kobiet z dziećmi znajdującymi się w sytuacji 
kryzysowej w związku z doznawaniem przemocy 

Stowarzyszenie OPTA 

• kierowanie rodzin, osób doświadczających przemocy i dzieci 
do oferty pomocy 

• korzystanie z oferty szkoleniowej i wydawniczej 

Fundacja Family For Family 
• współpraca w zakresie udzielenia pomocy rzeczowej. 

Zawarto formalne porozumienie. 

Fundacja big Brothers Big 
Sisters 

• współpraca we wspieraniu rozwoju umiejętności 
społecznych dzieci wychowujących się w rodzinach 
podopiecznych OPS. Zawarto formalne porozumienie. 

Tabela 38. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia rodzin. 
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CZĘŚĆ V- POZOSTAŁE ZADANIA. 
 

5.1. PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ W SPRAWIE USTALENIA UPRAWNIEŃ 

DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW 

PUBLICZNYCH. 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w 2018 r. prowadził postępowania w sprawie 
ustalenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

Postępowania te cechuje znaczny stopień trudności: wymagają one podjęcia działań w bardzo 
krótkim terminie, wiele wniosków złożonych przez zakłady opieki zdrowotnej zawiera niepełne 
bądź nieprawdziwe dane świadczeniobiorców, np. co do ich miejsca zamieszkania, część osób, 
których dotyczy postępowanie znajduje się w bardzo złym stanie zdrowia, w terminalnym okresie 
choroby, bądź jest nieprzytomna - co uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, 
będącego podstawowym narzędziem prowadzonego postępowania, część wniosków złożonych 
przez szpitale dotyczy osób, które zmarły w trakcie leczenia. W tej sytuacji w ogóle nie ma 
możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Istnieją znaczne trudności w ustaleniu 
faktycznej sytuacji tych osób: życiowej, zawodowej, dochodowej, rodzinnej, majątkowej w okresie 
ostatniego miesiąca przed złożeniem wniosku (gł. przez szpitale) o ustalenie prawa do bezpłatnych 
świadczeń zdrowotnych, znaczna część postępowań nie dotyczy ani świadczeniobiorców OPS, 
ani mieszkańców Dzielnicy Wola, lecz osób przebywających w szpitalach usytuowanych na terenie 
naszej Dzielnicy, w tym osób bezdomnych i osób niezainteresowanych zakończeniem 
postępowania i ustaleniem uprawnienia do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.  

W 2018 r. złożonych zostało 656 wniosków (o 35 więcej niż w roku 2017) o wydanie decyzji 
uprawniającej do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (w tym 255 
wniosków ze szpitali). Łącznie w 2018 r. wydanych zostało 629 ( w 2017r. - 622 ) decyzji, 
w tym:  

• 483 decyzji pozytywnych tj. przyznających uprawnienie ( w 2017 r. - 517)  

• 35 decyzji odmawiających świadczenia, (w 2017 r. - 44 )  

• 72 decyzji umarzających, uchylających lub zmieniających. ( w 2017 r. - 61)  

W 39 przypadkach przekazano sprawy zgodnie z właściwością do innego organu ( w 2017 r. - 45). 
 

5.2. WSKAZYWANIE KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH. 

Ośrodek, w oparciu o obowiązek wynikający z art. 149 § 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 tj. z późn. zm.) i statutu wskazuje, 
w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być 
powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną lub ubezwłasnowolnioną częściowo, 
kandydata na opiekuna prawnego. 

 
W efekcie działań Ośrodka w 2018 roku zgłosiło się 2 kandydatów na opiekunów prawnych, 

którzy zostali wstępnie przeszkoleni na temat funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz na temat ubezwłasnowolnienia. Przeprowadzono także z tymi osobami rozmowy 
indywidualne sprawdzające predyspozycje do sprawowania roli opiekuna prawnego lub kuratorów. 

Utrzymywano także kontakt z  6 kandydatami na opiekunów prawnych, których Ośrodek 
zrekrutował w 2016 r. i 2017 r. którzy deklarują dalszą gotowość do pełnienia tej funkcji, jeśli zajdzie 
taka potrzeba. 

Na wniosek Sądu wskazano w 2018 r.  5  kandydatów do pełnienia roli opiekuna prawnego 
lub kuratora. 
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5.3. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE. 

REJESTR UMÓW ZAWARTYCH w 2018 roku 

zamówień o wartości szacunkowej powyżej 30 tys. euro udzielonych w trybie przetargu 
nieograniczonego lub w trybie zamówienia z wolnej ręki – podobnego. 

