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1. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY WOLA 

 

1.1  POŁOŻENIE I CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY 

 

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. W listopadzie 2014 r. 

dobiegła końca realizacja największej w stolicy inwestycji samorządowej- budowy II linii warszawskiego 

metra. Pierwsze stacje odcinka centralnego- Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ znajdują się  na terenie 

Woli. W efekcie współczesna Wola jest dzielnicą kontrastów, gdzie relikty historii sąsiadują z 

nowoczesną infrastrukturą. 

1.2  STRUKTURA DEMOGRAFICZNA 

 

Według danych Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Dzielnicy Wola (stan na dzień 

31.12.2015 r.), Dzielnicę zamieszkuje 132.754 mieszkańców (spadek w stosunku do roku ubiegłego o 

720 osób). 

W 2010 r. zgodnie z danymi zawartymi w załączniku do uchwały Nr XXXI/717/2012 Rady m.st. 

Warszawy z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia warszawskiego programu profilaktyki i promocji 

zdrowia na lata 2012 - 2016 na Woli mieszkało 137.288 mieszkańców. 
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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 

31.12.2015 r., a dla porównania zestawiono je z danymi na 31.12.2012 r., 31.12.2013 r.  

i 31.12.2014 r. 

Tabela 1. Liczba mieszkańców Dzielnicy Wola wg pobytu. 

 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 

Pobyt stały  128.402 127.771 127.318 127.147 

Pobyt czasowy 4.891 5.669 6.156 5.607 

Razem 133.293 133.440 133.474 132.754 

 

STRUKTURA MIESZKAŃCÓW WG PŁCI 
Tabela 2. Liczba mieszkańców z podziałem na płeć uwzględniając charakter pobytu. 

 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 

Podział Liczba 

Kobiet 

Liczba 

Mężczyzn 

Liczba 

Kobiet 

Liczba 

Mężczyzn 

Liczba 

Kobiet 

Liczba 

Mężczyzn 

Liczba 

Kobiet 

Liczba 

Mężczyzn 

Pobyt stały  71.544 56.858 71.096 56.675 70.933 56.385 70.803 56.344 

Pobyt 

czasowy 

2.707 2.184 2.861 2.808 3.156 3.000 2.855 2.752 

Razem 74.251 59.042 73.957 59.483 74.089 59.385 73.658 59.096 

Wśród mieszkańców Dzielnicy Wola przeważają kobiety, co związane jest z dłuższym okresem  życia. 

STRUKTURA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI 
Tabela 3. Liczba mieszkańców z podziałem na wiek i płeć. 

 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

Dzieci (0-18 lat) 
9.498 9.854 9.058 9.422 9.819 10.156 9.898 10.421 

Osoby w wieku 

produkcyjnym (pow. 18 

roku życia) 

41.028 39.739 40.019 39.994 40.541 40.008 39.854 39.493 

Osoby w wieku 

poprodukcyjnym 

(kobiety pow. 60 lat, 

mężczyźni 65 lat) 

23.725 9.451 24.880 10.067 23.729 9.221 23.906 9.182 

Razem 133.293 133.440 133.474 132.754 
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Tabela 4. Udział procentowy mieszkańców, zarówno w grupach wiekowych, jak i z podziałem na płeć, w stosunku do wszystkich   
mieszkańców. 

 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

Dzieci (0-18 lat) 7,13 % 7,39% 6,79% 7,06% 7,36% 7,61% 7,45% 7,85% 

Osoby w wieku 

produkcyjnym 

(pow. 18 roku 

życia) 

30,78% 29,81% 29,99% 29,97% 30,37% 29,97% 30,02% 29,75% 

Osoby w wieku 

poprodukcyjnym 

(kobiety pow. 60 

lat, mężczyźni 65 

lat) 

17,80% 7,09% 18,65% 7,54% 17,78% 6,91% 18,01% 6,92% 

Razem wg płci 55,71% 44,29% 55,42% 44,58% 55,51% 44,49% 55,48% 44,52% 

 

Tabela 5. Udział procentowy mieszkańców w grupach wiekowych w stosunku do wszystkich mieszkańców. 

 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 

Dzieci (0-18 lat) 14,52% 13,85% 14,96% 15,30% 

osoby w wieku 

produkcyjnym (pow. 

18 roku życia) 

60,59% 59,96% 60,35% 59,77% 

Osoby w wieku 

poprodukcyjnym 

(kobiety pow. 60 lat, 

mężczyźni 65 lat) 

24,89% 26,19% 24,69% 24,93% 

 

DZIECI – PODZIAŁ WG WIEKU 

Tabela 6. Liczba dzieci z podziałem na wiek. 

Wiek dzieci 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 

0-6 lat 8.782 7.994 9.504 9.762 

7-12 lat 5.115 5.541 5.475 5.720 

13-18 lat  5.455 4.945 4.996 4.837 

Razem 19.352 18.480 19.975 20.319 
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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, oczywiści grupa najliczniejsza (59,77% 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 choć nieznacznie, 

liczebność grupy osób w wieku produkcyjnym zmalała w 2015 ( o 0.58% w stosunku do 2014r) i była 

najmniejsza od 4 lat. Wzrosła natomiast ( zarówno procentowo, jak i w liczbach bezwzględnych) 

liczebność dzieci i młodzieży do 18 roku życia i liczba, zamieszkujących Wolę, osób z wieku tzw. 

poprodukcyjnym czy też senioralnym, tj. kobiet po 60 roku życia i mężczyzn po 65 roku życia. W 2015 

r udział procentowy seniorów wśród wszystkich mieszkańców Woli wyniósł aż 24,92%. Liczba 

mieszkańców Woli w wieku senioralnym od lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie blisko 

25% ogółu mieszkańców Woli.  

Należy zauważyć, że 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 znaczącą zmniejsza się, na przestrzeni ostatnich 2 lat aż o 25%. 

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. w Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 5,19% mieszkańców 

Woli w wieku produkcyjnym (wg wskazanych wyżej danych Delegatury Biura Administracji i Spraw 

Obywatelskich Dzielnicy Wola) tj. 4.118 bezrobotnych mieszkańców Woli (tj. o aż 890 osób mniej niż 

w roku 2014 i o 1.417 osób mniej niż w 2013 r.) w tym: 

 ponad połowa, tj. 56,82% - 2.340 osób, to osoby długotrwale bezrobotne 

( zmniejszenie w ciągu roku o 507 osób), 

 38,95% tj. 1.604 osób powyżej 50 roku życia,  

 6,00% tj. 247 osób do 25 roku życia, 

 37,83% tj. 1.558 osób bez kwalifikacji zawodowych, 

 18,45% tj. 760 osoby bez doświadczenia zawodowego, 

 45,94% tj. 1.892 osób bez wykształcenia średniego, 

 9,61% tj. 396 osób samotnie wychowujących dziecko ( do 6 roku życia), 

 6,38% tj. 263 osób niepełnosprawnych, 

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 19 % także bez doświadczenia zawodowego. 

1.3 ŻYCIE SPOŁECZNE NA WOLI I INFRASTRUKTURA Z NIM ZWIĄZANA 

 

Edukacja przedszkolna i szkolna  

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 na 31.12.2015 r. 
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Rodzaje placówek Ilość placówek Liczba dzieci/uczniów 

Przedszkola  41 3791 

Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 
18 349 

Punkty przedszkolne (niepubliczne) 3 48 

Szkoły Podstawowe (w tym 1 szkoła 

integracyjna i 2 z oddziałami 

integracyjnymi) 

21 

 

6658 

 

Gimnazjum ( w tym 2 gimnazja 

integracyjne oraz 1 z oddziałami 

integracyjnymi)  

14 

 

3020 

 

Licea 18 5513 

Zespoły szkół (ponadgimnazjalne) 

(publiczne) 

6 

 
3194 

Zespół Szkół Stenotypii i Języków 

Obcych 
1 272 

Szkoły zawodowe (niepubliczne) 11 3512 

Centrum Kształcenia Ustawicznego 1 958 

Razem  134 27.315 

Tabela 7. Liczba placówek przedszkolnych i szkolnych wraz z liczbą dzieci/uczniów na poszczególnych poziomach nauczania ze stanem na 
31.12.2015 r. 

Ponadto na terenie dzielnicy Wola mieszczą się trzy Zespoły Szkół Specjalnych (szkoła 

podstawowa i gimnazjum), 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które oprócz ustawowych zadań, 

realizują programy wsparcia i pomocy dla dzieci i rodzin dysfunkcyjnych. 

Na terenie Dzielnicy Wola działają także placówki edukacji pozaszkolnej tj. Zespół Wolskich 

Placówek Edukacji Kulturalnej oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 6. Placówki te mają istotny 

wkład w zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, są alternatywą dla podwórka, zajmują 

ważne miejsce w atrakcyjnym zagospodarowaniu czasu wolnego. 

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 specjalistycznych oraz mieszkań 

chronionych dla osób bezdomnych (oferujących aż 42% wszystkich warszawskich miejsc 

w schroniskach i schroniskach specjalistycznych i jednocześnie 34% miejsc w placówkach tego 

rodzaju dofinansowywanych przez m.st. Warszawa, licząc także placówki zlokalizowane poza 

granicami administracyjnymi stolicy, tj. największą w porównaniu do innych dzielnic liczbę 

zakontraktowanych przez m.st. Warszawę miejsc w placówkach dla osób bezdomnych), 
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 1 jadłodajni dla osób bezdomnych oraz łaźni, 

 poradni zdrowia dla bezdomnych prowadzonej przez Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei”, 

 Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 

 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, 

 bogatych zasobów w dziedzinie kultury, w tym Biblioteki Publicznej ( w skład której wchodzą 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) 

 zasobów infrastrukturalnych z dziedziny kultury fizycznej: czterech basenów, dwóch hal 

sportowych, 16 klubów sportowych i 6 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. 
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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 kilkukrotnie zmieniany, w tym w 2014 r:  

 
Uchwałą nr LXXXII/2122/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4.06.2014 r. zmieniającą 
uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy, w związku 
wprowadzeniem zadania organizacji i prowadzenia specjalistycznego poradnictwa, przygotowania 
dokumentacji niezbędnej do wydania przez dyrektora WCPR decyzji w sprawie skierowania do domu 
pomocy społecznej oraz przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych w celu potwierdzenia 
faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegająca się o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych, 
na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.  

 
2. Zgodnie z zapisami statutu Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w 2015 r. działał na 

podstawie: 
 

 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013, poz. 594 ze zm.) 

 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. 2013, poz. 885 ze zm.) 

 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2015, poz. 163 ze zm.) 

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz.U. 2015, poz. 581 ze zm.) 

 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz.U.2015, poz. 149 ze zm.) 

 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 
2015,poz. 332 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. 2014, poz. 1206 ze zm.) 

 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. 2014, 
poz. 567 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. 2011,  
nr 231, poz. 1375 ze zm.) 

 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. 2016, poz. 239) 

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz.U.2016, poz. 23) 

 ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. 2013, poz. 330 ze zm.) 

 ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
( Dz.U. 2014, poz. 1619 ze zm.) 

 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015, poz. 2164). 
 
 
 
Do podstawowych zadań Ośrodka należy przede wszystkim: 
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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 i rzeczowej, dożywianie dzieci, sprawianie pogrzebów, organizowanie 
pomocy usługowej, udzielanie poradnictwa specjalistycznego socjalnego, psychologicznego 
i prawnego, 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 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 wsparcia rodziny, 
specjalistyczne poradnictwo i konsultacje, terapię i mediacje.  

3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez udzielanie różnorodnych indywidualnych 
i grupowych form wsparcia ofiarom 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 z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Kolejny, ostatni już, ósmy rok Ośrodek Pomocy Społecznej Dzieciny Wola m. st. 
Warszawy realizował projekt systemowy pn. „Wola Aktywnej Integracji”, współfinansowany ze 
środków EFS. Przygotował także i złożył w konkursie o dofinansowanie ze środków UE projekt 
„Wsparcie rodzin na Woli”. 

6. Przeprowadzanie środowiskowych wywiadów rodzinnych w szczególnych sytuacjach 
wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków 
dla opiekunów.  

7. Wskazywanie kandydatów na opiekunów prawnych.  

 

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. 
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3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPS 

3.1  DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ 

Szczegółowo strukturę organizacyjną Ośrodka określa Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z dnia 2 kwietnia 2012 r. W celu realizacji 
zadań w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy funkcjonują następujące komórki 
organizacyjne: 

 

Lp. Nazwa komórki organizacyjnej 

 

Siedziba  Liczba pracowników 

 
Liczba osób Ilość etatów 

1  Dział Pomocy Środowiskowej I  ul. Bema 91  11 11 

2  Dział Pomocy Środowiskowej II  ul. Bema 91  12 12 

3  Dział Pomocy Środowiskowej III  ul. Bema 91  13 13 

4  Dział Pomocy Środowiskowej IV  ul. Bema 91  13 13 

5  Dział Usług Opiekuńczych  ul. Bema 91  15 15 

6  Dział Realizacji Świadczeń i Analiz  ul. Bema 91  8 8 

7  Dział Wsparcia i Pomocy Rodzinie  ul. Karolkowa 58A  21 21 

8  Dział Oparcia Społecznego  ul. Żytnia 75/77  9 8,50 

9  Ośrodek Wsparcia dla Seniorów  

ul. Zawiszy 5  

4  4 4 

10  Dział Finansowo-Księgowy  ul. Bema 91  8 7,8 

11  Dział Kadr i Administracji  ul. Bema 91  12 12 

12  Zespół ds. realizacji projektu EFS  ul. Karolkowa 58A  10 9,50 

 

13  Samodzielne stanowisko ds. 
zamówień publicznych  

ul. Bema 91  1 1 

14  Samodzielne stanowisko ds. BHP  ul. Bema 91  1 0,25 

   138 136,05 
Tabela 8. Struktura organizacyjna OPS w 2015 r. 

 

3.2  STAN ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW 

 

W Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy zatrudnionych było wg stanu 
na dzień 31 grudnia 2014 . – 139 pracowników na 137,50 etatach, natomiast wg stanu na dzień 31 
grudnia 2015 – 138 pracowników na 136,05 etatach. Powyższe zestawienie dotyczy wszystkich 
zatrudnionych pracowników ( uwzględniając osoby przebywające m. in. na urlopach macierzyńskich, 
rodzicielskich, długotrwałych zwolnieniach i zatrudnionych na zastępstwo). Zmniejszenie zatrudnienia o 
1 pracownika, w stosunku do roku 2014, wiąże się z tymczasowym wakatem, w powodu przejścia 
pracownika na emeryturę. 

Ponadto w działalności Ośrodka zaangażowane były: 

 3 osoby bezrobotne, skierowane przez Urząd Pracy m. st. Warszawy, odbywające staż 
absolwencki, 
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 3 osoby bezrobotne, skierowane przez Urząd Pracy m. st. Warszawy, zatrudnione 
w ramach robót publicznych  

 9 osób skierowanych przez uczelnie w celu odbycia praktyk studenckich, m. in. z Akademii 
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – 4 osoby i z Wydziału Pedagogicznego 
Uniwersytetu Warszawskiego – 5 osób. 

 17 osób współpracujących z OPS w oparciu o umowę o dzieło i umowę zlecenie. 

Na dzień 31 grudnia 2015 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej pracowali: 

Dyrektor, zastępca dyrektora, główny księgowy, zastępca głównego księgowego, 10 kierowników 
działów, 10 starszych specjalistów pracy socjalnej - koordynatorów, 8 starszych specjalistów pracy 
socjalnej, 20 specjalistów pracy socjalnej, 19 starszych pracowników socjalnych, 15 pracowników 
socjalnych, 2 starszych specjalistów pracy z rodziną, 1 starszy specjalista reintegracji zawodowej, 
1 starszy asystent rodziny, 8 asystentów rodziny, 2 młodszy asystentów rodziny, 16 starszych 
inspektorów, 2 inspektorów, 2 starszych instruktorów terapii zajęciowej, 1 instruktorów terapii 
zajęciowej, 1 starszy terapeuta, 1 starszy opiekun, 4 psychologów, 1 pedagog, 1 konsultant, 1 główny 
specjalista, 1 starszy specjalista, 1 starszy specjalista ds. bhp, 1 informatyk, 3 pomoce administracyjne, 
1 konserwator, 1 robotnik gospodarczy. 

W 2015 r.  w Ośrodku pracowało 72 pracowników socjalnych ( wszystkich 5-ciu stopni awansu 
zawodowego). Ta grupa zawodowa stanowiła 52,17% wszystkich pracowników zatrudnionych w 
Ośrodku.  

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

 116 osób – 84,06 % ma wykształcenie wyższe (przede wszystkim pedagogiczne, politologiczne, 
socjologiczne, psychologiczne, resocjalizacyjne, prawne i ekonomiczne), 

 13 osób – 9,42 % ma wykształcenie średnie pomaturalne (przede wszystkim w zakresie pracy 
socjalnej), 

 7 osób – 5,07 % ma wykształcenie średnie, 
 2 osoby – 1,45 % ma wykształcenie zawodowe i niższe. 

W roku 2015 pracownicy Ośrodka podnosili swoje kwalifikacje zawodowe: 

 1 pracownik- w ramach specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny  
 2 pracowników- w ramach studiów magisterskich  
 18 pracowników- w ramach studiów podyplomowych, organizowanych przez Mazowieckie 

Centrum Polityki Społecznej, w projekcie współfinansowanym ze środków EFS „Przygotowanie 
pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego "– 18 
pracowników, na następujących kierunkach: 

o Coaching  
o Zarządzanie zasobami ludzkimi i usługi społeczne  
o Menadżer innowacji społecznych  
o Studium terapii i treningu grupowego  
o Mediacje i negocjacje 

 90 pracowników w ramach szkoleń zewnętrznych, seminariów i konferencji ( w tym 40 
pracowników w więcej 1 niż jednym szkoleniu), m.in.: 

o Szkolenie dla kadry instytucji pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, w ramach projektu ‘”Przemocy w rodzinie NIE. Wykształcona kadra 
zarządzająca instytucjami pomocy i integracji społecznej warunkiem wczesnego 
rozpoznania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie‘’ współfinansowanego ze środków 
EFS - 45 pracowników  

o Handel ludźmi - identyfikacja, ochrona i wsparcie ofiar – 17 pracowników 



 

___________________________________________________________________________________________ 
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy za rok 2015 

14 

 

o Rola pomocy społecznej w realizacji zadań strategii polityki społecznej województwa 
mazowieckiego – 8 pracowników 

o Podniesienie poziomu bezpieczeństwa kadr jednostek samorządu terytorialnego 
w zakresie przeciwdziałania przemocy - 8 pracowników 

o V Ogólnopolski Integracyjny Zlot Asystentów Rodziny – 7 pracowników 

o Teoria przywiązania w kontekście przemocy w rodzinie - 6 pracowników 

o Bajkoterapia – bezpłatne seminarium dla osób pracujących z dziećmi w wieku 
przedszkolnym z województwa mazowieckiego – 6 pracowników 

o szkolenie w ramach projektu z zakresu edukacji finansowej „Zyskaj więcej! Edukacja 
finansowa dla osób wykluczonych ekonomicznie”, realizowane w ramach programu 
Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG - 6 pracowników 

o Stereotypy płciowe jako źródło przemocy wobec kobiet i dziewcząt – 5 pracowników 

o VIII Ogólnopolska Konferencja „ Ostrożnie – dziecko. Profilaktyka krzywdzenia małych 
dzieci '' - 4 pracowników 

o Interwencja wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie – aspekty prawne – 3 
pracowników 

o Adekwatnie i skutecznie, czyli jak – o integracji cudzoziemców w Polsce – 3 pracowników 
o ”Obudźmy nadzieję i szukajmy rozwiązań. Nowi eksperci, nowe podejście i nowe 

doświadczenia” - konferencja z udziałem światowego autorytetu w dziedzinie psychiatrii 
dr Daniela Fishera – 3 pracowników 

o Praktyczne aspekty pomocy dziecku i rodzinie w sytuacjach kryzysowych – Rodzina 
w trakcie rozwodu i rozstania – 3 pracowników 

o Równe traktowanie – standardem naszej pracy – 3 pracowników  
o Zespoły interdyscyplinarne ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie - koordynacja prac 

i procedury interwencyjne - 3 pracowników  
o seminarium 2-dniowe pt. „Monitorowanie Losów Dziecka – standard postępowania 

pracowników socjalnych – narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą 
w rodzinie”, zorganizowane przez CRZL, we współpracy z MPiPS, ze środków UE.- 2 
pracowników 

o Prawo pracy w jednostkach pomocy społecznej szkolenie – 2 pracowników  
o Rany i blizny psychiczne. Psychoterapia stanów depresyjnych i zaburzeń emocjonalnych 

- 2 pracowników 

o IV Forum Psychiatrii Środowiskowej- 2 pracowników 

o III Kongres Rodzicielstwa Zastępczego - 2 pracowników  
o XIX Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy w Rodzinie – 2 pracowników 

o konferencja w ramach projektu „Coach rodzinny; innowacyjne podejście do osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym'' realizowanego przez Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, współfinansowanego ze środków EFS - 2 
pracowników 

o Komunikacja POMOST z Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia 
Społecznego - 2 pracowników 

o Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji zgodnej z ISO 27001 oraz 
z Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnych  

o Krajowe ramy interoperacyjności – audyt  
o Ochrona danych osobowych i administrator bezpieczeństwa informacji w OPS, po 

zmianach w styczniu 2015 r.  
o Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych  
o Praktyczne aspekty prowadzenia egzekucji administracyjnej należności pieniężnych 

z uwzględnieniem praw i obowiązków wierzycieli ( organów administracji publicznej jak 
i organów egzekucyjnych).  

o Umowy cywilnoprawne w praktyce – czyli jak zawierać i rozliczać umowy zlecenia 
i umowy o dzieło wg nowych zasad obowiązujących w 2016 r 

o E-learningowe szkolenie pt. '' Przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2015 – prawo 
i praktyka ''  

o konferencja „Innovage - z myślą o Seniorach. Prezentacja Międzynarodowej Platformy 
Informacyjnej dla Opiekunów Nieformalnych i seniorów”  
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o konferencja „AGE - Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie  

o spotkanie zorganizowane przez Mazowieckie Forum Ośrodków Pomocy Społecznej 
„Polityka senioralna i inicjatywy Seniorów – przykłady, inspiracje”  

o szkolenie z zakresu technologii informatycznych zorganizowanego w ramach projektu 
systemowego „Szkolenia z nowych technologii pracowników 45+ zatrudnionych 
w instytucjach pomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem 
pracowników socjalnych” przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich  

o konferencja „Samopomoc i Partnerstwo”. Nowe perspektywy w wspieraniu osób 
z doświadczeniem kryzysu psychicznego” 

o konferencja podsumowująca projekt „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
dzieci i młodzieży w Warszawie”, współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 

o konferencja podsumowującą realizację projektu badawczego pn. „Diagnoza i analiza 
funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy 
prac” realizowanego przez CRZL, we współpracy z MPiPS  

Przedstawiciele OPS uczestniczyli w zorganizowanej przez Wydział Polityki Społecznej 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej 
konferencji dotyczącej Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, realizacji zadań 
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej i budżetu na rok 2015  

Pracownicy OPS uczestniczyli także w zorganizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej, w ramach projektu systemowego „ Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu”, 
współfinansowanego ze środków EFS, szkoleniach:  

 Nowoczesne formy aktywnej integracji – organizacja i prowadzenie usług społecznych dla rodzin 
z osobami niesamodzielnymi zależnymi ( starszymi, niepełnosprawnymi, dziećmi ) - 5 
pracowników 

 Klauzule społeczne – zamawianie usług i kupowanie produktów podmiotów ekonomii społecznej  

 Mazowieckie Spotkania z Ekonomią Społeczną , połączonej z targami podmiotów ekonomii 
społecznej - 2 pracowników 

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych sfinansowało szkolenie dla członków ZI – „Działania 
coachingowe w pracy z rodziną doświadczającą przemocy z uwzględnieniem metodyki zarządzania 
i koordynowania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych”, w którym wzięło udział 7 
pracowników Ośrodka.   

Pracownicy socjalni uczestniczyli w zorganizowanym przez Biuro Polityki Lokalowej Urzędu m. st. 
Warszawy szkoleniu z zakresu regulacji prawnych mających na celu przeciwdziałanie powstawania 
zaległości czynszowych, działań miasta na rzecz zmniejszenia zagrożenia utraty tytułu prawnego do 
lokalu przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej oraz zasad wynajmowania lokali 
z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy.  

Ponadto pracownicy socjalni Ośrodka z Działów Pomocy Środowiskowej i Działu Usług, asystenci 
rodziny oraz pracownicy Zespołu ds. realizacji projektu EFS mieli zapewnioną systematyczną 
superwizję grupową. 
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W ramach współpracy z partnerami NGO : 

 12 pracowników wzięło udział w zorganizowanym przez Stowarzyszenie SMOK kursie 
samoobrony 

 4 pracowników wzięło udział w konwersacjach z jęz. rosyjskiego, a 3 pracowników z nauki jęz. 
rosyjskiego na poziomie podstawowym, prowadzonej przez Fundację Ocalenie, w ramach 
projektu Edukacja Wielokulturowa dla pracowników administracji publicznej. Zajęcia trwały od 
połowy marca do połowy czerwca 2015r. 

 pracownicy socjalni korzystali ze cyklicznych spotkań szkoleniowych, odbywających 
w siedzibie naszego Ośrodka i dedykowanych pracownikom Ośrodka, prowadzonych przez 
Biuro Porad Obywatelskich gł. z zakresu problematyki zadłużenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem kwestii mieszkaniowych i zadłużenia czynszowego ( restrukturyzacja 
zadłużenia czynszowego, dziedziczenie długów) 

W miarę potrzeb Ośrodek realizował także szkolenia wewnętrzne, prowadzone przez pracowników 
Ośrodka, m.in. na temat:  

 Trening Umiejętności społecznych, Rehabilitacja fizyczna a rehabilitacja psychiatryczna. Zasady 
rehabilitacji psychiatrycznej. 

 Trening umiejętności społecznych jako forma podnoszenia kompetencji społecznych. 
 Depresja zimowa w perspektywie historycznej. Depresja zimowa i inne postacie choroby 

afektywnej dwubiegunowej. 
 Udział w szkoleniu wzięło udział 8 pracowników Dział 
 Psychiatra środowiskowa między romantyzmem a pozytywizmem, na podstawie artykułu prof. 

Katarzyny Prot- Klinger.  
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4. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU 

 
W roku 2015 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy dysponował 

budżetem w łącznej wysokości 25.476.237,00 zł, tj. w wysokości odpowiadającej w 101,46% budżetowi 

Ośrodka na rok 2014. 

Wysokość budżetu była w ciągu roku wielokrotnie zmieniana w drodze uchwał Rady m. st. 

Warszawy oraz zarządzeń Prezydenta m. st. Warszawy. W wyniku przeprowadzonych okresowych 

analiz i symulacji wydatków złożono 20 wniosków o korektę budżetu OPS w 2015 r. oraz 4 wnioski 

o korektę Wieloletniej Prognozy Finansowej. Plan OPS na rok 2015 wg stanu na dzień 1.01.2015 r 

wynosił 22.275.202,00 zł i był o 3.201,035,00 zł tj. aż o 12,56% mniejszy niż plan wg stanu na dzień 

31.12.2015 r. 

Największe zmiany budżetu dotyczyły R 85216 i R 85219 (tj. budżetu przeznaczonego na 

wypłaty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz utrzymanie Ośrodka). Dokonywane w ciągu 

roku zwiększenie planu budżetowego pozwoliło na zaspokojenie podstawowych potrzeb najuboższych 

mieszkańców Dzielnicy Wola zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, jednak stopniowe pozyskiwanie 

środków powodowało tworzenie krótkookresowych planów pomocy, zwiększało ilość działań 

administracyjnych ( np. ilości prowadzonych postępowań), spowodowało także nierównomierne 

wsparcie mieszkańców niektórymi formami pomocy gł. zasiłkami celowymi; mniejsze w pierwszej 

połowie roku i większe w jego drugiej połowie. 

Na realizację zadań własnych finansowanych ze środków m. st. Warszawy, OPS Dzielnicy Wola 
dysponował w roku 2015 kwotą 16.732.152 zł ( o 668.922 zł większą niż w 2014 r.): 

W R 85203-ośrodki wsparcia – w wysokości 599.767 zł tj. o 5.999 zł mniejszą niż w roku 2014. 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 59.200 zł. tj. o 45.000 zł więcej 
niż w roku 2014 ( w związku z realizacją i finansowaniem przez OPS programu Asystent osoby 
starszej doświadczającej przemocy). 

W R 85206 – wsparcie rodziny – w wysokości 650.130 zł (o 308.770 zł więcej niż w roku 2014) 
z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny i usługi wsparcia rodziny ( zwiększenie 
środków własnych w związku z rozszerzeniem usług wsparcia rodziny oraz zmniejszeniem dotacji 
Wojewody do zatrudnienia asystentów rodziny oraz brakiem od kwietnia środków EFS na ten cel). 

W R 85214 – zasiłki i pomoc w naturze –w wysokości 4.868.783 zł tj. o 296.103 zł mniejszą niż 
w roku 2014. 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. 

W R 85219 – ośrodki pomocy społecznej –w wysokości 8.722.404 zł tj. o 801.034 zł wyższej niż 
w 2014 r. 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 sprzątanie, dozór siedzib OPS, energii, wywóz śmieci, usługi pocztowe – dostarczanie 
korespondencji. 

W R 85228 – usługi opiekuńcze – w wysokości 1.826.000 zł tj. o 289 zł mniejszą niż w roku 2014. 
Ze środków tego rozdziału finansowany jest zakup usług opiekuńczych dla osób w podeszłym wieku 
i niepełnosprawnych ( gospodarczych, specjalistycznych w zakresie pielęgnacji oraz 
specjalistycznych readaptacyjnych). 

W R 85395 – pozostała działalność – 5.868 zł tj. o 25.382 zł mniejszą niż w roku 2014 
z przeznaczeniem na organizację prac społecznie użytecznych ( w związku ze zmienioną 
w oparciu o nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy formułą prac 
społecznie użytecznych) 
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Na realizację zadań zleconych finansowanych ze środków budżetu państwa OPS Dzielnicy Wola m. st. 
Warszawy w 2015 r. dysponował kwotą 791.071 zł ( o 11.509 zł mniejsze niż w 2014r.): 

W R 85203 - ośrodki wsparcia – 472.500 zł - (kwota ta była niższa niż w 2014 r. 
o18.740 zł). Środki te przeznaczone są na finansowanie działalności Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla osób psychicznie chorych. 

W R 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 3.654 zł przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia 
przyznanego przez sąd za sprawowanie funkcji opiekuna prawnego. 

W R 85228- usługi opiekuńcze – 200.000 zł przeznaczone na realizację specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Kwota ta w stosunku do roku 
ubiegłego zmniejszyła się o 10.000 zł. 

W R 85195 – pozostała działalność – 66.400 zł ( zwiększenie o 4.940 zł w stosunku do 2014 roku) 
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 – 48.517 zł (wzrost o 17.267 w stosunku do 2014 r.) 
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla cudzoziemców (posiadających zgodę na pobyt 
tolerowany na terytorium RP). 

Ostateczny ( po wielokrotnych zmianach ) plan na rok 2015 dotacji budżetu państwa do zadań własnych 
realizowanych przez OPS Dzielnicy Wola m. st. Warszawy wyniósł w 7.829.308 zł (zwiększenie o 
365.096 zł) : 

W R 85206 – wsparcie rodziny – 143.000 zł (zmniejszenie o 46.356 zł)– z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny. 

W R 85213 - ubezpieczenie zdrowotne – 370.400 zł (zwiększenie o 11.261 zł w stosunku do 2014 
r.). Środki te przeznaczone były na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom 
pobierającym zasiłki stałe. 

W R 85214 - zasiłki i pomoc w naturze – 1.408.932 zł ( wzrost o 236.539 zł, w związku ze 
zwiększonym w październiku 2015r kryterium dochodowym i maksymalną wysokością zasiłku) 
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych. 

W R 85216 - zasiłki stałe – 4.359.526 zł (zwiększenie o 72.310 zł w stosunku do 2014 r.).Środki tego 
rozdziału przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych dla osób niepełnosprawnych i/lub 
w wieku emerytalnym. 

W R 85219 – ośrodki pomocy społecznej–1.117.750 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka 
(zwiększenie o 54.250 zł w stosunku do 2014 r). 

W R 85295 –pozostała działalność – 429.700 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego 
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Kwota ta była o 26.000 zł większa niż w 2014 
r. 

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy był w I kwartale 2015 r. 
realizatorem projektu współfinansowanego ze środków EFS: „Wola aktywnej integracji”. 

 projekt zyskał dofinansowanie ze środków UE w wysokości 123.706 zł. 

Łącznie w roku 2015 r. w dyspozycji OPS pozostawały środki: 

m.st. Warszawy  – w wysokości 16.732.152 zł tj. 65,68% całego budżetu OPS 

budżetu państwa  – w wysokości 8.620.379 zł tj. 33,84% całego budżetu OPS 
Unii Europejskiej  – w wysokości 123.706 zł tj. 0,48% całego budżetu OPS 

Struktura budżetu OPS nie zmieniła się w stosunku do roku ubiegłego za wyjątkiem spadku o 2,62 % 
udziału środków UE w ogólnym budżecie OPS ze względu na realizację projektu współfinansowanego 
ze środków EFS jedynie do kwietnia i nie rozpoczęcia w 2015r naboru wniosków w ramach kolejnej 
perspektywy finansowej.  
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Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, został w 2015 r., wykonany 
w 99,90% (stosunek wysokości łącznych środków określonych w planie finansowym do wykonanych 
wydatków). Wydatkowano łącznie 25.449.790,10 zł, w tym: 

 

środki m. st. Warszawy  – 16.718.199,27 zł – 99,92% 

środki budżetu państwa  – 8.620.078,20 zł – 100% 

środki Unii Europejskiej  – 111.512,63 zł – 90,14% 

Plan budżetowy OPS został zrealizowany w 100% w rozdziałach: 

R 85195 (zlecone)  – pozostała działalność z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów 
postępowania w sprawach dot. potwierdzenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. 

R 85203 (zlecone) – ośrodki wsparcia – z przeznaczeniem na finansowanie działalności 
Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych. 

R 85206 (własne i dotacja do zadań własnych) – wsparcie rodziny – dofinansowanie zatrudnienia 
asystentów rodziny. 

R 85213 (dotacja do zadań własnych) - ubezpieczenie zdrowotne – z przeznaczeniem na 
opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe. 

R 85214 (dotacja do zadań własnych) – zasiłki i pomoc w naturze - z przeznaczeniem na wypłatę 
zasiłków celowych, pomocy rzeczowej i sprawianie pogrzebów. 

R 85216 (dotacja do zadań własnych) – zasiłki stałe - z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków 
stałych dla osób niepełnosprawnych i/lub w wieku emerytalnym. 

R 85219 (zlecone) – ośrodki pomocy społecznej – przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za 
sprawowanie opieki. 

R 85228 (własne) - usługi opiekuńcze - przeznaczone zakup usług opiekuńczych dla osób 
w podeszłym wieku i niepełnosprawnych. 

R 85231 (zlecone) – pomoc dla cudzoziemców – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla 
cudzoziemców (posiadających zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP). 

R 85295 (dotacja do zadań własnych) – pozostała działalność- z przeznaczeniem  
na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

 
Wykres 1. Środki finansowe OPS w 2015 r. 
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5. ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ ( POMOC PIENIĘŻNA, 

RZECZOWA USŁUGOWA, PRACA SOCJALNA I PROJEKTY SOCJALNE)  

5.1 POWODY KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej znajdują się zawsze w trudnej sytuacji 

życiowej i finansowej. W większości spośród 3.140 rodzin (spadek do roku 2014 o 101 rodzin) objętych 

w roku 2015 świadczeniami pomocy społecznej przyznawanymi decyzją administracyjną tj. 

w formie zasiłków, pomocy rzeczowej i usługowej (bez rodzin objętych wyłącznie pracą socjalną 

i poradnictwem) mieliśmy do czynienia, podobnie jak w latach ubiegłych, z wystąpieniem jednocześnie 

wielu, złożonych problemów, których rozwiązanie wymaga pomocy. Dla potrzeb statystyki wybierany 

jest jeden z problemów, taki, który wydaje się w danym momencie najistotniejszy, który wymaga 

podjęcia próby jego rozwiązania w pierwszej kolejności. Warto zauważyć, że w ciągu roku postrzeganie 

problemów rodziny może się zmieniać i 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. Dlatego na 3.140 rodzin, które skorzystały w 2015 r. 

z pomocy społecznej w formie przyznawanej decyzją administracyjną – przypadają 8.065 „podstawowe” 

powody korzystania z pomocy (czyli średnio każda rodzina skorzystała z pomocy 

z ponad dwóch rożnych „podstawowych” powodów). 

Warto mieć także na uwadze, że wskazanie „podstawowego”, czy też „najbardziej istotnego 

problemu” jest niezwykle trudne lub nawet niemożliwe, wobec złożoności trudności, z jakimi borykają 

się osoby i rodziny zwracające się o pomoc. Bardzo często w parze 

z alkoholizmem występuje długotrwała choroba lub niepełnosprawność, podobnie długotrwała choroba 

i niepełnosprawność jest problemem wielu osób bezdomnych. 

