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1.WSTĘP- INFORMACJE O DZIELNICY WOLA
  

POŁOŻENIE
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.

CHARAKTERYSTYKA
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 
terenami parkowymi:  Lasek na Kole,  Park Moczydło,  Park Szymańskiego,  Park Sowińskiego. 
Wola to dzielnica z bogatą historią, których świadectwem są pomniki, cmentarze 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.  Likwidowane są  powoli  zaniedbania  architektoniczne.  W 
miejsce starych fabryk powstają centra biznesu, handlu i  usług, a przedwojenne kamienice są 
kapitalnie remontowane lub w ich miejsce powstają nowoczesne gmachy. 

INFRASTRUKTURA ZWIĄZANA Z ŻYCIEM SPOŁECZNYM NA WOLI

Edukacja

Na Woli funkcjonuje 30 przedszkoli, do których uczęszcza 2 746 dzieci, a 333 dzieci – uczęszcza 
do oddziałów przedszkolnych w 12 szkołach podstawowych.

Blisko 17 tysięcy dzieci i młodzieży pobiera naukę w wolskich szkołach. Poniższa tabela (Tabela 
nr  1)  przedstawia  dane  o  ilości  szkół  i  uczniów  na  poszczególnych  poziomach  nauczania 
(przedziałach  wiekowych).  Dane  te  są  istotne  dla  planowania  działań  w  zakresie  profilaktyki 
uzależnień, zachowań problemowych, zagospodarowania czasu wolnego.

Poziom nauczania Ilość szkół Liczba uczniów

Szkoły podstawowe 14 4842

Gimnazja 9 3038

Szkoły ponadgimnazjalne 36 szkół w 11 zespołach 

6 samodzielnych LO

8902

Łącznie 65 16 782

Tabela  1. Zestawienie ilości szkół i uczniów na poszczególnych poziomach nauczania
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W  dzielnicy  funkcjonują  3  poradnie  psychologiczno-pedagogiczne,  które  oprócz  ustawowych 
zadań realizują programy wsparcia i pomocy dla dzieci i rodzin dysfunkcyjnych.

Placówki edukacji pozaszkolnej: Zespól Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej, Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy. 

Na Woli od ubiegłego roku działa Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Służba zdrowia

Placówki  publicznej  służby  zdrowia:  8  przychodni  rejonowych,  4  placówki  lecznictwa 
specjalistycznego, w tym Przychodnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, oraz 
7 szpitali.

Kultura

Wola  posiada również  bogate  zasoby  w dziedzinie  kultury:  2  teatry,  9  muzeów,  15 bibliotek
i wypożyczalni 2 ośrodki kultury oraz 11 ważnych zabytków w tym najbardziej znane to Pawiak, 
Reduta Ordona, Mur Getta, Dworzec Warszaw-Główna.

Placówki  te  stanowią  ważne  zaplecze  dla  prowadzonych  przez  Ośrodek  programów 
edukacyjnych,  socjoterapeutycznych,  rozwojowych  dla  dzieci,  młodzieży,  dorosłych  i  całych 
rodzin.  Od  wielu  lat  Ośrodek  ściśle  współpracuje  z  Ośrodkiem  Kultury  im.  Żeromskiego
i  Domem  Kultury  “Działdowska”  organizując  zabawy,  okazjonalne  spotkania  integracyjne  dla 
różnych  grup  mieszkańców  dzielnicy  objętych  pomocą  Ośrodka,  a  także  przedstawienia 
profilaktyczne, uroczyste finałowe imprezy dzielnicowych konkursów, programów i tp.

Kultura fizyczna

W ostatnich latach w Dzielnicy Wola powstało (najwięcej w Warszawie) nowoczesnych obiektów 
sportowych.  Obecnie  funkcjonują  w  dzielnicy  4  baseny,  2  hale  sportowe,
9  klubów  sportowych  i  7  ośrodków  rekreacyjno-sportowych.  Problemem  jest  dostępność 
prowadzonych tam działań.  Dla dzieci,  młodzieży,  seniorów, osób niepełnosprawnych,  a więc 
grup  którym  zajęcia  aktywizujące,  usprawniające  są  najbardziej  potrzebne,  oferta  w  nowych 
obiektach jest zbyt droga. 

Placówki pomocy społecznej

Na  Woli  funkcjonują:  1  niepubliczny  i  3  publiczne  Domy  Pomocy  Społecznej  oraz
1  Niepubliczny  Zakład  Opiekuńczo  –  Leczniczy,  2  Domy  Dziecka,  1  –  Ośrodek  Interwencji 
Kryzysowej,  1  –  Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy,  14  świetlic  opiekuńczo-  wychowawczych, 
Ośrodek dla Uchodźców, 7 noclegowni i schronisk dla bezdomnych, w których zapewnionych jest 
ok.  800  miejsc  (w  okresie  zimowym  liczba  ta  wzrasta  do  1000-1100),  1  –  stołówka  dla 
bezdomnych  i  ubogich  wydająca  bezpłatne  posiłki  i  1-  poradnia  zdrowia  dla  bezdomnych 
prowadzona przez „Lekarzy Nadziei”, placówki integracyjne, a wśród nich: 2 placówki Warsztatów 
Terapii  Zajęciowej  dla  osób  niepełnosprawnych  intelektualnie,  Specjalistyczne  Centrum 
Rehabilitacji, dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi i motorycznymi.

Partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej  i  innych publicznych instytucji  pomocy społecznej  są 
organizacje  pozarządowe,  które  realizują  zadania  w  zakresie  pomocy:  chorym, 
niepełnosprawnym,  starym,  bezdomnym,  uzależnionym,  więźniom,  bezrobotnym,  rodzinom 
niewydolnym  i  dysfunkcyjnym,  szczególnie  dzieciom.  Funkcjonują  także  związki  zrzeszające 
seniorów i kombatantów.

Na Woli  ma swoją siedzibę: Urząd Pracy m. st. Warszawy, Wojewódzki Urząd Pracy, Miejski 
Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
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STRUKTURA DEMOGRAFICZNA
Zamieszkuje  ją,  zgodnie  z  danymi  GUS  opracowanymi  na  podstawie  Narodowego  Spisu 
Powszechnego  z  2002  roku  148.  869 osób,  co  stanowi  8%  wszystkich  warszawiaków.
Wola jest trzecią, co do liczebności dzielnicą Warszawy. 

Porównanie mieszkańców Woli i Warszawy w grupach wiekowych przedstawia tabela nr 2

Źródło: PISP 2003 a,b

Liczba 
mieszkańców 
Woli

Liczba 
mieszkańców 
Warszawy

Ogółem 148.869  

   

100%

1.689.201 

      

 100%

w wieku przedprodukcyjnym 

(0 – 17 lat)

21.579

        14,5%

270.084

          16,0%

w wieku produkcyjnym

(18 - 64 lata dla mężczyzn, 18 – 59 lat dla kobiet)

89.492

 60,1%

1.090.512

  

 64,6%

w wieku poprodukcyjnym 

(65 i więcej lat dla mężczyzn, 60 i więcej lat dla 
kobiet)

37.784

        25,4%

327.743

          19,4%

Tabela 2. Liczba mieszkańców Woli i Warszawy w grupach wiekowych.

Z powyższego zestawienia wynika, że na Woli mieszka znacznie więcej osób w podeszłym wieku 
niż  średnio w Warszawie,  na 100osób w wieku produkcyjnym przypada na Woli  66 w wieku 
nieprodukcyjnym ( W Warszawie współczynnik ten wynosi 55). Na Woli odnotować można też 
nieco wyższą liczbę osób żyjących samotnie, w jednoosobowych gospodarstwach domowych. 
Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym na Woli to 1,99, a w całej Warszawie 2,19 
[PISP 2003,a,b]. To również może być wynikiem starszej populacji dzielnicy Wola. 

Zdecydowana  większość  dzieci  i  młodzieży  (  w  wieku  do  24  roku  życia,  pozostających  na 
utrzymaniu rodziców) na Woli  wychowuje się w pełnej rodzinie (do tej  kategorii  też wlicza się 
rodziny,  w  których  dzieci  są  pasierbami  jednego  z  małżonków).  Niewiele,  nieco  ponad  2% 
rodziców dzieci żyje w konkubinacie. Zgodnie z ogólnopolskimi tendencjami znacznie więcej jest 
na Woli samotnie wychowujących matek (około 30 %) niż ojców (dziesięciokrotnie mniej) [PISP 
2003 a,b]. Zamieszczona poniżej Tabela 3 przedstawia liczbę dzieci do lat 24 pozostających na 
utrzymaniu rodziców pod względem typów rodzin.
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Żródło: PISP 2003a

Typy rodzin Liczba dzieci na Woli

W liczbach 
bezwzględnych

W procentach

Małżeństwa z dziećmi 16.444 64,61%

Konkubinaty z dziećmi    598  2,32%

Matki z dziećmi  7.732 30,17%

Ojcowie z dziećmi    842  3,10%

           Łącznie 25.616

Tabela 3. Liczba dzieci do lat 24 pozostających na utrzymaniu rodziców

W powszechnej  opinii  Wola jest  jedną z najbardziej  zmarginalizowanych dzielnic,  co znajduje 
potwierdzenie miedzy innymi w w/w opracowaniach GUS-u . Przeciętny mieszkaniec Woli jest 
niżej wykształcony niż statystyczny warszawiak, największa różnica występuje w grupie osób z 
wyższym wykształceniem. Na Woli wyższe wykształcenie ma, co 5 mieszkaniec ( licząc osoby 
powyżej 13 r.ż.), w, W-wie, co 4. 