 
 
1 

Numer 
postępowania 
SZP-MBS-351-
1/18 
 

Nazwa postępowania: Przygotowywanie i wydawanie 
gorących posiłków dla osób uprawnionych przez 
Zamawiającego, w lokalu gastronomicznym będącym 
w dyspozycji Wykonawcy znajdującym się w granicach 
administracyjnych Dzielnicy Wola m. st. Warszawy 
 

ANEKSY 
 

 tryb Art. 138o- zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne 
usługi 

 

 Kody CPV 55300000-3, 55320000-9, 55321000-6, 55322000-3  

 Klauzula 
społeczna 

Art. 29 ust. 3a  

 ilość ofert 1  

 wybrany 
Wykonawca 

Agencja Służby Społecznej spółka jawna ul. Kwiatowa 9,02-
579 Warszawa 

 

 Nr Umowy 14/2018 
 

 

 Data podpisania 
Umowy 

01-02-2018  

 Termin realizacji 
Umowy 

01.03-30.11.2018  

 wartość netto 
Umowy w PLN 

316 800,00  

 wartość brutto 
Umowy w PLN 

342 144,00 
 

 

 Uwagi cena brutto za 1 obiad 13,50PLN 
 

 

 
2 

Numer 
postępowania 
SZP-MBS-351-
5/18 
 

Nazwa postępowania: Usługi cateringowe polegające na 
dostarczaniu przygotowanych przez Wykonawcę 
gorących obiadów w zamkniętych naczyniach 
jednorazowych. 

ANEKSY 
 

 tryb Art. 138o- zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne 
usługi 

 

 Kody CPV 55322000-3, 55521200-0  

 Klauzula 
społeczna 

Art. 29 ust. 4 pkt 4  

 ilość ofert cz. 1- 1, cz.2 – 1 łącznie 2  

 wybrany 
Wykonawca 

Spółdzielnia socjalna „Kto rano wstaje” ul. Żytnia 1a, 01-014 
Warszawa 

 

 Nr Umowy cz.1 38/2018, cz.2 39/2018 
 

 

 Data podpisania 
Umów 

10.04.2018  

 Termin realizacji 
Umowy 

cz. 1 - 02.05-30.11.2018, cz. 2 - 16.04-30.11.2018  

 wartość netto 
Umowy w PLN 

cz. 1 – 61 704,72, cz. 2 – 144 261,00, łącznie: 205 965,72  

 wartość brutto 
Umowy w PLN 

cz. 1 – 66 641,10, cz. 2 – 155 801,88, łącznie: 222 442,98  

 Uwagi cz. 1- cena brutto za 1 obiad 10,30 PLN, cz. 2 - cena brutto 
za 1 obiad 14,80 PLN 
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3 Numer 
postępowania 
SZP-MBS-351-
15-1/18 
 

Nazwa postępowania: Usługi cateringowe polegające na 
dostarczaniu przygotowanych przez Wykonawcę 
gorących obiadów w zamkniętych naczyniach 
jednorazowych dla osób wskazanych przez 
Zamawiającego w 2 działach Zamawiającego: Dziale 
oparcia Społecznego przy ul. Żytniej 75/77 w Warszawie 
i Ośrodku Wsparcia dla Seniorów przy ul. Zawiszy 5 
w Warszawie - Cz. 1 

ANEKSY 
 

 tryb Zamówienie podobne: negocjacje z dotychczasowym 
Wykonawcą art. 138o - zamówienie na usługi społeczne 
i inne szczególne usługi 

 

 Kody CPV 55322000-3, 55521200-0  

 Klauzula 
społeczna 

Art. 29 ust. 4 pkt 4  

 ilość ofert 1  

 wybrany 
Wykonawca 

Spółdzielnia socjalna „Kto rano wstaje” ul. Żytnia 1a, 01-014 
Warszawa 

 

 Nr Umowy 117/2018  

 Data podpisania 
Umowy 

20.11.2018  

 Termin realizacji 
Umowy 

01.12.2018-28.02.2019  

 wartość netto 
Umowy w PLN 

25 549,72  

 wartość brutto 
Umowy w PLN 

27 593,70  

 Uwagi cena brutto za 1 obiad 10,30 PLN  

4 Numer 
postępowania 
SZP-MBS-351-
15-2/18 
 

Nazwa postępowania: Usługi cateringowe polegające na 
dostarczaniu przygotowanych przez Wykonawcę 
gorących obiadów w zamkniętych naczyniach 
jednorazowych do mieszkań osób uprawnionych, 
wskazanych przez Zamawiającego, w granicach 
administracyjnych Dzielnicy Wola m. st. Warszawy - Cz. 2 

ANEKSY 
 

 tryb Zamówienie podobne: negocjacje z dotychczasowym 
Wykonawcą art. 138o - zamówienie na usługi społeczne  
i inne szczególne usługi 

 