W praktyce w przypadku świadczeń pomocy społecznej zawsze mamy do czynienia z ubóstwem 

w rodzinie i innymi towarzyszącymi mu licznymi okolicznościami i problemami. 

Poniżej przedstawiamy okoliczności życiowe, które były podstawą udzielenia pomocy 

finansowej, rzeczowej, usługowej bądź w formie skierowania do ośrodka wsparcia (tj. świadczeń 

pomocy społecznej przyznawanych decyzja administracyjną (zestawienie nie uwzględnia okoliczności, 

które były podstawą udzielenia pomocy w formie specjalistycznego poradnictwa i pracy socjalnej): 

długotrwała lub ciężka choroba……………………………………………………………………………1894 
ubóstwo ………………………………………………………………………………………………………1772 
niepełnosprawność …………………………………………………………………………………………1511 
bezrobocie ……………………………………………………………………………………………......... 1122 
bezradność w sprawach opiek.-wych. i prowadzenia gosp. domowego ……………………………….743 
uzależnienie …………………………………………………………………………………………………377 
potrzeba ochrony macierzyństwa ………………………………………………………………….............245 
bezdomność …………………………………………………………………………………………………203 
trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego ………………………..............71 
przemoc …………………………………………………………………………………………………...........49 
sytuacja kryzysowa ………………………………………………………………………………...................32 
trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy ………………………………………….....31 
zdarzenie losowe ……………………………………………………………………………………….............9 
sieroctwo …………………………………………………………………………………………………...........4 
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Od lat do podstawowych powodów korzystania z pomocy społecznej na Woli należą: 

 długotrwała lub ciężka choroba 

 ubóstwo 

 niepełnosprawność 

 bezrobocie 

Struktura procentowa udziału poszczególnych trudności życiowych w podstawie przyznania 

świadczeń pomocy społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy od 

kilku lat nie ulega znaczącym zmianom. 

W roku 2015 r., podobnie jak w latach ubiegłych, znacząca liczba świadczeń pomocy społecznej 

przyznana została z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby oraz niepełnosprawności – (łącznie 

42,22% - w 2014r 41,55%- wszystkich wskazań do objęcia rodziny świadczeniami pomocy społecznej, 

w znacznej mierze dotyczyło pomocy usługowej organizowanej przez OPS oraz zasiłków stałych 

przyznawanych przede wszystkim z tytułu niepełnosprawności). 

Utrzymała się także, na bardzo zbliżonym poziomie liczba osób korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej z tytułu bezrobocia (spadek o 0,7% w stosunku do roku 2014 – tj.13,9 % wszystkich 

korzystających). Oznacza to, że przy znacznie zmniejszonej liczbie zarejestrowanych 

w Urzędzie Pracy w Warszawie bezrobotnych mieszkańców Dzielnicy Wola nie zmniejsza się liczba 

osób korzystających z pomocy społecznej z tego tytułu. Można oszacować, że około 20%-25% 

zarejestrowanych w warszawskim UP osób bezrobotnych mieszkających na Woli korzysta z pomocy 

społecznej ( część osób korzystających z powodu bezrobocia z pomocy Ośrodka nie ma aktualnej 

rejestracji w UP w Warszawie lub jest zarejestrowana w różnych RUP w Polsce). Osoby, niepracujące, 

które korzystały ze świadczeń pomocy społecznej to przede wszystkim osoby nie posiadające wsparcia 

w rodzinie, często o znacznym stopniu marginalizacji, bardzo niskich kwalifikacjach i to nie tylko 

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. 

Nie zmieniła się liczba osób, które skorzystały ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności 

pomocy finansowej z powodu przemocy w rodzinie. Pomoc w taka udzielona została jedynie 8, 4% osób, 

które skorzystały ze specjalistycznych konsultacji w naszym Ośrodku w związku z problemem przemocy 

w rodzinie ( 583 osoby) czy też 9,5% osób, które skorzystały ze specjalistycznego poradnictwa 

socjalnego, w związku z doświadczaniem przemocy w rodzinie (511 osób). Przemoc 

w rodzinie nie idzie w parze z ubóstwem, większość z zakładanych i przekazywanych do Zespołu 

Interdyscyplinarnego Niebieskich Kart zakładana jest w rodzinach nie korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej. 

Utrzymała się także liczba osób korzystających ze świadczeń finansowych OPS Dzielnicy Wola 

z powodu bezdomności (choć zwiększyła się liczba osób bezdomnych nawiązujących kontakt 

z pracownikami socjalnymi naszego Ośrodka i korzystających z ich poradnictwa oraz liczba wniosków 

o pomoc złożonych przez osoby bezdomne - więcej spraw przekazywanych jest do rozpatrzenia zgodnie 
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z właściwością do innych ośrodków pomocy społecznej w całej Polsce). Stołeczność Warszawy 

przyciąga osoby bezdomne z całego kraju, które przebywają 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 i funkcjonowanie w naszym Ośrodku 

wyspecjalizowanego w pomocy osobom bezdomnym zespołu pracowników powoduje, że do OPS na 

Woli zgłasza się duża ( w porównaniu do innych OPS-ów) liczba osób bezdomnych. Warto jednocześnie 

zaznaczyć, że część osób bezdomnych korzysta ze świadczeń pomocy społecznej 

w formie zasiłków stałych z powodu niepełnosprawności ( która towarzyszy bezdomności, ale nie jest 

rejestrowana, jako główny powód udzielenia pomocy). 

Spośród wszystkich 3.746 rodzin objętych pomocą społeczną w 2015 roku (tj. 3.140 rodzin, 

które otrzymały świadczenie pomocy społecznej przyznane decyzją administracyjną i 606 rodzin 

objętych wyłącznie pracą socjalną) 65,80% stanowiły gospodarstwa jednoosobowe (wskaźnik ten 

wzrósł o 1,75% w stosunku do roku 2014). Rodziny emerytów i rencistów stanowiły 22,98% (spadek o 

3,29% do roku 2014) wszystkich rodzin korzystających z pomocy. Rodziny 

z dziećmi stanowiły 24,56% rodzin korzystających z pomocy, z czego 54,56% rodzin objętych pomocą 

społeczną to rodziny niepełne (stanowiące 13,40% wszystkich środowisk objętych pomocą - wskaźnik 

ten zmalał w stosunku do 2014 r. o 4,05%). 

Charakterystyka gospodarstw domowych korzystających z pomocy OPS 

Gospodarstwa domowe % udział w 2014 roku % udział w 2015 roku 

1- osobowe 64,11 65,80 

2- osobowe 15,36 14,33 

3- osobowe 9,94 9,93 

4- osobowe 5,94 5,26 

5- osobowe 2,80 2,56 

6 i więcej osobowe 1,85 2,11 

  Tabela 9. Charakterystyka gospodarstw domowych korzystających z pomocy OPS. 

5.2  RODZAJE I WARTOŚĆ  POMOCY FINANSOWEJ, RZECZOWEJ ORAZ W FORMIE SKŁADEK 

NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 

 

W 2015 r. na pomoc materialną (tj. finansową, rzeczową oraz w formie składek  

na ubezpieczenie zdrowotne) wydatkowano kwotę 11.475.331,95 zł (o 33.560 zł więcej niż w roku 

2014). Wskaźnik procentowy udziału wydatków na powyższe świadczenia do ogółem wydatkowanego 

budżetu utrzymał się na tym samym poziomie. (tj. 45,09% w 2015r. w stosunku do 45,65% w 2014 r.). 

Zmianie uległa jednak struktura wydatkowanych środków na świadczenia: 

4.606.343, 81 zł z R85214 (własne) – „zasiłki i pomoc w naturze” § 3110 na zasiłki celowe 

i pomoc rzeczową (talony, obiady) oraz wkład własny do zasiłków okresowych  

(o 214.626,86 zł niższa niż w 2014 r.); 

251.934,50 zł z R85214 (własne) – „zasiłki i pomoc w naturze” §4300- na sprawianie pogrzebów 

(o 14.073 zł mniej niż w 2014 r.); 
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1.408.932,00 zł z R 85214 (dotacja do własnych) – „zasiłki i pomoc w naturze” § 3110 - na 

dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych (o 125.280,78 zł wyższa niż w 2014r.); 

4.359.513,96 zł z R 85216 (dotacja do zadań własnych) - „zasiłki stałe” - na wypłatę zasiłków 

stałych (o 165.650 zł więcej niż w 2014 r.); 

429.700,00 zł z R 85295 – „pozostała działalność”- dofinansowanie ze środków budżetu 

państwa - przeznaczone na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” (o 26.000 zł więcej niż w 2014 r.); 

48.517,00 zł z R 85231(zlecone)  – pomoc dla cudzoziemców – na zasiłki celowe dla 

cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany (o 8.637 zł więcej niż w 2014 r.); 

370.390,68 zł z R 85213 (dotacja do własnych) – na opłacenie składki na ubezpieczenie 

zdrowotne dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (o 14.528 zł więcej niż 

w 2014 r.). 

W związku ze wzrostem kryterium dochodowego, a w konsekwencji wzrostem wysokości zasiłku 

stałego i okresowego nastąpiło zwiększenie w stosunku do roku ubiegłego wydatków na te świadczenia 

(zwiększenie dotacji budżetu państwa na to zadanie). Zmniejszyły się natomiast wydatki na zasiłki 

celowe, przy czym budżet na zasiłki celowe ulegał zwiększeniu w ciągu roku, stąd nierównomierne 

wsparcie mieszkańców; mniejsze w pierwszej połowie roku i większe w jego drugiej połowie. 

  

Wykres 2. Porównanie wartości świadczeń 2014/2015. 

 

Katalog świadczeń pomocy społecznej, w formie pieniężnej i rzeczowej, realizowanych w 2015 

r. obejmował: 

 

Porównanie wartości świadczeń 2014/ 2015 
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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 

30.09.2015r. 542 dla osoby samotnej i 456 dla osoby w rodzinie, a po zmianie kryteriów od 01.10.2015r. 

634 dla osoby samotnej i 514 dla osoby w rodzinie, maksymalna kwota zasiłku stałego po zmianie 

kryteriów wynosi 604 zł (przed zmianą 529 zł). OPS w 2015 r. zasiłki stałe przyznał wypłacił 1013 

osobom na łączną kwotę 4.359.513,96 zł. Średnia wartość zasiłku stałego wyniosła 433, 39 zł. Liczba 

osób korzystających z tej formy pomocy w stosunku do 2014 r. nie zmieniała się. 

B. zasiłki okresowe 

przyznawanie i wypłata zasiłków okresowych jest zadaniem własnym dofinansowywanym ze środków 

budżetu państwa. Świadczenie to 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 2015 r. Przyznano i wypłacono zasiłki okresowe 1.281 osobom (spadek o 44 

osoby w stosunku do 2014 roku) na łączną kwotę 2.575.657,81 zł (wzrost o 461.007 zł w związku ze 

zwiększona kwotą kryterium dochodowego), w tym 1.408.932 zł ze środków dotacji ( wzrost 

o 125.280, 78 zł) i 1.166.725,81 zł ze środków m. st. W-wy 

( wzrost o 335.725,81zł). Średnio jedna osoba otrzymywała w 2015 r. świadczenie w formie zasiłku 

okresowego przez prawie 5 miesięcy (wypłacono 6.115 świadczeń). Przeciętny zasiłek okresowy 

wyniósł 421,20 zł. 

C. składki na ubezpieczenie zdrowotne 

Jest to zadanie własne dofinansowywane ze środków budżetu państwa) – składki zdrowotne opłacono 

949 klientom (wzrost o 25 osób w stosunku do 2014 r.). Łączna wartość wypłaconych składek na 

powszechne ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 370.390,68 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 dofinansowane są ze środków 

budżetu państwa). Zasiłki celowe przeznaczone są na zaspokojenie podstawowej potrzeby bytowej, 

przede wszystkim zakupu żywności, opłatę energii elektrycznej i gazu, leków itp. 

Przyznano zasiłki celowe i celowe specjalne 2.248 osobom (o 92 więcej niż w 2014r.), na łączną 

kwotę 2.315.860 zł. Nie zmalała, a nawet nieznacznie wzrosła wartość wypłaconych zasiłków celowych 

i celowych specjalnych przyznanych na dofinansowanie zakupu żywności, zmalała wartość 

wypłaconych zasiłków celowych i celowych specjalnych na inne cele niż żywność. Przy czym: 

 zasiłki celowe przyznawane są osobom, których dochód nie przekracza kryterium 

dochodowego dla rodziny jednoosobowej (542 zł) lub dochodu na osobę w rodzinie 
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w gospodarstwach wieloosobowych (456 zł) na osobę, a po zmianie kryteriów od 01.10.2015 r. 

634 zł dla osoby samotnej i 514 zł dla osoby w rodzinie. 

 zasiłki celowe specjalne, które 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 zaspokoić 

podstawowych potrzeb rodziny. Zasiłki celowe specjalne przyznano 976 osobom. 

 

 Łącznie na zasiłki celowe i celowe specjalne na cele inne niż zakup żywności 

i dożywianie wydatkowano w 2015 r. – 1.082.418,00 zł (w tym 18.000 zł w formie rzeczowej, 

tj. w postaci talonów do sklepu bez możliwości ich zrealizowania na zakup wyrobów 

alkoholowych i tytoniowych). W 2014 r na te zasiłki wydatkowano 1.762.378,70 zł. Zmniejszony 

o 679.960, 70 zł budżet na ten cel w części związany jest ze zwiększeniem budżetu 

o 335.725,81zł na wkład własny do zasiłków okresowych, wypłaconych w wyższej niż w 2014 r 

wysokości, w związku ze zwiększonym kryterium dochodowym, w części także ze zwiększeniem 

wydatków o 58.397,65 na realizację wypłatę zasiłków na zakup żywności 

i o 155.608,03 zł na zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym. 

 

 Głównym celem przyznawanych zasiłków celowych był zakup żywności. Wypłacono zasiłki 

na ten cel o łącznej wartości 1.233.442,00 zł (w 2014 r 1.175.047, 35 zł), przy czym kwota 

920.402,00 zł została wydatkowana na zasiłki celowe na dożywianie ( zakup produktów 

niezbędnych do przygotowania jednego ciepłego posiłku dziennie) w ramach programu Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania, natomiast 313.040,00 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 42.430 zł przyznano w formie 

rzeczowej, tj. w postaci talonów do sklepu (bez możliwości zakupu za talony wyrobów 

alkoholowych i tytoniowych). Łącznie ze świadczeń pieniężnych na dożywianie skorzystało 

1.832 osób. Średnia wartość świadczenia wyniosła 152,43 zł. W stosunku do ubiegłego roku  

o 147 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. Dla porównania w 2014 r. na zasiłki celowe na zakup żywności wydatkowano 

1.175.047,35 zł, w tym 844.858, 84 zł w ramach programu Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania i 330.188.51 zł na pozostałe zadnia w zakresie dożywiania. Budżet wydatkowany na 

to obligatoryjne, priorytetowe zadanie zwiększył się w stosunku do 2014 r. 

o 58.397,65 zł ( w tym 26.000 zł ze środków dotacji budżetu państwa). 

Poniższe zestawienie obrazuje wartość i przeznaczenie pozostałych zasiłków celowych: 

Lp. Zasiłki celowe 2015 

Zasiłek celowy z przeznaczeniem na: Kwota razem Liczba świadczeń Liczba osób Średnie świadczenie 

1 opłacenie energii elektrycznej 286.988 2382 1048 120,48 

2 na dofinansowanie zakupu leków 166.788 1845 759 90,40 

3 na zakup odzieży 135.951 981 763 138,58 

4 opłacenie czynszu 113.855 648 356 175,70 

5 zakup artykułów higienicznych 71.246 1246 754 57,17 
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6 opłacenie gazu 71.144 1133 559 62,79 

7 zakup obuwia 57.300 517 405 110,83 

8 
na zakup niezbędnych przedmiotów 
użytku domowego 

45.228 200 168 226,14 

9 zakup mebli 43.713 116 109 376,83 

10 
na pokrycie kosztów remontu 
mieszkania 

30.606 166 142 184,37 

11 zakup wyposażenia szkolnego 16.942 93 90 182,17 

12 na zakup opału 7.941 20 14 397,05 

13 zakup okularów 6.555 44 44 148,97 

14 
pokrycie kosztów zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego 

6.430 35 31 183,71 

15 opłacenie turnusu rehabilitacyjnego 6.380 17 16 375,29 

16 pokrycie kosztów dezynsekcji 6.287 41 39 153,34 

17 
dofinansowanie kosztów zużycia 
wody 

2.112 9 8 234,67 

18 opłacenie kosztów transportu 2.095 10 9 209,50 

19 
wyrobienie zdjęć do dowodu 
osobistego 

1.460 44 43 33,18 

20 zakup biletu 1.225 20 16 61,25 

21 zakup sprzętu ortopedycznego 1.220 7 7 174,28 

22 wyrobienie innych dokumentów 802 14 14 57,28 

Tabela 10. Zestawienie zasiłków celowych- wartość i przeznaczenie. 

Jak wynika z przedstawionego zestawienia najliczniejsza grupa przyznanych zasiłków celowych 
(po dożywianiu) przeznaczona była na dofinansowanie opłat za energię elektryczną i zakup leków, 
zasiłki na ten cel o łącznej wartość 453.776 tj. 41,92% wartości wszystkich środków przeznaczonych na 
realizację zadania. 

Kolejnymi, co do wartości i liczebności przyznanych świadczeń oraz ilości osób, które z nich 
skorzystały były zasiłki przyznane na zakup odzieży, czynszu, artykułów higienicznych oraz gazu, tj. 
pomagające w zaspokojeniu najbardziej elementarnych potrzeb. 

E. pomoc rzeczowa w formie gorącego posiłku 

Uzupełnieniem pomocy finansowej była pomoc realizowana w formie rzeczowej przeznaczona na 
dożywianie: 

1. gorący, dwudaniowy obiad dla dzieci i młodzieży (tzw. obiady szkolne)- o łącznej wartości 
964.856 zł (w tym 664.860 zł w ramach realizacji programu Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania) 

2. gorący, dwudaniowy obiad dla osób dorosłych – o łącznej wartości 588.602 zł (w tym 
473.418 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 przetargowym firmę Agencja Służby Społecznej), oraz dowożone 
przez także wyłonioną w postępowaniu przetargowym Spółdzielnię Socjalną Kto Rano Wstaje, 
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do 3 prowadzonych przez OPS ośrodków wsparcia oraz bezpośrednio do miejsca zamieszkania 
osób uprawnionych do otrzymania obiadu. 

3. łącznie z pomocy w formie gorącego posiłku skorzystało 1.352 osób (a łączna wartość pomocy 
w tej formie wyniosła 1.553.458 zł.) 

Łącznie zarówno w ramach pomocy w formie zasiłków celowych, celowych specjalnych, jak i pomocy 
rzeczowej w formie gorącego posiłku wydatkowano na dożywianie: 2.786.900 zł ( o 155.608,03 zł więcej 
niż w 2014r), w tym: 

 w ramach realizacji programu: pomoc państwa w zakresie dożywiania – 2.058.680 zł 
z podziałem 1.628.980 zł (o 131.987 zł więcej niż w 2014 r.)- środki własne (R85214) i 429.700 
zł (o 26.000 zł więcej niż w 2014 r.)- dotacja z budżetu państwa (R85295). 

 W ramach pozostałych zadań z zakresu dożywiania 728.220 zł ( z R85214 środki własne) 

F. sprawianie pogrzebów 

Sprawianie pogrzebów jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków m.st. Warszawy. 
Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował i pokrył koszty pogrzebu 79 osób  
( o 30 mniej niż w 2014 r.), w tym 38 osób bezdomnych i osób NN ( o 1 więcej niż w 2014 r.). 
Wydatkowano na ten cel 251.934,50 zł ( o 14.073 zł mniej niż w 2014 r.). 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). 

G. kierowanie do ośrodków wsparcia 

Ośrodek przyznał decyzją administracyjną prawo do korzystania z usług w ośrodkach wsparcia: 

 Ośrodek Wsparcia dla Seniorów ul. Zawiszy – 21 osobom  

 Centrum Usług Socjalnych „Ośrodek Nowolipie” - 109 osobom  

 Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 43 osobom – 

 Świetlicy Opiekuńczej dla Osób z Chorobą Alzheimera - 20 osobom  

 Centrum Alzheimera – 3 osobom 

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy z 2014r. Ośrodek Pomocy Społecznej 
kontynuował współpracę z domem dla samotnych matek - „Dom dla kobiet z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży – ośrodek wsparcia w Warszawie przy ul. Chlubnej 9a-9d". W ramach swoich 
kompetencji Ośrodek w 2015r. skompletował dokumentację w 17 sprawach dotyczących wniosków 
o skierowanie do w/w placówki, wszystkie wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie i przekazane do 
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie (WCPR) oraz właściwych miejscowo Ośrodków Pomocy 
Społecznej w innych dzielnicach Warszawy. Właściwym do wydania decyzji administracyjnych w tych 
sprawach jest WCPR. 

Podstawą dla przyznania świadczeń finansowych, rzeczowych oraz w formie usług z pomocy 

społecznej jest każdorazowo przeprowadzany w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się 

o świadczenie rodzinny wywiad środowiskowy uzupełniony o dokumenty potwierdzające informacje 

zebrane podczas wywiadu. 

Łącznie wydanych zostało w 2015 r. 23.496 decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń 

pomocy społecznej dla 4.084 osób (w 3.140 rodzinach, w których żyje 5.535 osób), dla porównania 

w roku 2014 wydano 24.066 decyzji dla 4.197 osób w 3.241 rodzinach. 

W 2015 r. pracownicy socjalni w związku ze zgłoszonymi wnioskami przez Klientów lub inne osoby 

i instytucje dokonali rozeznania 1031 nowych środowisk, (w roku 2014 – 1079). 

Przedmiotem postępowania odwoławczego przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym było, 

na skutek złożenia odwołania od decyzji lub zażalenia na postanowienie wydane w imieniu Prezydenta 
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m. st. Warszawy przez upoważnionego pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. 

Warszawy 88 spraw ( ok. 0,3% wszystkich postępowań). SKO wydało 77 decyzji utrzymując w mocy 56 

decyzji, uchylając 8 decyzji, 1 sprawę przekazano Prezydentowi m.st. Warszawy, 2 postępowania 

umorzono, w pozostałych sprawach stwierdzając, że zażalenie nie przysługuje (1), uchybiono terminowi 

do wniesienia odwołania(3), niedopuszczalność odwołania (5), złożone zażalenie uznano za 

niezasadne (1). 

W 2015 r. złożono 19 skarg na postanowienia SKO (utrzymujące w mocy poprzedzające je decyzje 

Prezydenta m.st. Warszawy wydane przez upoważnionych pracowników OPS.) Sąd administracyjny 

wydał w 2015r 15 rozstrzygnięć w tych sprawach: 10 decyzji SKO uchylono, a 5 zażaleń oddalono. 

Ze wszystkich form pomocy społecznej, w tym także niewymagających wydania decyzji 

administracyjnej (np. praca socjalna, poradnictwo, grupa wsparcia, klub samopomocy) skorzystały 

3.746 rodziny (6.440 osoby). 

5.3  POMOC UDZIELONA OSOBOM BEZDOMNYM 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2015 r. współpracował 

z Caritas AW i Wspólnotą „Chleb życia” prowadzącymi na Woli 4 placówki dla osób bezdomnych 

działającymi na terenie dzielnicy ( w ramach których funkcjonują 3 schroniska, 2 schroniska 

specjalistyczne i mieszkania treningowe). Na terenie Dzielnicy Wola nie ma żadnej noclegowni. 

Znajdujące się na Woli placówki dla bezdomnych dysponowały łączną liczbą stałych 357 miejsc ( wg 

stanu na 31.12.2015 r.).  

Schronisko „Tylko z Darów Miłosierdzia” przy ul. Żytniej 1a w 2015 r. miało zakontraktowane 142 

miejsca dla kobieta i mężczyzn. Dodatkowo dysponowało 20 miejscami w mieszkaniach treningowych. 

W schronisku przy ul. Żytniej 1a z noclegu skorzystało 374 osób, a z interwencyjnego noclegu na 

materacach 125 osób. Jadłodajnia działająca przy ww. schronisku wydała ponad 104.865 posiłków. Z 

łaźni skorzystało około 14.160 osób. Schronisko dysponuje również magazynem odzieżowym, z którego 

skorzystało 4.851 osób. W schronisku jest zatrudnionych 3 pracowników socjalnych, 2 psychologów, 2 

terapeuta uzależnień i 1 socjoterapeuta.  

W specjalistycznym schronisku „Betlejem” przy ul. Gniewkowskiej 50 ( poprzedni adres 

Potrzebna 55) prowadzonym przez Katolicką Wspólnotę „Chleb Życia” było zakontraktowanych 75 

miejsc noclegowych dla kobiet i mężczyzn. Jest to schronisko specjalistyczne dla osób chorych 

i niepełnosprawnych. Mieszkańcy placówki mają na stałe opiekę 2 opiekunów wykonujących czynności 

pielęgniarskie. Z noclegu w schronisku w 2015 roku skorzystało 238 osób. Placówka zatrudnia dwóch 

pracowników socjalnych. Raz w tygodniu dla potrzeb mieszkańców w placówce dyżur ma lekarz 

internista, psychiatra, a w razie potrzeby kardiolog i chirurg. Ponadto 1 raz w tygodniu w placówce pełni 

dyżur terapeuta uzależnień.  

Schronisko „ Przystań” przy ul. Wolskiej 172 prowadzone przez Caritas AW dysponuje 44 

miejscami dla bezdomnych mężczyzn w schronisku i 56 miejscami dla bezdomnych mężczyzn, po 

leczeniu szpitalnym, w schronisku specjalistycznym, łącznie placówka miała zakontraktowane 100 

miejsc. W 2015 r. z noclegu skorzystało 355 osób. Placówka zatrudnia 2 pracowników socjalnych, 2 

psychologów oraz dwóch opiekunów medycznych. Ponadto placówka prowadzi mieszkanie treningowe 

dla 8 osób bezdomnych.  

W schronisku dla kobiet „Emaus” przy ul. Stawki 27 prowadzonym przez Katolicką Wspólnotę 

„Chleb Życia” było zakontraktowanych 40 miejsc. Ze schronienia w tej placówce skorzystało 439 kobiet 

w ciągu całego 2015 roku. Placówka zatrudnia 2 wychowawców, pracownika socjalnego. Raz 

w tygodniu w schronisku dyżur ma lekarz psychiatra.  
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W 2015 roku ze schronienia w w/w placówkach (korzystających z dofinansowania m.st. 

Warszawy ) skorzystało w sumie 1.531 osób.  

Ponadto na terenie Woli znajdują się dwa budynki będące własnością PKP - przy ul. Przyce 17 

i Mszczonowskiej 6, w których zamieszkują osoby bezdomne. Budynki te nie mają statusu noclegowni 

czy schroniska. W ciągu 2015 roku w budynku przy ul. Przyce 17 przebywało 17 osób dorosłych i 13 

dzieci. Natomiast w budynku przy ul. Mszczonowskiej 6 - 28 osób dorosłych i jedno dziecko.  

Osoby bezdomne przebywały także w różnych miejscach tzw. „niemieszkalnych” na terenie 

Dzielnicy Wola, np. w altankach znajdujących się na terenie ogródków działkowych w okolicach ulic : 

Gniewkowska, Przyce, Potrzebna, Jana Kazimierza, Olbrachta, Obozowa oraz w pustostanach, 

budynkach opuszczonych i w okolicach dworca kolejowego, w piwnicach. Pracownicy Ośrodka 

nawiązali kontakt i udzielili pomocy w różnych formach 70 osobom bezdomnym przebywającym w tych 

miejscach.  

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 pracę socjalną oraz pomoc w wychodzeniu 

z bezdomności.  

Przy schronisku „Przystań” ul. Wolska 172 funkcjonuje Przychodnia dla Bezdomnych 

prowadzona przez Stowarzyszenie „Lekarzy Nadziei”. Jest to wyjątkowa i bardzo potrzebna 

oferta. Pracujący w charakterze wolontariuszy lekarze różnych specjalności ( internista, pulmonolog, 

chirurg, psychiatra, stomatolog, dermatolog), 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 4 pielęgniarki, pracownika 

socjalnego i pracownika administracyjnego. Poza usługami medycznymi osoby bezdomne korzystają z 

poradnictwa, pomocy w wyrobieniu dokumentów, informacji o ofercie pomocowej w Warszawie, 

znalezienia miejsca noclegowego i co bardzo ważne, po prostu ciepłego słowa i życzliwości. 

Na terenie Dzielnicy Wola funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Dalibora 1 udzielający 

pomocy osobom, które znalazły się w nagłym lub przewlekłym kryzysie. Pracownik socjalny Zespołu ds. 

Pomocy Osobom Bezdomnym i Cudzoziemcom tut. OPS ściśle współpracuje z OIK w zakresie 

świadczenia pomocy finansowej i prowadzenia pracy socjalnej osobom tam przebywającym. W 

ubiegłym roku pracownik socjalny objął pomocą społeczną 20 kobiet z dziećmi przebywających w OIK.  

Zgodnie z przepisami Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy udziela 

pomocy osobom bezdomnym:  

 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 przebywają w tej dzielnicy 

i wymagają udzielenia pomocy w trybie pilnym. Jeśli pomoc nie musi być udzielona w trybie 

pilnym OPS prowadzi postępowanie i przekazuje sprawy do rozpatrzenia właściwemu, ze 

względem na miejsce ostatniego zameldowania na pobyt stały, ośrodkowi pomocy społecznej.  

Do naszego Ośrodka Pomocy Społecznej zgłasza się po rożne formy pomocy jedynie część osób 

bezdomnych przebywających na Woli. W 2015 roku z pomocy tut. OPS skorzystało 846 osób 
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bezdomnych, pośród których 70 osoby przebywało na działkach i w pustostanach. Osoby te ubiegały 

się o pomoc finansową w formie zasiłków stałych i celowych. Ponadto korzystały z informacji 

w zakresie oferty pomocowej i regulacji prawnych, poradnictwa specjalistycznego, pracy socjalnej 

polegającej m.in. na pomocy w uregulowaniu sytuacji prawnej, wyrobieniu dokumentu tożsamości, 

odtworzeniu dokumentacji związanej z zatrudnieniem i stanem zdrowia. Ponadto 271 osób bezdomnych 

zwróciło się do tut. OPS z wnioskiem o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych.  

Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Wola w 2015 r. wypłacił zasiłki stałe 82 osobom bezdomnym, 

które posiadały ostatni stały meldunek na terenie Woli, z tego 54 osób przebywało 

w placówkach dla osób bezdomnych poza Dzielnicą Wola. Powyższe wymaga ze strony OPS stałej 

współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, placówkami, wymianę i uzupełnienie dokumentów.  

Pracownicy Zespołu ds. Pomocy Osobom Bezdomnym i Cudzoziemcom w 2015roku objęli 4 osoby 

indywidualnym programów wychodzenia z bezdomności, a 4 programy zawarte w ubiegłym roku były 

kontynuowane. Dwie osoby objęte programem przeprowadziły się do lokali socjalnych, 1 osoba ma 

wskazanie do zawarcia umowy najmu. Jedna z osób otrzymała pozytywną opinię komisji mieszkaniowej 

i oczekuje na zakwalifikowanie na listę oczekujących. W jednym przypadku sprawa trafiła do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i nadal jest w toku.  

Zespół ds. Pomocy Osobom Bezdomnym i Cudzoziemcom na przełomie 2014 i 2015 r. prowadził III 

edycję projektu socjalnego „Bezpieczna Zima” który wdrożony został w listopadzie 2014 r., 

a zakończył się w marcu 2015 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, Służbą Ochrony Kolei. W realizację 

trzeciej edycji zaangażowane było również Stowarzyszenie MONAR. W patrolach wzięło udział 2 

streetworkerów. Podczas trwania III edycji projektu nawiązano kontakt z 68 osobami bezdomnymi, 

w tym z 17 kobietami, z 24 osobami po raz pierwszy. 44 osoby znane były z ubiegłorocznych patroli 

zimowych. Trzy spośród nich korzystały dotychczas ze świadczeń finansowych w tut. OPS. Na skutek 

działań podejmowanych podczas patroli 3 osobom udzielono pomocy w wyrobieniu dowodów 

osobistych. Przyjęto 7 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. Cztery z osób bezdomnych wyraziły chęć skorzystania z miejsca 

w schronisku całodobowym i trafiały do placówek. 

Zespół ds. Pomocy Osobom Bezdomnym i Cudzoziemcom realizację zadań w ramach IV edycji 

projektu „Bezpieczna Zima 2015/2016” rozpoczął w listopadzie 2015 r. Głównym założeniem projektu 

jest patrolowanie miejsc niemieszkalnych zajmowanych przez osoby bezdomne oraz świadczenie 

pomocy w formie pracy socjalnej, pomocy rzeczowej (odzież, koce, środki opatrunkowe) oraz finansowej 

ww. osobom. Działania w ramach projektu mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób bezdomnych 

przebywających w miejscach niemieszkalnych w okresie niskich temperatur i podobnie ja w poprzednich 

edycjach, realizowane są w szerokim partnerstwie, przede wszystkim ze Strażą Miejską oraz 

organizacjami pozarządowymi.  
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W 2015 r.:  

 ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezdomności (praca socjalna, pomoc 

finansowa i rzeczowa, pomoc prawna) skorzystało 846 osób, w tym 181 osobom 

przyznano świadczenia w formie pieniężnej o wartości 424.613, 84 zł i rzeczowej 

o wartości 9.817, 50 zł. Łączna wartość przyznanej pomocy wyniosła 434.431,34 zł 

w tym: 

o w formie zasiłku stałego - 84 osoby bezdomne, wartość udzielanych świadczeń 

391.413,12 zł,  

o formie zasiłku celowego – 109 osób bezdomnych (264 świadczeń, średnia wysokość 

zasiłku na osobę wyniosła 84,53 zł). Łączna wartość świadczeń 22.315,92 zł. Cele na 

jakie przyznano świadczenia: wyrobienie zdjęć do dokumentów tożsamości, zakup 

butów, zakup biletu, opał, żywność. 

o w formie zasiłku okresowego - 20 osób bezdomnych, wartość udzielonych świadczeń 

8.644,80 zł,  

o w formie zasiłku celowego na zakup żywności w ramach realizacji ustawy: „pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” - 8 osób bezdomnych, wartość udzielonych świadczeń 

2.240 zł.  

o 1 osobie bezdomnej przyznano pomoc w formie gorących obiadów szkolnych dla dziecka 

o łącznej wartości 1062 zł,  

o 6 osobom bezdomnym przyznano pomoc w formie gorących obiadów o łącznej wartości 

8555,50 zł,  

o 1 osobie bezdomnej przyznano pomoc w talonów o wartości 200 zł,  

 ośrodek zorganizował 38 pogrzebów osobom bezdomnym,  

W 560 sprawach wniosek osoby bezdomnej wraz ze zgromadzoną dokumentacją przekazano 

pismem do właściwego ośrodka pomocy społecznej (tj. OPS w miejscu ostatniego zameldowania 

klienta). Przekazywana dokumentacja obejmuje poza wnioskiem Klienta m.in. wywiad środowiskowy, 

kopię orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenia z ZUS, kopię dowodu osobistego (często 

wyrabianego przy pomocy pracownika socjalnego). 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 2015 r. przeprowadzono 53 postępowania o umieszczenie w domu pomocy społecznej osoby 

bezdomnej. W 10 przypadkach komplet dokumentów zgromadzonych w sprawie przekazano do 

Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, a w 43 sprawach dokumenty zostały przekazane do 

Ośrodków Pomocy Społecznej zgodnie z właściwością terytorialną ( tj. do PCPR właściwego ze względu 

na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały).  

Opierając się na zapisach ustawy o pomocy społecznej Ośrodek występuje do gminy ostatniego 

miejsca zameldowania osoby bezdomnej o refundację pomocy przyznanej w sprawach nie cierpiących 

zwłoki osobie bezdomnej, w jej miejscu pobytu W 2015 r. dokonano 20 wystąpień o refundację takich 

świadczeń o łącznej wartości 2.690 zł do 17 ośrodków. 

Zadania na rzecz osób bezdomnych realizuje w Ośrodku Pomocy Społecznej Wola m. st. Warszawy 

4 osobowy Zespół ds. Pomocy Osobom Bezdomnym i Cudzoziemcom. W skład zespołu wchodzi 4 

pracowników socjalnych. Prace zespołu wspiera inspektor zajmujący się sprawami refundacji i 

pogrzebami. Działanie pracowników socjalnych polega na planowaniu pomocy finansowej 

i rzeczowej, pracy socjalnej, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, w tym zakresie mieszkaniowym, 

udziale w patrolach ze strażą miejską w miejscach niemieszkalnych, informowaniu osób bezdomnych o 

dostępnych formach pomocy, współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność 
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na rzecz osób bezdomnych oraz innymi instytucjami ( w szczególności z Caritas AW, Wspólnota 

Katolicką Chleb Życia, Stowarzyszeniem MONAR, Strażą Miejską, Biurem Porad Obywatelskich, 

Fundacją Ocalenie. Ponadto w 2015 r. pracownik Zespołu wziął udział w przygotowaniu przez 

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi filmu dotyczącego organizowaniu pomocy osobom bezdomnym, w 

szczególności w formie streetworkingu ( w tym współpracy streetworkerów z pracownikami socjalnymi 

OPS). 