Także  problem bezrobocia  na  Woli  występuje  w  większym zakresie  niż  w  pozostałej  części 
miasta. Zgodnie z danymi pochodzącymi ze spisu powszechnego liczba osób podających się za 
bezrobotne wynosiła na Woli15,2% i była o 1,7% wyższa od średniej warszawskiej. 

Według stanu na dzień 31.12.2006r w Rejonowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 4.877 
bezrobotnych mieszkańców Woli  /  o  810 mniej  niż  w roku ubiegłym/,  w tym zaledwie 11% - 
560osób z prawem do zasiłku dla bezrobotnych./ blisko dwukrotnie mniej niż w roku 2005r/. 
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2. ZADANIA OŚRODKA

Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym 31.12.2006r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Wola realizuje zadania wynikające z zapisów poniższych ustaw:

1. Ustawa o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004, Nr.64, poz.593 ze zm.)

2. Ustawa o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U.z 2003, Nr228, poz.2255 ze zm.)

3. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2002. Nr. 147, 
poz.1231 ze zm.)

4. Ustawa o zapobieganiu narkomanii (Dz.U.z 2005, Nr 179, poz.1485)

5. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 
2004, Nr 210, poz.2135)

6. ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz.U.z 
2005, Nr 86, poz. 732 ze zm.)

7. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego( Dz. U. z 1994r.Nr 111, poz.535 ze zm.)

8. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2004 Nr 99, poz. 1001 ze 
zm.)

9. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 Nr 180, poz.1493)

10. Ustawa o ustanowieniu programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ( Dz. U. Nr 267, 
poz. 2258)

11. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2003, Nr 96, poz.873)

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

1. Ustawa o finansach publicznych

2. Ustawa o samorządzie gminnym

3. Kodeks postępowania administracyjnego

4. Ustawa o rachunkowości

5. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej określone są statutem stanowiącym załącznik Nr 17 do 
uchwały Nr XLVII/1199/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2005r zmieniony w części 
uchwałą Nr LX/1641/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 września 2005r.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

 organizowanie pomocy społecznej na terenie Dzielnicy Wola, w tym rozeznanie potrzeb 
mieszkańców,  przyznawanie  pomocy  finansowej  i  rzeczowej,  organizowanie  pomocy 
usługowej,  udzielanie  poradnictwa  socjalnego,  psychologicznego,  pedagogicznego, 
rodzinnego i prawnego, świadczenie pracy socjalnej, prowadzenie grupowych form wsparcia i 
ośrodków wsparcia, sprawianie pogrzebów, aktywizacja zawodowa

 organizowanie  oparcia  społecznego  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi i 
niepełnosprawnych intelektualnie poprzez prowadzenie środowiskowego domu samopomocy 
dla  osób  psychicznie  chorych  i  klubu  dla  osób  z  dysfunkcją  zdrowia  psychicznego, 
organizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób psychicznie chorych, udzielanie 
specjalistycznego poradnictwa, a także udzielanie świadczeń finansowych i rzeczowych
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 prowadzenie  działań  z  zakresu  profilaktyki  uzależnień,  HIV/AIDS  i  przemocy,  w 
szczególności opracowanie lokalnego programu profilaktyki uzależnień, nadzór nad realizacją 
zadań  z  zakresu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów alkoholowych  w  Dzielnicy  Wola, 
obsługa techniczna i administracyjno-finansowa Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy

 przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej

 prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, w tym przede wszystkim 
rozpoznawanie  ich  sytuacji  życiowej,  finansowej  i  rodzinnej,  przekazywanie  komornikowi 
wszelkich ustalonych w drodze postępowania informacji  istotnych dla egzekucji  alimentów, 
aktywizacja zawodowa dłużników.

 Ustalanie sytuacji życiowej, finansowej i zdrowotnej osób ubiegających się o prawo do 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

Wskazując zadania Ośrodka, nie sposób nie odnotować, że Ośrodek z roku na rok 

podejmuje coraz więcej nowych zadań, co wynika zarówno z pojawiających się regulacji 

prawnych, a w ślad za nimi licznych zobowiązań o charakterze formalnym, z drugiej zaś strony 

zmieniających się potrzeb i wymagań stawianych przez klientów. 

Na przestrzeni lat 2004 i 2005 OPS został realizatorem świadczeń rodzinnych, zaliczki 

alimentacyjnej i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, rozpoczął także 

przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i prowadzenie innych elementów postępowania 

na potrzeby ustalania uprawnień do tzw. bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. W tym okresie 

otworzyliśmy Klub Pracy, a także stworzyliśmy ofertę wsparcia, przede wszystkim, 

pedagogicznego dla rodzin zastępczych.

W 2006r w ramach realizacji ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia z dnia 24 
lipca 2006 r. zmieniającego wysokość kryterium dochodowego oraz max. wysokość zasiłków 
stałych, pracownicy socjalni w ciągu miesiąca musieli przeprowadzić wywiady środowiskowe u 
wszystkich osób korzystających z pomocy usługowej,  finansowej  i  rzeczowej  OPS.  Także 
wyekspirowanie  trzyletniej  umowy  na  świadczenie  usług  opiekuńczych  i  rozstrzygnięcie 
nowego przetargu zaskutkowało koniecznością ustalenia w formie wywiadu środowiskowego, 
w  ciągu  jednego  miesiąca, sytuacji  dochodowej  wszystkich  świadczeniobiorców  OPS 
korzystających z pomocy usługowej. 

W  2006  roku  rozszerzając  ofertę  pomocy  na  rzecz  mieszkańców  Dzielnicy 
rozszerzyliśmy ofertę pomocy dla rodzin  tzw. „niewydolnych wychowawczo”,  w tym matek 
samotnych.

 Nowym  zadaniem,  które  podjął  OPS  w  2006 r. jest  realizacja  projektu 
współfinansowanego  za  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  „Polska  kadra- 
europejska jakość”.  Programem objęto wszystkich pracowników OPS pracujących z osobami 
zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Poprzez gruntowne szkolenie obejmujące zarówno 
zagadnienia z zakresu etyki pracy, organizacji  pracy, komunikacji,  prawa, poprzez aspekty 
techniczne -  wykorzystania  w  pracy  nowoczesnych  technik  i  sprzętu  informatycznego  i 
biurowego, aż do specjalistycznych form pracy socjalnej, OPS dąży do podniesienia jakości i 
efektywności pracy i sprostania zmieniającym się  i zwiększającym dynamicznie  zadaniom 
Ośrodka.
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3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPS

3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ

Szczegółową organizację  pracy Ośrodka Pomocy Społecznej  Dzielnicy  Wola  m.st.  Warszawy 
oraz zadania poszczególnych działów określa Regulamin Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Wola  m.st.  Warszawy  stanowiący  Załącznik  do  Zarządzenia  Nr  1631/2004  Prezydenta  m.st. 
Warszawy z dnia 29 czerwca 2004r.

W celu realizacji zadań ustawowych utworzono w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola 
m.st. Warszawy następujące komórki organizacyjne:

 

Komórka organizacyjna Siedziba
Ilość 

pracowników

Ilość 

etatów

Filia I, w skład której wchodzi :

1-szy Dział Pomocy Środowiskowej

i 1-szy Dział Świadczeń

Syreny 18 31 30,90

Filia II, w skład której wchodzi:

2-gi Dział Pomocy Środowiskowej

i 2-gi Dział Świadczeń

 Zawiszy 5 29 28,70

Dział Świadczeń Rodzinnych Syreny 18  10  8,80

Dział Pomocy Specjalistycznej Karolkowa 58a  18  16

Dział ds. Uzależnień Karolkowa 58a  3  2,5

Środowiskowy Dom Samopomocy Żytnia 75/77  7 6,12 

Klub „Pod Daszkiem” dla osób

 z dysfunkcją zdrowia psychicznego
Żytnia 75/77  8

1,68

 

Świetlicę Opiekuńczą dla Osób 

z Chorobą Alzheimera
Żytnia 75/77  3 2,20 

Księgowość Syreny 18  8  8

Dział Administracyjny i Dyrekcja Syreny 18  13 12,45

Oraz samodzielne stanowiska radców prawnych Syreny 18  1  0,5
117,85

Tabela 4. Komórki organizacyjne OPS Wola i zatrudnienie pracowników

Jednocześnie warto odnotować, że część pracowników pracuje w więcej niż jednej komórce 
organizacyjnej OPS  /w każdej na część etatu/,  dlatego suma liczb wpisanych w kolumnę 
„ilość pracowników” nie oddaje rzeczywistego stanu zatrudnienia.

Warunki lokalowe Ośrodka są bardzo niedobre. Pracownicy pracują i  obsługują klientów w 
dużym  „zagęszczeniu”  -  po  5  pracowników  w  malutkich  pokojach.  Brakuje  miejsc  do 
prowadzenia  indywidualnych  rozmów,  odpowiedniej  ilości  toalet,  poczekalni.  Stara  sieć 
energetyczna  jest  niewystarczająca  do  obsługi  niezbędnych  urządzeń  informatycznych  i 
biurowych. OPS planuje konieczną zmianę siedziby, w związku z czym realizuje zadanie 
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inwestycyjne: „Modernizacja budynku przy Bema 91 na potrzeby OPS”. 
W  roku  2006  Ośrodek  zakupił  projekt  budowlany  przebudowy  budynku  przy  Bema  91. 
Planowane rozpoczęcie robót budowlanych - I kwartał 2007r.