 Kody CPV 55322000-3, 55521200-0  

 Klauzula 
społeczna 

Art. 29 ust. 4 pkt 4  

 ilość ofert 1  

 wybrany 
Wykonawca 

Spółdzielnia socjalna „Kto rano wstaje” ul. Żytnia 1a, 01-014 
Warszawa 

 

 Nr Umowy 118/2018  

 Data podpisania 
Umowy 

20.11.2018  

 Termin realizacji 
Umowy 

01.12.2018-28.02.2019  

 wartość netto 
Umowy w PLN 

55 582,22  

 wartość brutto 
Umowy w PLN 

60 028,80  

 Uwagi cena brutto za 1 obiad 14,80 PLN  

5 Numer 
postępowania 
SZP-MBS-351-
17/18 
 

Nazwa postępowania: Przygotowywanie i wydawanie 
gorących posiłków dla osób uprawnionych przez 
Zamawiającego, w lokalu gastronomicznym będącym w 
dyspozycji Wykonawcy znajdującym się w granicach 
administracyjnych Dzielnicy Wola m. st. Warszawy 

ANEKSY 
 

 tryb Zamówienie podobne: negocjacje z dotychczasowym 
Wykonawcą art. 138o - zamówienie na usługi społeczne i 
inne szczególne usługi 

 

 Kody CPV 55300000-3, 55320000-9, 55321000-6, 55322000-3  
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 Klauzula 
społeczna 

Art. 29 ust. 3a   

 ilość ofert 1  

 wybrany 
Wykonawca 

Agencja Służby Społecznej spółka jawna ul. Kwiatowa 9, 
02-579 Warszawa 

 

 Nr Umowy 124/2018  

 Data podpisania 
Umowy 

27-11-2018 
 

 

 Termin realizacji 
Umowy 

01.12.2018-31.03.2019 
 

 

 wartość netto 
Umowy w PLN 

137 280,00  

 wartość brutto 
Umowy w PLN 

148 262,40 
 

 

 Uwagi cena brutto za 1 obiad 14,04 PLN  

6 Numer 
postępowania 
SZP-MBS-351-
2/18 
 

Nazwa postępowania: Realizacja programu pn. 
PROGRAMU ROZWOJU OSOBISTEGO MAM w ramach 
Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie. 

ANEKSY 
 

 tryb Zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust 1 pkt 6 – negocjacje 
z dotychczasowym Wykonawcą zamówienie podobne - na 
usługi społeczne i inne szczególne usługi 

 

 Kody CPV 85320000-8  

 Klauzula 
społeczna 

nie zastosowano  

 ilość ofert 1  

 wybrany 
Wykonawca 

Fundacja Mederi Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa 
 

 

 Nr Umowy 13/2018  

 Data podpisania 
Umowy 

30-01-2018 
 

 

 Termin realizacji 
Umowy 

01.02-30.06.2018 
 

 

 wartość netto 
Umowy w PLN 

9 925,00  

 wartość brutto 
Umowy w PLN 

9 925,00  

 Uwagi kwota netto = kwota brutto  

7 Numer 
postępowania 
SZP-MBS-351-
3/18 
 

Nazwa postępowania: Świadczenie specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi o specjalnych 
potrzebach wynikających z zaburzeń rozwojowych. 

ANEKSY 
 

 tryb Art. 138o- zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne 
usługi 

Aneks nr 2 
zmniejszający 
wartość 
umowy na: 
74 235,00 
PLN 

 Kody CPV 85320000-8  

 Klauzula 
społeczna 

nie zastosowano   

 ilość ofert 2  

 wybrany 
Wykonawca 

Centrum Terapii "Hypnos" Beata Melaniuk, ul. Skrzetuskiego 
2 m 2, 02-726 Warszawa (zmiana adresu w trakcie trwania 
umowy na ul. Grabsztyny 1 m. 3, 05-110 Jabłonna)  

 

 Nr Umowy 18/2018  

 Data podpisania 
Umowy 

19-02-2018 
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 Termin realizacji 
Umowy 

19.02-30.11.2018 
 

 

 wartość netto 
Umowy w PLN 

98 000,00  

 wartość brutto 
Umowy w PLN 

98 000,00  

 Uwagi kwota netto = kwota brutto, cena za 1 godz. usług 49,00 PLN  

8 Numer 
postępowania 
SZP-MBS-351-
4/18 

Nazwa postępowania: Realizacja programu rozwoju 
umiejętności rodzicielskich dla grupy osób 
z niepełnosprawnością intelektualną wychowujących 
małoletnie dzieci. 