5.4 POMOC UDZIELONA CUDZOZIEMCOM 

W 2015 r. OPS Dzielnicy Wola objął pomocą 56 rodzin cudzoziemskich; łącznie 164 osoby: 48 
kobiet, 40 mężczyzn i 77 dzieci. 

Kraje pochodzenia rodzin objętych pomocą: 

 Najwięcej migrantów pochodzi z Rosji - 26 środowisk (104 osoby) -ponad 63% liczby 
migrantów korzystających ze wsparcia OPS, z czego: 22 rodziny są narodowości czeczeńskiej 
(92 osób), 2 rodziny (7 osób) jest narodowości awarskiej, 2 rodziny (5 osób) deklaruje 
narodowość inguską. 

 Ukraina – 10 środowisk (20 osób), 

 Syria - 5 rodzin (8 osób), 

 Afganistan – 2 środowiska (8 osób) 

 Nigeria – 2 środowiska (3 osoby), 

 Irak – 2 środowiska (2 osoby), 

 Kazachstan – 1 środowisko (3 osoby), 

 Kirgistan – 1 środowisko ( 1 osoba) 

 Sri Lana – 1 środowisko (1 osoba) 

 Pakistan – 1 środowisko (1 osoba) 

 Libia – 1 środowisko (1 osoba) 

 Białoruś – 1 środowisko ( 2 osoby) 

 Etiopia – 1 środowisko (2 osoby) 

 Rumunia – 1 środowisko (7 osób) 

 Egipt – 1 środowisko (1 osoba) 

Status pobytu: 

 ochrona uzupełniająca – 22 środowiska (95 osób) 

 uchodźcy – 13 środowisk (23 osoby). Głównie uchodźcami są osoby z Syrii i Afganistanu  

 pobyt ze względów humanitarnych – 7 środowisk (18 osób). Osoby posiadające status pobytu 
ze względów humanitarnych pochodzą z Ukrainy, Pakistanu, ale też są narodowości 
czeczeńskiej i awarskiej. 

 zezwolenie na osiedlenie się – 4 środowiska (8 osób) 

 zezwolenie na zamieszkanie rezydenta długoterminowego państw WE – 1 środowisko  
(1 osoba), 

 zezwolenie na pobyt stały – 5 środowisk ( 8 osób), 

 zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE – 1 osoba 

 obywatele państw członkowskich UE- 1 środowisko (7 osób) 
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 pobyt czasowy – 1 środowisko (1osoba) 

Charakterystyka osób i rodzin cudzoziemskich korzystających z pomocy: 

 osoby prowadzące 1 osobowe gospodarstwa domowe – 18 środowisk 

 rodziny wielodzietne – 11 środowisk (posiadające 3 i więcej dzieci)  

 rodziny, w których matki samotnie wychowują dzieci - 10 środowisk 

 osoby niepełnosprawne tj. posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub 
( w przypadku dzieci) niepełnosprawności – 7 , w tym 3 dorosłe, z których 1 osoba dorosła 
posiadające uprawnienia do zasiłku stałego z tytułu niepełnosprawności oraz 4 dzieci. 2 osoby 
dorosłe, mimo orzeczenia o niepełnosprawności nie mają uprawnień do korzystania z pomocy 
w formie zasiłku stałego ze względu na status pobytu (pobyt ze względów humanitarnych) oraz 
przekroczonego kryterium dochodowego. Orzeczenie o niepełnosprawności posiada 4 
cudzoziemskich dzieci, matki 3 dzieci korzystają ze świadczeń pielęgnacyjnych, 1 matka nie ma 
uprawnień do takiego świadczenia z uwagi na status (pobyt ze względów humanitarnych). 

 46 rodzin skorzystało z pomocy w formie: zasiłków stałych ( 3 rodziny), celowych, okresowych, 
w formie obiadów szkolnych dla dzieci, pomocy rzeczowej. W stosunku do 10 rodzin prowadzona 
była wyłącznie praca socjalna i poradnictwo. 

 1 rodzina cudzoziemska ze względu na problemy opiekuńczo-wychowawcze została objęta 
wsparciem asystenta rodziny (matka samotnie wychowująca dziecko). 

 
Główne problemy cudzoziemców korzystających ze wsparcia Ośrodka dotyczą 4 obszarów: 

doświadczania dyskryminacji i nietolerancji, trudnej sytuacji mieszkaniowej, trudności w odnalezieniu 

się na rynku pracy oraz trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi i społecznymi 

pomiędzy krajem pochodzenia a Polską- krajem aktualnego zamieszkania. 

Cudzoziemcy korzystający z pomocy Ośrodka dużo bardziej, niż w latach poprzednich wskazywali 

na doświadczanie nietolerancji lub przeżywanie obaw przed doświadczaniem zachowań 

dyskryminacyjnych. Relacjonowali incydenty związane z agresywnym zachowaniem w stosunku do 

cudzoziemskich rodzin ( w tym dzieci), które wyróżniały się strojem ( pobicia, szykany). Można 

przypuszczać, że powyższe ma związek z sytuacją migracyjną w całej Europie oraz toczącą się 

w związku z tym dyskusją w Polsce o przyjęciu lub nieprzyjęciu uchodźców i o wpływie uchodźców na 

sytuację w kraju. W ostatnich miesiącach 2015r pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka włożyli wiele 

pracy w upewnianiu cudzoziemców o przychylnym nastawienia tut. OPS do ich sytuacji, szukali z nimi 

możliwości budowania pozytywnego wizerunku cudzoziemca, podpowiadali możliwości zachowania się 

w konkretnych trudnych sytuacjach.  

Doświadczane przez cudzoziemców trudności mieszkaniowe i na rynku pracy w 2015 r. pogłębiły 

się. Trudniej, niż w latach poprzednich było cudzoziemcom, w szczególności muzułmanom, wynająć 

mieszkanie na otwartym rynku. Ponadto sytuacja finansowa większości rodzin cudzoziemskich 

korzystających ze wsparcia Ośrodka nie pozwala na regulowanie zobowiązań za wynajem lokalu. 

Zawarcie umowy wynajmu lokalu, choćby czasowo, nie dość że trudne, ze względu na niechęć 

wynajmujących i brak środków finansowych pozbawia rodzinę możliwości ubiegania się o lokal 

z zasobów miasta. W 2015r 5 rodzin z dziećmi było zmuszonych zamieszkać w Ośrodku Interwencji 

Kryzysowej przy ul. Dalibora 1 w Warszawie ( jedna z tych rodzin po kilku miesiącach otrzymała lokal 

socjalny na terenie innej dzielnicy). W 2015r 4 cudzoziemskie rodziny uzyskały pozytywną opinię do 

uzyskania lokalu ( 3 rodziny mają już wskazania do konkretnych mieszkań),4 rodziny nie uzyskały 

pozytywnej opinii, 1 rodzina oczekuje na decyzję. Jeden cudzoziemiec utracił mieszkanie (zadłużenia 

czynszowe) i otrzymał wskazanie do lokalu tymczasowego.  
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Obcokrajowcy mają duże trudności z podjęciem legalnego zatrudnienia, ze względu na to, że 

zwykle nie spełniają wymogów obecnego rynku pracy. Cudzoziemcy nie posiadają kwalifikacji, 

doświadczenia zawodowego, często niezbyt dobrze znają język polski. Większość z nich deklaruje 

wykształcenie średnie zdobyte w kraju pochodzenia ( trudno te informacje zweryfikować) lub 

wykształcenie podstawowe, rzadko mają konkretne umiejętności zawodowe pozwalające im na bycie 

konkurencyjnym na naszym rynku pracy. Spośród cudzoziemskich rodzin objętych pomocą przez tut. 

OPS tylko 6 osób w 2015r zawarło krótkoterminowe umowy o pracę (z czego 1 na umowę zlecenie), 

wykonując pracę na stanowiskach osób sprzątających, pracowników ochrony i pracownika gastronomii. 

Większość cudzoziemców nie pracuje zarobkowo. Niektórzy podejmują się prac dorywczych: kobiety 

przy sprzątaniu mieszkań osób prywatnych, mężczyźni jako pracownicy ochrony lub pracownicy 

budowlani. Cudzoziemcy niechętnie korzystają także z możliwości doskonalenia zawodowego. W 2015 

r. tylko 1 młody mężczyzna uczestniczył w projekcie „Młodzi Aktywni” realizowanym przez Towarzystwo 

Przyjaciół Młodzieży, nie ukończył go i wyjechał z Warszawy. Cudzoziemcy mają możliwość korzystania 

z pomocy doradcy zawodowego w tut. OPS. Ze skierowanych 5 osób, kontakt z doradcą nawiązały 3 

osoby, tylko 2 systematycznie współpracująz doradcą, który przede wszystkim skierował je na kurs 

języka polskiego, którego znajomość była niewystarczająca dla podjęcia pracy. Kilku z cudzoziemców 

zarejestrowanych w Urzędzie Pracy utraciło status osób bezrobotnych, głównie z powodu 

niedopilnowania terminu zgłoszenia się w Urzędzie Pracy, aby potwierdzić swoją gotowość do podjęcia 

zatrudnienia, 1 osoba nie przyjęła zaproponowanej pracy.  

Wielu obcokrajowców, szczególnie narodowości czeczeńskiej nie traktuje Polski jako kraju 

docelowego. Poprzez to nie mają motywacji do integracji, nauki języka i podjęcia legalnej pracy. 

Ogromne różnice kulturowe (bardzo silna klanowość i patriarchat, kultura islamu) wydłużają czas 

potrzebny do przełamania wewnętrznych oporów i nauki życia w zachodnim świecie. 

W celu zapewnienia pomocy cudzoziemcom OPS współpracował z następującymi organizacjami 

i instytucjami : 

 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2 (wymiana informacji, zabezpieczenie 
miejsca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej ul. Dalibora 1 i w Ośrodku Wsparcia dla kobiet 
w ciąży i z małoletnimi dziećmi ul. Chlubna 9, pomoc tłumacza) 

 Fundacja „Ocalenie” ul. Koszykowa 24 (wywiana informacji, pomoc cudzoziemcom: prawna, 
tłumaczy, pomoc psychologiczna, pomoc w zakresie poszukiwania pracy, mieszkań, a także 
wsparcie pracowników: możliwość uczestniczenia pracowników OPS w warsztatach 
dotyczących wielokulturowości, udział pracowników OPS w kursie języka rosyjskiego- 4 na 
poziomie rozszerzonym w formie konwersacji i 3 na poziomie podstawowym), 

 Urząd ds. Cudzoziemców ul. Koszykowa 16 i Taborowa 33 (informacja), 

 Polska Akcja Humanitarna ul. Szpitalna 3/5 lok.18 (wymiana informacji, kierowanie 
cudzoziemców celem uzyskania pomocy w poszukiwaniu pracy, nauki języka polskiego, 
otrzymania pomocy prawnej), 

 Urząd ds. Cudzoziemców ul. Koszykowa 16 i Taborowa 33 (informacja), 

 Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (OIM) ul. Mariensztat 8 (informacja, możliwość 
skorzystania ze szkolenia dotyczącego pracy z cudzoziemcami), 

 Fundacja „Jeden Drugiemu” prowadząca sklep socjalny (możliwość skorzystania z oferty 
zakupów po atrakcyjnych cenach), 

 Stowarzyszenie Lekarze Nadziei (pomoc medyczna osób nieubezpieczonych) 

 Stowarzyszenie Interwencji Prawnej ul. Siedmiogrodzka 5 (pomoc prawna) 

 Fundacja Dialogu i Tolerancji ul. Bodycha 41 ( realizacja POPŻ- FEAD: pomoc żywnościowa, 
pomoc rzeczowa) 
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 Polski Komitet Pomocy Społecznej ( pomoc rzeczowa) 

 Caritas Archidiecezji Warszawskiej ,(pomoc rzeczowa, schronienie, wyżywienie),  

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

5.5  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 realizuje 4 rodzaje usług:  

I. usługi opiekuńcze o charakterze gospodarczym  
 

Usługi realizowane w ramach zadań własnych, finansowane ze środków finansowych R 85228 – własne. 

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 o charakterze gospodarczym skorzystało w 2015 r. 520 osób. Miesięcznie 

z usług opiekuńczych o charakterze gospodarczym korzystało średnio 371 osób. Jedna osoba 

korzystała z usług opiekuńczych o charakterze gospodarczym w wymiarze od 4 do 144 godzin 

miesięcznie, średnio 29 godzin miesięcznie.  

 

 

Odpłatność osoby korzystającej z pomocy w formie usług opiekuńczych o charakterze 
gospodarczym 

Odpłatność w wysokości 100 % Odpłatność częściowa za usługi Usługi świadczone bezpłatnie              
( odpłatność 0 %) 

29 397 94 

( 5,57 %) (76, 34%) ( 18,07 %) 
  Tabela 11. Opłatność za usługi opiekuńcze o charakterze gospodarczym. 

II. specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacji 

Usługi realizowane w ramach zadań własnych, finansowane ze środków finansowych R85228 - 

własne. 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 2015 r. 75 osób. Miesięcznie 

z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie pielęgnacji korzystały średnio 32 

osoby. Klienci korzystali z tego rodzaju usług w wymiarze od 8 do 56 godzin miesięcznie, średnio 22 

godziny miesięcznie. 

Odpłatność osoby korzystającej  z pomocy w formie specjalistycznych  
usług w zakresie pielęgnacji 

Odpłatność w wysokości 100 % Odpłatność częściowa za usługi Usługi świadczone bezpłatnie            
( odpłatność 0 %) 

5 63 7 

(6,66 %) (84%) (9,33 %) 
Tabela 12. Odpłatność za specjalistyczne usługi w zakresie pielęgnacji. 
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III. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
 

Usługi realizowane w ramach zadań zleconych, finansowane ze środków finansowych R 85228 - 

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. Usługi 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 2015 r. usługami objęto 60 osób - 43 osoby z chorobą psychiczną i 17 osób 

niepełnosprawnych intelektualnie (w tym 18 osób skorzystało z usług po raz pierwszy, 42 osoby 

kontynuowały świadczenie z lat ubiegłych). Klienci korzystali ze specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze od 12 do 90 godzin miesięcznie, średnio 22,5 

godziny miesięcznie na osobę. W uzasadnionych sytuacjach Klienci objęci pomocą w formie 

specjalistycznych usług opiekuńczych korzystali również z innych form pomocy takich jak: pobyt w 

Środowiskowym Domu Samopomocy, w Klubie „Pod Daszkiem”, 

z obiadów, 13 osób miało przyznane zasiłki stałe.  

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 %) 

2 5 53 

( 3,33 %) (8,33 %) (84,34 %) 
Tabela 13. Odpłatność za usługi opiekuńczo- readaptacyjne. 

IV. specjalistyczne usługi opiekuńczo- readaptacyjne 

 

Usługi realizowane w ramach zadań własnych, finansowane ze środków finansowych R 85228 – 

własne. 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 2015 r. specjalistycznymi usługami opiekuńczo- readaptacyjnymi objęto 67 osoby. Zrealizowano 

16005 godzin usług na kwotę 352.110 zł. Klienci korzystali ze specjalistycznych usług opiekuńczo- 
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readaptacyjnych w wymiarze od 8 do 76 godzin miesięcznie, średnio 27 godzin miesięcznie na 

osobę.  

Usługi świadczone były od 1 do 7 dni w tygodniu, u 8 osób były realizowane 2 razy dziennie, a u 1 

osoby trzy razy dziennie.  

Odpłatność osoby korzystającej  z pomocy w formie specjalistycznych  
usług opiekuńczo- readaptacyjnych 

Odpłatność w wysokości 100 % Odpłatność częściowa za usługi Usługi świadczone bezpłatnie            
( odpłatność 0 %) 

1 33 33 

(1,5%) (49,25%) (49,25%) 
Tabela 14. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńczo- readaptacyjne. 

Koordynatorzy zarówno specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, jak i specjalistycznych usług opiekuńczo- readaptacyjnych 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 2015 r. decyzje uprawniające do korzystania z różnych form pomocy usługowej 

świadczonej w miejscu zamieszkania wydano 663 osobom w łącznym wymiarze 173.917 godzin. 

225 osób ( 34%) rozpoczęło w 2015r korzystanie z pomocy w formie usług opiekuńczych, dla 438 osób 

(64%) była to kontynuacja wcześniej przyznanej pomocy. 56 osób skorzystało w 2015r z więcej niż 

jednego rodzaju usługi ( w tym najwięcej 38 osób skorzystało zarówno z usług opiekuńczych o 

charakterze gospodarczym i specjalistycznych usług opiekuńczych 

w zakresie pielęgnacji). Poniżej prezentujemy zestawienie liczby osób korzystających 

z poszczególnych rodzajów usług, z uwzględnieniem ilości osób objętych pomocą usługową w 2015 r. 

po raz pierwszy oraz liczbę zleconych i zrealizowanych godzin poszczególnych rodzajów usług.  

Liczba osób objętych pomocą usługową w 2015 r. 

Rodzaj usług Kontynuacja Nowe Razem Liczba 

przyznanych 

godzin 

usługi opiekuńcze o charakterze 

gospodarczym  

381  

(73,26%) 

139  

(26,73%) 

520 

 (100%) 

138.155 

specjalistyczne usługi opiekuńcze 

w zakresie pielęgnacji  

28  

(37,33%) 

47  

(62,66%) 

75  

(100%) 

9.295 

specjalistyczne usługi opiekuńcze 

dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi  

42  

(70 %) 

18  

(30%) 

60  

(100%) 

9.795 

specjalistyczne usługi opiekuńczo- 

readaptacyjne  

46 

(68,65 %) 

21 

(31,34%) 

67 

(100%) 

16.672 

RAZEM     173.917 

Tabela 15. Usługi opiekuńcze w 2015- zestawienie zbiorcze. 
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Wszystkie usługi wykonywane były, na zlecenie OPS, przez firmy zewnętrzne- Wykonawców 
wyłonionych w postępowaniach prowadzonych na podstawie prawa zamówień publicznych. Poniżej 
tabela zawierająca wykaz wykonawców oraz ceny za usługi w 2015 rok. 

 

Rodzaj usługi Wykonawca Cena 1 godz. [zł] 

usługi opiekuńcze o charakterze 
gospodarczym 

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

  
Od 01/01/2015 r. do 

30/09/2015 r . 10,28 zł 
01/10/2015 r. do 31/12/15 r.  

10,90zł 

usługi opiekuńcze o charakterze 
gospodarczym 

- Polski Komitet Pomocy 
Społecznej, ul. Hoża 82, 
Warszawa 
- Fundacja „Zdrowie”    
Al. Dzieci Polskich17 Warszawa 

  
Od 01/01/2015 r. do 

30/09/2015 r.   10,30 zł 
Od 01/10/2015 r. do 

31/12/2015 r. 
10,89 zł 

specjalistyczne usługi opiekuńcze w 
zakresie pielęgnacji 

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

Od 01.01.2015 r. do 
30.11.2015 r 

12,48 zł 
Od 01.12.2015 r. do 

31.12.2015 r. 
13,00 zł 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi 

- Fundacja „Zdrowie”  
Al. Dzieci Polskich17 Warszawa 

Od 01.01.2015 do 31.12.2015  
19,00 zł 

specjalistyczne usługi opiekuńczo- 
readaptacyjne 

- Fundacja „Zdrowie”  
Al. Dzieci Polskich17 Warszawa 

01.01.2015 r. do 31.03.0215 r. 
01.04.2015 r. do 30.11.2015 r. 
01.12.2015 r. do 31.12.2015 r.  

22,00 zł 

Tabela 16. Wykaz Wykonawców oraz ceny za  usługi w 2015 r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy na realizację pomocy usługowej 
w środowisku w 2015 r. (tj. zakup usług u Wykonawców, bez wydatków na zatrudnienie pracowników 
pełniących funkcję koordynatorów usług) wydatkował łącznie za zrealizowane przez Wykonawców 
162.672,5 godziny usług ( 93,5% godzin pomocy usługowej przyznanych przez OPS)  kwotę 
2.002.965,17 zł  (100%), z czego: 
 

 1 825.980,17      ze środków R 85228 własne  (91,16%) 

 176.985,00         ze środków R 85228 zlecone (8,84 %) 
 
Wydatki w podziale na poszczególne rodzaje usług kształtowały się następująco: 
 

 usługi o charakterze gospodarczym – 1 351.896,87zł   

 usługi w zakresie pielęgnacji – 107.849,30 zł        

 usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 176.985 zł        

 usługi opiekuńczo – readaptacyjne – 366.234 zł     
 

 
 W 2015 roku OPS zlecił realizację łącznie 173.917 godzin usług (niezależnie od rodzaju), średnio 
dla 1 osoby 262 godziny. (W 2014 r.  średnio na 1 osobę 256 ). 

W 2015 r. Ośrodek skompletował dokumentację w 106 sprawach dotyczących skierowania 
osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej, w tym 53 postępowania w 
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sprawie osób bezdomnych. Ośrodek skierował do Sądu Rodzinnego 10 wniosków o umieszczenie osób 
z zaburzeniami psychicznymi w Domu Pomocy Społecznej  bez zgody. W 11 sprawach  pracownicy 
socjalni  występowali przed Sądem jako reprezentanci Ośrodka i świadkowie. W wielu przypadkach 
towarzyszyli biegłym sądowym w trakcie przeprowadzania badań sądowo -psychiatrycznych. 
Prowadzone było także 3 postępowania  w sprawie skierowania  na leczenie psychiatryczne bez  zgody 
klienta. 

W związku z art.7 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów przeprowadzono  80 

środowiskowych wywiadów rodzinnych ustalających sytuację osób i rodzin w kontekście potwierdzenia 

faktu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. 

109 osób starszych i o ograniczonej sprawności zostało skierowanych decyzją administracyjną  do 

korzystania z  miejskiego ośrodka wsparcia o charakterze dziennym Centrum Usług Socjalnych 

„Ośrodka Nowolipie”, gdzie mają możliwość korzystania z posiłków i szerokiej oferty usługowej, w tym 

prozdrowotnej oraz  spędzania czasu wolnego. 

Ponadto osoby o ograniczonej sprawności, z powodu wieku, długotrwałej choroby lub 

niepełnosprawności, korzystały z pomocy usługowej realizowanej w prowadzonych przez OPS 

ośrodkach wsparcia: Ośrodku Wsparcia Seniorów, Środowiskowym Domu Samopomocy, Świetlicy 

Opiekuńczej dla osób z Chorobą Alzheimera, klubie samopomocy „Pod Daszkiem”. 

5.6 POMOC W FORMIE PROGRAMÓW SOCJALNYCH I AKTYWIZUJĄCYCH ORAZ 

PROJEKTÓW SOCJALNYCH 

 

W okresie 1.02- 31.07.2015 pracownicy Ośrodka realizowali Program „Aktywizacja 

i Integracja”  

Od 2015 r. na podstawie art. 62 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy powiatowy urząd pracy samodzielnie lub we współpracy z OPS może 

inicjować działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych, które są 

realizowane w ramach Programu Aktywizacja i Integracja. 

Do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI) są kierowani bezrobotni, dla których jest 

ustalony profil pomocy III, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujący 

kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.  

W pierwszej kolejności działaniami PAI obejmowani są bezrobotni, którzy spełniają łącznie 

następujące warunki: 

1) korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, 

2) objęci zostali przez ośrodek pomocy społecznej kontraktem socjalnym, 

3) powiatowy urząd pracy ustalił dla nich profil pomocy III. 

W ramach Programu PAI realizowane były dwa zadania: 

 realizacja grupowego i indywidualnego wsparcia w procesie integracji społecznej - 80 godzin (72 

godziny warsztatów, 8 godzin indywidualnego poradnictwa specjalistycznego) dla każdego 

uczestnika – realizowane przez organizację pozarządową (na Woli w drodze konkursu 

wyłoniono Stowarzyszenie OD-DO), 
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 realizacja działań ukierunkowanych na proces aktywizacji zawodowej  

z wykorzystaniem instrumentu rynku pracy jakim są prace społecznie użyteczne (PSU) 

w wymiarze 40 godzin w każdym miesiącu – realizowane przez OPS. 

Program miał celu rozwinięcie umiejętności psychospołecznych, budowanie prawidłowych interakcji 

z otoczeniem, powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników, w szczególności.  

 wzrost umiejętności i kompetencji społecznych uczestników projektu, 

 zwiększenie kompetencji życiowych, 

 wzrost umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych, 

 wzrost umiejętności pokonywania własnych barier i ograniczeń, 

 nabycie/podniesienie kompetencji miękkich w zakresie świadomego kształtowania kariery 
zawodowej oraz poprawa kondycji psychicznej, 

 nabycie/podniesienie umiejętności poruszania się po rynku pracy. 

 

Do Programu PAI, w tym prac społecznie użytecznych w 2015 r. wytypowano 20 bezrobotnych, 

zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy, bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy 

OPS Dzielnicy Wola. Osoby te były zatrudnione na okres do 4 miesięcy w wymiarze czasu pracy do 10 

godzin tygodniowo dla jednej osoby. Prace społecznie użyteczne realizowano w okresie od 1 kwietnia 

do 31 lipca 2015 r. 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 skierowanie wyznaczonych uczestników na badania lekarskie. Każdy uczestnik PSU 

został przeszkolony w zakresie BHP w miejscu świadczenia PSU.  

W 2015 r. prace społecznie użyteczne realizowano na terenie dzielnicy Wola w poniższych 

placówkach: 

 Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Wola m. st. Warszawy,  

 Gimnazjum Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego, 

 Szkole Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej, 

 Gimnazjum Nr 47 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 

 Gimnazjum Nr 51 im. Bolesława Prusa, 

 Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. 
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W procesie rekrutacji wzięły udział 83 osoby wytypowane przez pracowników środowiskowych, które 

były zarejestrowane w Urzędzie Pracy z III profilem pomocy. Ostatecznie do udziału w PAI skierowano 

31 osób. Program ukończyło 13 uczestników. Łącznie uczestnicy PAI przepracowali 1.559 godzin, za 

które przyznano świadczenie finansowe z tytułu świadczenia prac społecznie użytecznych. 

Podczas działań programu uczestnicy przyznawali, że najbardziej przydatne były dla nich prace 

społecznie użyteczne. Wskazywali na pozytywny stosunek pracodawców, przyjazną atmosferę 

w miejscu pracy oraz możliwość zyskania świadczenia finansowego z tytułu PSU. Znacząca grupa 

uczestników oceniła pozytywnie działania Stowarzyszenia OD-DO, uznając przede wszystkim spotkania 

grupowe za niezwykle wartościowe. 

Prace społecznie użyteczne, w związku ze zmienionymi, jak wskazano wyżej regulacjami prawnymi, 

realizowane były w 2015r w innej, niż w latach ubiegłych formule. W ocenie pracowników OPS i 

klientów, a także partnerów programu, u których PSU były realizowane, 

4 miesięczny okres wykonywania prac społecznie użytecznych jest za krótki dla osiągnięcia 

zakładanych celów. Wątpliwości budzi także konieczność równoległego do wykonywania PSU 

uczestnictwa w wspierających zajęciach grupowych. Równoczesne łączenie powyższych 

aktywności jest dla wielu uczestników Programu Aktywizacja i Integracja zbyt obciążające, a przez 

to nie w pełni efektowne. 

W okresie do 15 maja 2015r realizowany był Program wsparcia i pomocy dla osób 

z problemami uzależnienia oraz członków ich rodzin, tj.: osób uzależnionych od alkoholu i osób 

współuzależnionych. 

Zgodnie z planami z 2012 roku OPS stopniowo ograniczał udzielanie specjalistycznej pomocy dla 

osób z problemami alkoholowymi i całkowicie zakończył realizację programu z dniem 15.05 2015r.  

W okresie 1.01.2015 – 15.05.2015r udzielono pomocy w formie 24 indywidualnych konsultacji dla 

osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin na rzecz 11 osób. Długotrwałym wsparciem 

i pomocą w formach grupowych objęto 53 osoby. 

Pomoc udzielana w formach grupowych  

1) Grupa dla rodzin z problemem uzależnienia pn. „Odzyskać własną moc” .  

Zajęcia dla osób z najbliższego otoczenia osoby uzależnionej (współuzależnione), służące: 

 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 

 zostały zmodyfikowane i włączone w Program „Rodzina bez przemocy” – ( przedstawione 

w Rozdziale 7) 

2) Grupa wsparcia dla osób z problemem alkoholowym (głównie klientów OPS); prowadzona cały 

rok bez przerwy wakacyjnej; 2 godzinne zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu. W 2015 roku 

uczestniczyło 25 osób.  

3) Grupa II (rozwoju osobistego) dla osób z problemem alkoholowym , które mają co najmniej 6 

miesięczny okres abstynencji. Zajęcia odbywały się 1 raz w tygodniu. W 2015r. uczestniczyło 8 

osób  
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Dotychczasową ofertę grupowego wparcia i pomocy dla osób z problemem alkoholowym kontynuuje 

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia w ramach Harmonogramu Realizacji Zadań Lokalnych w 

obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy dla Dzielnicy Wola . 

 

Od 1.04 do 31.12.2015r. realizowany był także projekt socjalny „PoWOLI do pracy” .  

Projekt skierowany był do osób w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy 

społecznej, nieaktywnych zawodowo, bez kwalifikacji zawodowych lub o niskich kwalifikacjach, 

a także posiadających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe, jednak mających trudności ze 

znalezieniem zatrudnienia na rynku pracy. 

Celem projektu było przybliżenie uczestników projektu do samodzielności życiowej i integracji 

społecznej 60 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym osób z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi, w okresie 9 miesięcy (1.04-31.12.2015), poprzez:. 

 rozwinięcie umiejętności społecznych, w tym wykorzystywanie swoich zasobów, które pozwolą 

na odnalezienie się na aktualnym rynku pracy, 

 zdobycie umiejętności szukania odpowiednich dla siebie ofert pracy, 

 przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, 

 pobudzenie do aktywności w poszukiwaniu pracy, 

 przyjęcie postawy aktywnej w pokonywaniu życiowych trudności, 

 pozyskanie wolontariuszy, którzy udzielą wsparcia dzieciom uczestnikom projektu. 

Projekt realizowany był przez zespół pracowników Ośrodka składających się z pracowników 

socjalnych, specjalisty ds. reintegracji zawodowej, psychologa, asystentów rodziny i przy wsparciu 

wolontariuszy. Bliska współpraca w projekcie pracowników różnych specjalności była odpowiedzią na 

szeroki i zróżnicowane problemy i potrzeby uczestników, przeżywających trudności życiowe w wielu 

obszarach.  

W ramach projektu: 

 74 uczestników (45 kobiet i 29 mężczyzn) wzięło udział w 202 konsultacjach specjalisty ds. 
reintegracji zawodowej. Z doświadczenia pracowników OPS, wynika że znacząca grupa klientów 
dysponuje niewystarczającymi umiejętnościami społecznymi, których posiadanie pozwala na 
sprawne poruszanie się po rynku pracy i w kontaktach z pracodawcami. Grupa ta posiada 
znaczące trudności w funkcjonowaniu społecznym (zaburzenia poznawcze, uszkodzenia 
organiczne, niewłaściwe wzorce środowiskowe, itp.). Są to osoby, które z różnych przyczyn 
nigdy nie pracowały, posiadają kilkuletnią przerwę w zatrudnieniu, nieadekwatne kwalifikacje, 
niskie umiejętności społeczne, z zaburzeniami psychicznymi lub uzależnieniami. W tym 
przypadku standardowe poradnictwo zawodowe udzielane w Warszawie jest 
w większości nieadekwatne do potrzeb uczestników. Wielu z nich potrzebuje wsparcia 
i asystowania przy najprostszych czynnościach, takich jak wyszukanie adekwatnej oferty pracy 
i jej zrozumienie, sięganie do źródeł ofert innych niż bezpłatne gazety roznoszone na ulicy, 
wysyłanie elektronicznie dokumentów aplikacyjnych, a nie roznoszenie dokumentów 
drukowanych, tylko w odpowiedzi na wywieszone ogłoszenie np. w witrynie sklepowej, itp. 
Dlatego też specjalista ds. reintegracji zawodowej skupiła się na asystowaniu klientom 
w elementarnych czynnościach koniecznych do aktywności zawodowej. Doradztwo specjalisty 
ds. reintegracji zawodowej skupione było, w odpowiedzi na potrzeby Klientów, na następujących 
obszarach: wsparcie informacyjne w zakresie rynku pracy, wsparcie informacyjne w zakresie 
warszawskiej oferty edukacyjnej, konstruowanie dokumentów aplikacyjnych – CV i listu 
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motywacyjnego, precyzowanie obszaru poszukiwań, nauka szukania ofert w Internecie i 
elektronicznego aplikowania na oferty pracy, kontakt telefoniczny 
z pracodawcą, przygotowanie do rozmowy w sprawie pracy. 
 

 6 uczestniczek wzięło udział w 30-godzinnych „Warsztatach aktywnego poszukiwania pracy”, 
zajęcia warsztatowe odbywały się raz w tygodniu i trwały 4 godziny, prowadzone były metodami 
zakładającymi wysoki stopień aktywności uczestniczek. Zdecydowaną większość zajęć 
stanowiły ćwiczenia takie jak – drama, studium przypadku, dyskusja, burza mózgów, wypowiedzi 
w parach, praca w podgrupach, praca z materiałem źródłowym, praca z filmem szkoleniowym. 
Ćwiczenia te uzupełniała podzielona na krótkie odcinki część wykładowa, prowadzona przez 
specjalistę. Do pracy na zajęciach wykorzystane zostały fragmenty filmu szkoleniowego 
„Rozmowa Kwalifikacyjna” Wytwórni Filmów Szkoleniowych Synergia oraz film „Tworzenie 
podmiotów ekonomii społecznej w województwie mazowieckim” (pokazujący działanie 
spółdzielni socjalnej „Opieka” w gminie Słupno), zrealizowany w ramach kampanii „Zawsze 
pomocni” Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Łącznie odbyło się 10 spotkań 
warsztatowych.  
 

 43 uczestników (32 kobiety i 11 mężczyzn) skorzystało z 225 konsultacji psychologicznych. 
Informacje na temat możliwości skorzystania ze wsparcia psychologa przekazywał pracownik 
socjalny, asystent rodziny lub doradca zawodowy. Na konsultacje klienci zapisywali się 
indywidualnie z własnej inicjatywy. Niektórzy klienci, mimo wskazań do konsultacji z powodu 
zgłaszanych trudności, przychodzili dopiero po kilkumiesięcznej pracy motywującej prowadzonej 
przez asystenta rodziny lub pracownika socjalnego. Barierą w podjęciu współpracy z 
psychologiem był najczęściej lęk i wstyd przed ujawnieniem informacji na temat swojej 
prywatności i trudnych doświadczeń z przeszłości (np. wydarzeń traumatycznych związanych z 
nadużywaniem alkoholu przez rodziców czy przemocą). Psycholog pracował 
z uczestnikiem pod kątem zgłoszonych problemów, motywował do zmiany i wspierał. Głównymi 
obszarami wsparcia klientów podczas konsultacji były trudności dotyczące relacji między 
rodzicami a dziećmi, małżonkami czy partnerami, rodzeństwem (porozumienie, zaufanie, 
lojalność), powielanie dysfunkcji i ról z rodzin pochodzenia (brak akceptacji siebie, niskie 
poczucie własnej wartości, brak wzajemności, brak otwartej komunikacji), trudności dotyczące 
funkcjonowania społecznego (izolacja od świata zewnętrznego, trudności 
w nawiązywaniu relacji, trudności w porozumiewaniu się), kłopoty wychowawcze (agresja 
dziecka wobec rodzica, agresywne zachowania między rodzeństwem, wyznaczenie granic 
i zasad funkcjonowania w domu i po za nim, niekonsekwencja wobec dziecka). 
 

 4 uczestników skierowano na konsultację do lekarza psychiatry, 

 19 uczestników z rodzinami skorzystało ze wsparcia 2 asystentów rodziny, w ramach łącznie 
przeprowadzonych 400 konsultacji/wizyt/porad asystenta rodziny ( szerzej o działaniach 
asystenta rodziny w Rozdziale 6 pn. „Działalność w zakresie wsparcia rodzin z problemami 
opiekuńczo- wychowawczymi), 

 18 osób, w tym 12 kobiet i 6 mężczyzn (24 % uczestników) znalazło pracę, a 1 osoba 
podjęła staż. 

W 2015 roku w OPS pracownicy socjalni byli inicjatorami i wykonawcami jeszcze dwóch 
projektów socjalnych: „Bezpieczna Zima” i „Grajki- Czytajki”. Szczegółowy opis projektu 
„Bezpieczna zima” i jego realizacji znajduje się powyżej w Rozdziale 5.3 „Pomoc udzielona 
osobom bezdomnym”.  