 3.2. STAN ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW

Do 15.08.2006r funkcję dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola sprawowała Pani 
Jolanta  Sobczak.  Od  16.08.2006r  obowiązki  dyrektora  pełniła  zastępca  dyrektora  Pani  Olga 
Filipiak – Wadas. W okresie od 16.08.2006 obowiązki zastępcy dyrektora pełniła Pani Elżbieta 
Lesiak- kierownik Działu Pomocy Specjalistycznej

W  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  Dzielnicy  Wola  zatrudnionych  było  (  wg  stanu  na  dzień 
31.12.2006) :  122 pracowników na 117,85 etatach. 

Zatrudnienie  w  Ośrodku  w  stosunku  do  stanu  na  dzień  31.05.2005r  wzrosło  o  13 
pracowników- 13,93 etatu.  Największy wzrost zatrudnienia: 7,7 etatu miał miejsce w Działach 
Pomocy  Środowiskowej  OPS  odpowiadających  za rozeznanie  potrzeb  mieszkańców  Woli  i 
przyznanie  świadczeń  pomocy  społecznej.  O  5  etatów  wzrosło  także  zatrudnienie  w  Dziale 
Pomocy  Specjalistycznej,  co  wiąże  się  z  rozszerzaniem  form  świadczonej  specjalistycznej 
pomocy  oraz  podjęciem  realizacji  projektu  „Polska  kadra-  europejska  jakość” 
współfinansowanego ze środków EFS.

Ponadto w działalność Ośrodka zaangażowanych było:

• 5 osób bezrobotnych odbywających staże absolwenckie, skierowanych przez Urząd Pracy m. 
st. Warszawy

• 4 osoby, skierowane przez Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych, odbywające 
praktyki zawodowe o specjalności pracownik socjalny,

• Dla  realizacji  statutowych  działań  Ośrodek Pomocy  Społecznej  w  ramach  umów cywilno- 
prawnych zatrudnił 109 osób

31.12.2006 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej pracowali:

p.o  dyrektora,  p.o.  z-cy  dyrektora,  gł.  księgowy,  z-ca  gł.  księgowego,  2  kierowników  filii,  8 
kierowników działów i  4  p.o.  kierownika działu,  12  starszych specjalistów pracy  socjalnej,  13 
specjalistów pracy socjalnej, 14 starszych pracowników socjalnych, 16 pracowników socjalnych, 
10 starszych inspektorów, 6 inspektorów, 6 podinspektorów,2 starsze księgowe, 2 księgowe, 2 
referentów,  1  opiekun,  1  informatyk,  2  starszych instruktorów terapii  zajęciowej  i  1  instruktor 
terapii  zajęciowej,  3  psychologów,  5 pedagogów,  1  specjalista  ds.  osób niepełnosprawnych i 
seniorów, 1 pielęgniarka,  2 konsultantów, 1 radca prawny,  2 pracowników gospodarczych i  1 
konserwator. 

W  tzw.  „rejonach  opiekuńczych”  pracowało  46  pracowników socjalnych  tj.  37,7% wszystkich 
pracowników  zatrudnionych  w  OPS.  W  ubiegłym  roku  odsetek  rejonowych  pracowników 
socjalnych w ogóle zatrudnionych pracowników był o 2,7% niższy.
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Szeroki zakres realizowanych w Ośrodku zadań wymaga zatrudnienia dobrze przygotowanej i 
wykształconej kadry. Wśród etatowych pracowników OPS:

• 85  osób  (  o  11  więcej  niż  w  roku  2005)  –  69,70%  ma  wykształcenie  wyższe  (przede 
wszystkim  pedagogiczne,  politologiczne,  psychologiczne,  socjologiczne,  resocjalizacyjne, 
prawne i ekonomiczne)

• 19  osób  –  15,60% ma  wykształcenie  pomaturalne  (  przede  wszystkim  w  zakresie  pracy 
socjalnej)

• 15 osób  – 12,30% ma wykształcenie średnie
• 3 osoby  – 2,40 % ma wykształcenie zawodowe i niższe.

W roku 2006 podnosiło kwalifikacje:

 w ramach studiów podyplomowych - 11 pracowników, w tym 5 kierowników działów i filii

 w ramach studiów magisterskich i licencjackich - 10 pracowników

 w ramach długoterminowych szkoleń - 2 pracowników

 

W celu podniesienia kwalifikacji pracowników oraz standardu działalności Ośrodka w roku 2006-
39 pracowników OPS wzięło udział w 59 szkoleniach w zakresie

1. Rola europejskich funduszy strukturalnych we wzmacnianiu działań pomocy społecznej
2. Wpływ ustawy o finansach publicznych na uchwały budżetowe 2006r oraz na gospodarkę 

finansową jednostek sektora finansów publicznych
3. Postępowanie w sprawach z zakresu pomocy społecznej- wydawanie decyzji przyznających 

świadczenia, decyzji zmieniających…
4. Sprawozdawczość  oraz  wybrane  zagadnienia  dot.  Realizacji  i  finansowania  świadczeń 

rodzinnych
5. Świadczenia rodzinne,  postępowanie wobec dłużników rodzinnych,  zaliczka alimentacyjna- 

zmiana przepisów, zasady postępowania, problemy, orzecznictwo
6. Praca z osobami zaburzonymi psychicznie
7. Kodeks postępowania administracyjnego- teoria a praktyka w instytucjach pomocy społecznej
8. Nowelizacja  prawa  zamówień  publicznych  –  stosowanie  prawa  zamówień  publicznych  w 

praktyce
9. Tworzenie  interpersonalnych  zespołów  na  rzecz  pomocy  dziecku  i  rodzinie  niewydolnej 

wychowawczo w środowisku lokalnym
10. Ochrony danych osobowych – analiza i rozwiązanie najczęściej występujących problemów

Ponadto  69  pracowników  pracujących  bezpośrednio  z  osobami  zagrożonymi  wykluczeniem 
społecznym  (  w  praktyce  wszyscy  pracownicy  OPS  z  wyłączeniem  działu  księgowości, 
administracji, działów świadczeń i świadczeń rodzinnych) wzięło udział w projekcie „Polska kadra- 
europejska jakość” współfinansowanym ze środków EFS. Projekt ma charakter szkoleniowy. W 
roku  2006  zostały  zrealizowane  dwa  pierwsze  moduły  szkoleniowe,  w  ramach,  których 
pracownicy odbyli szkolenia z zakresu:
− etyka w obszarze pomocy społecznej
− obsługa klienta z uwzględnieniem zasady pomocniczości
− radzenie sobie ze stresem w pracy socjalnej
− znaczenie misji w instytucji i określenie misji dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola 

m.st. Warszawy
− organizacja stanowiska pracy i czasu pracy
− obsługa sprzętu i programów informatycznych
w łącznej ilości 42 godzin każdy pracownik.
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4. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU OPS W 2006R.

 4.1 PLAN BUDŻETU OPS W 2006 ROKU

W roku 2006 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy dysponował budżetem 
w  łącznej  wysokości  33.394.152,00zł (  oraz  rachunkiem  dochodów  własnych),  przy  czym 
wysokość  budżetu  była  w  ciągu  roku  18-krotnie  zmieniana  w  drodze  uchwał  Rady  m.st. 
Warszawy ( 4 ) oraz zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy.( 14)

W stosunku do roku 2005 budżet Ośrodka wzrósł o 3.221.698 zł.

SRODKI FINANSOWE POZOSTAJĄCE W DYSPOZYCJI OPS W 2006r.
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R8515 ZAPOBIEGANIE ALKOHOLIZMOWI

R85203 OŚRODKI WSPARCIA

R85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE

R85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

R85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-
ust.zdrowotna

R85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

R85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE
ZDROWOTNE

R85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE

R85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-
organizacja Wigilii i dożywianie

R85395 PROJETY WSPOŁFINASOWANE ZE
ŚRODKÓW EFS

R85278-USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK
ŻYWIOŁOWYCH 

ŚRODKI M.  ST. WARSZAWA ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA ŚRODKI UE
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Na realizację zadań własnych  finansowych ze środków m.st.  Warszawy,  OPS Dzielnicy Wola 
dysponował w roku 2006 kwotą 14.762.467,- (jest to kwota o 1.414.367,- większa od pozostającej 
w dyspozycji Ośrodka w roku 2005) 

o W R 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi- w wysokości 1.408.725,- tj. o 4.000,- mniej niż 
w  roku  ubiegłym.  Ze  środków  tego  rozdziału  realizowane  są  działania  podejmowane  w 
ramach  dzielnicowego  programu  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  m.in.  zakup 
programów  profilaktycznych  dla  szkół,  działalność  punktu  informacyjno-  konsultacyjnego, 
organizacja  atrakcyjnych  form  spędzania  czasu  wolnego  i  kolonii  letnich  dla  dzieci 
zagrożonych marginalizacją, prowadzenie różnych form pomocy indywidualnej i grupowej dla 
osób uzależnionych od alkoholu, doświadczających przemocy, itp.

o W  R 85203- ośrodki  wsparcia-  71.300,-. Kwota  ta  była  wyższa  niż  w  roku  ubiegłym o 
7.800zł( 10,9%). Ze środków tego rozdziału finansowano działalność Klubu „Pod Daszkiem” 
dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  i  Świetlicy  Opiekuńczej  dla  osób  z  choroba 
Alzheimera.