ANEKSY 
 

 tryb Art. 138o- zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne 
usługi 

 

 Kody CPV 85320000-8  

 Klauzula 
społeczna 

nie zastosowano   

 ilość ofert 1  

 wybrany 
Wykonawca 

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi ul. Równa 10/3, 03-418 
Warszawa 

 

 Nr Umowy 25/2018  

 Data podpisania 
Umowy 

08-03-2018 
 

 

 Termin realizacji 
Umowy 

08.03-10.12.2018  

 wartość netto 
Umowy w PLN 

20 975,42  

 wartość brutto 
Umowy w PLN 

25 799,77  

 Uwagi brak  

9 Numer 
postępowania 
SZP-MBS-351-
9/18 

Nazwa postępowania: Realizacja programu 
pn. PROGRAMU ROZWOJU OSOBISTEGO MAM w ramach 
Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie. 

ANEKSY 
 

 tryb Art. 138o- zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne 
usługi 

 

 Kody CPV 85320000-8  

 Klauzula 
społeczna 

nie zastosowano   

 ilość ofert 1  

 wybrany 
Wykonawca 

Fundacja Mederi Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa  

 Nr Umowy 91/2018  

 Data podpisania 
Umowy 

05-09-2018 
 

 

 Termin realizacji 
Umowy 

06.09.2018-13.12.2019 
 

 

 wartość netto 
Umowy w PLN 

31 580,00 
 

 

 wartość brutto 
Umowy w PLN 

31 580,00 
 

 

 Uwagi kwota netto = kwota brutto  

10 Numer 
postępowania 
SZP-MBS-351-
12/18 
 

Nazwa postępowania: Świadczenie usług opiekuńczych 
dla rodzin z dziećmi, realizowanych na podstawie ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 998 
z późn. zm. ) 

ANEKSY 
 

 tryb Zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust 1 pkt 6 – negocjacje 
z dotychczasowym Wykonawcą zamówienie podobne - na 
usługi społeczne i inne szczególne usługi 

 

 Kody CPV 85320000-8  
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 Klauzula 
społeczna 

nie zastosowano  

 ilość ofert 1  

 wybrany 
Wykonawca 

Fundacja Zdrowie Al. Dzieci Polskich 17, 04-730 Warszawa 
 

 

 Nr Umowy 107/2018  

 Data podpisania 
Umowy 

19-10-2018 
 

 

 Termin realizacji 
Umowy 

22.10-18.12.2018 
 

 

 wartość netto 
Umowy w PLN 

13 500,00 
 

 

 wartość brutto 
Umowy w PLN 

13 500,00 
 

 

 Uwagi kwota netto = kwota brutto  

11 Numer 
postępowania 
SZP-MBS-351-
6/18 

Nazwa postępowania: Świadczenie usług pogrzebowych 
na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola 
w Warszawie. 

ANEKSY 
 

 tryb Przetarg nieograniczony ( art. 39 i nast.)  

 Kody CPV 98370000-7  

 Klauzula 
społeczna 

nie zastosowano  

 ilość ofert 2  

 wybrany 
Wykonawca 

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. 
z siedzibą w Warszawie ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa 

 

 Nr Umowy 44/2018  

 Data podpisania 
Umowy 

22-05-2018 
 

 

 Termin realizacji 
Umowy 

01.06.2018-30.11.2019 
    

 

 wartość netto 
Umowy w PLN 

178 381,00 
 

 

 wartość brutto 
Umowy w PLN 

192 651,48 
 

 

 Uwagi maksymalna cena za wykonanie 1 pogrzebu brutto                
1 618,92 PLN 

 

12 Numer 
postępowania 
SZP-MBS-351-
8/18 

Nazwa postępowania: Robota budowlana - "Remont 
izolacji przeciwwilgociowej ścian oraz posadzek 
w budynku przy ul. Karolkowej 58a w Warszawie." 

ANEKSY 
 

 tryb Przetarg nieograniczony ( art.. 10 ust. 1, oraz od art. 39  do 
46) 

 

 Kody CPV 45000000-7, 45111100-9, 45453000-7, 45320000-6, 
45410000-4, 45450000-6 

 

 Klauzula 
społeczna 

Art. 29 ust. 3a 
 

 

 ilość ofert 6  

 wybrany 
Wykonawca 

AKTYW-BUD Jarosław Nawrot ul. Corazziego 2 lok. 13,  
00-087 Warszawa 

 

 Nr Umowy 61/2018  

 Data podpisania 
Umowy 

18-07-2018 
 

 

 Termin realizacji 
Umowy 

18.07-06.10.2018 
    

 

 wartość netto 
Umowy w PLN 

331 441,39 
 

 

 wartość brutto 
Umowy w PLN 

407 672,91 
 

 

 Uwagi brak  
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13 Numer 
postępowania 
SZP-MBS-351-
11-1/18 
 

Nazwa postępowania: Roboty budowlane wewnątrz i na 
zewnątrz budynku  przy ul. Karolkowej 58a w Warszawie. 