Projekt socjalny GRAJKI – CZYTAJKI realizowany przez OPS i z inicjatywy OPS, przy współpracy 

z Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży nr 13, przy ul. Staszica 5a, Filią Biblioteki Publicznej 

w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Celem projektu było rozbudzenie w dzieciach potrzeby celowego 

spędzania wolnego czasu, przy grze planszowej oraz przy książce. Projekt dotyczył zachęcenia dzieci 

do czytania oraz do poznawania różnych form zabawy, w tym dostosowania się w zabawie do 

stosowania zasad. Miał na celu zaangażowanie dzieci klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 
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Wola do aktywności pozaszkolnej poprzez udział w zajęciach organizowanych nieodpłatnie przez 

instytucje działające na terenie Dzielnicy Wola. Projekt był realizowany w okresie od października 2015r. 

do grudnia 2015r. Odbyło się w sumie 9 spotkań. Projekt „Grajki-Czytajki” spotkał się z dobrym odbiorem 

dzieci w wieku 6-11 lat. Dzieci podczas każdego spotkania chętnie uczestniczyły nie tylko 

w rozgrywkach, ale i w głośnym czytaniu. Uczestnicy podczas każdego spotkania uczyli się zasad nowej 

gry. Zasady były na wstępie omawiane i uczestnicy przechodzili do rozgrywek. Ze względu na liczbę 

uczestników i ograniczenia gry planszowej w liczbie graczy, często uczestnicy pracowali 

w zespołach, co dodatkowo wprowadzało element nauki współpracy i dzielenia się z innymi 

uczestnikami rozgrywek. Podczas gier planszowych dzieci trenowały umiejętność obserwacji, 

spostrzegawczości, planowania i strategii a także umiejętności manualne, artykulacji przemyśleń oraz 

wyrażania pozytywnej rywalizacji i życzliwej postawy. W drugiej część projektu, podczas głośnego 

czytania, dzieci poznawały tematycznie dopasowaną do rozgrywki literaturę dziecięcą, pobudzającą 

wyobraźnię i wspierającą w rozwoju osobowości dziecka. W projekcie wzięło udział łącznie 65 dzieci, 

przy czym w poszczególnych spotkaniach brało udział do kilkunastu osób. 

5.7  DZIAŁANIA W RAMACH ŚRODOWISKOWEJ PRACY SOCJALNEJ 

 

Praca socjalna metodą organizowania społeczności lokalnej (OSL) 

W ramach działań środowiskowych w 2015 r. pracownicy Ośrodka kontynuowali pracę ze 

społecznością lokalną w rejonie ulicy Piaskowej i na Młynowie, w rejonie ulicy Gibalskiego.  

Pracownicy socjalni Ośrodka realizowali pracę socjalną metodą aktywizacji społeczności 

lokalnej i aktywnie uczestniczyli w działaniach PARTNERSTWA LOKALNEGO "MŁYN NA WOLI". Byli 

animatorami i współrealizatorami wielu działań mających na celu pobudzenie aktywności mieszkańców, 

zmierzającej do zmiany rzeczywistości społecznej. Swoimi działaniami pracownicy objęli przede 

wszystkim mieszkańców rejonu ulicy Gibalskiego, w którym mieszka wiele osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

W ramach działań PARTNERSTWA MŁYN NA WOLI pracownicy naszego Ośrodka w okresie 

od stycznia do czerwca zaangażowani byli w realizację innowacyjnego projektu pn. "Rezydencja". 

Projekt miał zasięg międzynarodowy. W Polsce był realizowany na Młynowie, na podwórku przy 

ul. Gibalskiego - Okopowej. Jednym z celów przedsięwzięcia było budowanie relacji pomiędzy różnymi 

światami, porozumienie dzięki sztuce, która stała się narzędziem komunikacji i aktywizacji 

obywatelskiej, dała możliwość wypowiedzi na temat spraw istotnych dla społeczności lokalnej. 

Zbudowane zostały SCHODY pełniące rolę swoistej trybuny, pozwalające na spojrzenie na okolicę 

z innej perspektywy oraz STACJA NADAWCZA pozwalająca mieszkańcom na wypowiedzi dotyczące 

ważnych dla nich miejsc.  

Zorganizowane zostały także: 

 01 czerwca -SASIEDZKI DZIEŃ DZIECKA – zabawy dla dzieci i rodziców, wyścigi 

w workach, wspólne zdjęcia z rekwizytami, turniej ping – ponga, symboliczne medale dla dzieci 
za udział w konkurencjach, poczęstunek, na koniec pokaz żonglowania 

 12 czerwca -PODWÓRKÓWKA- składkowe spotkanie sąsiedzkie połączone z otwarciem 

STACJI NADAWCZEJ-,pokazami zdjęć, grami i rozmowami  

 od lipca do sierpnia - CZWARTKI Z GRAMI-spotkanie sąsiedzkie, podczas których zarówno 

dzieci jak i dorośli spędzali wspólnie czas grając w gry planszowe i ruchowe 

 27 sierpnia -KUNDEL Z GIBALAKA - odbyło się spotkanie nie tylko dla miłośników 

i właścicieli psów, połączone z pokazem pupili, poradami weterynarza i behawiorysty  
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 10 grudnia - AKCJA BOMBKA - przygotowywanie ozdób i bombek choinkowych oraz 

planowanie PODWÓRKOWEJ GWIAZDKI 

 17 grudnia - AKCJA BIGOS - wspólne sąsiedzkie przygotowywanie bigosu na podwórku przy 

ul. Gibalskiego z produktów dostarczonych przez mieszkańców 

 19 grudnia - PODWÓRKOWA GWIAZDKA - podczas której, poza wspólnym ubieraniem 

i rozświetleniem choinki odbył się konkurs na bombkę ,quiz dotyczący bezpieczeństwa.  

 

Dowodem uznania dla pracy organizatorów społeczności lokalnej było w 2015r. uzyskanie przez 

organizatora społeczności lokalnej będącego pracownikiem socjalnym Pana ALEKSANDRA 

WICHOWSKIEGO wyróżnienia Wojewody Mazowieckiego. 

W ramach działań środowiskowych na Piaskowej w dniu 13 czerwca 2015 r. odbył się sąsiedzki 

piknik „Rodzinna Piaskownica” dla mieszkańców osiedla komunalnego przy ul. Piaskowej 7, 9 i 11. 

Organizatorami przedsięwzięcia byli przedstawiciele Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza 

Lisieckiego „Dziadka”, Inkubatora Miłosierdzia przy Centrum Jana Pawła II oraz pracownicy OPS. 

Inicjatorem wydarzenia był Mariusz Grabarski, student Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

i wolontariusz OPS, który już od ponad roku razem z pracownikiem socjalnym OPS Wola współpracuje 

z mieszkańcami Osiedla Piaskowa i prowadzi działania animacji artystycznej 

w społeczności lokalnej – autor projektu dla dzieci „Nasz Autoportret” oraz realizator warsztatów 

„Sąsiedzka Gwiazdka.” Centralnym miejscem pikniku był niewielki teren zielony vis a vis budynku przy 

ul. Słodowieckiej 5, gdzie odbywały się animacje i zabawy dla dzieci i dorosłych. Największym 

wydarzeniem podczas imprezy było  stworzenie wspólnie z mieszkańcami osiedla sąsiedzkiego muralu 

„Ściana Dialogu” na frontowej fasadzie pustostanu przy ul. Słodowieckiej 5. W przygotowania 

i realizację pikniku włączeni byli przede wszystkim mali mieszkańcy Osiedla Piaskowa - dzieci objęte 

profesjonalnym wsparciem pedagoga ulicy z Ogniska ZOW „Muranów”. Zaprojektowany mural został 

zadedykowany mieszkańcom Osiedla Piaskowa. Celem wspólnego wykonania malowidła było 

pobudzenie społeczności do refleksji nad odpowiedzialnością i zaangażowaniem we współtworzenie 

własnego otoczenia. Głównym nurtem pracy metodą Organizowania Społeczności Lokalnej, jest 

organizowanie przez mieszkańców cyklicznych spotkań - „zebrań”, na których omawiane są wszystkie 

ważne kwestie dotyczące życia społeczności, ich potrzeb, zagrożenia oraz wyzwań. 

W okresie od sierpnia do grudnia 2015 r. najważniejszymi kwestiami dla mieszkańców poruszanymi 

podczas cyklicznych zebrań były:  

 pozyskanie funduszy z budżetu partycypacyjnego na przestrzeń rekreacyjno – sportową (boisko-

korty) z uwzględnieniem siłowni plenerowej,  

 poprawienie infrastruktury wokół osiedla ze szczególnym naciskiem na sprowadzenie w obręb 

osiedla komunikacji miejskiej ZTM (uwagi na dużą liczbę osób niepełnosprawnych 

zamieszkujących osiedle),  

 ustawienie progów zwalniających jazdę samochodów na ul. Piaskowej i ul. Burakowskiej, 

 zawiązanie stowarzyszenia na rzecz mieszkańców Piaskowa, 

 zagospodarowanie czasu w miejscu aktywności lokalnej (w lokalu remontowanym na potrzeby 

mieszkańców),  

 zajęcia dla dzieci i młodzieży w pobliskiej szkole tańca,  

 możliwość położenia kładki przy stacji kolejowej, która jest w planach budowy, 

 zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, 
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 ujednolicenie przekazywania informacji o działaniach podejmowanych przez mieszkańców na 

wspólnym serwisie (np. Facebook). 

Jednym z ważniejszych tematów wielu zebrań mieszkańców były dyskusje i plany 

zagospodarowania, przeznaczonego przez Zarząd Dzielnicy Wola pomieszczenia gospodarczych 

w budynku Piaskowa 7, na Miejsce Aktywności Lokalnej. Mieszkańcy dyskutowali nad przeznaczeniem 

miejsca aktywności lokalnej, proponując tam m. in. organizowanie dni sąsiada, zagospodarowanie 

czasu cyklicznymi spotkaniami, np. w formie kółka zainteresowań, twórczości artystycznej, organizacji 

banku czasu, warsztatów i spotkań społeczności itp.  

Zebrania w końcu 2015 r. poświęcone były także omawianiem kwestii związanej z pozyskaniem 

funduszy z budżetu partycypacyjnego na 2017 r. na budowę boiska i przestrzeni rekreacyjnej tj. siłowni 

plenerowej. Na zebraniu ustalono, jak powinno wyglądać boisko, gdzie powinno się mieścić, do jakiego 

rodzaju sportu powinna być przystosowana nawierzchnia, itp. 

W dniach 15-16 grudnia 2015 r. odbyły się warsztaty pt. „Choinkowe cudeńka” na osiedlu Piaskowa, 

podczas których ok. 30 mieszkańców (rodzice z dziećmi) przygotowywało ozdoby choinkowe. Warsztaty 

odbyły się w domu parafialnym przy kościele św. Karola Boromeusza. Równolegle z warsztatami odbyło 

się zebranie mieszkańców zajmujących się budżetem partycypacyjnym. Ostatnim ważnym 

wydarzeniem 2015 r. była „Osiedlowa gwiazdka” zorganizowana wspólnie z mieszkańcami osiedla dnia 

19 grudnia 2015 r. Wydarzenie rozpoczęło się zawieszaniem uprzednio sporządzonych ozdób na 

choince. W roli Mikołaja wystąpił mieszkaniec ul. Piaskowej, 

a nad logistyczną organizacją czuwali aktywni mieszkańcy oraz pracownicy OPS. Mieszkańcy podzielili 

się opłatkami, które podarował ks. Proboszcz, śpiewali wspólnie kolędy i mieli okazję poznać się lepiej.  

5.8  DZIAŁANIA W RAMACH PORADNICTWA SOCJALNEGO I INDYWIDUALNEJ PRACY 

SOCJALNEJ, ORGANIZACJI WOLONTARIATU I WSPÓŁPRACY Z INNYMI PODMIOTAMI 

 

Pracownicy socjalni Ośrodka objęli poradnictwem socjalnym oraz pracą socjalną metodą 

indywidualnego przypadku, tj. profesjonalną pomocą nastawioną na wzmocnienie lub odzyskanie 

umiejętności osób i rodzin do funkcjonowania społecznego i pełnienia ról społecznych, 3.269 rodzin. W 

tym zakresie praca socjalna obejmowała podejmowane przez pracowników socjalnych czynności 

mające na celu szeroko rozumiane wsparcie osoby lub rodziny ( katalog takich czynności jest bardzo 

szeroki i obejmuje np. rozmowę wspierającą, pokazywanie i tłumaczenie konsekwencji decyzji i działań, 

wskazywanie możliwych rozwiązań, towarzyszenie w załatwianiu spraw, pomoc w wypełnieniu 

dokumentów i wiele innych), traktując każdą z tych czynności jako pracę socjalną. 

Od jesieni 2015 r. w Ośrodku pracował zespól roboczy ds. rozdzielnia pracy socjalnej od 

prowadzenia postępowań administracyjnych. Pierwszym i zasadniczym zagadnieniem będącym 

przedmiotem prac zespołu było dookreślenie pojęcia praca socjalna, w znaczeniu definicji usługi, która 

ma podlegać „rozdzieleniu”. Pilotażowe wdrożenie wypracowanych przez zespól rozwiązań planowane 

jest na pierwsze półrocze 2016 r. 

Od 21 marca 2011 roku, OPS jest placówką wpisaną do Rejestru jednostek specjalistycznego 

poradnictwa województwa mazowieckiego (poz. Nr 43). Poradnictwo specjalistyczne to forma 

pomocy udzielana przede wszystkim w ramach wszystkich programów realizowanych w zakresie 

wspierania rodziny z problemami opiekuńczo- wychowawczymi, a także w ramach wspierania osób 

doświadczających przemocy w rodzinie oraz wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. 

Realizowana jest głównie przez pracowników Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie oraz Działu Oparcia 

Społecznego, w oparciu : 
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- art. 46 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

- oraz art. 10 ust. 3, pkt 1 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

- art.3 ust.1 pkt 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

Poradnictwo specjalistyczne to forma pracy 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 OPS ( w szczególności w zakresie wsparcia rodziny i osób 

doświadczających problemu przemocy w 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.  

W ramach pracy Ośrodka raz w tygodniu przez cały 2015 r. osobom objętym pomocą tut. OPS 

udzielane były indywidualne porady prawne. Zatrudniony w Ośrodku prawnik udzielił 119 

indywidualnych porad prawnych. 

Pracownicy Działu Oparcia Społecznego udzielili 317 porad psychologicznych w zakresie 

wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 276 porad socjalnych w tym zakresie. 

Poniższa tabela obrazuje dane liczbowe dot. pomocy w formie specjalistycznego poradnictwa 

udzielonego w zakresie wspierania rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo- wychowawcze oraz w 

zakresie wspierania osób doświadczających przemocy. 

Zakres tematyczny i rodzaj poradnictwa Liczba osób Liczba 

usług 

Poradnictwo rodzinne, 534 4955 

                                     w tym psychologiczne 137 327 

Poradnictwo socjalne w zakresie p/przemocy, 583 1 487 

                                     w tym psychologiczne 196 419 

Poradnictwo w zakresie uzależnień 11 24 

Poradnictwo specjalistyczne łącznie, 929* 6 223 

                                      w tym psychologiczne łącznie 333 746 

Tabela 17. Specjalistyczne poradnictwo w 2015 r. 

* Dane dot. w kolumnie „liczba osób” i wierszu „poradnictwo łącznie” nie sumują się, gdyż jedna osoba może 
korzystać z różnych rodzajów poradnictwa. 

Poradnictwo specjalistyczne jest jedną z wielu form wspierania osób z zaburzeniami 
psychicznymi 
( Szerzej w Rozdziale 9), wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze 
( szerzej w Rozdziale 6) i wsparcia osób doświadczających problemu przemocy w rodzinie ( szerzej 
w Rozdziale 7). 
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Wspieranie mieszkańców Dzielnicy Wola we współpracy OPS z innymi podmiotami 

W 2015 roku Ośrodek kontynuował ścisłą współpracę z Zakładem Gospodarowania 

Nieruchomościami Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Celem współpracy jest 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 2015 

roku Ośrodek w 62 sprawach dotyczących zadłużeń czynszowych mieszkańców Woli wydał opinię na 

temat sytuacji klientów i możliwości uregulowania przez nich zaległych opłat oraz ewentualnej potrzeby 

zastosowania ulgi w spłacie należności poprzez rozłożenie jej na raty, odroczenie terminu płatności lub 

umorzenie. Liczba spraw zaopiniowanych w tym zakresie zmalała 

w 2015 w stosunku do 106 w 2014 ze względu na realizowany w 2015r program restrukturyzacji długu 

czynszowego, który dla części osób był alternatywą w sposobie uregulowania zadłużenia czynszowego. 

Z uzyskanych informacji zwrotnych wynika, że na wnioski Ośrodka ZGN w 32 sprawach umorzył 

zadłużenie czynszowe w całości, w 4 sprawach odroczył termin spłaty, w 24 rozłożył na raty zaległości, 

a w 2 odmówił umorzenia zaległości.  

Jednocześnie w celu poprawy trudnej sytuacji mieszkaniowej Ośrodek wystosował do 

Burmistrza Dzielnicy Wola 113 opinii określających sytuację osobistą, dochodową i majątkową rodzin, 

w celu poparcia starań mieszkańców Dzielnicy Wola o zamianę lub przyspieszenie przydziału 

mieszkania.  

W 2015 r. Ośrodek na wniosek Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego udzielił 

w 136 sprawach informacji, dotyczących funkcjonowania rodzin z uwzględnieniem pomocy udzielanej 

przez Ośrodek, w 170 sprawach informacji na wniosek Wydziału Cywilnego i w 18 sprawach na wniosek 

Sądu Karnego (powyższe zestawienie nie obejmuje pism o charakterze interwencyjnym skierowanych 

do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego, o czym mowa w Rozdziale 

6 i 7.  

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 2015 roku wydano 31 opinii, w tym 28 opinii popierających przyjęcie 

dziecka do żłobka poza kolejnością i 3 opinie o braku takiego uzasadnienia.  

Pracownicy Ośrodka współpracowali z licznymi organizacjami pozarządowymi. Celem 

współpracy było maksymalne rozszerzenie oferty Ośrodka i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

poszczególnych grup klientów.  

W 2015 r. Ośrodek, w związku kontynuacją podpisanego dnia 29 lipca 2010 r. porozumieniem 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 
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wzajemnej). W 2015 wydano 413 skierowań , dzięki którym z pomocy sklepu socjalnego skorzystało 

659 osób. Współpraca ta będzie także realizowana w 2016 r. 

W 2015 r. Ośrodek kontynuował współpracę z Fundacją Chrześcijańską NEBO m.in. 

w realizacji projektu „Życie od nowa - program wzmacniania wolskich rodzin”. Projekt skierowany jest 

do osób opuszczających zakłady karne oraz ich rodzin a celem projektu była społeczna readaptacja tej 

grupy osób. Do uczestnictwa w programie Ośrodek skierował 20 rodzin. W ramach programu rodzinom 

udzielana była pomoc w formie materialnej, psychologicznej oraz poradnictwa prawnego. 

W 2015 r. Ośrodek kontynuował współpracę z Biurem Porad Obywatelskich. Pracownicy socjalni 

Ośrodka odbywali prowadzone przez doradców BPO cykliczne konsultacje szkoleniowe m.in na temat 

restrukturyzacji zadłużenia czynszowego, dziedziczenia długów, zasad przyznawania lokali 

z zasobów dzielnicy, ubezwłasnowolnienia. Ponadto mieszkańcy Woli informowani byli przez 

pracowników Ośrodka o możliwości skorzystania z pomoc doradców BPO. W dwóch znajdujących się 

terenie Woli ( w Wolskim Centrum Kultury przy Działdowskiej 6 i w Wypożyczalni dla dzieci i Młodzieży 

nr 74 przy ul. Żytniej ) punktach, doradcy BPO udzielili 1289 porad. Mieszkańcy Woli korzystali także 

z porad w/w siedzibie głównej BPO, przy Gałczyńskiego 3. Łącznie doradcy BPO udzielili mieszkańcom 

Woli w 2015r 2110 porad. Porady dotyczyły najczęściej zadłużeń ( 41%)- w tym połowa zadłużeń 

czynszowych, problemów mieszkaniowych ( 28%), spraw związanych z własnością, w tym spadkowych 

( 9%) .Współpraca z BPO, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy prawnej 

w regulowaniu długów mieszkaniowych, alimentacyjnych, kredytowych, jest ważnym elementem 

wsparcia osób zadłużonych .  

Ośrodek współpracował z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w zakresie udzielania 

wsparcia osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pracownicy OPS wydali 781 

skierowań na odzież, środki czystości, artykuły przemysłowe oraz 1081 skierowań do otrzymania 

pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym- FEAD. Ośrodek 

współpracował także z Fundacją Dialogu i Tolerancji, która realizowała skierowania Ośrodka do 

otrzymania pomocy żywnościowej w ramach POPŻ- FEAD, wydane dla cudzoziemców. Ośrodek 

skierował do Fundacji Dialogu i Tolerancji 25 rodzin cudzoziemskich, które mogły liczyć na produkty 

spożywcze dostosowane do wymagań religijnych, a także inne formy wsparcia. 

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem " SMOK" 12 pracowników socjalnych odbyło cykl 

zajęć z samoobrony.  

39 rodzin zostało skierowanych do realizowanego przez Stowarzyszeniem WIOSNA, projektu 

"Szlachetna paczka" .  

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem SPOZA 19 klientów Ośrodka skierowanych zostało 

do udziału w projekcie „Ośrodki wsparcia”, mającego na celu wzmocnienie potencjału i poprawę dostępu 

do zatrudnienia osobom niepełnosprawnym. W ramach projektu dla uczestników odbywały się kursy 

zawodowe oraz płatne staże.  

W 2015 r. Ośrodek skierował do mieszkań chronionych 4 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 przez Warszawskie Koło 

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Fundację Pomocy 

Ludziom Niepełnosprawnym. 
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Wolontariat w OPS „Ludzie Dobrej Woli" - organizacja i koordynacja działań wolontarystycznych 

na rzecz klientów OPS 

W 2015 r. z bezpośredniej pomocy wolontariuszy skorzystało ok. 177 mieszkańców Dzielnicy 

Wola. Pod względem liczebności głównym powodem korzystania z pomocy były trudności edukacyjne 

dzieci i młodzieży klientów OPS i związana z tym potrzeba korepetycji z przedmiotów takich jak: 

matematyka, języki polski i angielski. Zapotrzebowanie na pomoc wolontariusza zgłaszane było 

najczęściej przez samych rodziców/opiekunów (klientów OPS) oraz pracowników socjalnych, 

asystentów rodziny, pracowników Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, pedagogów oraz 

psychologów ze szkół oraz poradni specjalistycznych na terenie dzielnicy Wola. Kolejną grupę 

odbiorców stanowiły dzieci uczestniczące w zajęciach organizowanych przez partnerów zewnętrznych 

jak i pracowników OPS (Maminki, PROM, Warsztaty umiejętności wychowawczych). Znaczącą grupę 

odbiorców stanowili dorośli oraz młodzież zamieszkująca osiedle przy ul. Piaskowej – w ramach działań 

środowiskowych realizowana metodą Organizowania Społeczności Lokalnej. Większość osób starszych 

lub niepełnosprawnych jest objęta przez tut. OPS pomocą w formie usług opiekuńczych, jednakże 

dodatkowa pomoc świadczona przez wolontariuszy uzupełnia i wnosi dodatkowe elementy w/w formy 

pomocy. Wolontariusze towarzyszyli seniorom w codziennym spędzaniu czasu wolnego, czy też 

podczas spacerów.  

W 2015 r. OPS realizował porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych z 116 

wolontariuszami (z 93 kobietami oraz 23 mężczyznami). Średni wymiar pracy wolontariusza to około 2-

4 godz. tygodniowo. Najliczniejszą grupę wolontariuszy stanowiły osoby pracujące (51 osób). 

W dalszej kolejności studenci uczelni wyższych: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej, Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego, Politechniki Warszawskiej, Akademii Sztuk Pięknych, często równocześnie 

pracujący (34 osoby). W działania wolontarystyczne włączali się także uczniowie warszawskich szkół 

(28 osób), przede wszystkim I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Maharadży Jam Saheba 

Digvijay Sinhji przy ul. Zawiszy 13 ( Liceum Społeczne „Bednarska”). Studenci oraz uczniowie 

najchętniej świadczyli pomoc w nauce, sprawowali doraźną opiekę nad dziećmi oraz wspierali osoby 

starsze i niepełnosprawne. Ostatnią grupę wolontariuszy stanowili seniorzy (3 osoby). 

W 2015 r. 36 wolontariuszy, którzy działali również w 2014 r., kontynuowało współpracę 

z OPS. Oznacza to, że w 2015 r. współpracę z OPS rozpoczęło 80 nowych wolontariuszy.  

Zakres działań wolontariuszy: 

 pomoc dzieciom i młodzieży w nauce - wyrównywanie braków edukacyjnych z języka polskiego, 

języka angielskiego, matematyki i pozostałych przedmiotów ścisłych. Zajęcia odbywały się w 

pomieszczeniach Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie, w domu klienta oraz 

w siedzibie współpracującego z OPS I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego przy 

ul. Zawiszy 13. Z tej formy pomocy skorzystało 120 osób. 

 sprawowanie doraźnej opieki nad dziećmi w ramach programu wsparcia dla rodziców, 

„Warsztatów umiejętności wychowawczych" dla klientów tut. OPS, pomoc w opiece nad dziećmi 

w ramach „Lata w mieście dla malucha” – opieka nad dziećmi, zajęcia plastyczne, gry, zabawy 

oraz rozmowy wspierająco - edukacyjne. Z tej formy skorzystało 55 dzieci. 

 pomoc osobom starszym i samotnym - wychodzenie na spacery, rozmowy wspierające, wspólne 

spędzanie czasu, czytanie książek, animowanie czasu wolnego. Z tej formy pomocy skorzystało 

6 osób. 

OPS wytypował kandydatów do konkursu wolontariatu pt. ”Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. 

Zgłoszeni kandydaci wykazali się szczególnym osiągnięciami: 
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1) Pan Rafał Halicki za 5 lat nieprzerwanej i intensywnej pracy na rzecz klientów OPS. 

2) Pani Maria Kuczyńska, seniorka, za wsparcie (od przeszło 15 lat) w pomocy przy opiece nad 

dziećmi uczestników zajęć, które są prowadzone w ramach programów rodzinnych.  

3) Pani Anna Chabiera, seniorka, z pasją współprowadząca od 3 lat Klub Podróżnika w Ośrodku 

Wsparcia dla Seniorów w OPS. 

4) Pan dr Bartosz Broda z niezwykłym zaangażowaniem prowadzący coaching kadry i klientów 

OPS (pan Bartosz Broda przeprowadził 119 godzin, tj. 96 sesji z 16 osobami, w tym 3 klientami 

OPS). 

5) Panie Aleksandra Kaczanowska oraz Dominika Siedlecka, koordynatorki wolontariatu 

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji. Od 2 lat aktywnie 

organizują dla uczniów liceum program wolontariatu o charakterze edukacyjnym i współpracują 

z OPS. 

5.9 PROWADZENIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA UPRAWNIEŃ DO 

ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w okresie 2015 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 2015 r. złożonych zostało 563 wniosków (o 75 mniej niż w roku 2014) o wydanie decyzji 

uprawniającej do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (w tym 273 wniosków 

ze szpitali). Łącznie w 2015 r. wydanych zostało: 

 553 decyzji, w tym 462 decyzji pozytywnych tj. przyznających uprawnienie, 

 13 decyzji odmawiających, 
 78 decyzji umarzających postępowanie i wygaszających. 

 

W 40 przypadkach przekazano sprawy zgodnie z właściwością do innego OPS. 
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5.10 WYBRANE WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ OPS 

Wybrane wskaźniki ilościowe dotyczące osób, którym OPS Dzielnicy Wola udzielił różnych form pomocy 

społecznej: 

Rodzaj pomocy 2014 2015 

 
Wszystkie formy pomocy społecznej, o charakterze materialnym, 
usługowym, instytucjonalnym i niematerialnym 
w tym niewymagające wydania decyzji administracyjnej (takie jak 
poradnictwo, grupa wsparcia, praca socjalna, klub samopomocy) 

3742 
rodzin 

3746 
rodzin 
 

 
Praca socjalna – profesjonalna pomoc nastawiona na poprawę 
warunków bytowych (wyłącznie praca socjalna – bez pomocy 
finansowej) 

501 
rodzin 

606 
rodzin 

 
Po raz pierwszy (niezależnie od formy pomocy) 

1079 
osób 

1031 
osób 

 
W formie zasiłków, pomocy rzeczowej i usługowej, przyznawanych 
decyzją administracyjną 

3241 
rodzin 

3140 
rodzin 

 
W formie zasiłków stałych 

1011 
osób 

1013 
osób 

 
W formie zasiłków celowych (i celowych specjalnych) 

2432 
osób 

2248 
osób 

 
Liczba osób, którym przyznano pomoc w formie usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług opiekuńczych 

684 osób 663 osób 

 
Różne niematerialne formy wsparcia rodziny w wypełnianiu ról 
opiekuńczo-wychowawczych 

542 
rodzin 

534 
rodzin 

 
Liczba osób doznających przemocy objętych indywidualnym 
poradnictwem 

365 osób 583 osób 

 
Ilość założonych Niebieskich Kart 

80 82 

 
Liczba rodzin korzystających ze wsparcia asystenta rodziny 
 

139 
rodzin 

132 
rodziny 

Tabela 18. Wybrane wskaźniki ilościowe pomocy udzielonej przez OPS w 2015 r. 
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6. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WSPARCIA RODZIN Z PROBLEMAMI 

OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYMI 
 

Od wielu lat ważnym zadaniem realizowanym przez Ośrodek jest wspieranie rodzin 
w prawidłowym realizowaniu przez nich funkcji opiekuńczo- wychowawczej. Od 2012r podstawą tych 
działań jest nie tylko ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 
z późn. zm.) ale także ustawa z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz.U. 2011 Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) oraz ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w 
rodzinie (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493 z późn. zm.) 

Szczególnie dwie ostatnie ustawy wyznaczają główne zadania o szerokim zasięgu, 
koncentrujące się na ochronie rodziny, pomocy dziecku, wspieraniu naturalnego środowiska 
rodzinnego, w tym w interdyscyplinarnej formule współpracy osób, instytucji i organizacji. 

Działania w tym obszarze realizują w Ośrodku przede wszystkim pracownicy Działu Wsparcia 
i Pomocy Rodzinie, których działania uzupełniają pracownicy innych komórek organizacyjnych. 
Działania mają zarówno charakter ciągły, jak i realizowany okresowo,  a także akcyjnie i doraźnie. 

 

W realizacji zadania wykorzystywane są różne formy pracy:  

1. Główną formą pomocy specjalistycznej świadczonej przez OPS jest poradnictwo 
specjalistyczne ( szerzej w Rozdziale 5) 

2. Inne formy pomocy w kontakcie indywidualnym to: interwencja, wsparcie, asysta 
rodzinna, 

3. grupowe: warsztaty, grupy edukacyjne, grupy wsparcia, rozwoju osobistego, 

4. interdyscyplinarne zespoły specjalistów 

Ośrodek, podobnie, jak w latach ubiegłych, także w 2015r realizował Program Pomocy Dziecku 
i Rodzinie (PPDR), który 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 ogólnomiejskie. Pomoc na rzecz rodziny realizują: psycholog, specjaliści pracy socjalnej, 
specjaliści pracy z rodziną i asystenci rodziny. 

W 2015 r. specjalistyczną pomocą w formie pracy socjalnej oraz wsparciem 
psychologiczno-pedagogicznym objętych zostały 534 rodziny przeżywający trudności 
opiekuńczo- wychowawcze. 

Poniższa tabela przedstawia dane liczbowe obrazujące udzielanie pomocy specjalistycznej na 
przestrzeni ostatnich 5 lat. 

Pomoc specjalistyczna 2015 2014 2013 2012 2011 

Poradnictwo specjalistyczne 534 498 524 514 358 

Pomocą w formach grupowych 110 92 113 122 88 

Pomocą długotrwałą psychologiczno -
pedagogiczną 

382 322 374 270 188 

Długotrwała pomoc o charakterze 
terapeutycznym 

8 10 14 16 22 

Tabela 19. Rodziny objęte specjalistyczną pomocą w latach 2011-2015. 

Na Program Pomocy Dziecku i Rodzinie w 2015 składały się następujące działania: 
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1. Poradnictwo specjalistyczne – w ramach Programu PDR prowadzone jest: 

- poradnictwo rodzinne – które zgodnie z art. 46 ust.3 „ 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,” realizuje się przez procesy 
diagnozowania, profilaktyki i terapii”. Poradnictwo psychologiczne prowadzone jest przez psychologa, 
posiadającego uprawnienia psychoterapeuty – doradcy rodzinnego. Dane liczbowe przedstawione 
w tabeli Nr 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  OPS zdiagnozowali 257 
środowisk rodzinnych, w których podejrzewano zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, z czego w 169 
rodzinach potwierdzono występowanie poważnych problemów opiekuńczo-wychowawczym mogących 
stanowić zagrożenie dla dzieci. Główny akcent w pracy z tymi rodzinami kładziono na motywowanie do 
udziału w programach pomocowych. Sytuacji rodzin w których rodzice nie podejmowali współpracy na 
rzecz poprawy warunków i umiejętności rodzicielskich monitorowano, wykorzystując interdyscyplinarną 
formułę pracy oraz powiadamiano Sąd Rodzinny. Poniższa tabela przedstawia działania podejmowane 
w środowiskach zagrożonych poważną niewydolnością wychowawczą. 

 

Działanie 2015 2014 2013 2012 2011  

Środowiska diagnozowane 

(zgłoszone jako zagrożone) 

257 254 223 Inna organizacja pracy  

Środowiska nowe 116 103 96 79 41  

Interwencje 38 51 82 63 82  

Monitoring – liczba wizyt 443 600 688 666 551  

Monitoring – liczba rodzin 72 69 117 167 150  

Konsultacje - liczba porad 166 200 109 73 41  

Konsultacje -  liczba rodzin 148 151 79 42 33  

Tabela 20. . Działania o charakterze interwencyjnym podejmowane w zakresie ochrony dziecka przed zaniedbaniem i przemocą, 
podejmowane na przestarzenie ostatnich 5 lat. 

 

                                                           
1Cytat 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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Analiza danych w tabeli Nr 3 ujawnia kilka zarysowujących się tendencji: 

 drugi rok na podobnym poziomie utrzymuje się (wysokim w porównaniu z ubiegłymi latami) 
liczba udzielonych usług w zakresie poradnictwa rodzinnego i rodzin z niego korzystających, 

 nieznacznie, ale w dalszym ciągu zwiększa się liczba środowisk rozpoznawanych, 
zgłaszanych jako rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, w tym środowisk 
nowych. OPS zgłoszenia o nowych środowiskach otrzymuje głównie z VI Wydziału 
Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego, a także PCPR, Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz z placówek oświaty. Jest to ważny wskaźnik 
, gdyż na problem słabego rozpoznawania nowych rodzin z problemami opiekuńczo-
wychowawczymi, wskazuje NIK w prowadzonych w 2015 roku kontrolach „Działań organów 
administracji publicznej w sytuacji zagrożenia odebrania dzieci” (publikacje na 
www.nik.gov.pl) 

Rozpoznawanie nowych środowisk daje szansę na skierowanie do tych rodzin programów 
wsparcia i pomocy rodzinie, zapobiegających narastaniu trudności i wystąpieniu poważniejszych 
zagrożeń dla dzieci. Część z nich zostaje objęta monitoringiem, którego celem jest kontrola i bieżąca 
ocena bezpieczeństwa dziecka oraz motywowanie rodziców do podjęcia zmiany w kierunku poprawy 
realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej m.in. poprzez podjęcie leczenia odwykowego i późniejsze 
uczestnictwo w prowadzonych w OPS programów dla rodzin. 

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 2015 skierowali 163 pisma , w tym m.in. do: 

 sądu rodzinnego 101 ( w 2014 r. - 69, w 2013 r. – 96, w 2012 r. – 75) 

 Policji – 27, ( w 2014 r.- 52, w 2013 r.-70, w 2012 r. – 59) 
  prokuratury -2 ( w 2014 r. – 4, w 2013 r.- 4, w 2012 r. -8) 

 
Oprócz w/w służb z którymi kontaktuje się pracownicy prowadząc działania interwencyjne 

i monitorujące są także: szkoły wszystkich szczebli, przedszkola, żłobki, placówki ochrony zdrowia, 
placówki wsparcia dziennego, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, PIK, Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych - Zespół Dzielnicy Wola, a także organizacje pozarządowe: Fundacja Dzieci 
Niczyje, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Fundacja Mederii, OPTA, Stowarzyszenie OD-DO, Caritas 
Archidiecezji Warszawskiej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Fundacja NEBO. 

3. Praca socjalna z rodzicami biologicznymi, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej 
( na podstawie art. 10 ust.4 uwrspz) 

Jej celem jest stworzenie warunków na powrót do domu rodzinnego, dzieci przebywających 
w instytucjonalnych i rodzinnych formach pieczy zastępczej.  Praca socjalna z rodzicami biologicznymi, 
których dzieci przebywają w pieczy zastępczej była prowadzona w rozdzieleniu od prowadzonych 
postępowań administracyjnych. 

W wielu środowiskach powrót do rodziny na stałe nie jest możliwy i wtedy wysiłki koncentrują się na: 

 pracy na rzecz uregulowania sytuacji prawnej dziecka poprzez pozbawienie rodziców 
władzy rodzicielskiej.  Niezwykle istotne jest  to w odniesieniu do  małych dzieci, którym 
uregulowanie sytuacji prawnej  daje szanse na adopcję i wychowanie w rodzinie. 

http://www.nik.gov.pl/
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 wsparciu  rodzica w  budowaniu i pogłębieniu więzi z dzieckiem  w sytuacji, gdy nie jest 
możliwe przejęcie opieki  nad dzieckiem. 

 wsparciu rodziny  w poprawie wzajemnych relacji i komunikacji oraz   zminimalizowaniu 
destrukcyjnego wpływu  zachowania  małoletniego  na pozostałych członków rodziny. 