o W R 85214 – zasiłki -zad. własne- w wysokości 6.222.000,- tj. o 563.749,-zł ( 9%) wyższą niż 
w roku 2005. Środki tego rozdziału przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych, zakup 
obiadów dla dzieci i osób dorosłych, talonów do sklepu i sprawianie pogrzebów.

o W  R  85219 –  ośrodki  pomocy  społecznej-  w  wysokości  5.029.942,- tj.  o  961.964zł
(  ok.19%) wyższej  niż  w 2005r.  W kwocie  tej  28.731 zł  przeznaczone było  na realizację 
zadania inwestycyjnego :”Modernizacja budynku przy Bema 81 na potrzeby OPS”, zaś 40.900 
na zakupy inwestycyjne ( sprzętu informatycznego i kserokopiarki). W rozdziale tym znajdują 
się  także  środki  na  wynagrodzenia  pracowników,  zakup  niezbędnych  materiałów(  np. 
biurowych, druków wywiadów itp.), zakup usług takich jak sprzątanie, opłaty czynszu, energii, 
wywóz  śmieci,  usługi  pocztowe –  dostarczanie  korespondencji  i  zasiłków,  a  także  część 
działań  merytorycznych,  np.  związanych  z  realizacją  programu  socjoterapeutycznego  dla 
dzieci i młodzieży „Spokojna przystań” czy Klubu Pracy.

o W R 85228 – usługi opiekuńcze- w wysokości 1.950.500,- co oznacza zmniejszenie środków 
w stosunku do roku 2005 o 121.094zł,-. Ze środków tego rozdziału finansowany jest zakup 
usług opiekuńczych dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych.

o W  R 85295 –  pozostała  działalność-  80.000 z  przeznaczeniem na organizację  spotkań 
wigilijnych dla seniorów i osób niepełnosprawnych . W roku ubiegłym OPS nie dysponował 
środkami finansowymi w tym rozdziale

.

Ponadto ze środków m.st. Warszawy kwota   111.689,- zł    ( o 37.637 więcej niż w 2005r)     została   
przekazana na realizację zadań zleconych w R85212 - świadczenia rodzinne.

Na realizację zadań zleconych finansowanych ze środków budżetu państwa OPS Dzielnicy Wola 
m.st. Warszawy dysponował kwotą: 

o W R 85203 ośrodki wsparcia –357.000,- (kwota ta uległa zmianie w stosunku do roku 2005 
o 3.000 in plus.). Środki te przeznaczone są na finansowanie działalności Środowiskowego 
domu samopomocy dla osób psychicznie chorych.

o W R 85212 świadczenia rodzinne – 12.442.610,- (kwota o1.046.361zł,- większa niż w roku 
ubiegłym, w związku z przejęciem przez OPS funkcji  płatnika świadczeń od pracodawców 
dotąd  realizujących  to  zadanie,  a  także  waloryzacją  wysokości  zasiłków  rodzinnych  i 
dodatków.  Środki  tego  rozdziału  wydatkowane  są  na  zasiłki  rodzinne  wraz  z  dodatkami, 
świadczenia  opiekuńcze,  zaliczkę  alimentacyjna  oraz  koszty  obsługi  realizacji  ustawy  o 
świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i 
zaliczce alimentacyjnej.
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o W R 85213 ubezpieczenie zdrowotne- 318.213,- tj. o kwotę 5.801zł wyższą niż w roku 2005. 
Ośrodek  ze  środków tego  rozdziału  opłaca  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  osobom 
uprawnionym: pobierającym zasiłki stałe /świadczenie pomocy społecznej/ oraz świadczenie 
pielęgnacyjne i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka do lat 
siedmiu i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych  /świadczenia rodzinne/

o W R 85214 zasiłki -zad. zlecone – 3.316.000, ( tj. kwotą o 93.500,- więcej niż w roku 2005, w 
związku z podniesieniem wartości  kryterium dochodowego a także waloryzacją wysokości 
zasiłków  stałych  wypłacanych  obligatoryjnie  ze  środków  budżetu  państwa).  Środki  tego 
rozdziału przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych dla osób niepełnosprawnych i/lub w 
wieku emerytalnym

o W  R  85228 usługi  opiekuńcze-  101.000,-  przeznaczona  na  realizację  specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Kwota ta w stosunku do 
roku ubiegłego uległa zmianie o 1.000zł in plus

o W  R 85195-  pozostała działalność- 47.350,-  z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów 
postępowania  w  sprawach  dot.  potwierdzenia  uprawnień  do  świadczeń  opieki  zdrowotnej 
finansowanych  ze  środków publicznych.  (kwota  środków zaplanowanych  w  tym rozdziale 
wzrosła ponad czterokrotnie)

o W  R85278- usuwanie  skutków  klęsk  żywiołowych-  13.784,- z  przeznaczeniem  na 
łagodzenie skutków suszy.

Zaplanowana na rok 2005 dotacja budżetu państwa do zadań własnych realizowanych przez 
OPS Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wyniosła:

o W R 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 100.000,- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków 
okresowych ( o kwotę 2.000zl większą niż w roku 2005)

o W  R 85219 –  ośrodki pomocy społecznej-  1.274.489,- z przeznaczeniem na utrzymanie 
Ośrodka ( o143.396,- więcej niż w roku 2005)

o W R 85295-  pozostała działalność – 417.000,- z przeznaczeniem na realizację rządowego 
programu „posiłek dla potrzebujących”. Kwota ta była o 217.000, a więc ponad 50% wyższa 
niż w roku ubiegłym

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy był realizatorem projektu : 
”Polska kadra- europejska jakość” współfinansowanego ze środków EFS:

o na realizację projektu ze środków własnych m.st. Warszawy przeznaczono 48.500zł

o projekt zyskał dofinansowanie ze środków UE w wysokości 84.050zł 

Łącznie w roku 2006 w dyspozycji OPS pozostawały środki :

 m.st. Warszawy - w wysokości 14.922.656zł- 44,69% budżetu

 budżetu państwa - w wysokości 18.387.446zł- 55,06% budżetu

 Unii Europejskiej - w wysokości 84.050 zł.- 0,25% budżetu
 

Przeważający udział  środków budżetu państwa w planie finansowym OPS jest  konsekwencją 
realizacji przez Ośrodek ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec 
dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.
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 4.2 WYKONANIE BUDŻETU OPS W 2006 ROKU

Budżet  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Dzielnicy  Wola  m.st.  Warszawy  został  w  roku  2006 
wykonany w 98,81%. Wydatkowano łącznie 32.996.186,16zł,- w tym:

Środki m.st. Warszawy- 14.897.324zł- 99,80%
Środki budżetu państwa –18.014.892zł- 97,97%
Środki Unii Europejskiej- 83.970,69zł- 99,91%

Plan budżetowy OPS został zrealizowany w 100% w rozdziałach:

•  R85195 – pozostała działalność ( zadania zlecone) - sfinansowanie kosztów postępowania 
w sprawach dot. potwierdzenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych

• R85203  –  ośrodki  wsparcia  (  zadania  zlecone)-  prowadzenie  środowiskowego  domu 
samopomocy dla osób psychicznie chorych

•  R85228 – usługi opiekuńcze- zarówno po stronie zadań własnych, jak i zleconych

•  R85295-  pozostała  działalność (  dotacja do zadań własnych) –  realizacja rządowego 
programu „Posiłek dla potrzebujących”

Najniższe wykonanie odnotowano w rozdziałach:

• W R85278- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wykonanie 96,37%. Z kwoty 13.784,- 
wydatkowano  13.284zł.  Nie  wydatkowano  500zł-  tj.  równowartości  jednego  zasiłku,  w 
stosunku do którego został w OPS złożony wniosek, lecz mimo wezwania wnioskodawca nie 
dostarczył żądanych dokumentów, wobec czego, zgodnie z przepisami wniosek pozostawiono 
bez rozpatrzenia.

• W R 85212 – świadczenia rodzinne - z zaplanowanych w 2006 roku wydatków bieżących w 
wysokości 12.554.299 zł  wydatkowano 12.199.322 zł,  tj.  97,18 % planu. Takie wykonanie 
wynika z nadwyżki środków o czym wielokrotnie informowaliśmy. W jednym z ostatnich pism, 
z dnia 30.11.2006 r., oszacowaliśmy nadwyżkę na kwotę 1.136.000 zł. – jednak budżet tego 
rozdziału został skorygowany in minus tylko o kwotę 810.390 zł. 