ANEKSY 
 

 tryb Zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust 1 pkt 4 Aneks nr 1 
zmieniający 
termin 
zakończenia 
realizacji 
umowy na 
07.11.2018 r. 

 Kody CPV 45000000-7, 45453000-7, 45111300-1, 45111000-8, 
45220000-8 

 

 Klauzula 
społeczna 

Art. 29 ust. 3a 
 

 

 ilość ofert 1  

 wybrany 
Wykonawca 

AKTYW-BUD Jarosław Nawrot ul. Corazziego 2 lok. 13, 00-
087 Warszawa 

 

 Nr Umowy 96/2018  

 Data podpisania 
Umowy 

11-09-2018 
 

 

 Termin realizacji 
Umowy 

11.09-22.10.2018 
    

 

 wartość netto 
Umowy w PLN 

117 702,38 
 

 

 wartość brutto 
Umowy w PLN 

144 773,93 
 

 

 Uwagi brak  

14 Numer 
postępowania 
SZP-MBS-351-
11-2/18 
 

Nazwa postępowania: Rozbudowa instalacji 
elektrycznych oraz przebudowa okablowania 
strukturalnego budynku  przy ul. Karolkowej 58a 
w Warszawie. 

ANEKSY 
 

 tryb Zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust 1 pkt 4  

 Kody CPV 45314300-4, 45315700-5, 45311100-1, 45314320-0, 
45317000-2 

 

 Klauzula 
społeczna 

Art. 29 ust. 3a 
 

 

 ilość ofert 1  

 wybrany 
Wykonawca 

Hazel Sp. z o.o. ul. Szeligowska 21, 01-319 Warszawa  

 Nr Umowy 100/2018  

 Data podpisania 
Umowy 

17-09-2018 
 

 

 Termin realizacji 
Umowy 

17.09-22.10.2018 
    

 

 wartość netto 
Umowy w PLN 

62 015,00 
 

 

 wartość brutto 
Umowy w PLN 

76 278,45 
 

 

 Uwagi brak  

 
15 

Numer 
postępowania 
SZP-MBS-351-
14/18 
 

Nazwa postępowania: Świadczenie usług dozoru w dwóch 
obiektach przy ul. J. Bema 91 i przy al. Solidarności 102 
na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola 
w Warszawie. 

ANEKSY 
 

 tryb Przetarg nieograniczony ( art. 39 i nast.)  

 Kody CPV 98341140 – 8;    98341120 - 2  

 Klauzula 
społeczna 

Art. 29 ust. 3a  

 ilość ofert cz. 1- 8, cz.2 – 7 łącznie 15  
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 wybrany 
Wykonawca 

Maxus Sp. z o. o., ul. 3 Maja 64/66, 93-408 Łódź (Lider 
Konsorcjum) oraz MM Service Monitoring Sp. z o. o.,  
ul. Trybunalska 21, 95-080 Kruszów, (Konsorcjant) 

 

 Nr Umowy cz.1- 125/2018, cz.2- 126/2018  

 Data podpisania 
Umów 

29.11.2018  

 Termin realizacji 
Umów 

cz. 1 - 30.11.2018-30.11.2019; cz. 2 - 03.12.2018-30.11.2019 
 

 

 wartość netto 
Umowy w PLN 

cz. 1 – 126 884,28, cz. 2 – 52 430,00, łącznie: 179 314,28  

 wartość brutto 
Umowy w PLN 

cz. 1 – 156 067,66, cz. 2 – 64 488,90, łącznie: 220 556,56  

 Uwagi cz. 1- cena netto za 1 h dyżuru 14,44 PLN, cz. 2 - cena netto 
za 1 h dyżuru 14,98 PLN 

 

16 Numer 
postępowania 
SZP-MBS-351-
22/18 
 

Nazwa postępowania: Dostawa bonów towarowych 
upoważniających osoby uprawnione przez 
Zamawiającego do nabywania  po  relatywnie niskich 
cenach pełnowartościowych produktów w wyznaczonych 
placówkach  handlowych znajdujących się w Warszawie 
w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola 
i dzielnicach znajdujących się  w bezpośrednim 
sąsiedztwie. 

ANEKSY 
 

 tryb Przetarg nieograniczony ( art. 39 i nast.)  