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). 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”. 

Formy pracy stosowane w pracy z rodzicami dzieci przebywającymi w pieczy zastępczej: 

1) 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. 

2) 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. 

3) 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. 

4) wsparcie w podejmowanych działaniach prawnych: 
Specjalista udzielą informacji na temat działających punktów udzielających bezpłatnych porad 
prawnych i najczęściej towarzyszy, klientowi w czasie konsultacji a następnie wpiera, wyjaśnia 
niezrozumiałe kwestie oraz pomaga w przygotowaniu  pism np. wniosku  o  przywrócenie praw 
rodzicielskich, o przejęcie opieki, urlopowanie dziecka. 

5) 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 przejecie opieki nad dzieckiem wykazują dużą samodzielność i inicjatywę w podjęciu  
odpowiedniego zatrudnienia. Brak takich  działań   wskazuje  często na ambiwalentna postawę 
wobec dziecka i  sygnalizuje, że  prawdopodobnie klient  pomimo deklarowanej  chęci  przejęcia  
opieki,  ma inne cele życiowe. 

6) 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 – 8 rodziców). Pracownik 
socjalny wspiera rodzica w przygotowaniu wniosku o przyznanie mieszkania, przygotowuje 
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pisemne poparcie wniosku przez OPS, bierze udział  w spotkania rodzica z przedstawicielem  
WZL. 

7) 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. 
 

Pracownicy  socjalni  dobierając metody pracy z rodzicami odwołują się   głównie do  podejścia 
skoncentrowanego na rozwiązaniach,   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. Doświadczenie z ubiegłych lat 
oraz obecnie przeprowadzone rozeznanie potrzeb klientów, pokazuje, że formy grupowe nie są 
właściwe i nie pracy sprawdzają się w realizacji tego działania. W 2015 r. OPS podjął pracę z 116 
rodzicami (w 2014 r. - 86, w 2013 r. z 60 ). 

mierniki 

 

2015 w tym 2014 

Liczba rodziców z którymi OPS podjął współpracę 116 54 – samotni rodzice 86 

32 – związki konkubenckie 

10 – małżeństwa 

20 – nie nawiązano kontaktu 

 

Liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej w 
rodzinach objętych programem 

 

128 

17 – w wieku 0-3 l b.d 

56 – w wieku 4-12 lat 

55 – w wieku 13-18 lat 

Liczba środowisk, wobec których OPS ma obowiązek 
składania sprawozdań do Sądu 

11 13 

Liczba pism do PCPR-ów, placówek op-w,  sądu i 
innych 

132 210 

Udział w zespołach okresowej oceny sytuacji dziecka 94 Na podstawie art. 137 uwrspz 54 

Liczba zawartych kontraktów socjalnych 30 9 

Liczba spotkań z klientami i na rzecz klientów 591 273 

Udział w sprawach sądowych 6 b.d 

Powroty dzieci do środowiska rodzinnego 6 dzieci z 6 rodzin 9 dzieci z 8 
rodzin 

Tabela 21. Dane liczbowe, obrazujące działania w zakresie pracy z rodziną naturalną dzieci przebywającymi w pieczy zastępczej. 
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Pracownicy zdiagnozowali następujące problemy w realizacji pracy z rodziną naturalną dzieci 
przebywającymi w spokrewnionych rodzinach zastępczych : 

1. Zarówno rodzina naturalna jak i zastępcza jest zainteresowana utrzymaniem takiego stanu 
np. z uwagi na przysługujące świadczenia finansowe lub cele życiowe każdej z rodzin. 

2. Spokrewniona rodzina zastępcza odwołuje się do starych doświadczeń, nie wierzy 
w trwałość podejmowanych przez rodzica działań, bardzo często utrudnia  rodzicom kontakt 
z dzieckiem, twierdząc że jest to szkodliwe, oskarża rodziców, rozpowszechnia 
nieprawdziwe informacje, a przeszłość  rodziców jest dla nich wciąż teraźniejszością. 

3. Zaawansowana patologia w rodzinach naturalnych (alkoholizm, przemoc, bezdomność, 
częste zmiany partnerów, długotrwałe pozostawanie bez pracy) przy jednoczesnym braku 
krytycyzmu, uniemożliwia powrót dzieci do domu. 

4. W przypadku długotrwałego pobytu w rodzinie zastępczej, powrót dziecka do rodziny 
naturalnej pogorszyłby sytuację dziecka (zerwanie więzi z bliskimi rodzicami zastępczymi 
i lokalnym środowiskiem społecznym, często także pogorszenie warunków bytowych itp.). 

W wyniku intensywnych działań pracowników socjalnych i specjalistów w 2015 r. 6 dzieci z 6 
środowisk powróciło do rodziny naturalnej. Po dodaniu do tych danych, 10 dzieci z 3 rodzin, gdzie 
nastąpił powrót w środowiskach objętych wsparciem asystenta stwierdzić można, że w wyniku pracy 
OPS 16 dzieci z 9 środowisk powróciły do domu rodzinnego. 

4. Asysta rodzinna. 

W 2015 r. w OPS pracowało 9 asystentów rodziny, obejmując wsparciem 132 rodzin, w tym 123 

rodziny skierowane przez pracowników socjalnych i 7 rodzin  zobowiązanych do pracy 

z asystentem przez sąd oraz 2 rodziny, które same wystąpiły o taką formę pomocy  (w tym 2 asystentów 

rodziny w projekcie „PoWOLI do pracy”, obejmujących wsparciem 19 rodzin i  w ramach łącznie 

przeprowadzonych 400 konsultacji/wizyt/porad asystenta rodziny- szerzej o projekcie 

w Rozdziale 5.6. 

Praca asystenta rodziny ma przede wszystkim na celu podniesienie poziomu wypełniania funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej przez rodziców/ rodzica, zatem problemy w tym zakresie były podstawą 

skierowana rodziny do współpracy. Podobnie jak w poprzednich latach trudności opiekuńczo-

wychowawcze występowały równolegle z  innymi problemami w rodzinie, np. zaburzeniami więzi 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. W porównaniu 

z poprzednim rokiem zmieniła się skala występowania niektórych problemów. Obrazuje to poniższa 

tabela. 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. 

Występujący problem 2015 r. 2014 r. 2013 r. 

alkoholizm w rodzinie 28% 20% 31 % 

przemoc w rodzinie 27% 12% 24 % 

upośledzenie umysłowe rodzica 28% 11% 23 % 

choroby i zaburzenia psychiczne u rodzica 12% 12% 19% 

niepełnosprawność ruchowa i choroby somatyczne rodzica 28% 7% 18 % 

narkomania   3% 4% 5% 

Tabela 22. Problemy występujące w rodzinach objętych asystą rodzinną.  
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Po ubiegłorocznym obniżeniu wskaźników występowania wymienionych (w tabeli) problemów w 

rodzinie, będącego wynikiem prowadzonej w wielu środowiskach 3-letniej intensywnej pracy 

z rodziną, obecnie obserwujemy wyraźne zwiększenie wskaźników występowania pięciu (z sześciu 

monitorowanych) problemów. Jest to wynikiem objęcia w 2015 roku dużej grupy nowych środowisk 

rodzinnych tą forma pomocy. 

Wśród 132 rodzin objętych w 2015 r. asystą było: 

 31 małżeństw, 

 28 związków nieformalnych, gdzie partnerzy wspólnie zamieszkiwali, 

 63 samotnych matek 

 10 samotnych ojców 

Wyraźnie zwiększył się odsetek samotnych rodziców, który obecnie wynosi 55% wszystkich rodzin 

objętych asystą ( w 2014r – 43%). 

Rodziny te posiadały łącznie 294 małoletnich dzieci (licząc wychowywane w domu i przebywające w 

pieczy zastępczej). Pod względem liczebności dzieci, charakterystyka rodzin przedstawia się 

następująco: 

 powyżej 3 dzieci –22 rodzin; 

 3 dzieci –26 rodzin; 

 2 dzieci –37 rodzin; 

 1 dziecko –48 rodzin. 

Ze względu na wiek, dzieci  można podzielić następująco: 

 wiek 0-3 lata - 73 dzieci 

 wiek 4- 7 lat - 85 dzieci 

 wiek 8-15 lat - 113 dzieci 

 wiek powyżej 15 lat - 23 dzieci 

36 dzieci z 26 rodzin objętych wsparciem asystenta, przebywało w różnych formach pieczy zastępczej 

– zestawienie przedstawione jest w tabeli  Nr 23. 

Formy pieczy zastępczej Liczba rodzin Liczba dzieci 

Placówki opiekuńczo 

wychowawcze 
11 17 

Rodzinne Domy Dziecka 3 4 

Rodziny zastępcze 12 15 

Piecza zastępcza łącznie 26 36 

Tabela 23. Dzieci w rodzinach objętych asystą, przebywające w pieczy zastępczej. 

W przypadku 3 rodzin asystenci byli zobowiązani przez sąd rodzinny do składania sprawozdań 

z pracy prowadzonej pod kątem poprawy sytuacji wychowawczej i możliwości powrotu dziecka do 

rodziny naturalnej. 

Z częścią rodzin objętych wsparciem w 2015 r. asystenci rozpoczęli pracę już w poprzednich 

latach. W kilku przypadkach dłuższy czas intensywnej, regularnej pracy z rodziną, umożliwił dokonanie 
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pełnej diagnozy środowisk, w tym zagrożenia bezpieczeństwa dzieci, którego nie udało się zniwelować 

pomimo wysiłków asystenta wspieranego przez innych specjalistów OPS i lokalnych służb. Sytuacje 

takie miały miejsce w 7 rodzinach objętych w 2015 r. asystą rodzinną, z których 12 dzieci, zostało 

umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej. 

Dziesięcioro dzieci z 3 środowisk powróciło do środowiska rodzinnego, w tym troje dzieci 

z Domów Dziecka. 

 W ocenie asystentów w 43 środowiskach ich praca zapobiegła umieszczeniu 96 dzieci 

w pieczy zastępczej. Intensywna praca w środowiskach pomogła w poprawie relacji pomiędzy członkami 

rodziny, podniesieniu umiejętności wychowawczych rodziców i zmniejszeniu zaniedbań 

z ich strony wobec dzieci. 

W 2015 roku 49 rodzin zakończyło współpracę z asystentem. W 26 rodzinach  współpraca 

została zakończona z powodu niechęci klientów do podejmowania działań z asystentem i w związku 

z tym, braku efektów. W sprawach dzieci wychowujących się w tych rodzinach, zwoływane były zespoły 

interdyscyplinarne, powiadamiany sąd rodzinny, Policja, Rzecznik Praw Dziecka. W 20  rodzinach 

osiągnięto zadowalający poziom realizacji funkcji rodzicielskiej. Jedna rodzina zdecydowały się na 

kontynuację pracy w innych programach grupowych, w jednej opiekę nad dzieckiem przejęła babcia, 

bez formalnego ustanawiania jej rodziną zastępczą.  Jeden klient zmarł po długotrwałej chorobie. 

W trzech rodzinach, które będą kontynuowały współpracę w kolejnym roku, asystenci zmniejszyli 

liczbę kontaktów ze względu na postępy, które zauważono w toku pracy. Rodziny te będą dalej 

wspierane w ramach tzw. monitorowania i przygotowywane do zakończenia współpracy 

w pierwszym półroczu 2016 roku. 

W 2015 r. asystenci rodziny w toku współpracy z rodzinami podejmowali szereg różnorodnych 

działań, w tym: 

 wspieranie rodziców i podnoszenie ich umiejętności wychowawczych poprzez rozmowy 
i pokazywanie przykładów prawidłowych postaw, modelowanie zachowań; 

 wspieranie w sytuacjach kryzysowych takich jak  pomoc w przeniesieniu klientki do placówki 
interwencyjnej,  pójście z klientką do lekarza, włączenie się w umieszczenie małoletnich 
w pieczy zastępczej ze względu na konieczność zapewnienia komfortu psychicznego dzieciom; 

 wspieranie w załatwianiu spraw urzędowych, w tym pomoc w przygotowywaniu i wypełnianiu 
dokumentacji, wspólne wizyty w urzędach, towarzyszenie podczas spraw w sądzie; 

 pokazywanie 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", itp.; 

 udział w grupach roboczych powoływanych w toku procedury Niebieskiej Karty, oraz innych 
zespołach specjalistów, pracujących w formule interdyscyplinarnej; 

 udział w spotkaniach organizowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których 
przebywają dzieci; 

 wspólne opracowywanie planu działania z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej 
z WCPR, pod kątem powrotu dzieci do środowiska; 

 kierowanie i współpraca z innymi specjalistami i grupami organizowanymi w OPS a także innymi 
instytucjami organizacjami wspierającymi rodzinę; 

 uczestniczenie w sprawach sądowych ( w roli wezwanych świadków lub jako osoby wspierające 
rodzica). 
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Dodatkowo dzieci pochodzące z rodzin objętych asystą rodzinną objęte były usługami opiekuńczymi 

dla rodzin z dziećmi  (14 rodzin) i specjalistycznymi dla rodzin z dziećmi  (13 rodzin), przedstawionymi 

w pkt. 13 i 14 oraz korzystały z pomocy w nauce, prowadzonej przez wolontariuszy 

i studentów odbywających praktyki w OPS. Dwie rodziny objęte wsparciem asystentów wzięły udział 

w kilkumiesięcznym programie teatralno-terapeutycznym, realizowanym przez pracowników DWPR, 

przedstawionym w pkt.11 

W roku 2015 dla rodzin współpracujących z asystentami zostały zorganizowane różne dodatkowe 
formy wsparcia. Były to: 

1) w okresie październik-grudzień dwóch asystentów prowadziło zajęcia o charakterze 
terapeutycznym Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Podczas zajęć dzieci 
rozwijały umiejętności w zakresie koordynacji ruchowej, świadomości własnego ciała jak też 
świadomości przestrzeni i dzielenia jej z innymi ludźmi. Uczestnictwo w programie miało na celu 
wspomóc i stymulować rozwój uczestników oraz pozytywnie wpłynąć na poziom samooceny i 
poczucia sprawczości. 

2) z okazji Dnia Dziecka przy współpracy z Zakonem Kawalerów Maltańskich, który od 2 lat 
współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowano atrakcyjny festyn dla rodzin 
objętych wsparciem asystentów. Dzieciom zostały zapewnione takie atrakcje takie jak nauka 
tańców ludowych, zapoznanie się z zawodem ratowników medycznych, zwiedzanie wystawy 
w zamku Ujazdowskim oraz warsztaty plastyczne. 

3) We wrześniu rodziny wzięły udział w jednodniowej wycieczce zorganizowanej w ramach projektu 
"Statkiem po Wiśle", podczas której mogły zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa na wodzie 
oraz poznawać nadwiślańską przyrodę. 

4) w grudniu został zrealizowany kolejny projekt p.n. " W poszukiwaniu Świętego Mikołaja". Rodziny 
wzięły udział w kilkugodzinnej imprezie plenerowej zorganizowanej  w Kampinoskim Parku 
Narodowym. Impreza została zorganizowana i zrealizowana przez Zespół Asystentów Rodziny 
przy współudziale firmy zewnętrznej, która działała na zlecenie Ośrodka. Zdarzenie miało 
charakter zabawy w plenerze nawiązującej do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. W 
ramach tego odbyła się gra terenowa, przejażdżka wozami  konnymi, zwiedzanie Muzeum 
Puszczy Kampinoskiej, ognisko wraz z poczęstunkiem, połączone ze śpiewaniem kolęd i wizytą 
Mikołaja. Asystenci osobiście zaangażowali się w przygotowanie prezentów dla dzieci. 

5) grupa rodzin wzięła udział w uroczystej kolacji wigilijnej zorganizowanej przez Zakon Kawalerów 
Maltańskich w restauracji mieszczącej się na terenie Zamku Królewskiego. Spotkanie było 
bardzo uroczyste z uwagi na udział przedstawicieli wysokich władz kościoła rzymsko-
katolickiego. Wieczór uatrakcyjniło wspólne śpiewanie kolęd. Dzieci otrzymały prezenty 
stosowne do wieku i zainteresowań, ponadto każda rodzina dostała paczkę żywnościową. 

6) W trakcie całego roku kalendarzowego, podczas spotkań z rodzinami, asystenci proponowali 
rodzicom zabawy i gry edukacyjne, które wspólnie  z dzieckiem mogli realizować na terenie 
domu, podwórka, parku, np. zabawy plastyczne, sportowe. Asystenci proponowali też wspólne 
wyjścia na zorganizowane imprezy dla dzieci, festyny, pokazy, wykorzystując darmowe oferty 
miasta. Dzieci wraz z rodzicami kilkukrotnie miały możliwość uczestniczenia w wyjściach do sali 
zabaw "Kolorado", w wyjściu do kina oraz "Manufaktury Cukierków", gdzie mogły przyjrzeć się 
jak powstają słodycze oraz samodzielnie wykonać swojego cukierka. 

Wszystkie w/wymienione działania miały na celu integrację wewnątrz rodziny, wskazanie 

alternatywnych metod spędzania wolnego czasu wspólnie z dziećmi, obserwację relacji pomiędzy 

członkami rodziny  i sposobów radzenia sobie  w sytuacji poza domem, poprawę współpracy rodzin za 

asystentami poprzez wspólne spędzanie  czasu w sytuacji  zabawy i relaksu. Ponadto każdy 

z projektów niósł za sobą walor edukacyjny w zakresie dotyczącym tematyki zdarzenia. 

Asystenci korzystają z systematycznej superwizji oraz uczestniczą w szkoleniach – tym samym OPS 

wypełnia zapisy art.16 ust.2 i art. 12 ust 2 uwrispz. W 2015 roku już kolejny raz brali udział 

w  Ogólnopolskim Zlocie Asystentów Rodziny w Warszawie, gdzie OPS zaprezentował własne 
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rozwiązania i ofertę pomocy rodzinom, a oprócz zdobywania nowej wiedzy i podnoszenia kompetencji, 

asystenci mieli możliwość wymiany doświadczeń i integracji z asystentami z różnych regionów Polski. 

5.„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. Działaniami w ramach programu obejmowane są 

całe rodziny (wszyscy członkowie rodziny, a w szczególności dzieci , nie tylko noworodki i niemowlęta) 

W 2015 roku: 

 Liczba wizyt domowych – 379 

 Liczba rodzin objętych  programem – 54, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Liczba rodzin objętych programem  cały rok- 15 

 Liczba rodzin które zakończyły udział w programie z zadowalającą poprawą – 11 (w 2014 r. 
– 7, w 2013 – 10, w 2012r. – 4 rodziny). Ocena ta jest subiektywną opinią realizatora 
obserwującego czynności i umiejętności rodzica/-ców na początki i końcu programu oraz 
oceny rodzica poziomu zaspokajania potrzeb swojego dziecka/dzieci. 

 Liczba rodzin, w  których program był realizowany krócej niż rok – 39, w tym:   

 3  rodzin skierowano do pracy z asystentem rodziny, z uwagi na występowanie wielu 

problemów, 

 1 rodzina wyprowadziła się do innej Dzielnicy, 

 z 2 rodzin  dzieci w trybie interwencyjnym umieszczono w Domu Dziecka 

 1 mama zamieszkała w  Domu dla Samotnych Matek 

 13 rodzin zrezygnowało z dalszego udziału przed planowanym terminem, 

 2 mamy podjęły pracę i umieściły dziecko w żłobku, 

 17 rodzin będzie kontynuowało współpracę w 2016 roku 

Ponadto z jednorazowych konsultacji specjalisty skorzystało 11 mam, w tym: 

 6 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 5 rodzinach odbyły się jednorazowe wizyty w celu oceny sytuacji zdrowotnej 

i opiekuńczej małych dzieci oraz edukacji rodziców. 

Liczba dzieci w rodzinach  objętych programem – 97 ( w 2014 r.- 70), w tym: 
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 w wieku 0-3 lata –  74 (w 2014r.- 49, w 2013r.-57, w 2012r. – 74, w 2011-63, w 2010 r. 

47) 

 w wieku 4-6 lat – 5 

 w wieku szkolnym – 18 

Od kilku lat zainteresowanie programem utrzymuje się na podobnym poziomie.  W 2015 roku wyraźnie 

zwiększyła się liczba dzieci, w tym głównie w przedziale wiekowym 0-3 lata, co pozwala prognozować 

pomyślność rokowań poprawy umiejętności rodzicielskich, z uwagi na wczesne objęcie rodziny pomocą. 

6. 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 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 jest 

tworzenie i wzmacnianie więzi matka – dziecko. 

Od 2015 roku warsztaty wcześniej realizowane jako działanie okresowe (kilku spotkaniowe) włączono 

do stałej oferty Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie. Uczestniczyło w nich 18 mam i 20 dzieci. 

Doświadczenia z prowadzenia tych zajęć pokazują duża 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. 

7. Program Wsparcia i Pomocy dla Mam, pn. „Maminki”- dwuletni program realizowany od marca 

2014 do grudnia 2015. Adresowany do rodzin z dziećmi, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji 

życiowej, w których występuje szereg różnorodnych dysfunkcji: problemy opiekuńczo-wychowawcze, 

bezradność życiowa, niski status społeczny i zawodowy, uzależnienie, współuzależnienie, 

doświadczenia związane z przemocą, przestępczość, brak oparcia społecznego.   

Na program  składają się różnorodne zajęcia: 

 grupowe zajęcia edukacyjno-warsztatowe dla mam, 

 grupowe zajęcia ogólnorozwojowe z elementami socjoterapii dla dzieci, 

 grupowa zajęcia dla   mam razem z dzieckiem, 

 zajęcia rodzinne w miejscu zamieszkania, 

 wykłady,  i konsultacje i poradnictwo  prowadzone przez specjalistów, 

 wyjścia i spotkanie integracyjne 

 

W roku 2015 uczestniczyło w nim 12 rodzin tj. 12 matek wychowujących 15 dzieci. 

8.Program Rozwoju Osobistego Mam (PROM) – to program przeznaczony dla absolwentek programu 

„Maminki”. Ma na celu doskonalenie umiejętności wychowawczych i psychospołecznych. Jest 

kontynuacją i poszerzeniem programu Maminki, choć przy zdecydowanie zmniejszonej intensywności 

oddziaływań. Ograniczenie form pracy, zmniejszenie wymiaru jest zabiegiem celowym, służącym 

wykorzystywanie przez uczestników własnych, grupowych i środowiskowych zasobów. Praca w tej 

grupie zmierza do rozwijania idei samorządności i samopomocy. 
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Zajęcia grupowe odbywają się 2 razy w miesiącu po 2 godziny.  Równolegle do pracy grupy mam 

odbywają się zajęcia opiekuńcze dla dzieci wzbogacone o elementy socjoterapii. Część zajęć odbywa 

się wspólnie dla całych rodzin to jest mam i dzieci. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia 

integracyjne organizowane z udziałem uczestników programu 5 razy do roku. W 2015 roku w PROM 

systematycznie uczestniczyło w 12 kobiet i 18 dzieci. Obserwujemy wyrównane, utrzymujące się na 

podobnym poziomie zainteresowanie udziałem w tych zajęciach. 

9. 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 

W 2015 roku przeprowadzono 2 cykle zajęć: 

I cykl – realizowany w terminie 09.03 – 18.05.2015 r., w którym uczestniczyło 16 osób 

II cykl – realizowany w terminie 05.10 – 07.12.2015 r., w którym wzięło udział 17 osób 

Łącznie w Warsztaty Umiejętności Wychowawczych uczestniczyło 33 rodziców, a w zajęciach 
opiekuńczych dla dzieci wzięło udział 5 dzieci. 

Na zakończenie zajęć zorganizowano wspólne wyjścia integracyjne do sali zabaw Kolorado, w 
czasie których dzieci bawiły się, a rodzice mieli czas na wymianę wzajemnych doświadczeń, rozmowę 
o trudnościach. 

Rekrutacja na warsztaty odbywa się głównie w ramach klientów OPS, ale w dalszym ciągu 
obserwujemy stale zwiększającą się liczbę rodziców, których sąd zobowiązuje do udziału 
w warsztatach, lub kurator w toku sprawowania nadzoru. Rodzice ci wykazują motywację zewnętrzną, 
która - zdarza się - że zmienia się w wewnętrzną, ale też część rodziców rezygnuje z dalszych zajęć 
w czasie trwania cyklu  szkoleniowego. 
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Po zakończeniu I cyklu warsztatów, z inicjatywy zadowolonych z uczestnictwa w zajęciach mam,  
powstała inicjatywa kontynuowania pracy i w tym celu stworzenia przy współpracy OPS klubu, będącego 
miejscem spotkań dla mam. 

10. Klub MAM WOLI -   to oddolna inicjatywa rodziców uczestniczących w warsztatach umiejętności 
wychowawczych. Jest to zalążek działań samopomocowych. Klub w zamyśle inicjatorów ma pełnić rolę 
miejsca wymiany doświadczeń, dzielenia się radościami i wspierania  w nie zawsze łatwych chwilach 
bycia rodzicem/opiekunem. Spotkania mają charakter warsztatów, wykładów, spotkań 
z interesującymi osobami z zakresu rodzicielstwa. Odpowiedzialnymi za formułę i tematykę spotkań są 
wszyscy uczestnicy, którzy mogą tu realizować nowe pomysły i inspiracje. Osobą  wspierającą działania 
Klubu ze strony Ośrodka został psycholog, będący realizatorem warsztatów umiejętności 
wychowawczych, miejscem spotkań – Dział Wsparcia i Pomocy Rodzinie OPS przy ul. Karolkowa 58a. 

Od czerwca, kiedy zainicjowano działanie Klubu do grudnia 2015 odbyło się 7 spotkań, w których łącznie 
uczestniczyło 17 rodziców. Na kilka spotkań rodzice przyprowadzili dzieci – łączna liczba dzieci – 12. 

Początkowe spotkania miały charakter organizacyjny, dotyczący analizy oczekiwań i potrzeb 
uczestniczących w spotkaniach rodziców, związanych z tematyką wychowawczą, wypracowania  
sposobów komunikowania się uczestników, planowanie tematyki najbliższych spotkań. Frekwencja na 
spotkaniach nie była wysoka, trudność, z którą boryka się Klub – to problem w zmobilizowaniu rodziców 
do systematycznego uczestnictwa w zajęciach. 

W ramach zajęć Klubu przeprowadzony został 1 warsztat antystresowy dla rodziców " Nie daj się 
stresowi", w którym uczestniczyły 4 osoby. Realizatorem zajęć był psycholog zatrudniony w ośrodku. 

5 grudnia odbyły się rodzinne Świąteczne Warsztaty Decoupagu. Realizatorka, poproszona 
o przeprowadzenie zajęć przez jedną z uczestniczek, poprowadziła zajęcia wolontarystycznie. Ośrodek 
wsparł działania zakupując materiały do decoupagu. Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem 
ze strony rodzin, wzięło w nich udział 7 rodzin, w tym 8 osób dorosłych i 8 dzieci. 
W miłej, rodzinnej atmosferze zbliżających się świąt powstały przepiękne świeczniki, zakładki, bombki, 
podkładki pod szklanki, które mogły ozdobić mieszkania lub trafić do najbliższych w formie świątecznych 
prezentów. 

Planowane są kolejne spotkania, między innymi warsztaty dla rodziców nastolatków, kontynuacja 
warsztatów antystresowych dla rodziców oraz w związku z dużym zainteresowaniem warsztatami 
rękodzieła, cykl zajęć plastycznych dla rodziców z dziećmi. Zajęcia poprowadzą w ramach nawiązanej 
współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Seniorów jego uczestnicy. Zajęcia mają odbywać się cyklicznie, 1x 
w miesiącu. Jest to zarazem idea podjęcia działań międzypokoleniowych, w których spotkają się 3 
pokolenia. Planowane jest rozszerzenie tej współpracy przez nowe działania i aktywności. 

Kolejna tematyka to zajęcia dla rodziców maluchów - uczestniczki, które mają małe dzieci w najbliższym 
czasie mają przedstawić swoje propozycje warsztatowe. 

W chwili obecnej grupa rodziców nie jest  jeszcze stała, w dalszym ciągu pozostaje na etapie tworzenia. 
Być może propozycje konkretnych tematów spotkań zachęcą rodziców do włączenia się w działania i 
ofertę Klubu. 

11. Warsztaty grupowe "Spotkania z bajką i teatrem" to zajęcia o charakterze terapeutyczno-
teatralnym. Oparte są na metodzie bajkoterapii i technik teatralnych – pracy z ciałem, ruchem, głosem, 
muzyką, plastyką. Bajka terapeutyczna w trakcie zajęć jest pretekstem do spojrzenia przez uczestników 
w głąb siebie, analizy i przepracowania  własnych doświadczeń. Na  bazie tej pracy powstaje tworzone 
wspólnie przedstawienie teatralne, łącznie ze spisaniem scenariusza, przygotowaniem ról, kostiumów, 
scenografii. Program kończy wystawienie na scenie powstałej 
w trakcie warsztatów inscenizacji. 
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Warsztaty adresowane są do wszystkich osób, korzystających ze wsparcia i pomocy OPS tj. 
uczestników programów wspierania rodzin, zainteresowanych własnym rozwojem i pracą 
terapeutyczną. 

Zajęcia mają  charakter warsztatowy, wymagający od uczestników aktywnego, udziału, kreatywności. 
Biorą w nich udział rodziny, dorośli z dziećmi i osoby indywidualne. 

Cele programu: 

 pomoc w przezwyciężeniu  przeżywanych trudności i problemów przez ich 
uświadomienie i odreagowanie 

 integracja wewnątrzrodzinna służąca pogłębieniu więzi rodzinnych 

 wzrost poczucia sprawczości i kontroli nad własnym życiem, 

 wzrost samooceny przez odkrycie własnego potencjału 

 rozbudzenie kreatywności i potencjału twórczego 

 nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem 

 integracja środowiska rodzin 

 pokazywanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. 

 zachęcenie do uczestnictwa w życiu kulturalnym 

Realizacja programu 

Program rozpoczął się 27.03.2015r. a zakończy 03.04.2016r. wystawieniem na scenie Domu Kultury 
przygotowanej w trakcie zajęć inscenizacji teatralnej. 

W 2015 r odbyło się 20 spotkań, w których uczestniczyło 7 osób dorosłych i 8 dzieci, z 8 rodzin. 

Pierwsze spotkania poświęcone były bajce: jej treści, emocjom, które uruchomiła, skojarzeniom, 

odnalezieniu punktów wspólnych i podobieństw  między światem bajkowym a światem realnym 

uczestników.  Uczestnicy dzielili się swoimi spostrzeżeniami, emocjami, mieli możliwość wyrażenia 

swoich emocji przy pomocy ćwiczeń uruchamiających ekspresję emocjonalną za pomocą rysunku,  

ruchu improwizowanego, głosu. Następne zajęcia poświęcone były wspólnej pracy nad budowaniem 

scenariusza. Każdy uczestnik miał możliwość wpływu na treść scenariusza, mógł dodać cząstkę siebie, 

swoich doświadczeń. Wszyscy uczestnicy, zarówno dorośli, jak i dzieci pracowali na tworzeniem 

postaci, które mieli odgrywać, nad ekspresją sceniczną. Zajęcia zawsze zawierały ćwiczenia ruchowe 

z elementami dramy, uruchamiające ekspresję, otwartość i kreatywność. Równocześnie wszyscy 

pracowali nad dekoracjami i kostiumami. 

Dodatkowo odbyło się jedno spotkanie w plenerze, w czasie którego puszczane były latawce, wykonane 
przez wszystkich uczestników w czasie zajęć oraz nakręcano film, który zostanie wykorzystany w trakcie 
inscenizacji. 

Zorganizowano również spotkanie świąteczne dla uczestników zajęć, na które lokalny podmiot ekonomii 
społecznej na zlecenie OPS, przygotował poczęstunek i drobne upominki dla dzieci. 

Warsztaty "Spotkania z bajką i teatrem"  będą kontynuowane w I kwartale 2016 r. Inscenizacja teatralna 
powstała w wyniku pracy grupowej zostanie wystawiona na scenie Domu Kultury 3 kwietnia 2016 r. 

12. Pilotażowy Program Rozwoju Umiejętności Rodzicielskich dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną wychowujących małoletnie dzieci. 
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 Analiza dotychczasowych programów wspierania rodziny, realizowanych w DWPR wskazywała, że 
rodzice z niepełnosprawnością intelektualną w niepełnym stopniu korzystają z tej oferty i istnieje 
potrzeba wypracowania nowych form wsparcia, bardziej dostosowanych do potrzeb i możliwości tej 
grupy. 

W odpowiedzi na tę potrzebę w okresie od 23.09.2015r. do 23.12.2015r.  przeprowadzono pilotażowy 
program. 

Na program składały się trzy formy wsparcia: 

 grupowe warsztaty dla rodziców 

 zajęcia dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach psychoedukacyjnych 

 zajęcia integracyjne dla rodziców i dzieci. 

Celem programu było zwiększenie zakresu i jakości kompetencji psychospołecznych rodziców 
korzystających z różnych form pomocy społecznej, w tym osób z diagnozą lekkiej niepełnosprawności 
intelektualnej, co w konsekwencji wpłynie na podniesienie kompetencji rodzicielskich tych osób. 

Metody i formy pracy: 

Praca prowadzona była formami aktywnymi, wymagającymi od uczestników działania, w myśl 
założenia: "Powiedz, a zapomnę, pokaż a zapamiętam, pozwól wziąć udział, a zrozumiem".   

Realizacja programu: 

Program na zlecenie OPS realizowany był  przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. 

Łącznie odbyło się 54 godzin zajęć: 

 24 godziny spotkań grupowych dla rodziców 

 24 godziny zajęć dla dzieci 

 6 godzin spotkań integracyjnych dla rodziców i dzieci -  dwa 3 godzinne spotkania 
integracyjne. 

Równolegle do grupy wsparcia odbywały się warsztaty artystyczne dla dzieci, dzięki którym dzieci miały 
zapewnioną opiekę oraz mogły rozwijać swoje umiejętności społeczne, kreatywność, zdolności 
manualne i przestrzenne. 

Zajęcia integracyjne służyły zawiązaniu więzi między uczestniczkami grupy oraz wzmocnieniu więzi 
wewnątrzrodzinnych. 

Rezultaty: 

Głównym rezultatem programu było stworzenie warunków do omawiania bieżących trudności 
życiowych uczestniczek programu, modelowanie zachowań sprzyjających dobrej komunikacji 
interpersonalnej oraz wzmacnianie motywacji do rozwoju własnych kompetencji i  umiejętności. 

Według uczestniczek istotna była możliwość podzielenia się doświadczeniem, wysłuchaniem 
innych i uzyskanie grupowego wsparcia.   

Należy podkreślić, że jest to działanie nowatorskie, a nawet pionierskie. Analizy stron 
internetowych różnych projektów społecznych, organizacji pozarządowych ośrodków akademickich, 
kontakty ze specjalistami ds. niepełnosprawności intelektualnej pokazują, że w Warszawie, (a nawet 
w kraju) nie ma doświadczeń w prowadzeniu tego typu zajęć dla rodziców.   
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W 2016 roku zamierzamy kontynuować program, po dokonaniu modyfikacji, polegających na 
przekształceniu grupy psychoedukacyjnej w grupę wsparcia oraz zwiększeniu wymiaru godzin 
przeznaczonych na zajęcia wspólne dla rodziców i dzieci. 

 
13. Usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi 

W roku 2015 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, gdy rodzice musieli wyjść z domu. W 2015 r. zostało nią objęte  17 rodzin, 

(z czego 14 to rodziny objęte wsparciem asystentów), w tym 23 dzieci w łącznym wymiarze 1606,5 

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. 

Obserwujemy wysokie zainteresowanie to formą pomocy, klienci oceniają ją jako odczuwalną 

i bardzo konkretną.   W roku 2015 r.  liczba rodzin korzystających z tej formy pomocy wyraźnie wzrosła 

w stosunku do poprzedniego roku, co obrazuje poniższa tabela. 

usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi 2015 r. 2014 r. 

liczba rodzin 17 7 

liczba dzieci 23 12 

Tabela 24. Usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi. 

14. 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, Zespół 

Aspergera, czy 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 2015 r. pomocy w formie usług specjalistycznych dla rodzin z dziećmi udzielono 23 dzieciom, 

wychowujących się w 16 rodzinach, w łącznym wymiarze 1.300   godzin, przez wysokospecjalistyczną 

kadrę psychoterapeutów z Centrum Terapii  "Hypnos", której OPS zlecił realizację usług po 

przeprowadzonym postępowaniu na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
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specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi 2015 r. 2014 r. 

liczba rodzin 16 14 

liczba dzieci 23 22 

Tabela 25. Usługi specjalistyczne dla rodzin z dziećmi. 

Reasumując, OPS oferuje szeroką gamę programów dla różnych grup odbiorców, stosując różne 
formy oddziaływań. Zestawienie przedstawiono w tabeli Nr 9 . 