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej dysponował rachunkiem dochodów własnych i wydatków 
nimi  finansowanych.  Wpłaty  na  rachunek  pochodzą  z  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  oraz 
oprocentowania  środków  zgromadzonych  na  rachunku  bankowym  dochodów własnych.  OPS 
planował  uzyskanie 530.000zł  dochodów, pozyskano w 2006r.  560.063,-  zł.  Środki  finansowe 
zgromadzone na rachunku dochodów własnych były wydatkowane na realizację specjalistycznych 
usług opiekuńczo – readaptacyjnych, specjalistycznych usług opiekuńczo- usprawniających oraz 
zakup usług rozszerzających standard usług świadczonych na rzecz uprawnionych mieszkańców 
Dzielnicy  Wola,  a  także  na  zakup  szkoleń  i  dofinansowanie  nauki  pracowników  w  szkołach 
wyższych. Na w/w cele wydano 390.295,72zł.  
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Wydatki OPS w 2006r. w rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia poniższa tabela:

Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki 
uzależnień, HIV/AIDS i przemocy

R85154- 1.403.358,25  
  1.403.358,25

Organizowanie pomocy społecznej
organizowanie oparcia społecznego
dla osób z zaburzeniami psychicznymi

R 85213 -      286.250,34 
R 85295 -      495.632,61
R 85203 -      426.914,65
R 85228 -   2.051.500,00
R 85214 -   9.621.498,05
R 85278 -        13.284,00        

12.895.080,05

Przyznawanie i wypłata świadczeń
rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej

R 85212 - 12.199.322,51
R 85213 -        31.201,00  12.230.523,51

Ustalanie sytuacji życiowej, finansowej
i zdrowotnej osób ubiegających się o prawo do 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych 
(ustalanie uprawnień do świadczeń zdrowotnych)

R 85195 -         47.350,00
  
       47.350,00
    

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej R 85219 -    6.288.858,65    6.288.858,65

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków 
EFS

R 85395 –     131.016,10      131.016,10

Tabela 5. Wydatki OPS w 2006r. w rozbiciu na poszczególne zadania

Zdecydowanie wzrasta udział świadczeń rodzinnych w budżecie OPS. W 2006r był on tylko o 2% 
mniejszy  niż  udział  środków  przeznaczonych  na  organizację  pomocy  społecznej  i  oparcia 
społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Szczegółowo obrazuje to poniższy wykres:

w ydatki OPS w  2006r.

św iadczenia rodzinne 
oraz zaliczka 
alimentacyjna

37,07%

ustalanie upraw nień do 
św iadczeń zdrow otnych 

0,14%

profilaktyka uzależnień
4,25%

pomoc społeczna
39,08%

projekt EFS
0,40%

utrzymanie Ośrodka 
Pomocy Społecznej 

19,06%
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5. ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ 
( z wyłączeniem pomocy usługowej i ośrodków wsparcia)

Katalog świadczeń pomocy społecznej realizowanych w 2006 obejmował: 

• Zasiłki   :  
-  stałe -  o  charakterze  obligatoryjnym,  finansowane  ze  środków  budżetu  państwa, 
przeznaczone dla osób niezdolnych do pracy z tytułu wielu lub inwalidztwa, których dochód ( i 
dochód na osobę w rodzinie) nie przekraczał kryterium dochodowego określonego w ustawie 
o  pomocy  społecznej  (Kryterium  to  uległo  zmianie  w  październiku  2006r.  Do  września 
wynosiło  461zł  dla  osoby  samotnej  i  316  zł  dla  osoby  pozostającej  w  rodzinie,  zaś  od 
października jest to kwota 477 dla osoby samotnej i 351 dla osoby w rodzinie. Zmianie uległa 
także  maksymalna  kwota  zasiłku  stałego:  do  końca  września  wynosiła  ona  418zł,  a  od 
października 444zł.). OPS wypłacił w 2006r. zasiłki stałe 963 osobom ( tj. 41 więcej niż w roku 
ubiegłym) na łączna kwotę 3.416.607 zł ( jest to kwota o 238.259zł większa niż w 2005r.)

- okresowe  -  ( zadanie własne dofinansowywane ze środków budżetu państwa), przysługujące 
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 przyznano 224 osobom, 
na łączną kwotę 246.698 zł. 

- celowe i celowe specjalne  - (   zadanie własne) przeznaczone na zaspokojenie podstawowej 
potrzeby bytowej, przede wszystkim zakupu żywności, leków, odzieży, itp. Przyznano zasiłki 
celowe i celowe specjalne 3.381 rodzinom, na łączną kwotę 4.220.846 zł

• Składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  -  składki  zdrowotne  opłacono  924  klientom 
pobierającym  zasiłki  stałe.  Łączna  wartość  wypłaconych  składek  na  powszechne 
ubezpieczenie zdrowotne z tytułu korzystania z zasiłku stałego wyniosła 286.250,34 

• Składki  na  ubezpieczenie  społeczne   –  opłacane  są  osobom,  które  rezygnują  z  pracy 
zarobkowej w celu sprawowania z osobistej opieki na chorym członkiem rodziny – w 2006r 
OPS opłacał składki za dwie osoby ( łączna wartość- 1.168zł.

• pomoc rzeczową  : 

- gorący, dwudaniowy obiad dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i w podeszłym 
wieku, bezrobotnych – dla 2.191 osób, ( w tym 1.330 dzieci i młodzieży) na ogólną kwotę 
1.495.504 zł.

-  talony na zakup artykułów spożywczych i  higienicznych- przyznano 977osobom, średnia 
wartość jednego świadczenia w tej formie wyniosła 126zł

-  inne formy pomocy rzeczowej (  paczki  żywnościowe, ręczniki,  pościel,  koce)-  przyznano 
1.346 osobom, w tym 1090 dzieci  otrzymało  w grudniu paczki  w skład których poza art. 
spożywczymi  wchodziły  także  książki  edukacyjne  o  charakterze  encyklopedycznym 
(  odpowiednie  do  wieku  dziecka)  oraz  koc.  Łączna  wartość  paczek  dla  dzieci  wyniosła 
180.036,80zł.  Także  240  osób  dorosłych  w  podeszłym  wieku  i  niepełnosprawnych 
korzystających z pomocy usługowej OPS otrzymało pomoc rzeczowa w postaci paczki z art. 
pościelowymi, łączna wartość tych paczek wyniosła 21.228zł.

• poradnictwo indywidualne i grupowe   świadczone było w stosunku do 1.647 osób.- były to 
przede wszystkim porady prawne, psychologiczne i pedagogiczne

• pracę  socjalną   –  profesjonalną  pomoc  nastawioną  na  wzmocnienie  lub  odzyskanie 
umiejętności osób i rodzin do funkcjonowania społecznego i pełnienia ról społecznych, OPS 
świadczył  w  stosunku  do  4.739  rodzin.  Praca  socjalna  realizowana  była  zarówno  w 
indywidualnej pracy z Klientami, jak i w formach oddziaływań grupowych.- szerzej omówione 
między innymi w rozdziale 5.3 Pomoc pozamaterialna.
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• sprawienie pogrzebu   - OPS pokrył koszty pogrzebu 89 osób ( tj. o 20 pogrzebów więcej niż 
w  roku  ubiegłym)  w  tym  19  osób  bezdomnych.  Wydatkowano  na  ten  cel  198.425  zł. 
Realizacja tego zadania odbywa się w oparciu o porozumienie zawarte z ZCK ( dot. miejsca 
grzebalnego)  i umowę z firmą świadczącą usługi pogrzebowe (wyłonioną w postępowaniu 
przetargowym),  warto  wspomnieć, że  w  11%  przypadków  OPS  indywidualnie  negocjuje 
sposób realizacji zadania (cmentarze wyznaniowe, groby rodzinne, kremacje).

a także:

• pomoc w uzyskaniu zatrudnienia   – przede wszystkim w formie oferty KLUBU PRACY – 
omówienie w rozdziale 5.3 

• pomoc usługową   świadczoną w domu klienta - omówienie w rozdziale 7 

• usługi realizowane w ośrodkach wsparcia   –omówienie w rozdziale 9

Łącznie  różnymi  formami  pomocy  społecznej  świadczonymi  przez  Ośrodek  Pomocy 
Społecznej objętych było w 2006 roku 4649 rodzin, w których żyje 8626 osób.
W 2006r pracownicy socjalni w związku ze zgłoszonymi wnioskami przez Klientów lub inne osoby 
i instytucje dokonali rozeznania 1 392 nowych środowisk

Podstawą dla przyznania  świadczeń finansowych,  rzeczowych oraz w formie usług z pomocy 
społecznej jest każdorazowo przeprowadzany wywiad środowiskowy uzupełniony o dokumenty 
potwierdzające informacje zebrane podczas wywiadu. 

Powyższe  świadczenia  przyznawane  są  w  formie  decyzji  administracyjnych,  których  w 
analizowanym okresie wydano łącznie 26.866 dla 7.118 osób./ tj. 880 więcej niż w roku ubiegłym, 
przy czym wzrost ilości wydawanych decyzji ma charakter stały/

W 2006 roku klienci złożyli do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) i Wojewódzkiego 
Sądu  Administracyjnego  (WSA)  64 odwołania  i  skargi  od  decyzji  OPS  (  i  orzeczeń  SKO 
podtrzymujących  w  mocy  rozstrzygnięcia  OPS)  w  sprawie  świadczeń  pomocy  społecznej.  / 
oznacza to, ze w procedurze odwoławczej badaniu podlegało zaledwie 0,235 decyzji wydanych 
przez OPS w sprawach z zakresu pomocy społecznej/ W 22 przypadkach decyzje OPS zostały 
przez SKO utrzymane w mocy, w 18- decyzje zostały w części lub całości uchylone, a sprawy 
przekazane do OPS w celu ponownego rozpatrzenia, w 6 przypadkach SKO nie rozpoznawało 
sprawy uznając swą niewłaściwość, stwierdzając niedopuszczalność zażalenia lub stwierdzając 
uchybienie terminu do prawidłowego wniesienia odwołania, w 4 sprawach WSA oddalił skargę, w 
14 sprawach postępowanie odwoławcze / skargowe/ nie zostało zakończone.