 Kody CPV 30199750-2  

 Klauzula 
społeczna 

nie zastosowano  

 ilość ofert 1  

 wybrany 
Wykonawca 

Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o. o.  
 ul. Kłobucka 25, 02-699  Warszawa 

 

 Nr Umowy 167/2018  

 Data podpisania 
Umowy 

28-12-2018 
 

 

 Termin realizacji 
Umowy 

od dnia podpisania Umowy do 30.11.2019     

 wartość netto 
Umowy w PLN 

168 000,00 
 

 

 wartość brutto 
Umowy w PLN 

168 000,00 
 

 

 Uwagi kwota netto = kwota brutto  

 

Podsumowanie: 

Kolor 
zamówienia 
 

Nazwa ogólna zamówienia 
 

Łączna 
wartość netto 
umów w PLN 

Liczba 
złożonych 
ofert 
 

Uwagi 
 

 obiady 741 177,66 6  

 usługi z obszaru wsparcia rodzin 150 215,42 6 uwzględniono 
aneks 

 pogrzeby 178 381,00 2  

 remont izolacji przeciwwilgociowej 331 441,39 6  

 roboty budowlane 179 717,38 2  

 dozorowanie 179 314,28 15  

 dostawa bonów 168 000,00 1  

 

Wartość udzielonych zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty, o której mowa w art. 4.8 ustawy Prawo zamówień publicznych 
( tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1986 ze zm.) wyniosła: 2 547 698,92 PLN (w tym usługi prawne 
278,00 PLN). 
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5.4. WYBRANE WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE. 

Wybrane wskaźniki 
ilościowe dotyczące 
osób, którym OPS 
Dzielnicy Wola udzielił  
różnych form pomocy 
społecznej. 
Rodzaj pomocy. 

2014 2015 2016 2017 2018 

Po raz pierwszy 

(niezależnie od formy 

pomocy)   

1079 osób   1031 osób   

1.038 

rodzin 

  

1024 rodzin 

 
1.379 

W formie zasiłków, 

pomocy rzeczowej 

 i usługowej, 

przyznawanych decyzją 

administracyjną   

3241 

rodzin   

3140 

rodzin   

3.015 

rodzin 

2.869 rodzin 

 
2.639 

W formie zasiłków 

stałych   
1011 osób   1013 osób   972 osoby 

929 osób 

 
887 osób 

W formie zasiłków 

celowych (i celowych 

specjalnych)   

2432 osób   2248 osób   2.114 osób 
2.006 osób 

 
1.831 osób 

Liczba osób, którym 

przyznano pomoc w 

formie usług 

opiekuńczych i 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych   

684 osób   663 osób   662 osoby 
614 osób 

 

603 

skorzystało 

594 

Liczba wydanych decyzji 

administracyjnych 
 23.496 20.718 

19.437 

 
20.127 

Liczba osób 

bezdomnych, które 

skorzystały z pomocy 

OPS ( w dowolnej formie) 

 846 897 
952 

 

1.024 + 599 

w ramach 

nowego 

zadania- 

ustalanie 

prawa do 

tymczasoweg

o schronienia 

Liczba rodzin 

cudzoziemskich, które 

skorzystały z pomocy 

OPS 

  57 rodzin 
70 rodzin 

 
80 rodzin 

Różne niematerialne 

formy wsparcia rodziny w 

wypełnianiu ról 

opiekuńczo-

wychowawczych   

542 rodzin   534 rodzin   547 rodzin 
565 rodzin 

 
522 
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Liczba osób doznających 

przemocy objętych 

indywidualnym 

poradnictwem   

365 osób   583 osób   585 

602 osoby 

 

 
502 osoby 

Liczba Niebieskich Kart 

założonych przez 

pracowników OPS 

80   82   80 
59 

 
65 

Liczba posiedzeń grup 

roboczych, powołanych 

w procedurze NK, w 

których brali udział 

pracownicy OPS 

brak 

danych 
712 944 

1041 

 
854 

Liczba rodzin 

korzystających ze 

wsparcia asystenta 

rodziny   

139 rodzin   
132 

rodziny   
139 rodzin 

135 rodzin 

 
142 rodziny 

Tabela 39. Wybrane wskaźniki ilościowe pomocy udzielonej w OPS w 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           - Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy za rok 2018-              125 

 

CZĘŚĆ VI- PODSUMOWANIE ORAZ PLANY I ZAMIERZENIA NA ROK 

2019. 
 