Lp. Nazwa programu Liczba 
rodzin 

Czas trwania Forma oddziaływania 

1 Poradnictwo specjalistyczne 534 Działanie ciągłe Krótko i długoterminowe 

 

2 

Rodzina 
pod 
specjalnym 
nadzorem 

interwencja 38 Działanie ciągłe Działanie interwencyjne, 
krótkotrwałe 

monitorowanie 72 Długotrwałe 
oddziaływanie 

3 Praca z rodzicami dzieci przebywających w 
pieczy zastępczej 

116 Cały rok Długotrwała pomoc 

4 Asysta rodzinna 132 Cały rok Długotrwała pomoc 

5 „Odpowiedzialna mama 54 Cały rok Długotrwała pomoc 

6 Warsztaty „Zabawa, mama i ja” 18 Cały rok z przerwą 
wakacyjną 

Działanie ciągłe 

7 „Maminki” program dla mam 12 Luty 2014-grudzień 2015 Długotrwała pomoc 

8 PROM – program dla mam 10 Luty 2014 –grudzień 2015 Długotrwała pomoc 

9 „Szkoła dla rodziców i opiekunów” - WUW 33 2 edycja po 10 spotkań Wsparcie plus szkolenie 

10 Klub Mam Woli 17 Czerwiec- grudzień 2015 Długotrwałe wsparcie 

11 Warsztaty „Spotkania z bajką i teatrem” 8 27.03.2015-03.04.2016 Długotrwałe wsparcie 

12 Program rozwoju umiejętności 
rodzicielskich 

10 Luty-grudzień z 
wyłączeniem wakacji 

Długotrwała pomoc- 
wsparcie 

13 Usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi 17 

(23 dzieci) 

Luty - grudzień- 1606,5h Dodatkowa pomoc 
uzupełniająca inne 
długofalowe formy 

14 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 
rodzin z dziećmi 

 

16 

(23 dzieci) 

marzec-grudzień- 1300h Dodatkowa pomoc 
uzupełniająca inne 
długofalowe formy 

Tabela 26. Programy realizowane w ramach Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie. 
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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 było pogłębianie, doskonalenie umiejętności wychowawczych, poprawa relacji 

w rodzinie, a także rodzinny wypoczynek, rekreacja i zabawa. Osoby zakwalifikowane na wyjazd, przez 

całych 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 
dorosłych 

Liczba dzieci 

Rodziny niepełne 
wieloproblemowe 
uczestniczące w 
całorocznych 
programach dla 
rodzin 

WSSiZ Fundacja 
MEDERI 

Ośrodek 
Szkoleniowo-
wypoczynkowy 
w Marózie 

12 dni 12 18 

Rodziny 
doświadczające 
przemocy 

WSSiZ Firma: Usługi 
Psychologicz
ne- Bożena 
Doroszewska 

Ośrodek 
Szkoleniowo-
wypoczynkowy 
w Marózie 

12 dni 11 

 

17 

łącznie - - -  23 35 

Tabela 27. Profilaktyczne wyjazdy dla rodzin zorganizowane w 2015 r. 

2.Program profilaktyki krzywdzenia małych dzieci „Dobry Rodzic – Dobry Start”. 

To  program  opracowany przez Fundację Dzieci Niczyje, w zakresie profilaktyki krzywdzenia 

małych dzieci. Adresowany jest do rodziców dzieci 0- 6 lat, zwłaszcza do rodzin przeżywających 

trudności wychowawcze lub rodzin, w których wystąpił problem krzywdzenia. Programem objęto 15 

rodzin. Wszystkie rodziny otrzymały pakiet edukacyjny z ww. programu oraz objęte zostały programem 

"Odpowiedzialna mama". 

3.”Lato w OPS” – zajęcia opiekuńcze dla dzieci z rodzin objętych całorocznymi programami. 

Już kolejny (piąty) 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 3-7 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. W czterech turnusach trwających po dwa tygodnie każdy, łącznie uczestniczyło 40 
dzieci. Zajęcia odbywały się 5 razy w tygodniu po 3 godziny, tak więc w ramach jednego turnusu 
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przeprowadzonych było 30 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. 

Istnieje duże zapotrzebowanie na tę formę wspierania rodziny. Zajęcia dostarczają materiału 
diagnostycznego do pracy z rodziną. Nawet  kilkutygodniowe zajęcia dla dzieci są impulsem do 
wprowadzeniu zmian w życiu dzieci i ich rodziców.  Sukcesywnie z roku na rok zwiększamy wymiar 
czasowy zajęć wakacyjnych, zakres tematyczny oraz obejmujemy coraz większą liczbę dzieci. Forma 
i sposób organizacji zajęć wakacyjnych w 2015 roku  zaspokaja potrzeby rodzin objętych 
specjalistycznym wsparciem tut. OPS. 

 4. Organizacja spotkań świątecznych dla dzieci i rodzin objętych wsparciem OPS. 

W okresie okołoświątecznym i mikołajkowym pracownicy przy współpracy klientów 
zorganizowali spotkania świąteczne, opłatkowe, mikołajkowe. Dzięki sponsorowi - Linklaters C. 
Wiśniewski i Wspólnicy Spółka Komandytowa,  zorganizowano  paczki świąteczne dla 70 dzieci. Dla 
pozostałych ok. 200 dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach programów dla rodzin przygotowano 
paczki ze słodyczami. 

5. "Tańce  w kręgu” – zajęcia wykorzystujące ruch taneczny do wspomagania emocjonalnej  fizycznej, 
psychicznej i społecznej integracji człowieka. Należą do szerokiego nurtu arteterapii. 

Adresowane są do wszystkich osób korzystających ze wsparcia i pomocy ośrodka, m.in . osób 
uczestniczących w  programach wsparcia rodziny oraz do wszystkich mieszkańców dzielnicy Wola. 

Taniec jest techniką wspierającą proces poznawania siebie, własnych możliwości i ograniczeń, 
akceptacji własnego ciała. Pomaga radzić sobie z emocjami, wyzwala spontaniczność i niezależność w 
wyrażaniu siebie w życiu codziennym. Pozwala odnaleźć w ciele źródło własnej siły.  Niweluje napięcie 
spowodowane stresem i problemami dnia codziennego. Daje poczucie jedności i integracji z grupą. 

Zajęcia odbywają  się w siedzibie OPS przy Karolkowej 58a raz w miesiącu i trwają 1,5 godziny. 

W 2015 r. odbyły się 4 spotkania warsztatowe – we wrześniu, październiku, listopadzie 
i grudniu. Łącznie w zajęciach wzięło udział 11 osób dorosłych i 5 dzieci. 

6. Pomoc rzeczowa dla rodzin – współpraca z Fundacją Family for Family 

Mając na uwadze potrzebę udzielania wsparcia rodzinom borykającym się z trudnościami 
w zaopatrzeniu dzieci w zakresie odzieży, obuwia, zabawek, książek oraz sprzętu sportowego itp.  
w dniu 13 kwietnia 2015r. OPS zawarł porozumienie z Fundacją Family for Family. Misją Fundacji jest 
poprawa perspektyw rozwoju dzieci z rodzin mniej zamożnych, poprzez zmniejszenie różnic 
w zasobach materialnych pomiędzy nimi, a ich rówieśnikami. Zadaniem ośrodka było wytypowanie 
rodzin z dziećmi do 16 lat wymagających wsparcia rzeczowego dla dzieci, przedstawienia im 
i rodzicom zasad udziału w programie i po uzyskaniu pisemnej zgody na przetwarzanie danych 
osobowych rodziny w zakresie niezbędnym dla realizacji porozumienia, przekazanie do Fundacji. 
Fundacja zobowiązała się do znalezienia dla wytypowanych rodzin – tzw. Rodzin Wspierających, 
oferujących pomoc rzeczową. 

W ramach zawartego porozumienia  zgłoszonych do współpracy zostało 59 dzieci, z czego 17 
dzieci połączono z Rodziną Wspierającą. 19 dzieci otrzymało przekazaną im pomoc rzeczową, 7 dzieci 
dwukrotnie, 1 dziecko – trzykrotnie. Pozostałe dzieci oczekują w dalszym ciągu na połączenie. 
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7. Wsparcie społeczne dla dzieci – współpraca z Fundacją Big Brothers Big Sisters 

Mając na uwadze potrzebę wspierania rozwoju umiejętności społecznych dzieci wychowujących 
się w rodzinach podopiecznych OPS, w tym szczególnie rodzinach niepełnych 
i wielodzietnych w dniu 13.04.2015r. OPS zawarł porozumienie z Fundacją Big Brothers Big Sisters. 
Misją fundacji 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 ramach zawartego porozumienia Ośrodek zobowiązał się do wytypowania dzieci w wieku od 7 do 16 
lat potrzebujących wsparcia, osoby dorosłej, mogącej stanowić wzór, być doradcą, przewodnikiem – 
zwanym mentorem, przedstawienia im i rodzicom zasad udziału w programie i pobrania pisemnej zgody 
opiekunów prawnych dziecka na zgłoszenie rodziny do Fundacji. Fundacja zobowiązała się do 
skontaktowania się z rodzinami wskazanymi przez ośrodek oraz udzielenia pomocy w poszukiwaniu 
mentora dla dzieci zakwalifikowanych do programu. 

W ramach zawartego porozumienia do Fundacji zgłoszonych zostało 18 dzieci, z czego 5 dzieci 
korzysta już ze wsparcia mentora, 7 oczekuje na mentora, 6 zrezygnowało lub nie zostało 
zakwalifikowane. 
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7. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I 

UDZIELANIA WSPARCIA OSOBOM I RODZINOM DOŚWIADCZAJĄCYM 

PRZEMOCY. 
 

OPS, podobnie jak w latach ubiegłych, także w 2015r realizował Program „Rodzina bez 
przemocy”- Program Wsparcia i Pomocy dla Osób Doznających Przemocy: 

W 2015 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. syt. przemocy, kryzysu) 

 konsultacje psychologiczne dot. dzieci z rodzin dotkniętych przemocą (oferta uruchomiona 
w 2014r.) 

 grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy (aktualnie - 3 grupy (dla kobiet 
pracujących, nie pracujących oraz seniorów doznających 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 

Dominującą formą pomocy 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 Ośrodka , w tym w szczególności 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 

poszukiwania pomocy, 

 dostarczenie wiedzy na temat problemów związanych z przemocą lub/i uzależnieniem            



 

___________________________________________________________________________________________ 
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy za rok 2015 

74 

 

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 ośrodków, 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. 

W 2015 roku kontynuowano (pilotażowo rozpoczęte w 2013 r.) poradnictwo specjalistyczne dla 

rodziców dot. pomocy dzieciom doświadczającym przemocy. W 2015 r. odbyło się 61 konsultacji dla 

21 rodzin, w tym 21 – rodziców i 13 dzieci). 

działanie 2015 2014 2013 2012 2011 

Konsultacje 
indywidualne* 

1487 1346 1528 745 568 

Liczba osób 583 365 399 330 187 

 „Niebieskie Karty” 
wypełnione przez OPS 

82 80 70 88 41 

Tabela 28. Poradnictwo indywidualne dla rodzin dotkniętych przemocą w latach 2011- 2015. 

* Ogółem udzielono 1 487 konsultacji dla 583 osób, w tym : 

 358 - konsultacji indywidualnych psychologicznych dla osób doświadczających 

przemocy, 

 511 – poradnictwo socjalne dot. przeciwdziałania przemocy dla osób 

doświadczających i stosujących przemoc 

 259 interwencji i konsultacje w środowisku u klientów (zarówno ofiar i sprawców) 

 298 konsultacje związane z monitorowaniem „Niebieskich Kart” 

 61 – konsultacje psychologiczne dotyczące problematyki dzieci wychowujących się w 

rodzinach dotkniętych przemocą. 

2. Interwencja - Procedura Niebieskiej Karty: 

W związku z podejrzeniem występowania przemocy w rodzinie pracownicy OPS wszczęli 

procedurę „Niebieskiej Karty” w 82 przypadkach (wskazując jako podejrzane o doświadczanie 

przemocy: 55 kobiet i  1- mężczyzny, 19 dzieci i 29 seniorów2). 

Pracownicy OPS podejmują również działania interwencyjne wobec osób podejrzanych o 

doznawanie przemocy w ramach procedury „Niebieskiej Karty” w wszystkich przypadkach wszczętych 

przez  inne  instytucje (takich spraw w 2015r. było 253). W tych przypadkach pracownicy OPS nawiązują 

kontakt i podejmują działania pomocowe, informując o ofercie specjalistycznej pomocy OPS i innych 

                                                           
2 Liczba ofiar nie jest równa liczbie NK, bo w jednej NK, może być więcej niż jedna osoba doznająca przemocy 
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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. 

W 2015 roku pracownicy OPS pracowali we wszystkich 206 powołanych grupach 

roboczych, uczestnicząc w 712  posiedzeniach. 

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 
Policji,  procedura Niebieskiej Karty i innych aspektach pomocy prawnej. 

W 2015 roku prowadzone były 5 grupy wsparcia, w których uczestniczyło łącznie 135 osoby : 

1) Grupa interwencyjna- „Rodzina bez przemocy” prowadzona przez cały rok, z przerwą 
wakacyjną; zajęcia odbywają się w każdy wtorek w godz. 16.30-19.00 (przeznaczona głównie 
dla klientek pracujących). W 2015 r. odbyło się 42 spotkania, do  grupy „Rodzina bez przemocy” 
w których łącznie uczestniczyły 44 kobiety.  W spotkaniach uczestniczyło średnio 8/9 osób. 
Równolegle do prowadzonej grupy, zapewniona jest opieka nad dziećmi. Zajęcia opiekuńcze 
prowadzone są przez pedagoga wspieranego przez wolontariuszy. W 2015 r. 
w zajęciach uczestniczyło   27 dzieci, średnio na spotkaniu 4/5 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 z 1-miesięczną przerwą w czasie 
wakacji. Zajęcia odbywają się w każdy piątek w godz. 12.00-14.00. w 2015 r. odbyło się 44 
spotkań, w zajęciach uczestniczyły 36 kobiety, średnio na spotkaniu 10 kobiet. Równolegle do 
zajęć zapewniona jest opieka nad dziećmi, z czego skorzystało 38 dzieci.  Średnio w zajęciach 
uczestniczy 4-8 dzieci. Są to dzieci nie uczęszczające do żłobka, przedszkola, których matki nie 
mają możliwości zapewnić innej opieki w związku z trudną sytuacją.  . 

3) Grupa wsparcia dla seniorów doświadczających przemocy w ramach programu „Starszy 
Pan, Starsza Pani” (spotkania odbywają się w każdą środę w godz.9.30-11.30) w 2015 r. odbyło 
się  51 spotkań, do grupy zapisanych było  33 osób (30 kobiet i 3 mężczyzn), 
w spotkaniach uczestniczyło średnio 11 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 
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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 tygodniu, w środy w godzinach 16.00-19.00, przez cały rok z przerwą 2,5 
miesiąca w okresie wakacyjnym. W 2015 odbyło się 39 spotkań w których uczestniczyło 9 osób  
. 

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 

Zajęcia odbywają się w  poniedziałki w godz.12.00 – 14.00. W 2015 roku odbyło się 49 spotkań, 
w których uczestniczyło 21 osób.  

Dla klientów wszystkich grup wsparcia zorganizowano spotkania Wielkanocne i Wigilijne. Dzięki 
pozyskanym sponsorom dzieci uczestniczek dwóch grup otrzymały paczki świąteczne. 

  W 2015 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 28 osób, w wyjeździe wzięło udział 11 kobiet i 17 dzieci. W pierwszej 
kolejności zostały zrekrutowane rodziny (matki z dziećmi) które nie korzystały wcześniej z tej formy 
pomocy. 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. 

 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 - 

4. Program przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych – pn . „Starszy Pan, Starsza Pani” 
– jest to unikatowa, specjalistyczna oferta. 

Do Zespołu Interdyscyplinarnego w 2015r. wpłynęło 56 Niebieskich Kart (w 2013r. – 35, w 2013r.-9) 
założonych dla osób powyżej 67 roku życia. Statystyka prowadzona przez ZI od 2012r. pokazuje, że ok 
20% zakładanych dotyczy osób powyżej 60 r.ż. Wśród tych seniorów są osoby około 90 letnie, 
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 socjalnych. 
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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 

 Interwencje 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 podprogram 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 form (bardziej dostępnych) pomocy, są bezradne, 
często zależne od sprawcy 

Programem zostało objętych 19 osób (w tym roku tylko kobiety). 

Bezpośrednio pracę w środowisku realizowały 2 asystentki. Nadzór merytoryczny polegający na 
wytypowaniu klientów, wprowadzeniu asystentów do środowiska, podejmowaniu interwencji (na 
zgłoszenie asystenta) oraz co miesięczne spotkania superwizyjno- sprawozdawcze podsumowujące 
pracę asystentów sprawowały, w tym także z udziałem rejonowych pracowników socjalnych 
i policjantów, pełniło 2 pracowników DWPR. 

W 2015 w programie „Starszy Pan, Starsza Pani” wzięło udział 72 seniorów ( w 2014 r. – 81, w 2013 r.-
61, w 2012 r. – 64, w 2011 r.-36). 

5. 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. zapewnianie obsługi organizacyjno-technicznej, 
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2. Dział Wsparcia i Pomocy Rodzinie OPS jest siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wola m. st. Warszawy (obecnie 
zajmowany lokal jest za mały na realizację wszystkich zadań związanych ze wspieraniem 
rodziny, asystą rodzinną, przeciwdziałaniem przemocy i realizacją projektów społecznych ), 

3. Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego jest pracownik OPS, 

4. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi 11 pracowników OPS, z czego 9 osób pełni 
rolę liderów grup roboczych. 

5. W skład Podzespołu Monitorującego wchodzi dwóch pracowników OPS. 

6. Działania związane z pełnieniem funkcji przewodniczącego Zespołu i liderów grup roboczych 
oraz praca w Podzespole Monitorującym, stanowią bardzo poważne obciążenie pracowników 
OPS dodatkowym 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: 

1. Niebieskie Karty. 

 Liczba Niebieskich Kart które wpłynęły do przewodniczącego ZI – 335 (w 2014 r. – 328,w 2013 
r.- 331, w 2012 r.- 253) 

 Liczba rodzin objętych procedurą Niebieskie Karty: 433 ( w 2014 r. – 413 w 2013 r.- 372, 
w 2012 r.- 245 ) 

 Liczba ofiar przemocy w rodzinie wskazanych w ramach procedury Niebieskie Karty:  
ogółem: 719 (w 2014 r. – 833, w 2013 r.- 603, 2012 r.-437) w tym:  
 
- osoby dorosłe: 458, w tym kobiety: 405, mężczyźni: 53 
- dzieci: 261 

 Liczba Niebieskich Kart wypełnionych dla dzieci: 25 (w 2014 r. – 28, w 2013 r.- 26, w 2012 r.- 
13) 

 Liczba sprawców przemocy w rodzinie wskazanych w ramach procedury Niebieskie Karty: 
ogółem: 452 (w 2014 r. – 450,w 2013 r.- 390, w 2012 r. -260) w tym: osoby dorosłe: 451, w tym 
kobiety: 63, mężczyźni: 388, dzieci – 1. 

Spośród wszystkich 335 Niebieskich Kart, 82 ( 24,5%) wypełnili pracownicy OPS, zaś 
w pozostałych 253 NK, pracownik OPS niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Przewodniczącego 
Zespołu, nawiązuje kontakt z rodziną i udziela pomocy zgodnie z posiadanymi kompetencjami. 

2. Grupy robocze. 

1. Liczba grup roboczych powołanych w 2015 r.: 140 

2. liczba grup roboczych działających w 2015 r.: 206 

3. liczba spotkań grup roboczych: 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 przy 
Karolkowej 58a, co wymaga stałego monitoringu i wprowadzania zmian w organizacji pracy Działu. 
Logistykę i obsługę uczestników grup roboczych zapewniają pracownicy Działu. 

Pracownicy OPS uczestniczyli w 712 spotkaniach grup roboczych, a ok. 85 % spotkań było przez nich 
prowadzonych. 
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3. Podzespół Monitorujący,  

jest wydzielony w strukturze Zespołu Interdyscyplinarnego, a jego  zadaniem jest zapoznanie się 
z każdą Niebieską Kartą – A (335) koordynowanie działań podejmowanych przez służby poprzez tzw. 
monitorowanie sytuacji w środowiskach, w których nie powołano grup roboczych. W 2015r. obyły się 40 
posiedzeń Podzespołu (w którym uczestniczy 3 pracowników OPS) (w 2014 r. – 42, w 2013 r.-28, 
w 2012r.- 9), na których członkowie Podzespołu przeprowadzili okresową ocenę działań 
podejmowanych przez poszczególne służby w ramach własnych kompetencji dot. 254 Niebieskich Kart. 
Każde posiedzenie trwa średnio 3 godziny, omawianych jest ok. 20 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 2015r. co najmniej 1 x 3 
miesiące odbywały się posiedzenie podzespołu, na który zapraszanych jest dwóch tzw. Ekspertów 
w zakresie zdrowia psychicznego (psycholog z placówki ochrony zdrowia i pracownik OPS- Kierownik 
Działu Oparcia Społecznego w OPS- specjalista terapii środowiskowej, odpowiedzialny z prowadzenie 
środowiskowej pomocy dla osób chorych i z zaburzeniami psychicznymi). 

Zespół Interdyscyplinarny skierował do Prokuratury 11 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa znęcania się nad rodziną. Zawiadomienia przygotowuje pracownik OPS. 

4. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. 

W 2015 roku odbyło się 5 posiedzeń. 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 . 

 

Współpraca OPS z lokalnymi organizacjami i instytucjami w zakresie wsparcia rodzin 
doświadczających przemocy i przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze. 

Pracownicy Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej przy realizacji zadań 
współpracują 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, 

 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, 
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 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, 

 Zespołem Szkół Specjalnych Nr 101 w zakresie korzystania z pomieszczeń na zajęcia 
prowadzone w ramach programów pomocy, 

 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 

Ważnym partnerem są organizacje pozarządowe. Współpracę z NGO w zakresie wspierania rodziny 
i przeciwdziałania przemocy przedstawiają dane w poniższej tabeli Nr 29. 

Podmiot Zakres współpracy 

Pogotowie Niebieska Linia 

Ul. Korotyńskiego 13 

- Kierowanie klientów do programów pomocy 

- korzystanie z oferty szkoleniowej 

- konsultowanie trudnych przypadków 

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 Dzieci Niczyje - 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 

Fundacja Mederii 

 

- na podstawi ustawy prawo zamówień publicznych, zlecenie 
prowadzenia dwóch programów dla rodzin 

-kierowanie dzieci do programu pomocy dla dzieci krzywdzonych 

- kierowanie rodzin do naturalnych do programu terapeutycznego 

- korzystanie z oferty szkoleniowej 

Fundacja NEBO - kierowanie rodzin do oferty pomocy, szczególnie nastolatków 

Fundacja KORALE - kierowanie rodzin naturalnych do programu pomocy 

http://www.wola.waw.pl/page/17,oswiata-pozaszkolna-.html?id=562
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Komitet Ochrony Praw Dziecka -kierowanie rodziców w konflikcie okołorozwodowym 

- kierowanie rodziców na mediacje 

Biuro Porad Obywatelskich - kierowanie klientów po doradztwo gł. w zakresie zadłużeń, spraw 
mieszkaniowych. 

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, ODP 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 29. Współpracę DWPR z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.  
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8. DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA WSPARCIA 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. 

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 
 

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 
 poprawa Ich sytuacji  życiowej 

 

Powyższe cele realizowane są  między innymi  poprzez  umożliwienie Seniorom: 

 uczestnictwa w zajęciach usprawniających oraz podtrzymujących kondycję fizyczną 
i psychiczną, rekreacyjnych, muzycznych, plastycznych, dyskusyjnych 

 udziału w spacerach, wycieczkach, imprezach okolicznościowych i kulturalnych 

 aktywnego wykorzystania czasu wolnego 
a także zapewnienie : 

 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 9-15 
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W roku 2015 z pobytu dziennego OWS skorzystało 21 osób (15 kobiet, 6 mężczyzn) w wieku od 58 
do 89 lat ( średnio 79 lat). 

Wiek uczestników dziennego pobytu: 

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

ilość osób 1 3 4 13 

Tabela 30. Wiek uczestników dziennego pobytu. 

Sytuacja rodzinna uczestników dziennego pobytu. 

stan cywilny wdowa 
wdowiec 

rozwiedziona 
rozwiedziony 

związek 
małżeński 

stan wolny 

ilość osób 17 - 2 2 

Tabela 31. Sytuacja rodzinna uczestników dziennego pobytu. 

Z 21 uczestników:   

 13 osób mieszkało samotnie, 

 6 osób mieszkało wspólnie z innym członkiem rodziny (2 z współmałżonkami,                                   4 
z dziećmi) 

 osoby mieszkały z osobą niespokrewnioną 

 14 osób posiadało dzieci, w większości mieszkały one oddzielnie. 

 

Długość korzystania z pobytu dziennego  (na dzień 31.XII.2015 r.): 

okres 1 
miesiąc 

1-3 
miesiące 

3-6 
miesięcy 

6-12 
miesięcy 

powyżej 
1 roku 

powyżej 
2 lat 

powyżej 
3 lat 

powyżej 
4 lat 

Ilość 
osób 

1 - 1 2 3 5 3 5 

Tabela 32. Długość korzystania z pobytu dziennego  (na dzień 31.XII.2015 r.). 

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 za świadczenia 
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 całkowity dzienny koszt pobytu dziennego w okresie styczeń - 
grudzień  2015 r. wynosił 11,50 zł (w tym:  koszt śniadania 3,50 zł, koszt obiadu 8,00 zł). Pełną 
odpłatność wnosiło 14 uczestników, częściową – 1 uczestnik, a 6 osób nie ponosiło odpłatności. 
Odpłatność uczestników za okres  styczeń – grudzień 2015 r. wyniosła  17.490,90 zł. 

Codzienny rozkład zajęć obejmował, podobnie jak w latach ubiegłych: 

 przygotowanie śniadania w ramach treningu kulinarnego 

 gimnastykę ( dostosowaną do możliwości osób starszych, wykonywaną gł. na siedząco) 

 śniadanie 

 prasówkę 

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

 obiad 

 

Tygodniowe plany zajęć (oraz menu śniadań) ustalane były przez uczestników dziennego pobytu 

podczas piątkowych „Jaworowych Spotkań”, podczas których omawiane były również bieżące sprawy. 

Zajęcia muzyczne oraz treningi pamięci, które odbywały się raz w tygodniu prowadzone  były przez 

osoby zatrudnione na umowę  - zlecenie. Wszystkie pozostałe zajęcia prowadzili pracownicy OWS, 

którzy zapewniali też uczestnikom wsparcie. 

W ramach warsztatów twórczych uczestnicy w okresie sprawozdawczym  mieli możliwość między 

innymi : 

 wykorzystania  techniki decoupage na  podobraziach, 

 wykonania przy wykorzystaniu papieroplastyki kartek okolicznościowych, wizytówek, kwiatów 
z krepiny i papieru (mleczy, stokrotek, astrów, marcinków, bzów, anemonów, peonii, lewkonii) 

 malowania na szkle 

 przygotowania dekoracji świątecznych 

 tworzenia wikliny papierowej oraz wykorzystania jej do wykonania osłonek na doniczki, 
koszyczków 

 wykonania obrazów  techniką haftu krzyżykowego 

 szydełkowania 

 zapoznania się z techniką malarstwa akrylowego 

 

Udział w warsztatach twórczych oprócz możliwości realizacji pasji i rozwoju zainteresowań, pozwalał 

uczestnikom podtrzymywać lub poprawiać sprawność manualną oraz  rozwijał umiejętność planowania, 

wyobraźnię. 

W roku 2015 kontynuowano cykl zajęć pod nazwą „ Mydło i Powidło” Są to zajęcia o charakterze 

edukacyjnym. Każde z zajęć obejmuje jeden temat. Oprócz możliwości przypomnienia i rozszerzenia 

wiedzy, zajęcia te dają okazję do dyskusji oraz udziału w ćwiczeniach pamięci. Każde z zajęć 

prowadzone są w oparciu o wcześniej przygotowaną prezentację multimedialną. 

W okresie sprawozdawczym zajęcia te były przygotowywane i prowadzone  przede wszystkim przez 

uczniów I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „Bednarska”. Tematami zajęć były między 

innymi: zasady działania Internetu, Kraków, Gdynia, Gruzja, Japonia, świątynie buddyzmu, wspinaczka 

górska, igrzyska olimpijskie, malarstwo europejskie. 

W roku 2015 r. uczestnicy dziennego  pobytu poza wymienionymi wyżej zajęciami  brali udział 

między innymi w: 

 ćwiczeniach pamięci 

 prasówkach 

 grach stolikowych,  zespołowych 

 zajęciach edukacyjno- dyskusyjnych dotyczących między innymi bieżących wydarzeń,  zmian w 
życiu społecznym i politycznym, zdrowia, uprawnień 
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 lekturze wybranych artykułów prasowych 

 oglądaniu filmów i dyskusjach na ich temat 

 imprezach okolicznościowych (Wigilia, Wielkanoc, Walentynki, obchody imienin) 

 spotkaniach integracyjnych 

 koncertach życzeń 

 prelekcjach 

 spotkaniach Klubu Podróżnika 

 zajęciach kulinarnych (między innymi: przygotowywanie śniadań, deserów, potraw 
świątecznych, pieczenie ciast) 

 wspólnie  organizowanych z Domem Pomocy Społecznej  „Budowlani” Piknikach  „Przywitanie 
Lata - Kolorowy Świat Motyli” oraz „Powitanie Jesieni” 

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, ustalanie  wizyt i badań lekarskich, pomoc 

w dotarciu do placówki służby zdrowia lub kontaktach z lekarzami. Dużą rolę w poprawie sytuacji 

uczestników dziennego pobytu odgrywa 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. Tym bardziej dotkliwie był przez nich  odczuwany brak w  pobliżu siedziby OWS ogródka oraz 

zbyt mała powierzchnia zajmowanego przez OWS lokalu. 

PROGRAM „AKTYWNY SENIOR” 

 

Program „Aktywny Senior” adresowany do mieszkańców dzielnicy Wola powyżej 60 roku życia jest 

realizowany przez OPS Wola od roku 2006 

Cele programu: 

 zapobieganie marginalizacji społecznej seniorów 

 organizacja czasu wolnego osób starszych 

 podtrzymywanie aktywności 

 podtrzymywanie sprawności fizycznej i psychicznej 

 nauka nowych umiejętności społecznych 

 integracja lokalnego środowiska 

 przeciwdziałanie samotności 

 pomoc w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów interpersonalnych 

 podtrzymywanie i rozwijanie zainteresowań 

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

W 2015 roku odbyły się w ramach programu „Aktywny Senior” trzy cykle zajęć aktywizujących 

w następujących terminach: 
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 styczeń- kwiecień 

 kwiecień - czerwiec 

 wrzesień – grudzień 

W okresie sprawozdawczym 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. W czasie zapisów Seniorzy mieli również dostęp do informacji o 

zajęciach sportowych kierowanych do tej grupy osób przez Wolski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Przyjęcie 

takiego rozwiązanie ułatwiało Seniorom zapoznanie się z pełną ofertą dzielnicy w zakresie zajęć 

aktywizujących. 

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”. 

Informacje o programie  rozpowszechniano przez Internet (strona internetowa OPS i Urzędu 

Dzielnicy), Kurier Wolski, ulotki, plakaty (OWS, OPS, Urząd Dzielnicy, organizacje seniorskie, oraz  

biblioteki publiczne), tablice informacyjne (OWS ul. Zawiszy 5, OPS ul. Bema. OPS ul. Karolkowa 58A,  

WSSiZ ul. Syreny 18) i rozmowy indywidualne (osobiste/telefoniczne). 

Szczegółowe dane dotyczące zajęć w ramach Programu „Aktywny Senior”  przedstawia 

poniższa tabela: 

Rodzaj zajęć Miejsce 

 

Ilość 

godzin 

tygodniowo 

Ilość 

10 tyg. 

cykli 

Łączna ilość 

wykorzystanych

miejsc 

zajęcia edukacyjne „Przyroda 

wokół nas” 

OWS- ul. Zawiszy 5 1 3 63 

ćwiczenia pamięci OWS - ul. Zawiszy 5 1 3 55 

Chór-  „Wolska Melodia” Wolskie Centrum Kultury 

ul. Działdowska 6 

2 3 61 

integracyjne tańce 

w kręgu 

Wolskie Centrum Kultury 

ul. Obozowa 85 

1 3  

80 

integracyjne tańce w kręgu dla 

zaawansowanych 

Wolskie Centrum Kultury 

ul. Obozowa 85 

1 3 49 

nauka języka angielskiego dla 

początkujących 

OWS- ul. Zawiszy 5 1,5 3 42 

nauka języka angielskiego dla 

zaawansowanych 

OWS-  ul. Zawiszy 5 1,5 3 27 

         Łączna liczba wykorzystanych miejsc 377 

Tabela 33. Wykaz zajęć realizowanych w ramach Programu "Aktywny Senior". 
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W pierwszym cyklu  pilotażowo przeprowadzono zajęcia edukacyjne „Przyroda wokół nas” 

z uwagi na fakt, że spotkały się one z ogromnym zainteresowaniem Seniorów włączono je na stałe do 

Programu. 

We wszystkich trzech cyklach prowadzono zajęcia integracyjnych tańców w kręgu dla 

zaawansowanych (dotychczas odbyły się one w pojedynczych cyklach w roku 2012 i 2014). Działający 

w ramach tej grupy zespół pod nazwą ”Wolski Krąg” wystąpił podczas: 

 XXXV Przeglądu Amatorskich Zespołów Artystycznych zorganizowanego przez Wolskie 
Centrum kultury 

 w XIII Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości  Artystycznej „Teraz My” 

 uroczystości podsumowującej projekt „Kultura i Natura dla zaawansowanych” 

 Balu dla Seniorów zorganizowanego w ramach „Wolskich Dni Seniora” 

 

W roku 2015 r. do zajęć aktywizacyjnych w ramach programu przystąpiło po raz pierwszy 73 

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

aktywizacyjnych uczestniczyło 938 osób. 

W 2015 roku dla Seniorów zamieszkałych na Woli tradycyjnie już, po raz dziewiąty zorganizowano 

konkurs w ramach Programu „Aktywny Senior”. Tematem konkursu było „Hasło promujące 

aktywność Seniorów”. Podobnie jak w sześciu ostatnich edycjach, konkurs przebiegał w dwóch 

kategoriach: 

 prace wykonane samodzielnie 

 prace wykonane z przedstawicielem innego pokolenia 

Na konkurs wpłynęły 39 haseł (26 prac haseł ułożonych indywidualnych i 13 haseł ułożonych 

z przedstawicielem innego pokolenia). 

Jury konkursu w składzie: 

1. Joanna Rutkowska – redaktorka prowadząca  Kuriera Wolskiego 

2. Agnieszka Proszowska  - Dzielnicowy koordynator ds. Edukacji Kulturalnej               

3. Jerzy Grzegorczyk – psycholog reprezentujący  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola 

wyłoniło laureatów konkursu. 

Ogłoszenie wyników,  wręczenie  laureatom  wyróżnień i upominków przekazanych przez wolski 

OSiR, a wszystkim uczestnikom pamiątkowych dyplomów  odbyło się  podczas Wielkiej Gali Seniorów. 

Uroczystość, która odbyła się w ramach Wolskich Dni Seniora w Wolskim Ośrodku Sportu 

i Rekreacji, uświetnił występ Alicji Majewskiej, której akompaniował Włodzimierz Korcz. 

Osoby uczestniczące w Gali miały możliwość zapoznania się z hasłami zgłoszonymi do 

konkursu, które zostały wyeksponowane na planszach oraz wystawą prac uczestników OWS. 

Wszystkie hasła zgłoszone do konkursu zostały  zaprezentowane w folderze, który  był 

rozprowadzony wśród uczestników uroczystości  oraz  klientów OWS. Folder zawierał również 

informacje o działaniach OPS na rzecz Seniorów. 
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ZAJĘCIA KLUBOWE 

OWS w 2015 r. prowadził ( podobnie jak w latach ubiegłych) 3 rodzaje zajęć klubowych dla 
Seniorów, zorganizowane w oparciu o zbadane ankietowo (w roku 2009 i 2010) potrzeby tej grupy: 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 zakresie dziewiarstwa (szydełko, druty), haftu, makramy itp.. 

Klub daje możliwość : 

 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. Prowadził je koordynator Programu „Aktywny Senior”. W 2015 r. 
odbyło się 35 spotkań klubu, którego uczestniczkami  było 17 kobiet. Najbardziej aktywne uczestniczki 
klubu miały powyżej 80 lat. Zgodnie z założeniami, które przyświecały zorganizowaniu tych zajęć, 
uczestniczki zaprzyjaźniły się, utrzymują ze sobą kontakty poza OWS, wspierają się w miarę możliwości 
i włączają w różnego rodzaju akcje (na rzecz innych, np. dzieci). 

B. Klub plastyczny 

Klub Plastyczny działał 6 rok i opierał się na analogicznych założeniach, jak Klub „Kłębuszek”. 
Uczestnicy klubu w czasie cotygodniowych zajęć ( z przerwą w okresie letnim) organizowanych 
w godzinach popołudniowych tworzyli prace z wykorzystaniem różnych technik plastycznych np. 
decupage, papieroplastyki, malowania (akwarela, akryl, farby do szkła), filcowania, kolaży, zdobniczych. 
Powyższe techniki  uczestnicy wykorzystali między innymi przy tworzeniu: kartek okolicznościowych, 
kwiatów, ozdób na szkle, drewnie, obrazów, biżuterii, stroików, ozdób świątecznych, magnesów na 
lodówkę. Plany pracy ustalane były w cyklach miesięcznych przez uczestników Klubu. Zajęcia 
prowadzili terapeuci OWS. 