 5.1 POWODY KORZYSTANIA Z POMOCY

W większości spośród 7.118 środowisk objętych w roku 2006 świadczeniami pomocy społecznej 
w  formie  zasiłków,  pomocy  rzeczowej  i  usługowej  mieliśmy  do  czynienia  z  wystąpieniem 
jednocześnie wielu,  złożonych problemów, których rozwiązanie wymaga pomocy.  Dla potrzeb 
statystyki wybierany jest jeden z problemów, taki, który wydaje się najistotniejszy, który wymaga 
podjęcia  próby  jego  rozwiązania  w  pierwszej  kolejności.  Warto  jednak  mieć  na  uwadze,  że 
wskazanie  takiego  problemu  jest  niezwykle  trudne  lub  nawet  niemożliwe,  wobec  złożoności 
trudności, z jakimi borykają się osoby i rodziny zwracając się o pomoc. Bardzo często w parze z 
alkoholizmem  występuje  długotrwała  choroba  lub  niepełnosprawność,  podobnie  długotrwała 
choroba  często  dotyczy  osób  bezrobotnych.  W  praktyce  w  przypadku  świadczeń  pomocy 
społecznej  zawsze  mamy do  czynienia  z  ubóstwem w rodzinie  i  innymi  towarzyszącymi  mu 
okolicznościami i problemami.
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Na  poniższym  wykresie  przedstawiono  powody,  dla  celów  statystycznych  uznane  za 
najistotniejsze, korzystania z pomocy społecznej w 2006r.

POWODY KORZYSTANIA Z POMOCY MATERIALNEJ

ubóstw o
20,18%

bezrobocie
15,11%

niepełnospraw ność
19,41%

długotrw ała lub ciężka 
choroba
23,21%

sytuacja kryzysow a
1,57%

zdarzenie losow e- susza
0,39%

sieroctw o
0,12%

bezdomność
3,47%

potrzeba ochrony 
macierzyństw a

2,23%

bezradność w  spraw ach 
opiekuńczyvh i 

prow adzenia gosp.dom.
7,76%

trudności w  
przystosow aniu do życia 
po zw olnieniu z zakładu 

karnego
0,72%

przemoc w  rodzinie
2,68%

narkomania
0,42%

alkoholizm
2,73%

Od lat do podstawowych powodów korzystania z pomocy społecznej na Woli należą:
− niepełnosprawność
− ubóstwo 
− długotrwała lub ciężka choroba 
− bezrobocie
− bezradność w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa domowego
W roku 2006, podobnie jak w roku 2005, jest to więc pewna tendencja o charakterze okresowym, 
szczególnie  widoczny  jest  wzrost  ilości  osób  długotrwale  i  ciężko  chorych  oraz 
niepełnosprawnych – ( łącznie ta grupa świadczeniobiorców stanowi aż 42, 62%! wszystkich osób 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na Woli, w znacznej mierze osoby te korzystają 
z pomocy usługowej organizowanej przez OPS). Analizując powyższe dane niewątpliwie trzeba 
mieć na uwadze:

• wspomnianą powyżej wieloproblemowość występującą w środowiskach rodzinnych

• praktykę  wystawiania  przez  lekarzy  na  potrzeby  uzyskania  świadczeń  pomocy  społecznej 
długoterminowych  zaświadczeń  o  niezdolności  do  pracy,  bez  kierowania  osób,  których 
zaświadczenia  dotyczą  na  Komisję  ds.  orzekania  o  stopniu  niepełnosprawności. 
Zaświadczenia  te  zwalniają  osoby  bezrobotne  z  obowiązku  aktywnego  poszukiwania 
zatrudnienia i uprawniają do nabycia uprawnień do świadczeń. OPS nie ma praktycznie żadnej 
możliwości weryfikacji zasadności wystawienia takiego zaświadczenia.
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Spośród  wszystkich  środowisk  objętych  pomocą  społeczną  w  2006  roku  57,7  %  stanowiły 
gospodarstwa  jednoosobowe.  Wskaźnik  ten  koreluje  z  strukturą  demograficzną  Woli 
przedstawioną w I rozdziale. Rodziny emerytów i rencistów – 31%. Rodziny z dziećmi stanowiły 
23% , z czego aż 57,5% to rodziny niepełne (stanowiące 13,2% wszystkich środowisk objętych 
pomocą).

Gospodarstwa domowe % udział w 2006 roku

1 - osobowe 57,7

2 - osobowe 17,7

3 - osobowe 11,5

4 - osobowe 7,9

5 - osobowe 3,3

6 i więcej – osobowe 1,7

Tabela 6. Charakterystyka gospodarstw domowych korzystających z pomocy OPS

 5.2 POMOC MATERIALNA REALIZOWANA W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH

W  ramach  zadań  własnych  wydatkowano  w  R85214-  zasiłki  i  pomoc  w  naturze  - kwotę 
6.220.244,93  zł  (  w  tym  198.424,93  zł  na  sprawianie  pogrzebów)  .  Zadania  własne  zostały 
dofinansowane  ze  środków  budżetu  państwa  w  R85295  kwotą  417.000zł.  przeznaczoną  na 
realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” oraz kwotą 99.923,40zł na dotację 
do zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki celowe.

Łącznie  zatem  na  pomoc  materialną  w  ramach  realizacji  zadań  własnych  Ośrodek  Pomocy 
Społecznej wydatkował kwotę  6.737.168,33 zł, tj. o 785.611 zł ( 13%) więcej niż w roku ubiegłym
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Struktura wydatków na realizację pomocy materialnej realizowanej w ramach zadań własnych ( ze 
środków finansowych rozdziału 85214 i 85295) przedstawiała się następująco:

struktura wydatków na zadania własne 

zasiłki okresowe
3,9%

świąteczne paczki 
żywnościowe

3,3%

sprawianie pogrzebów
3,1%

zasiłki celowe specjalne
16,3%

opłata za obiady 
szkolne

9,8%

opłata za obiady osób 
dorosłych

7,3%
talony do sklepu

5,8%

zasiłki celowe i inna 
pomoc w naturze

50,5%

Najliczniejszą grupę świadczeń przyznawanych w ramach zadań własnych z zakresu pomocy 
społecznej stanowią zasiłki celowe.

Niezmiennie największa ilość osób ( nieposiadających żadnego dochodu lub dochód znacznie 
poniżej tzw. kryterium dochodowego) korzysta z zasiłków celowych przyznanych na dożywianie i 
zaspokojenie  podstawowych  potrzeb.  Środki  wydatkowane  na  ten  cel  w  roku  2006  były  o 
129.439,72 zł większe niż w roku 2005 i 198.164,72 zł większe niż w roku 2004. Łączna wartość 
zasiłków celowych wypłaconych na dożywianie  i  zaspokojenie  podstawowych potrzeb w roku 
2006 wyniosła- (1.961.654,81zł )2005 stanowi 50% wszystkich wypłaconych zasiłków celowych i 
celowych specjalnych. 

Większa ilość środków pozostających w dyspozycji OPS na realizację zadań własnych pozwoliła 
na zwiększenie wartości przyznawanych świadczeń. Wzrosła średnia wartość zasiłku celowego w 
przypadku np.

- zakupu leków o 23zł tj. 12,5%

- dożywiania o 34,80 zł tj.12,3%

- zakup odzieży i obuwia o 62,30zł tj. 24%

- dofinansowanie zakupu zaopatrzenia szkolnego o 125,47zł tj. 41%

- dofinansowanie opłat energetycznych o 64,79 zł tj. 41

− dofinansowanie opłat czynszowych o 132,80 zł tj. 51%
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Wzrost  wartości  przyznawanych  świadczeń  umożliwiał  w  bardziej  adekwatny  sposób 
zaspokojenie  potrzeb  Klientów,  co  jest  bardzo  ważne  zważywszy  na  stały  wzrost  kosztów 
utrzymania.  Średnia  wartość  pomocy  przyznanej  w  2006r  jednej  rodzinie  w  formie  zasiłków 
celowych  (  i/lub  celowych  specjalnych)  wyniosła  1.248,40  zł –  dla  porównania  w  roku  2005 
średnia ta wynosiła 964, 09zł. 

Wzrosła  w  porównaniu  do  ubiegłego  roku  ilość  osób,  którym  przyznano  zasiłki  celowe 
przeznaczone na:

• zakup odzieży i obuwia

• dofinansowanie zakupu zaopatrzenia szkolnego dla dzieci ( podręczniki, przybory szkolne)

• zakupu artykułów gospodarstwa domowego

• dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych

• dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Poniższe zestawienie obrazuje wartość i przeznaczenie zasiłków celowych:

Typ pomocy celowej Ilość osób
Ilość
świadczeń

Wartość

świadczeń

Średnia

wartość jednego 
świadczenia

Dożywianie 1592 3505 1 091 848,41 311,51

Uzupełnienie niezbędnych potrzeb 1574 2753 869 846,40 315,96

Zakup leków oraz usług medycznych i 
środków higienicznych 1179 2060 428 314,32 207,92

Dofinansowanie do czynszu 563 1030 404 635,79 392,85

Dofinansowanie do opłat za energię 825 1570 346 950,48 220,99

Zakup odzieży i obuwia 906 1078 341 137,30 316,45

Zaopatrzenie szkolne
525 541 232 622,80 429,99

Dofinansowanie wypoczynku letniego 
(kolonie) 97 104 72 328,00 695,46

Dofinansowanie turnusów i obozów 
rehabilitacyjnych 112 118 57 766,00 489,54

Dofinansowanie opłat za gaz 410 615 101 492,88 165,03

Remont mieszkania 92 96 36 426,82 379,45

Opłata za wyrobienie dowodu osobistego 146 148 10 365,00 70,03

Zakup sprzętu gospodarstwa domowego 101 106 53 135,10 501,27

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego 18 20 8 540,40 427,02

Zakup opału 30 37 16 130,54 435,96

Opłata za przedszkole
22

27

33

60

6 104,00

17 002,24

184,97

283,37

Tabela 7. Wartość i przeznaczenie zasiłków celowych
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Cechą  charakterystyczną  naszej  dzielnicy  jest  duży  udział  osób  bezdomnych  w  grupie  osób 
korzystających  z  pomocy.  Wynika  to  z  usytuowania  na  naszym  terenie  7  noclegowni, 
dysponujących około 900 miejscami,  a przyjmujacymi w okresie zimowym nawet ponad 1000 
osób . 