Rok 2018 zgodnie z planem obfitował w nowe wyzwania. Zaplanowaliśmy: 
 
- uzyskanie dofinansowania i rozpoczęcie realizacji projektu  WOLA OD NOWA- nowa 
organizacja w OPS dzielnicy Wola (2018-2019), w związku ze złożonym w 2017 r. wnioskiem 
o dofinansowanie projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II „Efektywne 
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działania 2.5 „Skuteczna pomoc 
społeczna”. Ośrodek uzyskał 900.000 zł dofinansowywania ze środków unijnych i 1.11.2018 
rozpoczął realizację projektu. Dzięki niemu zwiększy się dostęp do usług i pracy socjalnej 
dla klientów pomocy społecznej w okresie realizacji projektu i po jego zakończeniu, zwiększy 
się także oferta wsparcia realizowanego przez OPS w formie pogłębionej pracy socjalnej oraz 
poziom realizacji różnego rodzaju usług oferowanym osobom potrzebującym wsparcia zgodnie 
z wstępną diagnozą potrzeb. Realizacja projektu wiąże się z wdrożeniem nowej struktury 
organizacyjnej w Ośrodku, która została wypracowana w szerokich konsultacjach 
z pracownikami  w 2018 r., a obowiązuje od 1.01.2019 r. Zmianie uległa obsługa osób pierwszy 
raz kontaktujących  się z Ośrodkiem, dzięki której stosownie do rozpoznanych  potrzeb, uzyskały 
możliwość skorzystania z oferty „uszytej na miarę”, obejmującej szeroki dostęp do informacji 
i poradnictwa, diagnozy i pokierowania do instytucji zewnętrznych lub specjalistów naszego 
Ośrodka.  Poza zmianami organizacyjnymi, w tym związanymi ze zwiększeniem zatrudnienia o 6 
pracowników socjalnych i 2 pracowników administracyjnych i rozszerzeniem działań z zakresu 
pracy socjalnej, zgodnie z założeniami projektu planujemy w 2019 r. realizację szerokiego cyklu 
szkoleniowego dla pracowników. Dynamicznie zmieniające się prawo, zmiany struktury 
kadrowej, a przede wszystkim zmiana sytuacji, problemów i potrzeb Klientów Ośrodka ( wskazana 
w Części II) wymaga systematycznego doszkalania się pracowników i kadry kierowniczej. Ponadto  
w celu zwiększenia efektywności pracy planujemy w ramach projektu pozyskać sprzęt 
informatyczny umożliwiający przeprowadzanie przy pomocy tego sprzętu środowiskowych 
wywiadów rodzinnych. 
 

- realizację szerokiego wachlarza tzw. „miękkiego wsparcia” osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej: programów społecznych, w tym finansowanych ze środków 
unijnych oraz pogłębionej pracy socjalnej. W sposób ciągły obejmujemy mieszkańców Woli 
nieaktywnych zawodowo i o niskim poziomie umiejętności społecznych różnymi oddziaływaniami 
w ramach projektów finansowanych ze środków EFS, do czerwca 2018 realizowany był projekt 
„Wsparcie rodzin na Woli”, a od lipca 2018 projekt „Aktywna Wola”. Oba obejmowały kompleksowe 
wsparcie indywidualne i grupowe, w tym m.in. poradnictwo i wsparcie socjalne, psychologiczne, 
zawodowe, pracę socjalną oddzieloną od prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń 
pieniężnych, prace społecznie użyteczne, staże zawodowe przyczyniające się do podniesienia 
poziomu kompetencji społecznych, jakości życia i poprawy sytuacji zawodowej. W 2019 będziemy 
konstytuować ten rodzaj wsparcia w projekcie „Aktywna Wola”, ponadto będziemy 
zaangażowani jako partnerzy i współrealizatorzy w szereg projektów o szerszym, miejskim 
wymiarze m.in.: Z@OPIEKOWANI- kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. 
Warszawie ( projekt zapewnienia wsparcia w formie usług opiekuńczych z włączeniem do systemu 
teleopieki) ,„Samodzielny w domu, samodzielny w środowisku” ( projekt obejmujący wsparcie 
w formie mieszkania wspomaganego dla niesamodzielnych kobiet z niepełnosprawnością), 
„Stwórz dziecku szczęśliwy dom” (projekt zapewniający rozbudowane wsparcie dla rodzin 
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi w celu zapobiegania umieszczenia dziecka w pieczy), 
„Wolski Spinacz” ( projekt wyrównujący szanse edukacyjne i społeczne dzieci i młodzieży 
zamieszkałej w rejonie Młynowa na Woli), „Warszawski Zintegrowany System Leczenia 
i wspierania Środowiskowego Osób z zaburzeniami psychicznymi- testowanie i wdrażanie” 
( projekt rozszerzający ofertę dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz integrujący działania 
w tym obszarze). W związku z projektem  WOLA OD NOWA- nowa organizacja w OPS dzielnicy 
Wola, o którym mowa wyżej, zwiększymy dostęp mieszkańców Dzielnicy Wola do wsparcia 
w formie pogłębionej pracy socjalnej oddzielonej od prowadzenia postępowań administracyjnych. 
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-  rozszerzenie oferty dla rodzin z dziećmi o  uruchomienie nowego programu mającego na 
celu promowanie świadomego i aktywnego rodzicielstwa. Zakładaliśmy, że na program będą 
się składać działania edukacyjne i rozwojowe, przede wszystkim o charakterze warsztatowym 
i wykładowym. Uruchomienie tego programu było możliwe dzięki przeniesieniu siedziby działu 
Wsparcia i Pomocy Rodzinie naszego Ośrodka do nowej, większej siedziby. Realizację tego 
programu zaczęliśmy już w styczniu 2018 r. Ze względu na otwarty, edukacyjny charakter 
i profilaktyczny cel programu wykorzystaliśmy różne formy edukacyjnego oddziaływania: 
warsztaty, wykłady, seminaria, konsultacje indywidualne. Zrealizowaliśmy warsztaty: „Zabawa, 
Mama i Ja” i „Być Ojcem” ( dwie edycje każda obejmujące kilka spotkań), Program wsparcia 
i edukacji rodziców nastolatków pn. „Być rodzicem nastolatka” obejmujący zajęcia seminaryjno- 
wykładowe i konsultacje indywidualne, Program SAM- odbywające się cyklicznie  zajęcia 
warsztatowe dla całych rodzin w trzech grupach odpowiednich do wieku dzieci oraz cykl 
okolicznościowych, świątecznych warsztatów rodzinnych. Na rok 2019 planujemy dalszy rozwój, 
tej ważnej i potrzebnej w naszej ocenie oferty otwartej na potrzeby rodziców mieszkających 
na Woli. Dalej również, jako priorytetową będziemy rozwijać i udoskonalać ofertę wsparcia dla 
rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze, która niezbędna jest ponad 500 
wolskim rodzinom. 
 