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

W 2015 r. odbyło się 37 spotkań, w których brało udział 20 osób. 

C. Klub Podróżnika 

W 2015 r. kontynuowano działalność Klubu Podróżnika utworzonego w roku 2011 r. Wszystkie 

prelekcje w ramach klubu prowadzone były wolontarystycznie. Znaczną ich część prowadziła jedna 

z wolskich Seniorek. W roku 2015 r. odbyło się 11 spotkań Klubu Podróżnika. W ramach spotkań 

wirtualnie zwiedzono: Boliwię (3 spotkania), Wenezuelę, Brazylię, Azerbejdżan, Turcję. Ponadto 

uczestnikom przedstawiono prezentacje: „Wschody i zachody słońca”  „Woda i nie tylko”, „Schody 

świata”, „Góry i skały świata”, „Przyroda świata”. 

W spotkaniach klubu Podróżnika oprócz osób korzystających z pobytu dziennego uczestniczyło 42 

Seniorów. Niestety z uwagi na ograniczenia lokalowe nie wszystkie zainteresowane osoby mogły 

uczestniczyć w każdym spotkaniu. 
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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 i mieszkańcy innych dzielnic Warszawy 

Formy działalności punktu  informacje udzielane były: 

 osobiście podczas wizyt w OWS 

 telefonicznie 

 podczas spotkań informacyjnych dla Seniorów 

 podczas spotkań klubowych 

 podczas zajęć aktywizujących prowadzonych w ramach Programu „Aktywny Senior” 

 podczas Pikniku  „ Wolski Korowód” 

 na łamach lokalnej prasy 

 na tablicach informacyjnych 

Ponadto Seniorom i innym osobom zainteresowanym udostępnianie były przygotowywanych przez OPS 

i inne  instytucje i organizacje pomocowe ulotki, biuletyny, informatory i inne materiały informacyjne. 

W 2015 r. z usług punktu skorzystało indywidualnie – 1.167 osób,  w tym: 

 telefonicznie    690 osób 

 osobiście         477 osób 

Osobom tym udzielono 1.283 informacji. 

Do punktu zgłosiło się: 

 996 osób powyżej  60 roku życia 

 171 osób poniżej 60 roku życia 

w tym: 953 kobiety i 214 mężczyzn. 

Najczęściej udzielane Seniorom informacje dotyczyły : 

Tabela 34. Informacje najczęściej udzielane Seniorom w Punkcie Informacyjnym. 

Temat 

informacji 

Programy 

aktywizacyjne 

Świadczenia 

pomocy 

społecznej 

Oferta 

OWS 

Ulgi i 

uprawnienia 

Inne (w tym: 

porady prawne, 

orzecznictwo) 

Liczba 

udzielonych 

informacji 

 

656 

 

152 

 

144 

 

58 

 

273 
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Ilość osób którym udzielono informacji nie jest równa ilości udzielonych informacji ponieważ część osób 

uzyskało więcej niż 1 informację. 

Ponadto w ramach Punktu Informacyjnego udzielono 38 porad specjalistycznych. 

Projekt „Kultura i natura dla  zaawansowanych” 

W roku 2015 OWS był partnerem Projektu „Kultura i Natura dla Zaawansowanych” realizowanego 

przez Fundację CEPELIA Polska Sztuka i Rękodzieło w ramach Rządowego Programu na Rzecz 

Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Celem projektu skierowanego  dla 

osób w wieku 60+ korzystających z oferty OWS było: 

 zwiększenie dostępu Seniorów do usług społecznych w sferze rekreacji, kultury i turystyki 

 zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych 

 poprawa samopoczucia Seniorów 

 zwiększenie poziomu wiedzy na temat zdrowego, aktywnego życia 

 

Rolą OWS była między innymi promocja projektu oraz nabór uczestników. 

Projekt składał się z następujących elementów: 

 5 spacerów przyrodniczych po wolskich parkach (zapisano 46 osób) 

 warsztatów rękodzielniczych 

- rzeźby z ubrań  - (zapisano 12 osób) 

- wykonywanie przedmiotów z materiałów wtórnych  (zapisano 12 osób) 

- zabawki i maskotki  (zapisano 15 osób) 

- ozdoby świąteczne ze  słomy (zapisano 10 osób) 

 wykładów (średnio na każdy wykład zostało zapisanych 25 osób) 

           -  „Moją miłością jest natura. Obrazy-Ogrody Bazylego Albiczuka” 

-  „Medycyna ludowa” 

-  „Cyganie polscy – pół wieku po osiedleniu” 

-  „Karnawał Polski. Nikifor” 

-  „Ziołolecznictwo, kapliczki i krzyże przydrożne” 

-  „Pogranicze polsko - ukraińskie, między pamięcią a pragmatyzmem” 

 4 - czterodniowych wyjazdów -  na Kurpie, do Tykocina i jego okolic, Ciechanowca i Białowieży 
oraz Łowicza i jego okolic (łącznie zapisano 40 osób) 

 4 zajęć z wizażystą i fotografem (na każdy zostało zapisanych 10 osób) 

 zwiedzaniu  Żydów Polskich (zapisano 17 osób) 

 udziale w spektaklu Teatru Ateneum (zapisano 24 osoby) 
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 zorganizowaniu konkursu na najlepsze prace rękodzielnicze inspirowane naturą i/lub sztuką 
ludową (prace na konkurs składane były w OWS) 

 wystawie pokonkursowej, która odbyła się w Galerii Rondo przy ul. Marszałkowskiej należącej 
do Cepelii (w wystawie zostały również zaprezentowane prace uczestników dziennego pobytu 
oraz klubu „Kłębuszek i Plastycznego OWS) 

 uroczystym podsumowaniu Projektu, które odbyło się w Wolskim Centrum Kultury przy 
ul. Działdowskiej (w trakcie uroczystości wystąpił Zespół „Wolski Krąg” działający w ramach 
Programu „Aktywny Senior”) 

Ogółem w projekcie wzięło udział 65 osób. Poszczególne osoby, z uwagi na swoje 

zainteresowania, stan zdrowia, sytuację życiową oraz wcześniejsze zobowiązania  brały udział 

w jednym, kilku lub wszystkich elementach projektu. 

Program spotkał się z ogromnym zainteresowaniem Seniorów skupionych wokół OWS i został przez 

nich bardzo wysoko oceniony. 

POZOSTAŁE DZIAŁANIA OWS: 

W 2015 r. OWS: 

 wspólnie z Domem Pomocy Społecznej „Budowlani” zorganizował Pikniki ”Powitanie Lata – 
Kolorowy Świat Motyli” połączonego z warsztatami florystycznymi oraz ”Powitanie Jesieni” 
podczas którego Seniorzy uczestniczyli w koncercie muzycznym. W Piknikach  wzięli udział 
mieszkańcy DPS oraz uczestnicy dziennego pobytu OWS 

 wspierano grupę samopomocy opiekunów nieformalnych i członków rodzin osób starszych 
wymagających opieki i wsparcia w życiu codziennym (spotkania grupy odbywają się w lokalu 
OWS) 

 prowadzono zapisy na kursy komputerowe organizowane przez Biuro Pomocy i Projektów 
Urzędu Miasta 

 uczestnikom „Wczasów na Działkach” przedstawiono ofertę OPS (w tym     oferty OWS) – 2 
spotkania informacyjno-edukacyjne 

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

 w ramach Wolskich Dni Seniora zorganizowano Dzień Otwarty OWS oraz warsztaty 
papieroplastyki dla starszych mieszkańców dzielnicy 

 dystrybuowano „Wolski Informator dla Seniorów” oraz „Obywatelski Niezbędnik Seniora” 

 podczas „Wolskiego Korowodu” zorganizowanie warsztaty szydełkowania, 

 promowano  i przedstawiano  zasady dot. budżetu partycypacyjnego, w tym głosowania na 
poszczególne projekty 

Jedna z wolskich Seniorek zgłosiła do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego projekt dot. 

remontu i aranżacji podestu przy budynku przy. ul. Zawiszy 5 

 propagowano i informowano o tworzonej w dzielnicy „Radzie Seniorów” (również wyborach jej 
członków) 

 dystrybuowano przekazane  bezpłatne  przez  Filharmonię bilety na koncert Apollon Musage 
Quartet 

 zorganizowano i przeprowadzono integracyjne warsztaty kartek okolicznościowych m.in. dla 
pracowników OPS 
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Realizacja zadań OWS była możliwa dzięki współpracy z licznymi podmiotami, zarówno publicznymi, 

jak i społecznymi, min. 

 Urzędem Dzielnicy Wola ( w szczególności z Wydziałem  Spraw Społecznych i Zdrowia, 

Wydziałem Organizacyjnym i Samodzielnym Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy ds. Kultury) 

 Biurem Pomocy i Projektów Urzędu Miasta 

 Fundacją CEPELIA Polska Sztuka i Rękodzieło 

 warszawskimi placówkami zdrowia 

 Komendą Rejonową Policji 

 wolskimi administracjami i spółdzielniami mieszkaniowymi 

 Domem  Pomocy Społecznej „Budowlani” 

 Wolskim Centrum Kultury 

 Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” 

 Ośrodkiem Wsparcia dla Seniorów OPS Dzielnicy Praga Południe 

 Stowarzyszeniem Pomocy Psychologicznej „Syntonia” 

 Stowarzyszeniem Amazonek „Żonkil” 

 Fundacją Art Connection (2 koncerty muzyki klasycznej połączone z krótkimi pogadankami 
edukacyjno- popularyzatorskimi) 

 Towarzystwem AMICUS (prelekcja „Świadomy Konsument 60+) 

 Fundacją Hereditas (cykl wykładów o osobistościach i rodzinach wolskich przeprowadzonych w 
ramach Projektu „Historia Woli słowem pisana”) 

 Pracownią Badań i Innowacji „Stocznia” (wizyta studyjna podczas której między innymi 
przeprowadzono wywiady z Seniorami oraz pracownikami OWS) 

 Żłobkiem A-Kuku  (obchody „Dnia Babci i Dziadka”) 

 I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym „Bednarska” 

 wolskimi bibliotekami 

 Parafią Św. Wojciecha 

 organizacjami  seniorskimi w tym: wolskim oddziałem  Polskim Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów, Fundacją „Emeryt”, Stowarzyszeniem „Mali bracia Ubogich” (wzajemna wymiana 
informacji na temat działalności na rzecz Seniorów i propagowanie tych informacji wśród 
mieszkańców dzielnicy) 

 Kurierem Wolskim (zamieszczanie informacji o zapisach do programu „Aktywny Senior” oraz 
Konkursie dla Seniorów) 

Działania OWS na rzecz Seniorów ogranicza  ilość zatrudnionego personelu oraz zbyt mała 

powierzchnia siedziby OWS (127 m²). Dodatkowym odczuwalnym ograniczeniem szczególnie  dla 

uczestników dziennego pobytu  jest brak ogródka wokół siedziby. 
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9. SYSTEM OPARCIA SPOŁECZNEGO 
 

Osoby z zaburzeniami psychicznymi w Dzielnicy Wola korzystają z pomocy społecznej na ogólnych 
zasadach w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom tej grupy Klientów od kilkunastu lat działa w strukturze Ośrodka zintegrowany system oparcia 
społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, składający się z: 

 
1. ośrodków wsparcia funkcjonujących w ramach Działu Oparcia Społecznego OPS, w siedzibie 

przy Żytniej 75/77: 
 

 Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych ( ŚDS)- realizacja zadania 
zleconego finansowanego ze środków budżetu państwa 

 Klubu „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- dla osób w podeszłym wieku 
wymagającymi wsparcia ze względu na problemy otępienne- realizacja zadania własnego, 
finansowanego ze środków m.st. Warszawy 

2. specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, szerzej 
omówionych w Rozdziale 5.5 
 

 Specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – realizacja 
zadania zleconego, finansowanego ze środków budżetu państwa, 

 specjalistycznych usług opiekuńczo- readaptacyjnych- dla osób po 60 roku życia 
z zaburzeniami psychicznymi charakterystycznymi dla wieku podeszłego ( np. zespoły 
otępienne, psychozy starcze)- realizacja zadania własnego finansowanego ze środków 
własnych m. st. Warszawy 

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

3. profesjonalnego poradnictwa, informacji i konsultacji udzielanych Klientom i ich rodzinom 
(w 2015 r. udzielono łącznie 593 porad socjalnych i psychologicznych z zakresu oparcia 
społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Powyższe dane nie uwzględniają 
poradnictwa realizowanego w ramach usługi Środowiskowego Domu Samopomocy, dla jego 
uczestników, ani poradnictwa udzielanego w ramach świadczenia specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) 

4. współpracy z placówkami ochrony zdrowia, przede wszystkim PZP i oddziałami rejonowymi 
szpitali psychiatrycznych 

5. współpracy z organizacjami pozarządowymi i samopomocowymi świadczącymi pomoc osobom 
z zaburzeniami psychicznymi 

6. działań o charakterze edukacyjnym i środowiskowym 

 

Działania systemowe funkcjonują w oparciu o lokal przy ul. Żytniej 75/77, który od kilku lat pełni rolę 
lokalnego centrum pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i jako taki jest rozpoznawalny w 
środowisku, o czym świadczy przyznane zespołowi pracowników OPS z Żytniej 75/77 „Nagrody 
Dobrej Woli”.  „Nagroda Dobrej Woli”  w 2015r była przyznawana po raz pierwszy. Mieszkańcy 
Dzielnicy nominowali do tej nagrody 31 osób i instytucji działających na rzecz społeczności Woli 
i swoimi głosami przyznali Nagrodę Zespołowi Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Wola m. st. Warszawy, którzy realizują swoją działalność w Dziale Oparcia Społecznego. Nagroda ta 
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jest szczególnym wyróżnieniem i zobowiązaniem by nadal skutecznie, życzliwie i z wielką pasją 
pomagać mieszkańcom Woli. 
 
  
Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane jest w szerokim współdziałaniu 
i współpracy lokalnej m.in.: 

W 2012 roku podjęliśmy współpracę z Zespołem Leczenia Środowiskowego Szpitala 
Wolskiego, którą kontynuowaliśmy w 2015 r. Odbyło się 5 spotkań z cyklu „Seminarium 
o psychozie”, w których uczestniczyło łącznie 35 osób. 

W 2015 r. kontynuowaliśmy stałą współpracę z Wydziałem Stosowanych Nauk Społecznych APS 
w projekcie „Porozumienie na rzecz osób chorych psychicznie”. Uczestnicy wraz z terapeutą brali  
udział w Seminarium i Konferencji orgaznizowanych przez Porozumienie.  Współpracowaliśmy także  z  
Grupą Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego „TROP” działającą 
w projekcie Porozumienia. 

Od listopada 2015 r. w ramach porozumienia z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym 
studenci VI roku II Wydziału Lekarskiego odbyli  w ŚDS z udziałem uczestników, jako ekspertów przez 
doświadczenie, ćwiczenia z zakresu psychiatrii środowiskowej. 

Przedstawiciele Działu Oparcia Społecznego (ŚDS) wzięli udział w spotkaniach Sekcji 
Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w ramach 
przygotowań do IV Warszawskiego  Forum Psychiatrii Środowiskowej, w którym brali aktywny 
udział. 

9.1  DZIAŁALNOŚĆ   ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY DLA OSÓB 

CHORYCH PSYCHICZNIE   

 

Zadania  Środowiskowego Domu Samopomocy realizował 6-cio osobowy Zespół terapeutyczno 
– aktywizujący  składający się z kierownika ( specjalisty terapii środowiskowej), dwóch  psychologów, 
starszego  terapeutę  zajęciowego, specjalisty pracy socjalnej i starszego specjalisty pracy socjalnej. 

W okresie od 1.01 do 31.12.2015 r. – prawo do korzystania z pomocy w  Środowiskowym 
Domu Samopomocy miało przyznanych  48 osób ( w roku ubiegłym 46 osób). Wykorzystano 
miejsca w 100%. Taka tendencja utrzymuje się od 2009 roku. Dziennie w zajęciach uczestniczy 
średnio 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.    

 Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy OPS wydatkował  łącznie 
w 2015r kwotę  472, 500,00   zł ( środki zlecone- R 85203).   

 Odpłatność za ŚDS ( w wysokości 5% dochodu) dokonywało w 2015 r. 7 uczestników 
z 48 ( tj. 15% uczestników), przy czym po zmianie w październiku 2015r wysokości kryterium 
dochodowego oraz przepisu podnoszącego wysokość kryterium zwalniającego z odpłatności, 
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do wnoszenia opłaty zobowiązany był tylko 1 uczestnik ŚDS. Odpłatność za obiady w ŚDS 
wnosiło ( w wysokości od 10% do 100%) w ciągu 2015r 13 uczestników ŚDS. 

 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 do zarówno do uczestników i jak i ich rodzin, obejmują zajęcia 
terapeutyczne i rehabilitacyjne, zajęcia rekreacyjne i kulturalne, indywidualne poradnictwo 
psychologiczne i socjalne a także budowę sieci samopomocy uczestników. Terapeuci po rozpoznaniu 
możliwości uczestnika wynikających z przebiegu choroby, istniejących deficytów, aktualnego stanu 
zdrowia i sieci społecznej, w której żyje uczestnik Domu, określali indywidualne plany postępowania 
wspierająco - aktywizującego.  W tworzeniu takich planów uczestniczył każdy klient Środowiskowego 
Domu Samopomocy. Na podstawie planów indywidualnych tworzone były  programy roczne, miesięczne 
i tygodniowe. W ramach wsparcia terapeutycznego w ŚDS odbywają się także rozmowy indywidualne 
z uczestnikami i ich rodzinami, mające na celu wspieranie ich w sferze emocjonalnej, pomoc w 
rozwiązywaniu bieżących problemów, wspieranie rozwoju i funkcjonowania w sferach osobistej i 
społecznej. Współpraca z rodzinami ma systematyczny charakter. Polega na spotkaniach 
z rodzinami przynajmniej raz w miesiącu i doraźnie w sytuacjach kryzysowych. 

 Oprócz standardowych działań i  zadań wynikających z Zarządzenia Ministra    Pracy i Polityki 
Społecznej z 9 grudnia 2010 r. ŚDS realizował programy: 

 wsparcia terapeutycznego klientów ŚDS w ich środowisku domowym . Celem głównym było 
zbadanie  sytuacji domowej Klienta w celu   stworzenia całościowego zindywidualizowanego  
programu  terapeutyczno - rehabilitacyjnego dla każdego Klienta Środowiskowego Domu 
Samopomocy. 

 „Klub Podróżnika" zajęcia nastawione były  na podtrzymywanie i rozwój funkcji poznawczych 
oraz umiejętności komunikacyjnych, polegające na prezentacji różnych rejonów polski, Europy i 
Świata. 

 „Klub Ciekawych wszystkiego” zajęcia miały na celu popularyzacje nauki, sztuki, muzyki, 
zwyczajów, ciekawostek i przybrały formę : forum dyskusyjnego – wolnej  wymiany myśli. 

 realizacja programu „PODAJ RĘKĘ- CZYLI JAK ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTY”, którego celem 
było rozwijanie umiejętności społecznych, umiejętność pozytywnego rozwiązywania problemów, 
radzenia sobie w trudnych sytuacjach, które pojawiają się w codziennym życiu. Nauka zachowań 
asertywnych, rozwiązywania konfliktów. 

 codzienne  zebrania uczestników i pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy, na 
których podejmowane są istotne decyzje dla funkcjonowania Domu. Podejmuje się próby 
rozwiązywania problemów i ustala dyżury na dzień następny. Udział w zebraniach powoduje 
konieczność zaangażowania się wszystkich uczestników. Zebrania korzystnie wpływa na 
wzajemne zrozumienie, budowanie więzi i gotowość do współdziałania w grupie. 

 „Chodzę , bo chcę”- zajęcia rekreacyjne i kulturalne, w tym liczne wycieczki po Warszawie  
i okolicach, wyjścia do kin, teatrów i muzeów. W ramach tych zajęć realizowany był także  
podprogram „ Co w puszczy piszczy” – wycieczki do Puszczy Kampinoskiej . W 2015 r. 
uczestnicy sześciokrotnie byli w kinie, raz na spektaklu w Teatrze Komedia, odwiedzili także 
wystawę multimedialną Van Gogh.   Odbyła się   Dwudniowa wycieczka Lublin- Majdanek- 
Zwierzyniec dla 30 uczestników ŚDS.   

 KINO NA ŻYTNIEJ dyskusyjny klub filmowy. 

 Hortiterapia - ogrodoterapia. Zajęcia odbywały się  ogrodzie przy ŚDS od wiosny do jesieni 
a zimą w lokalu na Żytniej. Zajęcia z wykorzystaniem pracy fizycznej pozwoliły na kontakt 
z przyrodą, poprawiły umiejętności komunikacyjne uczestników. Zimą prowadzone były 
warsztaty edukacyjne z połączone z terapią zajęciową. 
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 organizację imprez okolicznościowych ( m. in. imieniny wszystkich uczestników ŚDS, dwie 
zabawy karnawałowe, spotkanie wielkanocne i wigilijne, andrzejki, mikołajki, zabawa 
sylwestrowa. 

Dopełnieniem programu ŚDS były działania skierowane nie tylko do uczestników, ale także ich rodzin, 
sąsiadów, a także partnerów lokalnych. Działania te miały na celu budowę sieci wsparcia i tolerancji dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 od 18 lat ŚDS organizuje przegląd swojej działalności. Impreza przeznaczona jest dla 
szerokiego kręgu odbiorców: władz Dzielnicy, Pracowników Ochrony Zdrowia, Pracowników 
innych placówek prowadzących działalność o podobnym charakterze. 
W  2015 r. impreza przybrała charakter osiemnastych urodzin.  W imprezie wzięło udział ok. 
100 osób.   

 Gazetka „Nieco – dziennik” - uczestnicy redagowali gazetkę, która miała na celu 
przekazywanie informacji o działalności ŚDS oraz współpracy z instytucjami lokalnymi 
i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.   

Środowiskowy Dom Samopomocy, we współpracy z Urzędem Dzielnicy Wola prezentował  
swoją działalność na dzielnicowych imprezach  np.  w ramach  pikniku „Wola po Zdrowie” ( maj) 
„Kercelak 2015”( wrzesień). W październiku z okazji Wolskich Dni Seniora zorganizowano warsztaty 
edukacyjne i plastyczne dla  wolskich seniorów. 
Kontynuowana była bieżąca współpraca  z placówkami ochrony zdrowia – wspólne 

z klientami odbywały się  wizyty w PZP, w szpitalach psychiatrycznych w celu przekazania 
i wymiany informacji o klientach i działalności ŚDS. Systematyczne ( raz w miesiącu) odbyły się 
spotkania z Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wolskiego, gdzie z całym zespołem ( lekarze 
oddziału całodobowego, dziennego, poradni zdrowia psychicznego, zespołu leczenia środowiskowego) 
ustalany był plan postępowania w stosunku do uczestników, którzy byli  hospitalizowani lub objęci 
pomocą Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego 

Zgodnie z ustawową nazwą ośrodka wsparcia, niezwykle ważna dla realizacji jego celów była idea 
samopomocy. Była ona realizowana przez takie działania samopomocowe, jak np. wzajemne 
odwiedziny w domach, szpitalach, pomoc w drobnych remontach, załatwianiu ważnych spraw 
życiowych). 

ŚDS utrzymywał robocze kontakty z innymi placówkami o podobnej działalności, głównie ze 
Środowiskowymi Domami  Samopomocy w Dzielnicy Ursynów i Ursus, uczestnicy brali udział 
w konkursach i imprezach okolicznościowych. W godzinach pracy ŚDS organizowane były spotkania: 
wielkanocne i wigilijne, w których uczestniczyli Klubowicze oraz osoby korzystające ze 
specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczo – readaptacyjnych. 

Pracownicy ŚDS wraz z uczestnikami zorganizowali dwa otwarte, integracyjne warsztaty plastyczne, 
w których wzięli udział m.in. pracownicy OPS i ich rodziny, na warsztatach wykonywane były ozdoby 
świąteczne i kartki  okolicznościowe. 

 9.2 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU „POD DASZKIEM”  

 

Klub „ Pod Daszkiem” jest ośrodkiem wsparcia o charakterze klubu samopomocy, 
funkcjonującym w strukturze Ośrodka, w lokalu przy Żytniej 75/77 od 1997r. Przeznaczony jest przede 
wszystkim dla mieszkańców Woli, którzy na skutek długotrwałej choroby, niepełnosprawności 
( w szczególności w zakresie zdrowia psychicznego) 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.   
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W 2015 r., podobnie jak w latach ubiegłych Klub działał codziennie w dni robocze w godzinach 
popołudniowych, a także niektóre zajęcia odbywały się w weekendy. W 2015 r. realizowane były 
w ramach zajęć klubowych dwa programy: „Wiedzieć znaczy rozumieć” ( styczeń- czerwiec) 
i  „Jesteśmy razem” ( lipiec – grudzień). Celem programów było wsparcie indywidualne i grupowe  
prowadzące  do wzrostu poziomu zaradności i niezależności uczestniczących w programie osób 
niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich 
integracja społeczna i zapobieganie stygmatyzacji tej grupy osób. 

Wśród  organizowanych w Klubie w ramach programów zajęć odbyły się: treningi kompetencji 
i umiejętności społecznych, psychoedukacja, trening kulinarny,  psychodrama, biblioterapia, 
muzykoterapia, relaksacja z wykorzystaniem terapii śmiechem, psychozabawa. Uczestnicy codziennie 
w ramach treningu kulinarnego przygotowywali podwieczorek, mogli skorzystać z zaplecza socjalnego: 
prysznica, pralki, maszyny do szycia,  skorzystać z komputera z dostępem do Internetu. 
W Klubie organizowano spędzanie czasu wolnego poprzez: wycieczki turystyczne, krajoznawcze, 
wyjścia do kin i muzeów, na wystawy, spotkania w ogrodzie przy grillu. 

Codziennie uczestnicy Klubu mogli skorzystać z indywidualnych porad psychologa 
i pracownika socjalnego. W godzinach pracy Klubu organizowane były zabawy taneczne, ostatki,  
spotkanie wielkanocne, walentynki, andrzejki, spotkanie wigilijne, zabawa sylwestrowa, w których brali 
udział także uczestnicy ŚDS. 

Ponadto uczestnicy Klubu brali udział we wszystkich imprezach organizowanych w Dziale 
Oparcia Społecznego.   

Z oferty Klubu w 2015 roku skorzystało 130 osób ( w roku ubiegłym 128), średnio 
miesięcznie 51 osób. Korzystanie z Klubu jest dla uczestników nieodpłatne. 

9.3 DZIAŁALNOŚĆ   ŚWIETLICY OPIEKUŃCZEJ DLA OSÓB  Z CHOROBĄ  

ALZHEIMERA   

 

Świetlica Opiekuńcza dla Osób z Chorobą Alzheimera jest ośrodkiem wsparcia o charakterze 
dziennego domu pomocy, realizowanym w ramach realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy 
społecznej od 2.01.2000 r. Działa w siedzibie i strukturze Działu Oparcia Społecznego OPS przy 
ul. żytniej 75/77. Przeznaczona jest dla osób starszych, które są niesamodzielne i wymagają pomocy w 
zaspokajaniu codziennych potrzeb, ze względu na zaburzenia pamięci, różnego rodzaju zespoły 
otępienie, przede wszystkim chorobę Alzheimera. Osoby korzystające ze Świetlicy mają zapewnioną 
ośmiogodzinną opiekę oraz możliwe formy rehabilitacji dostosowane do zmieniających się możliwości i 
stanu zdrowia chorego. Pobyt osób starszych w Świetlicy umożliwia rodzinie, opiekunom 
kontynuowania pracy zawodowej, realizowanie dotychczasowych ról społecznych, załatwianie 
niezbędnych spraw życiowych oraz konieczny, przy sprawowaniu tak trudnej opieki, odpoczynek. Oferta 
Świetlicy umożliwia dłuższe pozostawanie osoby chorej w środowisku, opóźnia często korzystanie z 
domu pomocy społecznej, czy zakładu opiekuńczo- leczniczego lub rezygnację z pracy osoby bliskiej w 
celu sprawowania opieki nad chorym na zaburzenia otępienne członkiem rodziny. 

W okresie od 1.01. 2015 r. do 31.12.2015 roku prawo do korzystania ze Świetlicy miało 
przyznanych 21 osób ( w roku ubiegłym 18 osób). Średnio w miesiącu korzystało z usług 13 osób. 

Korzystanie ze świetlicy jest odpłatne, zgodnie z regulacjami ustawy o pomocy społecznej 
i przedmiotowej uchwały Rady m. st. Warszawy. Koszt pobytu jednej osoby w Świetlicy Opiekuńczej 
w 2015  roku wynosił  39,84  zł dziennie. Koszt obiadu spożywanego w Świetlicy wynosił  8,00 zł. 
Odpłatność za usługi Świetlicy ( w wysokości 20%- 100% kosztu) dokonywało w 2015 r. 18 
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uczestników z 21 ( tj. 85% uczestników). Odpłatność za obiady w Świetlicy wnosiło 
( w wysokości od 5% do 100%) w ciągu 2015r również 18 uczestników. 3 osoby nie wnosiły 
odpłatności ani za usługi Świetlicy, ani za obiady. 

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, ze względu na konieczności 
dostosowania ich do indywidualnych potrzeb, deficytów i możliwości poszczególnych uczestników. Ze 
względu na specyficzne trudności Klientów i konieczność zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa 
w Świetlicy przyjęto realizacje zadań według stałego planu dnia. 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 form 
pomocy. Korzystają z konsultacji psychologa i pracownika socjalnego. Rodziny zapraszane są na 
uroczystości okolicznościowe, coroczną prezentacje działalności ŚDS, zajęcia świetlicowe, spacery. 
Proponowane są także formy pomocy usługowej w domu, gdy stan zdrowia nie pozwala na 
przychodzenie do 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. 

Zakres pracy Świetlicy koncentruje się na sprawowaniu czynności opiekuńczych, zaspokajaniu 
potrzeb fizjologicznych oraz psychospołecznych uczestników, a w szczególności stworzeniu takiej 
atmosfery, w której chorzy poczują się dobrze i bezpiecznie, zachowają ciekawość świata, a ich 
potrzeba aktywności zostanie odpowiednio ukierunkowana dostarczając im radość oraz  okazję do 
swobodnej ekspresji. 

W październiku 2015 r. zorganizowano Dzień Otwarty Świetlicy. W tym dniu odbyło się spotkanie 
edukacyjne, gdzie przedstawiono ofertę pomocową Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. 
Warszawy dla osób starszych z zaburzeniami pamięci, a przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia 
Pomocy Osobom z  Chorobą Alzheimera mówił o wczesnych objawach choroby  postępowaniu z osobą 
chorą. 

Pracownicy Świetlicy uczestniczyli w comiesięcznych  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. 
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10. DZIAŁANIA OPS W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH 

10.1. PROJEKT SYSTEMOWY „WOLA AKTYWNEJ INTEGRACJI 2015” (PODDZIAŁANIE  

7.1.1, PRIORYTET VII POKL) 

 
Projekt realizowany był w okresie 1.01- 31.03.2015r, jako kontynuacja projektu z lat ubiegłych 
 
1. Cel projektu 
 
 Przybliżenie do samodzielności życiowej, ekonomicznej i integracji społecznej osób 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 
 
2. Grupa docelowa 
 
 Uczestnikami projektu były osoby niezatrudnione i zatrudnione, zagrożone wykluczeniem 
społecznym, kobiety i mężczyźni w wieku 18-64 lata, w większości z wykształceniem najwyżej 
ponadgimnazjalnym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (materialnych i niematerialnych) 
OPS. Osoby te odznaczały się m.in. nieumiejętnością poruszania się po rynku pracy, niskimi 
kwalifikacjami zawodowymi, biernością życiową, trudnościami wychowawczymi i rodzinnymi, niskimi 
umiejętnościami przezwyciężania trudnych sytuacji własnymi siłami, problemami z uzależnieniem, 
często wywodziły się z rodzin z problemami alkoholowymi (DDA) lub przemocy. 
 
3. Działania projektowe 
 
 Działania zastosowane w projekcie miały na celu zwiększenie możliwości dostępu do życia 
społecznego i rynku pracy, a w konsekwencji usamodzielnienie społeczne. W stosunku do uczestników 
projektu podjęto działania wspierające i ukierunkowane na kształtowanie umiejętności 
i postaw prospołecznych, podwyższenie kwalifikacji zawodowych, zwiększenie możliwości 
podejmowania pracy. Pracę socjalną z klientem prowadzono metodą kontraktu socjalnego. 
 Każdy z uczestników został objęty wsparciem indywidualnym i grupowym – skorzystał 
z instrumentów aktywnej integracji (IAI) - w zależności od grupy, do której został zakwalifikowany. 
Pracownicy zespołu dokonali diagnozy potrzeb każdego uczestnika projektu i dostosowywali formy 
wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb. 
Grupę I stanowiły osoby, odznaczające się niskim poziomem umiejętności wychowawczych, 
kompetencji społecznych, zaburzeniami psychicznymi, uzależnieniem, współuzależnieniem, doznające 
lub stosujące przemoc. Natomiast w grupie II znalazły się osoby poszukujące pracy (kobiety i 
mężczyźni), których  problem stanowiły niewystarczające umiejętności poruszania się po rynku pracy 
oraz umiejętności interpersonalne, niskie kwalifikacje zawodowe, utrudniony powrót na rynek pracy po 
przerwie związanej z macierzyństwem, uzależnienia. 
 
Instrumenty aktywnej integracji dla grupy 1 
 
1) Asystent rodziny przyznawany zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
Zadaniem asystenta było asystowanie uczestnikom i ich rodzinom w codziennych czynnościach, 
tj. korzystaniu z usług różnych instytucji, w tym wizytach w nich wraz z uczestnikiem, pomoc 
w organizacji czasu wolnego, podnoszenie poziomu umiejętności wychowawczych, kształtowanie 
nawyku poprawnego wykonywania czynności gospodarczych i prowadzenia domu, gospodarowanie 
budżetem domowym i zarządzanie czasem. Celem działań asystentów rodziny była poprawa 
społecznego funkcjonowania rodzin, diagnozowanie problemów, monitorowanie postępów, poradnictwo 
i wsparcie. 
2) Psycholog decydował o doborze pozostałych instrumentów. Pracował z uczestnikiem pod kątem 
zgłoszonych problemów, motywował do zmiany i wspierał. Rolą psychologa było także diagnozowanie 
zaburzeń i kierowanie do programów o charakterze terapeutycznym lub lekarza psychiatry. 
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Instrumenty aktywnej integracji dla grupy 2 
 
W tej części projektu działania skierowano do osób pozostających bez zatrudnienia. Doradca zawodowy 
pomagał w precyzowaniu i poszerzaniu celów życiowych uczestników, wzmacniał aktywną postawę 
wobec własnej kariery zawodowej oraz wspierał w poruszaniu się na rynku pracy 
i dostosowaniu się do zmian zachodzących na rynku pracy, monitorował i nadzorował poszukiwanie 
zatrudnienia. 
Dodatkowo uczestnicy korzystali ze wsparcia psychologa, który radził jak przezwyciężać problemy 
i motywował do zmiany. 
 
4. Rezultaty projektu 
 
  W 2015 r. realizowano kontrakty socjalne z 69 uczestnikami (52 kobietami i 17 mężczyznami), 
w tym zawarto 5 nowych kontraktów socjalnych. Uczestnicy kontynuowali pracę w dwóch grupach: gr. 
1 – osoby  z rodzin wieloproblemowych i gr. 2 - osoby poszukujące pracy. Obie grupy skorzystały 
z konsultacji  psychologicznych. Psycholog projektu skonsultowała 25 uczestników (20 K i 5 M) oraz 5 
dzieci uczestników, łącznie realizując 64 konsultacje. 
 Z 25 uczestnikami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi pracowały dwie asystentki 
rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
 Doradca zawodowy przeprowadziła 51 godzin konsultacji dla 19 uczestników projektu (13 K i 6 
M).   
   
5. Podsumowanie 
 
Projekt „Wola aktywnej integracji” był realizowany przez zespół projektowy składający się z: 
 

 koordynatora i asystenta projektu, którzy byli odpowiedzialni za prawidłowy przebieg realizacji 
projektu, 

 3 pracowników socjalnych, 

 2 asystentki rodziny, 

 1 psychologa, 

 1 doradcę zawodowego, 

 1 pracownika ds. wolontariatu i działań środowiskowych, 

 wsparciem merytorycznym dla pracowników zespołu projektu był superwizor. 

 

Praca zespołu projektowego odbywała się przy stałej, systematycznej współpracy Działu Finansowo-
Księgowego OPS i innych  pracowników Ośrodka. 
 Z zaplanowanej na realizację projektu w 2015 r. kwoty 123.767,89 zł wydatkowano 111.512,63 
zł (90,10%) z R85395 tj. z dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie 
projektu. 
 