Świadczenia z zakresu pomocy społecznej wypłacone osobom bezdomnym przedstawione są w 
poniższej tabeli

          Rodzaj
        świadczenia

Liczba osób Kwota

ZASIŁKI STAŁE 48 232.099,50,-

ZADANIA 
WŁASNE

Zasiłki celowe 295 64.038,-

Zasiłki 
okresowe 1 150,-

Talon do 
sklepu 163 19.170,-

Talon do baru 16 6.038,-

Tabela 8. Świadczenia z zakresu pomocy społecznej wypłacone osobom bezdomnym

W 2006r. z pomocy o łącznej wartości 331. 495,50zł skorzystało 364 osób bezdomnych. 

Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  Dzielnicy  Wola  m.st. 
Warszawy udziela pomocy osobom bezdomnym,:

 które posiadają ostatni adres stałego zameldowania na Woli, niezależnie od ich aktualnego 
miejsca pobytu

 jeśli przebywają na Woli i wymagają udzielenia pomocy w trybie pilnym. Jeśli pomoc nie musi 
być  udzielona w trybie pilnym OPS prowadzi  postępowanie  i  przekazuje sprawy w trybie 
postanowienia do rozpatrzenia właściwemu ze względu na miejsce ostatniego zameldowania 
na  pobyt  stały  ośrodkowi  pomocy  społecznej.  W powyższym trybie  przeprowadzono  105 
postępowań w tym 73 w sprawach zasiłków stałych.

Zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  pomocy  społecznej  Ośrodek  występuje  do  gmin  ostatniego 
miejsca  zameldowania  osoby  bezdomnej  o  refundację  przyznanej  pomocy.  Jest  to  zadanie 
wymagające dużego nakładu pracy administracyjnej, socjalnej i prawnej oraz znacznych kosztów 
( rozmowy telefoniczne zamiejscowe, liczna korespondencja polecona) 

W roku 2006 Ośrodek wystąpił w 299 przypadkach o refundację do właściwych miejscowo gmin 
łącznej kwoty 70.227,67zł. Egzekucja świadczeń realizowana przez powołany w Ośrodku Zespół 
ds. Bezdomnych, osiągnęła w 2006r skuteczność – 90,50% w stosunku do naszych wystąpień.. 
W trzech sprawach zwrot świadczeń udzielonych przez Wolski OPS osobie bezdomnej od gminy 
ostatniego miejsca jej zameldowania został orzeczony wyrokiem Sądu.

Ponadto z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy skorzystało w 
2006r 18 gospodarstw domowych klientów nie posiadających polskiego obywatelstwa, w tym 5 
jednoosobowych i 13 rodzin składających się z:
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− małżonków – 2 rodziny

− matki i jednego dziecka – 2 rodziny

− matki i czwórki dzieci- 1 rodzina

− małżonków i jednego dziecka- 2 rodziny

− małżonków i trójki dzieci – 2 rodziny

− małżonków i czwórki dzieci- 2 rodziny

− 1 rodzina trzyosobowa o innym składzie

− 1 rodzina czteroosobowa o innym składzie.

Wśród świadczeniobiorców nieposiadających polskiego obywatelstwa pomoc udzielana jest:

− osobom o statusie uchodźcy- 7

− osobom posiadającym zezwolenie na osiedlenie się- 3

− osobom posiadającym zezwolenie na pobyt tolerowany – 7

Ponadto jeden cudzoziemiec jest jedynym opiekunem prawnym i przedstawicielem ustawowym 
niepełnoletniego obywatela polskiego, uprawnionego do korzystania z pomocy społecznej.

Wnioskodawcy ubiegający się w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy o 
świadczenia pomocy społecznej w 2006r to w 14 przypadkach obywatele Federacji Rosyjskiej ( w 
tym 13 osobowości czeczeńskiej), ponadto 1 obywatel Litwy, 1 obywatel Białorusi, 1 obywatel 
Somalii i 1 obywatel Jugosławii.

5.3 POMOC POZAMATERIALNA

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola od lat realizuje szeroką ofertę z zakresu tzw. 
pomocy niematerialnej opartej na działaniach zmniejszających deficyty osób pozostających w 
trudnej sytuacji życiowej i wzmacniających ich umiejętności społeczne – w celu umożliwienia 
realizacji ról społecznych, podniesienia jakości życia, usamodzielnienia się i przezwyciężenia 
napotkanych trudności. 
Ofertą realizowana na rzecz osób bezrobotnych, mającą na celu pomoc w odnalezieniu się na 
rynku pracy jest Klub Pracy

Działalność Klubu Pracy prowadzonego przez OPS

Klub Pracy powstał w OPS w porozumieniu z Rejonowym Urzędem Pracy i Urzędem Dzielnicy 
Wola m.st. Warszawy w końcu 2004 r.
Oferta Klubu Pracy realizowana była w 2006 roku w następujących formach:

1. Otwarty  Klub  Pracy:  korzystanie  z  ofert  prasowych,  wywieszanych  na  tablicach 
ogłoszeniowych, korzystanie z telefonu, komputera, Internetu, drukarki, faxu.

W 2006 roku 1008 osób (w 2005-947 ) odbyło 6885 wizyt (w 2005 – 6004). 

2. Poradnictwo  indywidualne:  określenie  sytuacji  osoby  pozostającej  bez  pracy,  diagnoza 
potrzeb,  wsparcie  emocjonalne,  pomoc  w  przygotowaniu  dokumentów  aplikacyjnych, 
stworzenie planu działań.

Takim oddziaływaniem objęto 216 porad udzielonych dla 197 osób.

3. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Jest to cykl zajęć trwających od 25 do 40 godzin, 
prowadzone  wg.  podręcznika  „Program  Klubu  Pracy”  wydanego  przez  Ministerstwo 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Zajęcia prowadzone są przy pomocy tzw. aktywnych 
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metod dydaktycznych: dyskusja, praca w grupie, „burza mózgów” metody symulacyjne, inscenizacje 
ćwiczenia, gry zespołowe, filmy, „miniwykłady”.

W 2006 przeprowadzono 2edycje warsztatów , które ukończyło 16 osób

4. Zajęcia  aktywizujące:  to  jedno  lub  cykl  spotkań  (do  20  godzin)  przygotowanych  w  odpowiedzi  na 
zdiagnozowane  potrzeby  grupy  klientów.  Celem  zajęć  aktywizacyjnych  jest  nabycie  wybranych 
(specyficznych)  umiejętności  do  samodzielnego  poszukiwania  pracy  lub  samozatrudnienia  (  w  tym 
również obsługi komputera). W 2006 roku przeprowadzono także zajęcia komputerowe i nauką języka 
angielskiego.

W zajęciach aktywizujących wzięły udział 43 osoby ( przy czym 1 osoba mogła wziąć udział w różnych 
formach i tematach zajęć). 

5. W 2006 roku  zorganizowano dwie  edycje  (  w kwietniu  i  w  październiku)  “Dnia  Doradztwa –  Dziś 
pytanie,  dziś  odpowiedź”.  To jednodniowa impreza,  podczas której  klienci  mieli  możliwość odbycia 
konsultacji indywidualnych w doradców zawodowych, prawników, psychologów, a także wysłuchania 
mini  wykładów i  obejrzenia  filmów  szkoleniowych  i  prezentacji  związanych  z  tematyką  aktywnego 
poszukiwania  pracy.  Zadanie  to  zrealizowano przy  współpracy  z  Wydziałem Spraw Społecznych  i 
Zdrowia dzielnicy Wola, Ochotniczym Hufcem Pracy i Stowarzyszeniem OD-DO. 

Najczęściej z Klubu Pracy korzystały osoby po 50 roku życia Szczegółowo dane dotyczące płci i  wieku 
odbiorców ofert Klubu Pracy przedstawia poniższa tabela: 

ogółem 19lat i poniżej20-29 30-39 40-49 50  lat  i 
powyżej

Brak 
danych

Rok 05 06 05 06 05 06 05 06 05 06 05 06 05 06

Mężczyźni 553 544 12 3 104 123 94 107 173 117 161 194 9 43

Kobiety 394 387 4 7 113 103 84 60 102 104 84 113 7 34

Łącznie 947 1008 16 10 217 226 178 167 275 221 245 307 16 77

Tabela 9. Ilość i charakterystyka klientów Klubu Pracy w latach 2005-2006.

Program “Aktywny Senior” to oferta skierowana do osób starszych. Ośrodek realizuje ten program, poza 
wszelkimi obligatoryjnymi formami pomocy na rzecz ludzi starych. W 2006 roku seniorzy mogli skorzystać z 
:

-  gimnastyki usprawniającej dla seniorów odbywającej się w siedzibie OPS do czerwca, a od września w 
sali rehabilitacyjnej Domu Pomocy Społecznej “Syrena”. Uczestnikami są osoby skierowane przez OPS w 
wieku 65-80 lat. W roku 2006 uczestniczyły 43 osoby

-  gimnastyki usprawniającej dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku; zajęcia prowadzone jak wyżej. 
Uczestniczyło 30 osób. 