- przygotowanie do realizacji nowego zadania statutowego polegającego na udzielaniu 
świadczenia pomocy społecznej w formie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób 
bezdomnych w stosunku do osób bezdomnych przebywających na terenie całej Warszawy, a także 
przebywających poza Warszawą a posiadających miejsce ostatniego zameldowania na pobyt stały 
w m.st. Warszawa. Z realizacja tego zadania wiąże się także prowadzenie windykacji należności 
od świadczeniobiorców za udzielone świadczenie oraz prowadzenie postępowań w sprawie 
refundacji udzielonego świadczenia osobie bezdomnej posiadającej miejsce ostatniego 
zameldowania na pobyt stały poza Warszawą. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpiło w 2018, 
przy czym pierwsza decyzji w tym zakresie została wydana 4 grudnia 2019. Cały rok 2019   
poświęcony będzie wdrażaniu kolejnych elementów i procesów tego zadania, w tym możliwie 
najlepszych rozwiązań organizacyjnych i praktycznych oraz nawiązywaniu bliskiej roboczej 
współpracy z partnerami z organizacji pozarządowych udzielających osobom bezdomnym 
schronienia i innych form pomocy. Pierwsze 3 miesiące realizacji zadania wskazują na dużą skalę 
i dynamikę działań ( średnio miesięcznie ponad   550 postępowań administracyjnych, 150 osób 
objętych windykacją należności, 200 spraw refundacyjnych, 60 osób wymagających udzielenia 
schronienia w trybie pilnym). W związku z wejściem w życie Zarządzenia Prezydenta m.st. 
Warszawy z dnia 11.02.2019 r. w sprawie ustalenia „Standardu Indywidualnego Programu 
Wychodzenia z Bezdomności” planujemy rozpoczęcie pracy tą metodą i zgodnie z założeniami 
Zarządzenia przez wszystkich pracowników działu Pomocy Osobom Bezdomnym naszego 
Ośrodka. Biorąc jednak pod uwagę największą ze wszystkich dzielnic warszawskich liczbę osób 
przebywających na Woli ( 340 miejsc w schroniskach, tj. 35% wszystkich miejsc w schroniskach 
dotowanych przez m.st. Warszawę, 560 osób bezdomnych przebywających na Woli w czasie 
ogólnopolskiego liczenia osób bezdomnych 13/14.03.2019, na 2442 osoby bezdomne ogółem 
w całej Warszawie ( tj. 23% ) wdrożenie tego standardu wymaga zatrudnienia większej liczby 
pracowników do tego działu. 
 
- zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla seniorów i osób niesamodzielnych ( wdrożenie nowej 
organizacji usług opiekuńczych w związku z powstaniem jednostki organizacyjnej m.st. Warszawy 
„Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”) oraz kontynuowanie szerokiej oferty 
wsparcia w ramach Ośrodka Wsparcia Seniorów. Zważywszy na duże zainteresowanie tą ofertą 
( związane ze starzeniem się mieszkańców Woli, wśród których aż 25% to osoby w wieku 
emerytalnym) zasadne jest pozyskanie większego lokalu na potrzeby realizacji tego zadania. 
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