6. Ewaluacja projektu (uczestnicy 2008-2015) 
 
 Ewaluacja projektu „Wola aktywnej integracji” została przeprowadzona w listopadzie i grudniu 
z wykorzystaniem danych z systemu POMOST. Z 404 osób (311 K i 93 M), które wzięły udział 
w projekcie 60% tj. 244 osoby (175 M i 69 M) nie korzystają z pomocy finansowej, a 40% tj. 160 osób 
(136 K i 24 M), nadal korzysta z pomocy finansowej OPS Dzielnicy Wola, a 38 osób (15% spośród 244) 
nie korzysta z pomocy finansowej od roku, w którym zakończyły projekt. 
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10.2 PRACE KONCEPCYJNE NAD NOWYMI PROJEKTAMI 

 
Po zakończeniu i rozliczeniu projektu „Wola aktywnej integracji” rozpoczęły się prace 

koncepcyjne nad nowymi projektami z perspektywy finansowej UE obejmującej lata 2014-2020. 
Wynikiem tych prac było przygotowanie projektu „Wsparcie rodzin na Woli” i złożenie dnia 
26.10.2015 r. wniosku o dofinansowanie. w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-
002/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś 
priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Działanie 9.1 Aktywizacja 
społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; Typ projektu: 
Wsparcie rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, rodzin 
z osobami z niepełnosprawnościami oraz rodzin z innymi osobami niesamodzielnymi i rodziców 
samotnie wychowujących dzieci). W listopadzie wniosek po pozytywnym przejściu etapu weryfikacji 
wymogów formalnych został przekazany do oceny formalnej. W grudniu po otrzymaniu pozytywnej 
oceny formalnej został przekazany do oceny merytorycznej, która zgodne z harmonogramem potrwa 
do 15.03.2016 r. (na konkurs złożono 130 wniosków, czego 54 zostały skierowane do oceny 
merytorycznej). 

 
 Projekt „Wsparcie rodzin na Woli” został zaplanowany zgodnie z regulaminem konkursu na 24 
miesiące w okresie 1.07.2016-30.06.2018 r. Całkowita wartość projektu wynosi 1.192.050,00 zł, w tym 
wnioskowane dofinansowanie 953.640,00 zł (80%) i wkład własny 238.410,00 zł (20%). Wniosek 
o dofinansowanie został opracowany wspólnie ze Stowarzyszeniem OD-DO, które będzie partnerem 
projektu odpowiedzialnym za wdrażanie usług aktywnej integracji i charakterze zawodowym. 
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11. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE. 
 

REJESTR   UMÓW   ZAWARTYCH  w  2015 roku 
o wartości szacunkowej zamówienia powyżej  30 tys. euro 

1 Postępowanie nr: 

SZP-ED-351- 1/15 

Przedmiot zamówienia - świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z 
dziećmi, realizowanych na podstawie art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 
9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 135 tekst jednolity z późniejszymi zmianami). 

 tryb Przetarg nieograniczony - usługi 

 wybrany Wykonawca Fundacja Zdrowie 
Al. Dzieci Polskich 17, 04-730 Warszawa 

 umowa Umowa nr 34/2015 z 22.01.2015r. Realizacja: 02.02 – 18.12.2015r. 

 wartość umowy w PLN 49 250,00 zł (netto = brutto), cena za jedną godzinę usług wynosi 22,00 
zł  

2 Postępowanie nr: 

SZP-ED-351- 2/15 

Przedmiot zamówienia - świadczenie specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach 
wynikających z zaburzeń rozwojowych. Usługi realizowane na 
podstawie art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 
135 tekst jednolity z późniejszymi zmianami). 

 tryb Przetarg nieograniczony - usługi 

 wybrany Wykonawca Centrum Terapii „HYPNOS” Spółka Cywilna 
ul. Skrzetuskiego 2 m 2, 02-726 Warszawa  

 umowa Umowa nr 38/2015 z 25.02.2015r.; realizacja: 02.03 – 30.11.2015r.  

 wartość umowy w PLN 91.000,00 zł, (netto = brutto), cena za jedną godzinę usług wynosi 70,00 
zł  

3 Postępowanie nr: 

SZP-ED-351- 3/15 

Przedmiot zamówienia – realizacja usług cateringowych polegających 
na dostarczaniu przygotowanych przez Wykonawcę gorących obiadów 
w zamkniętych naczyniach jednorazowych – dopuszczono składanie 
ofert częściowych – zamówienie podzielono na 2 części  

 tryb przetarg nieograniczony - usługi 

 wybrany Wykonawca 

Część 1 

Spółdzielnia Socjalna „Kto rano wstaje”  

ul. Żytnia 1A, 01-014 Warszawa 

 umowa Umowa nr 42/2015 z 18.03.2015r.; realizacja: 01.04 – 30.11.2015r. 

 wartość umowy w PLN 66 048,00 zł brutto, netto: 61 155,55 zł ; cena za jeden obiad brutto – 
8,00 zł  

 wybrany Wykonawca 

Część 2 

Spółdzielnia Socjalna „Kto rano wstaje”  

ul. Żytnia 1A, 01-014 Warszawa 

 umowa Umowa nr 43/2015 z 18.03.2015r.; realizacja: 01.04 – 30.11.2015r. 

 wartość umowy w PLN 116 640,00 zł brutto, netto: 108 000,00 zł; cena za jeden obiad brutto: 
12,00 zł  

  Razem: 182 688,00 zł brutto; netto: 169 155,55 zł 

 
4 Postępowanie nr: 

SZP-ED-351- 4/15 

Przedmiot zamówienia - świadczenie specjalistycznych usług 
opiekuńczo-readaptacyjnych na rzecz osób powyżej 60 roku życia, 
które ze względu na szczególny stan zdrowia wymagają opieki i 
pielęgnacji w miejscu zamieszkania, mieszkańców Dzielnicy Wola m. 
st. Warszawy 

 tryb przetarg nieograniczony - usługi 

 wybrany Wykonawca Fundacja Zdrowie 
Al. Dzieci Polskich 17, 04 – 730 Warszawa 

 umowa Umowa Nr 41/2015 z dnia 16.03.2015r. Realizacja: 01.04 – 30.11.2015r. 
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 wartość umowy w PLN 237 600,00 zł (netto = brutto), cena za godzinę usług: 22,00 zł 

 

5 Postępowanie nr: 

SZP-ED-351- 6 /15 

Przedmiot zamówienia - przygotowanie i wydawanie gorących 
posiłków, dla osób uprawnionych przez Zamawiającego, w lokalu 
gastronomicznym będącym w dyspozycji Wykonawcy, zamówienie 
podzielono na dwie części i dopuszczono składanie ofert częściowych 

 tryb przetarg nieograniczony - usługi 

 wybrany Wykonawca 

Część 1 

Agencja Służby Społecznej Kościelak Spółka Jawna 

ul. Kwiatowa 7a, 02-579 Warszawa 

 umowa Umowa Nr 56/2015 z 15.04.2015r., realizacja: 01.04 – 30.11.2015r. 

 wartość umowy w PLN 97020,00 zł brutto [netto 89 833,33], cena burto za 1 obiad: 10,50 zł 

 wybrany Wykonawca 

Część 2 

Agencja Służby Społecznej Kościelak Spółka Jawna 

ul. Kwiatowa 7a, 02-579 Warszawa 

 umowa Umowa Nr 57/2015 z 15.04.2015r., realizacja: 01.04 – 30.11.2015r. 

 wartość umowy w PLN 97020,00 zł brutto [netto 89 833,33], cena burto za 1 obiad: 10,50 zł 

  Razem: 194 040,00 zł brutto, netto: 179 666,66 zł 

6 Postępowanie nr: 

SZP-ED-351- 7/15 

Przedmiot zamówienia - świadczenie usług opiekuńczych o 
charakterze gospodarczym – rejon 1 - obszar znajdujący się na północ 
od linii ulic: Górczewskiej, Leszno, Solidarności, wraz z mieszkańcami 
tych ulic. 

 tryb zamówienie z wolnej ręki - art. 67 ust 1 pkt 6 – zamówienie 
uzupełniające oraz art. 6a 

- usługi 

 wybrany Wykonawca 

 

Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 

ul. Hoża 62, 00-682 Warszawa 

 umowa Umowa Nr 62/2015 z dnia 17.06.2015r., realizacja: 01.08 – 30.09.2015r. 
- sierpień warunkowo 

 wartość umowy w PLN 58 710,00 zł [netto = brutto], cena za jedną godzinę usług: 10,30 zł 

 
7 Postępowanie nr: 

SZP-ED-351- 8 /15 

Przedmiot zamówienia - świadczenie usług opiekuńczych o 
charakterze gospodarczym – rejon 2 - z obszaru znajdującego się na 
południe od linii ulic: Górczewskiej, Leszno, Solidarności, bez 
mieszkańców tych ulic. 

 tryb zamówienie z wolnej ręki - art. 67 ust 1 pkt 6 – zamówienie 
uzupełniające oraz art. 6a 

- usługi 

 wybrany Wykonawca Agencja Służby Społecznej Kościelak Spółka Jawna, ul. Kwiatowa 7A, 02-
579 Warszawa 

 umowa Umowa Nr 63/2015 z dnia 17.06.2015r. realizacja: 01.08 – 30.09.2015r. 
- sierpień warunkowo 

 wartość umowy w PLN 55 512,00 zł [netto = brutto], cena za jedną godzinę usług: 10,28 zł 

 

8 Postępowanie nr: 

SZP-ED-351- 9 /15 

Przedmiot zamówienia - świadczenie specjalistycznych usług 
opiekuńczych w zakresie pielęgnacji, których istotą jest opieka 
higieniczna oraz zalecona przez lekarza pielęgnacja na rzecz osób, 
które ze względu na szczególny stan zdrowia wymagają opieki i 
pielęgnacji w miejscu zamieszkania 
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 tryb zamówienie z wolnej ręki - art. 67 ust 1 pkt 6 – zamówienie 
uzupełniające oraz art. 6a 
- usługi 

 wybrany Wykonawca Agencja Służby Społecznej Kościelak Spółka Jawna, ul. Kwiatowa 7A, 02-
579 Warszawa 

 umowa Umowa nr 64/2015 z dnia 17.06.2015r. na okres 01.08 – 30.11.2015r. 

 wartość umowy w PLN 40 185,60 zł [netto = brutto], cena za jedną godzinę usług: 12,48 zł 

9 Postępowanie nr: 

SZP-ED-351- 10/15 

Przedmiot zamówienia - świadczenie specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

 tryb Przetarg nieograniczony - usługi 

 wybrany Wykonawca 

 

Fundacja Zdrowie 

Al. Dzieci Polskich 17, 04 – 730 Warszawa 

 umowa Umowa nr 65/2015 z dnia 17.06.2015r. Na okres: 01.08 – 31.12.2015r. 

 wartość umowy w PLN 81 700,00 zł [netto = brutto], cena za jedna godzinę usług: 19,00 zł 

10 Postępowanie nr: 

SZP-ED-351-11/15 

Przedmiot zamówienia- świadczenie usług opiekuńczych o charakterze 
gospodarczym- na rzecz osób wymagających opieki w miejscu 
zamieszkania, mieszkańców Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Oferty 
częściowe: część 1- rejon 1 i część 2- rejon 2 

 

 tryb Przetarg nieograniczony - usługi 

 wybrany Wykonawca Część 1 - rejon 1  

Postępowanie w tej części unieważniono 

 wybrany Wykonawca 

Część 2 – rejon 2 

 

Agencja Służby Społecznej Kościelak Spółka Jawna, ul. Kwiatowa 7A, 02-
579 Warszawa 

 umowa Umowa nr 68/2015 z dnia 15.07.2015r. na okres: 01.10.2015r. - 
31.10.2016r. 

 wartość umowy w PLN 794 937,00 zł [netto = brutto], cena za jedna godzinę usług: 10,90 zł 

11 Postępowanie nr: 

SZP-ED-351- 12/15 

Przedmiot zamówienia - świadczenie usług opiekuńczych o 
charakterze gospodarczym – na rzecz osób wymagających opieki w 
miejscu zamieszkania, mieszkańców Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. 
rejon 1 

 tryb Przetarg nieograniczony - usługi 

 wybrany Wykonawca 

 

Fundacja Zdrowie 

Al. Dzieci Polskich 17, 04 – 730 Warszawa 

 umowa Umowa nr 70/2015 z dnia 11.08.2015r. na okres: 01.10.2015r. - 
31.10.2016r. 

 wartość umowy w PLN 836 678,70 zł [netto = brutto], cena za jedna godzinę usług: 10,89 zł 

12 Postępowanie nr: 

SZP-ED-351- 13/15 

Przedmiot zamówienia - świadczenie specjalistycznych usług 
opiekuńczych w zakresie pielęgnacji, których istotą jest opieka 
higieniczna oraz zalecona przez lekarza pielęgnacja 

 tryb Przetarg nieograniczony - usługi 

 wybrany Wykonawca Agencja Służby Społecznej Kościelak Spółka Jawna, ul. Kwiatowa 7A, 02-
579 Warszawa 

 umowa Umowa nr 98/2016 z 16.10.2015r. Na okres: 01.12.2015r. - 
30.11.2016r., 

 wartość umowy w PLN 125 580,00 zł [netto = brutto], cena za jedna godzinę usług: 13,00 zł 

13 Postępowanie nr: Przedmiot zamówienia - świadczenie specjalistycznych usług 
opiekuńczo-readaptacyjnych, na rzecz osób powyżej 60 roku życia 
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SZP-ED-351- 15/15 

 tryb zamówienie z wolnej ręki - art. 67 ust 1 pkt 6 – zamówienie 
uzupełniające - usługi 

 wybrany Wykonawca Fundacja Zdrowie 
Al. Dzieci Polskich 17, 04 – 730 Warszawa 

 umowa Umowa nr 99/2015 z dnia 28.10.2015r. Na okres 01.12.2015r. - 
31.03.2016r. 

 wartość umowy w PLN 118 800,00 zł [netto = brutto], cena za jedną godzinę usług 22,00 zł 
 

14 Postępowanie nr: 

SZP-ED-351-16 /15 

Przedmiot zamówienia - dostarczanie przygotowanych przez 
Wykonawcę gorących obiadów w zamkniętych naczyniach 
jednorazowych dla osób uprawnionych wskazanych przez 
Zamawiającego,  

 tryb zamówienie z wolnej ręki - art. 67 ust 1 pkt 6 – zamówienie 
uzupełniające - usługi 

 wybrany Wykonawca Spółdzielnia Socjalna „Kto rano wstaje”  
ul. Żytnia 1A, 01-014 Warszawa 

 umowa Umowa nr 101/2015 z dnia 04.11.2015r. Na okres 01.12.2015r. - 
31.03.2016r., 

 wartość umowy w PLN 33 008,00 zł brutto [netto: 30 562,96 zł], cena brutto za jeden obiad 
8,00 zł 

15 Postępowanie nr: 

SZP-ED-351-17 /15 

Przedmiot zamówienia - dostarczanie przygotowanych przez 
Wykonawcę gorących obiadów w zamkniętych naczyniach 
jednorazowych do mieszkań osób uprawnionych, 

 

 tryb zamówienie z wolnej ręki - art. 67 ust 1 pkt 6 – zamówienie 
uzupełniające - usługi 

 wybrany Wykonawca Spółdzielnia Socjalna „Kto rano wstaje”  
ul. Żytnia 1A, 01-014 Warszawa 

 umowa Umowa nr 102/2015 z dnia 04.11.2015r. Na okres 01.12.2015r. - 
31.03.2016r., 

 wartość umowy w PLN 58 320,00 zł brutto [netto: 54 000,00 zł], cena brutto za jeden obiad 
12,00 zł 

16 Postępowanie nr: 

SZP-ED-351- 18/15 

Przedmiot zamówienia - przygotowanie i wydawanie gorących 
posiłków, zwanych w treści umowy obiadami, dla osób uprawnionych 
przez Zamawiającego, w lokalu gastronomicznym będącym w 
dyspozycji Wykonawcy,  

 

 tryb zamówienie z wolnej ręki - art. 67 ust 1 pkt 6 – zamówienie 
uzupełniające - usługi 

 wybrany Wykonawca Agencja Służby Społecznej Kościelak Spółka Jawna, ul. Kwiatowa 7A, 02-
579 Warszawa 

 umowa Umowa nr 103/2015 z 04.11.2015r. , na okres: 14.12. 2015r. - 
29.02.2016r. Umowa nr 104/2015 z 04.11.2015r. , na okres: 28.12.2015 
– 29.02.2016r.  

 wartość umowy w PLN 43 365,00 zł brutto [netto: 40 152,78 zł], cena za jeden obiad: 10,50 zł 
brutto 
35 280,00 zł brutto [netto: 31 666,67 zł], cena za jeden obiad: 10,50 zł 
brutto 
razem: 78 645,00 zł brutto [netto: 72 819,45 zł] 

 
17 Postępowanie nr: 

SZP-ED-351- 22 /15 

Przedmiot zamówienia - dostawa bonów towarowych 
upoważniających osoby uprawnione przez Zamawiającego, będące 
świadczeniobiorcami pomocy społecznej, do nabywania po relatywnie 
niskich cenach pełnowartościowych produktów, o których mowa w § 3 
ust 1 i 2, w wyznaczonych placówkach handlowych znajdujących się w 
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Warszawie w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola i dzielnicach 
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie, 

 

 tryb Przetarg nieograniczony - dostawa 

 wybrany Wykonawca Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.,  
ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa,  

 umowa Umowa nr 117/2015 z dnia 17.12.2015r. Na okres 17.12.2015r. - 
30.11.2016r. 

 wartość umowy w PLN 192.000,00 zł brutto [kwota brutto = kwocie netto] 
 

18 Postępowanie nr: 
SZP-ED-351- 23 /15 

Przedmiot zamówienia - świadczeniu specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

 tryb zamówienie z wolnej ręki - art. 67 ust 1 pkt 6 – zamówienie 
uzupełniające - usługi 

 wybrany Wykonawca 

 

Fundacja Zdrowie 
Al. Dzieci Polskich 17, 04 – 730 Warszawa 

 umowa Umowa nr 113/2015 z 9.12.2015r., na okres 01.01 – 31.03.2016 r.  

 wartość umowy w PLN 40 850 zł brutto (kwota brutto = kwocie netto), cena za 1 godzinę usług: 
19,00 zł 

19 Postępowanie nr: 
SZP-ED-351- 24/15 

Przedmiot zamówienia - świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z 
dziećmi 

 tryb zamówienie z wolnej ręki - art. 67 ust 1 pkt 6 – zamówienie 
uzupełniające - usługi 

 wybrany Wykonawca 

 

Fundacja Zdrowie 

Al. Dzieci Polskich 17, 04 – 730 Warszawa 

 umowa Umowa 121/2015 z 22.12.2015r., na okres: 04.01 – 30.06.2016r. 

 wartość umowy w PLN 24 750,00 zł, [kwota netto jest równa kwocie brutto], cena za 1 godz. 
usług: 22,00 zł 

20 Postępowanie nr: 
SZP-ED-351- 26/15 

Przedmiot zamówienia - świadczenia usług pogrzebowych na rzecz 
osób zmarłych, którym Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany 
zapewnić sprawienie pogrzebu 

 tryb zamówienie z wolnej ręki - art. 67 ust 1 pkt 6 – zamówienie 
uzupełniające - usługi 

 wybrany Wykonawca 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o.  

ul. Redutowa 25, 01-106 Warszawa 

 umowa Umowa nr 173/2015 z dnia 28.12.2015r., na okres: 01.01 – 30.06.2016r. 

 wartość umowy w PLN 81 648,00 zł brutto [75 600,00 zł netto], cena za 1 pogrzeb brutto: 2 
041,20 zł 

21 Postępowanie nr: 

SZP-ED-351- 28/15 

Przedmiot zamówienia - zapewnienie gorących posiłków uczniom, 
którym Ośrodek przyznaje prawo do ich spożywania w oparciu o 
obowiązujące przepisy ustawy z dnia 12 marca 2014r. o pomocy 
społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. Nr 163 ze zmianami) i ponosi 
za nie odpłatność 

 tryb zamówienie z wolnej ręki - art. 67 ust 1 pkt 1 lit. a – zamówienie 
udzielane z podziałem na części - usługi 

 wybrany Wykonawca 

 

Firmy cateringowe świadczące usługę przygotowania i wydawania 
obiadów w szkołach w liczbie 41 

 umowa Zawarto 41 umów 

 wartość umowy w PLN 529 936,40 zł brutto, netto: 490 774,44 zł 
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Ogółem przeprowadzono 21 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości 
szacunkowej powyżej 30 tys. euro, w tym: 

 w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzono 10 postępowań,  
 w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 udzielono 10 zamówień 

uzupełniających, 
 w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust 1 pkt 1 lit a – 1 postępowanie z 

podziałem na 41 części, 
 ogółem udzielono zamówień w 21 postępowaniach, 
 wartość podpisanych umów brutto: 3 905 838,70 zł; netto 3 820 132,36 zł  

W 3 postępowaniach przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego zastosowano klauzule 
społeczne, podstawa prawna art. 29 ust 4 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

W 3 postępowaniach przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego jednym z kryteriów były 
aspekty społeczne.  

Te same zasady zastosowania klauzul społecznych dotyczyły zamówień uzupełniających. 
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12. PLANY I ZAMIERZENIA NA ROK 2016. 

Świadczenia pomocy społecznej przyznane decyzją administracyjną w roku 2015 r. otrzymały 
3.140 rodziny, w których żyje 5.535 osób. Prowadzone przez pracowników socjalnych postępowania 
administracyjne zostały zakończone wydaniem 23.496 decyzji administracyjnych.  

Zgodnie z wyznaczonym w poprzednim roku kierunkiem, w 2015 r. realizowaliśmy aktywne formy 
wsparcia i pomocy społecznej, w tym środowiskową metodę pracy socjalnej, opartą na modelu 
organizowania społeczności lokalnej, projekty socjalne, prace społecznie użyteczne, współpracę 
z partnerami społecznymi i włączając się w aktywną politykę społeczną, poprzez stosowanie klauzul 
społecznych.  

W zrealizowanej w 2015 r. ofercie z zakresu pomocy społecznej, poza świadczeniami 
pieniężnymi, rzeczowymi i w formie usług ( przyznawanymi decyzjami administracyjnymi) znalazły się 
działania m.in. z zakresu informowania o uprawnieniach, poradnictwa i pracy socjalnej ( obejmującej 
podejmowane przez pracowników socjalnych czynności takie jak m.in. rozmowa wspierająca, 
pokazywanie i tłumaczenie konsekwencji decyzji i działań, wskazywanie możliwych rozwiązań, 
towarzyszenie w załatwianiu spraw, pomoc w wypełnieniu dokumentów i wiele innych, mających na celu 
szeroko rozumiane wsparcie służące wzmocnieniu lub odzyskaniu umiejętności osób i rodzin do 
funkcjonowania społecznego i pełnienia ról społecznych). Ośrodek był realizatorem Programu 
Aktywizacja i Integracja, w tym prac społecznie- użytecznych. Co warte podkreślenia, obserwujemy 
stale rosnący odsetek osób, mieszkańców Dzielnicy Wola, którzy korzystają wyłącznie z tych właśnie 
„niematerialnych” form pomocy. Spośród wszystkich osób, którym udzielono pomocy społecznej, 
wyłącznie z pracy socjalnej w 2013 r. skorzystało 11, 5% osób, w 2014 r. 13,39% osób a w 2015 r. 
16,18% osób. Biorąc pod uwagę ogromne znaczenie tej formy pomocy i dążenie do zwiększenia 
możliwości jej udzielania i efektywności Ośrodek podjął działania w kierunku wprowadzenia modelu 
„rozdzielenia pracy socjalnej od prowadzenia postępowań administracyjnych”, tj. realizacji postępowań 
administracyjnych w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń pomocy społecznej oraz prowadzenia 
pracy socjalnej. Od jesieni 2015 r. w Ośrodku pracował zespól roboczy ds. rozdzielnia pracy socjalnej 
od prowadzenia postępowań administracyjnych. Pilotażowe wdrożenie wypracowanych przez zespół 
rozwiązań jest dużym wyzwaniem zaplanowanym do realizacji na 2016 r. 

Intensywnie kontynuowane były działania środowiskowe realizowane z wykorzystaniem pracy 
socjalnej, opartej na modelu organizowania społeczności lokalnej. Pracownicy Ośrodka w 2015r, 
podobnie jak w roku ubiegłym, byli aktywnymi uczestnikami Partnerstwa „Młyn na Woli” oraz liderami 
działań środowiskowych na Piaskowej. Byli animatorami i współrealizatorami wielu działań mających na 
celu pobudzenie aktywności mieszkańców , zmierzającej do zmiany rzeczywistości społecznej. 
Podejmowali działania przede wszystkim z mieszkańcami, ale również wieloma partnerami społecznymi 
w tym wolontariuszami, organizacjami pozarządowymi i podmiotami publicznymi. Dowodem uznania dla 
pracy organizatorów społeczności lokalnej było w 2015 r. uzyskanie przez organizatora społeczności 
lokalnej będącego pracownikiem socjalnym naszego Ośrodka wyróżnienia Wojewody Mazowieckiego.  

Ośrodek realizował 3 projekty socjalne „PO WOLI do pracy”, „Bezpieczna Zima” oraz „Grajki- 
Czytajki”, adresowane do różnych odbiorców: od dzieci, poprzez osoby dorosłe w trudnej sytuacji na 
rynku pracy, po osoby bezdomne, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, bo przebywające 
w okresie zimowych w miejscach niemieszkalnych. Także każdy z tych projektów realizowany był 
w partnerstwie, łącząc działania Ośrodka i pracowników socjalnych z działaniami przedstawicieli 
organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. 
Uzupełnieniem działań Ośrodka było stosowanie w naszych zamówieniach publicznych klauz 
społecznych i aspektów społecznych. Realizacja społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych 
jest zgodna z celami pomocy społecznej i misją pomocy społecznej. Dzieliliśmy się naszymi 
doświadczeniami w tym zakresie m.in. podczas konferencji zorganizowanej 21.11.2015 przez Urząd 
Zamówień Publicznych, a także na łamach dziennika Rzeczpospolita. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami priorytetem, w podejmowanych przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, była realizacja i rozwój oferty na rzecz rodzin 
przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze. Realizacja tego zadania oparta o przepisy 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, założenia polityki społecznej m.st. Warszawy 
przyjęte w Strategii Społecznej Warszawy , w szczególności programie operacyjnym „Rodzina” oraz 
rozpoznane przez pracowników OPS problemy obejmuje składający się z 14 elementów Program 
Pomocy Dziecku i Rodzinie (PPDR). Charakterystyczną cechą tego, co roku rozwijanego i 
modyfikowanego stosownie do potrzeb Programu, jest różnorodność form, metod, sposób pracy. Oferta 
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programu obejmuje działania grupowe i indywidualne, krótko i długookresowe, realizowane w miejscu 
zamieszkania i poza nim, o zróżnicowanym charakterze ( działania wspierające, edukacyjne, 
opiekuńcze). Program obejmuje, co ważne, zajęcia opiekuńcze dla dzieci, umożliwiając w ich czasie 
udział rodzicom w zajęciach do nich adresowanych. Warto podkreślić rozszerzenie w 2015r Programu 
PPDR o Pilotażowy Program Rozwoju Umiejętności Rodzicielskich dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną wychowujących małoletnie dzieci - działanie nowatorskie, a nawet pionierskie. Cieszy nas 
także powstanie w 2015r w efekcie oddolnej inicjatywy rodziców uczestniczących w warsztatach 
umiejętności wychowawczych Klubu MAM WOLI, stanowiącego zalążek działań samopomocowych. 
Ośrodek wsparł i będzie w 2016r wspierał tę inicjatywę. 

Za duży sukces uznajemy utrzymanie w 2016r ( mimo braku, przez 9 miesięcy, środków 
Europejskiego Funduszu Socjalnego, który wcześniej, w części finansował to zadanie oraz 
ograniczonego, w porównaniu do lat poprzednich, dofinansowania ze środków budżetu państwa) stanu 
zatrudnia asystentów rodziny. W 2015r 9 asystentów rodziny objęło długofalowym wsparciem 132 
rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji rodzicielskich. Oferta Ośrodka Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ze względu na swój szeroki i zróżnicowany charakter, 
prezentowana była na Ogólnopolskim Zlocie Asystentów Rodziny w Warszawie, gdzie oprócz 
zdobywania nowej wiedzy i podnoszenia kompetencji, asystenci mieli możliwość wymiany doświadczeń 
i integracji z asystentami z różnych regionów Polski.  

W 2015 r Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy kontynuował rozwój, 
szerokich już i wyróżniających Wolę na tle Warszawy, działań w zakresie wspierania osób i rodzin 
doświadczających przemocy w rodzinie. „Rodzina bez przemocy”- Program Wsparcia i Pomocy dla 
Osób Doznających Przemocy oparty jest na modelu wypracowanym w zakresie wspierania rodzin 
przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze, cechuje go więc podobne zróżnicowanie form 
i metod pracy. Dotychczasowe działania w ramach programu ( poradnictwo i konsultacje indywidualne, 
4 różnego rodzaju grupy i 2 programy środowiskowe, w tym 1 o charakterze profilaktycznym) zostały 
uzupełnione o mediacje. Ponadto znacznie ( z 356 do 538) wzrosła liczba osób doświadczających 
przemocy, które skorzystały z udzielanego przez pracowników Ośrodka specjalistycznego poradnictwa. 
Ośrodek bardzo znacząco zaangażowany był w realizację procedury „Niebieskiej Karty” oraz obsługę 
administracyjną Zespołu Interdyscyplinarnego ( którego siedzibą jest lokal Działu Wsparcia i Pomocy 
naszego Ośrodka przy Karolkowej 58a i którego Przewodniczącą jest pracownik naszego Ośrodka, 
Kierownik Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie). W 2015r wpłynęło do ZI 335 Niebieskich Kart, w tym 82 
założone przez pracowników Ośrodka. Działało 206 grup roboczych, które odbyły 731 posiedzeń, przy 
czym w 712 posiedzeniach brali udział pracownicy Ośrodka, a 85% z nich prowadzili. Wskazuje to na 
ogromny udział Ośrodka w realizacji tego zadania. Zarówno wystąpienie pokontrolne NIK jak i 
rekomendacje Biura Audytu m.st Warszawy, wskazują skalę obciążenia organizacyjnego ośrodka tym 
zadaniem , dlatego też niezbędne jest zwiększenie zatrudnienia.  

W 2015r obchodzona była „Osiemnastka na Żytniej”- impreza integracyjno- okolicznościowa z 
okazji 18 rocznicy funkcjonowania w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola 
Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych (ŚDS). Jest on jednym 
z elementów zintegrowanego systemu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi. Dzięki 
wprowadzonym w życie w 2015r regulacjom prawnym (ustawa z 25 czerwca 2015r o zmianie ustawy 
o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw) system ten może nadal działać w strukturze 
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Znaczenie działającego w oparciu 
o lokal na Żytniej 75/77 systemu (ŚDS, świetlica Opiekuńcza dla Osób z Chorobą Alzheimera, Klubu 
„Pod Daszkiem” dla osób z długotrwale chorych) jego wagę dla społeczności lokalnej i zakorzenienie w 
niej potwierdza przyznanie „zespołowi pracowników Wolskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
z Żytniej”, głosami mieszkańców Dzielnicy, Nagrody Dobrej Woli. Nagroda ta zobowiązuje nas do 
utrzymania na najwyższym poziomie oferty na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. 

Przed Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2016 r. stoją poważne 
wyzwania. Poza, wspomnianym wyżej, pilotażowym wdrożeniem modelu rozdzielenia pracy socjalnej 
od prowadzenia postępowań administracyjnych, wdrażana będzie tzw. ustawa 500+ oraz nowelizacja 
ustawy o pomocy społecznej w części dotyczącej organizacji pomocy dla osób bezdomnych. Wiele 
pytań rodzi wejście w życie 5 września 2016 r. nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, która 
zobowiązuje m.in. do kierowania osób bezdomnych do schronisk i schronisk specjalistycznych 
w trybie decyzji administracyjnej. Jak wskazaliśmy na Woli znajduje się 357 miejsc w prowadzonych 
przez 2 organizacje pozarządowe schroniskach i schroniskach specjalistycznych, skorzystało z nich 
w 2015r ponad 1500 osób bezdomnych. Na dzień dzisiejszy Ośrodek nie dysponuje kadrą 
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wystarczającą do przeprowadzenia postępowań dotyczących skierowania do placówki wobec takiej 
liczby osób. Ostatnim, koniecznym do zasygnalizowania wyzwaniem, jest pozyskanie środków unijnych 
na realizację zadań z zakresu (aktywnej) pomocy społecznej. Ośrodek przygotował w 2015 r. wniosek, 
który jest aktualnie w trakcie oceny merytorycznej i przygotowuje się do złożenia wniosku na realizacje 
projektu adresowanego do OPS-ów w nowej perspektywie finansowej. 

Realizując działania merytoryczne, w tym, w ramach projektów tzw. „unijnych”, będziemy nadal 
systematycznie wdrażać różne rozwiązania z zakresu nowych technologii. Już dziś OPS Wola jest 
liderem warszawskiej pomocy społecznej w wykorzystaniu przez świadczeniobiorców kart 
przepłaconych. Wprowadziliśmy także karty magnetyczne rejestrujące korzystanie przez 
świadczeniobiorców z posiłków w jadłodajniach. Planujemy dalsze działania w tym zakresie, mając na 
uwadze z jednej strony efektywność i ekonomikę działań OPS, a z drugiej zapobieganie marginalizacji, 
w tym wykluczeniu technologicznemu świadczeniobiorców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

___________________________________________________________________________________________ 
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy za rok 2015 

111 

 

SPIS TABEL 

Tabela 1. Liczba mieszkańców Dzielnicy Wola wg pobytu. ...................................................................................... 5 

Tabela 2. Liczba mieszkańców z podziałem na płeć uwzględniając charakter pobytu. ............................................ 5 

Tabela 3. Liczba mieszkańców z podziałem na wiek i płeć. ...................................................................................... 5 

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

stosunku do wszystkich mieszkańców. ..................................................................................................................... 6 

Tabela 5. Udział procentowy mieszkańców w grupach wiekowych w stosunku do wszystkich mieszkańców. ....... 6 

Tabela 6. Liczba dzieci z podziałem na wiek. ............................................................................................................ 6 

Tabela 7. Liczba placówek przedszkolnych i szkolnych wraz z liczbą dzieci/uczniów na poszczególnych 

poziomach nauczania ze stanem na 31.12.2015 r. ................................................................................................... 8 

Tabela 8. Struktura organizacyjna OPS w 2015 r. ................................................................................................... 12 

Tabela 9. Charakterystyka gospodarstw domowych korzystających z pomocy OPS. ............................................ 22 

Tabela 10. Zestawienie zasiłków celowych- wartość i przeznaczenie. ................................................................... 26 

Tabela 11. Opłatność za usługi opiekuńcze o charakterze gospodarczym. ............................................................ 35 

Tabela 12. Odpłatność za specjalistyczne usługi w zakresie pielęgnacji. ............................................................... 35 

Tabela 13. Odpłatność za usługi opiekuńczo- readaptacyjne................................................................................. 36 

Tabela 14. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńczo- readaptacyjne........................................................ 37 

Tabela 15. Usługi opiekuńcze w 2015- zestawienie zbiorcze. ................................................................................ 37 

Tabela 16. Wykaz Wykonawców oraz ceny za  usługi w 2015 r. ............................................................................ 38 

Tabela 17. Specjalistyczne poradnictwo w 2015 r. ................................................................................................. 47 

Tabela 18. Wybrane wskaźniki ilościowe pomocy udzielonej przez OPS w 2015 r. ............................................... 52 

Tabela 19. Rodziny objęte specjalistyczną pomocą w latach 2011-2015. .............................................................. 53 

Tabela 20. Działania o charakterze interwencyjnym podejmowane w zakresie ochrony dziecka przed 

zaniedbaniem i przemocą, podejmowane na przestarzenie ostatnich 5 lat. ......................................................... 54 

Tabela 21. Dane liczbowe, obrazujące działania w zakresie pracy z rodziną naturalną dzieci przebywającymi w 

pieczy zastępczej. ................................................................................................................................................... 57 

Tabela 22. Problemy występujące w rodzinach objętych asystą rodzinną. ........................................................... 58 

Tabela 23. Dzieci w rodzinach objętych asystą, przebywające w pieczy zastępczej. ............................................. 59 

Tabela 24. Usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi. ................................................................................................ 68 

Tabela 25. Usługi specjalistyczne dla rodzin z dziećmi. .......................................................................................... 69 

Tabela 26. Programy realizowane w ramach Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie. ............................................ 69 

Tabela 27. Profilaktyczne wyjazdy dla rodzin zorganizowane w 2015 r. ................................................................ 70 

Tabela 28. Poradnictwo indywidualne dla rodzin dotkniętych przemocą w latach 2011- 2015. ........................... 74 

Tabela 29. Współpracę DWPR z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. .......................................................... 81 

Tabela 30. Wiek uczestników dziennego pobytu. .................................................................................................. 83 

Tabela 31. Sytuacja rodzinna uczestników dziennego pobytu. .............................................................................. 83 

Tabela 32. Długość korzystania z pobytu dziennego  (na dzień 31.XII.2015 r.). ..................................................... 83 

Tabela 33. Wykaz zajęć realizowanych w ramach Programu "Aktywny Senior". ................................................... 86 

Tabela 34. Informacje najczęściej udzielane Seniorom w Punkcie Informacyjnym. .............................................. 89 

                                                                                                                                                                           

Wykres 1.   Środki finansowe OPS w 2015 r. ..........................................................................................................19 

Wykres 2.    Porównanie wartości świadczeń 2014/2015. .....................................................................................23 

 