-  projekcji  filmów zorganizowanej w sali  kinowej Zespołu szkół Specjalnych przy ul.  Karolkowej 56 - 1x 
miesiącu; każdorazowo w projekcji uczestniczy ok. 40 osób.

-  od  października  10  osobowa  grupa  seniorów uczestniczy  w  zajęciach  aktywizujących  z  elementami 
plastyki,  muzyki  i  ruchu. Zajęcia  te  odbywają  się  2  razy  w  miesiącu  w  sali  Środowiskowego  Domu 
Samopomocy OPS. 

-  zajęcia  wykładowo-warsztatowe  z  zakresu  psychologii dla  słuchaczy  UTW,  odbyły  się  
3 wykłady

- po raz pierwszy Ośrodek zorganizował spotkania świąteczne dla seniorów. W dwóch turach 
uczestniczyło  łącznie  600  osób.  Byli  to  klienci  OPS,  słuchacze  UTW,  członkowie  organizacji 
kombatanckich, podopieczni PKPS, przedstawiciele pensjonariuszy wolskich domów pomocy społecznej i 
zakładów opiekuńczo-leczniczych.  Spotkania były  okazją do promocji  wolskiego programu pn.  Aktywny 
Senior oraz przeprowadzenia ankiety badającej potrzeby w tym zakresie.

- udział w koncercie “Kolędy i Pastorałki” w Teatrze Ateneum – 60 osób.
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-  w  2006  roku  w  porozumieniu  z  Domem  Pomocy  Społecznej  “Syrena”,  Ośrodek  uruchomił  program 
klubowy  “Syrenka”. Seniorzy  mają  atrakcyjnie  zorganizowany  czas  wolny,  korzystają  z  zaplecza 
infrastruktury i usług DPS oraz 2 posiłków. Programem objętych zostały 24 osoby.

W 2007 roku OPS zamierza rozszerzyć ofertę zgodnie z rozpoznanymi potrzebami.

Program wsparcia i aktywizacji osób niepełnosprawnych. 

Osobom niepełnosprawnym i im rodzinom udzielano przede wszystkim wsparcia w ramach pracy socjalnej i 
pomocy psychologicznej, a także szeroko rozwiniętej pomocy w formie usługowej, w tym specjalistycznych 
usług opiekuńczych – usprawniających.

W  2006  roku  Ośrodek  podjął  działania  w  sprawie  rozszerzenia  oferty  pomocy  na  rzecz  osób 
niepełnosprawnych. W tym celu:

− we  wrześniu  2006  utworzono  w  ramach  Działu  Pomocy  Specjalistycznej  stanowisko
ds. Integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych i seniorów.

− nawiązano kontakty z przedszkolami i szkołami integracyjnymi oraz szkołą specjalną

− w  czerwcu  z  okazji  Dnia  Dziecka  zorganizowano  festyn-piknik  w  którym  uczestniczyło
150 dzieci z wolskich szkół: specjalnej i integracyjnych.

− w  grudniu  dla  dzieci  niepełnosprawnych  zorganizowano  imprezę  “Mikołajki  na  sportowo”  . 
Uczestniczyło w niej 180 dzieci z wolskich szkół i przedszkoli integracyjnych oraz ze szkoły 
specjalnej.  Impreza odbyła się w Centrum Olimpijskim, miała ciekawą, barwną oprawę artystyczną, 
program pobudzał do aktywności plastycznej, muzycznej, ruchowej, sprawnościowej – był dostosowany 
do potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych.

− w okresie styczeń-grudzień 2006 prowadzono pilotażowy program pod nazwą „Sobótka” przeznaczony 
dla dorosłych osób niepełnosprawnych  intelektualnie.  Realizacja  programu  rozpoczęła  się  1  lutego 
2006r. Program polegał na organizacji w soboty, na bazie lokalu Środowiskowego Domu samopomocy 
dla osób psychicznie chorych,  ośmiu godzin zajęć o charakterze opiekuńczo – rewalidacyjnym dla 
dorosłych  osób  niepełnosprawnych  intelektualnie.  Dla  uczestników  programu  przygotowane 
indywidualne  plany  rehabilitacyjne  uwzględniające  indywidualne  deficyty  i  potrzeby  tych  osób  i 
obejmujące: treningi umiejętności społecznych, zajęcia relaksacyjne, zajęcia manualne, gry i zabawy 
ruchowe.  Grupa  uczestników  programu  obejmowała  6  osób,  ponadto  OPS  przeprowadził  akcję 
propagujące program m.in. podczas „Ulicy Integracyjnej” i „Wolskiego Korowodu”. 

− ważnym  elementem  oferty  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze-
usprawniające świadczone w miejscu zamieszkania osób o ograniczonej sprawności ruchowej przez 
rehabilitantów i fizjoterapeutów (więcej informacji w rozdziale VII).

− działania  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  z  zaburzeniami  psychicznymi  realizowane  są  przez  3 
ośrodki wsparcia szerzej omówione w rozdziale 9.

Program Wspierania Dziecka i Rodziny:

W 2006r.Ośrodek rozszerzył ofertę dla rodzin dysfunkcyjnych / łączącą w sobie działania z zakresu pomocy 
społecznej  oraz  realizacji  Dzielnicowego  Programu  Profilaktyki  Uzależnień/.  Po  reorganizacji  w  Dziale 
Pomocy Specjalistycznej, powołano Zespół ds. Rodziny. Aktualnie na program ten składa się:

 klub dla rodziców   – to program edukacyjny, w ramach którego realizowany jest trening umiejętności 
wychowawczych – w 3 edycjach łącznie uczestniczyło 28 osób. 

 Program wsparcia dla rodzin zastępczych   – w ramach, którego realizowane są następujące zajęcia:

− Klub „serce na dłoni” – objętych 43 rodziny (w nich 118 osób: 50 dorosłych i 68 dzieci)

− warsztaty umiejętności wychowawczych – uczestniczyło 17 osób
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− wakacyjny obóz z programem edukacyjno- terapeutycznym – uczestniczyło 9 rodzin (w 
nich 27 osób)

− „rodzina na co dzień” - 2x roku wspólne wyjścia do kina i teatru, 1 -piknik , 1- wycieczka 
rekreacyjno-edukacyjna  jednodniowe  okolicznościowe  spotkania  okazji  świąt,  rocznicy 
Klubu – w spotkaniach tych uczestniczy każdorazowo 50 osób (dzieci i dorosłych)

− pomoc  w  nauce  –  indywidualną  pomocą  w  nauce  świadczoną  przez  wolontariuszy 
objętych było 16 dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych

− doraźna opieka nad dziećmi (z elementami socjoterapii) w czasie trwania zajęć dorosłych ; 
jest świadczona przez wolontariuszy – objętych ok. 20 dzieci.

 Program rozwoju umiejętności wychowawczych dla samotnych matek z dziećmi   – to nowa 
oferta  zorganizowana  w  odpowiedzi  na  rozpoznane  potrzeby.  Pilotaż  odbył  się  na 
dwutygodniowym wyjeździe letnim, a po jego zakończeniu i pozytywnej ocenie kontynuowany 
jest  w  Ośrodku.  Program  realizowany  jest  w  formie  cotygodniowych  zajęć  wykładowo-
warsztatowych dla matek w Ośrodku w czasie, których równolegle z dziećmi prowadzone są 
zajęcia ogólnorozwojowe. Również raz w tygodniu dodatkowo w domu klientek odbywa się 
godzinna sesja rodzinna. Programem objętych jest 13 rodzin (13 matek i 24 dzieci).

 Na podstawie pozytywnej oceny ubiegłorocznego, pilotażowego obozu socjoterapeutycznego 
dla  rodzin  zastępczych  Ośrodek  zorganizował  w  2006  roku  wyjazdy  także  dla  rodzin 
biologicznych, mających problemy m.in. w realizacji funkcji wychowawczej. W trakcie obozu 
rodzice uczestniczyli w indywidualnych i rodzinnych sesjach konsultacyjnych oraz grupowych 
warsztatach  umiejętności  rodzicielskich.  W  czasie  zajęć  rodziców  młodsze  dzieci  miały 
zapewnioną opiekę, zaś starsze uczestniczyły w zajęciach ogólnorozwojowych z elementami 
profilaktyki. Uczestników profilaktycznego turnusu rodzinnego przedstawia poniższa tabela:

Lp odbiorcy Ilość rodzin Ilość 
uczestników

Ilość dzieci

1 Młode matki samotnie wychowujące 
dzieci 13 37 24

2 Rodziny zastępcze 9 24 15

3 Rodziny dysfunkcyjne /wieloproblemowe 
z motywacją do zmiany/ 13 54 35

4 Wyjazdy rodzinne ogółem 38 115 74
Tabela 10. Uczestnicy profilaktycznych wyjazdów rodzinnych.

Wszyscy  dorośli  uczestnicy,  kontynuują  proces  zmian  w  swoich  rodzinach,  uczestnicząc  w 
różnych formach programu rodzinnego.

Dla wszystkich uczestników rodzinnych programów grupowych (rodzinnych, uzależnionych i dla 
członków  ich  rodzin,  dla  ofiar  przemocy)  zorganizowaliśmy  spotkanie  świąteczne,  w  którym 
uczestniczyło 200 osób.

 Program socjoterapeutyczny dla dzieci młodzieży „Spokojna Przystań”.   Zajęcia prowadzone 
są w trzech grupach wiekowych dla dzieci w wieku 6-9; 10-12 i 13-16 lat (dla każdej grupy 2 x 
tyg). Łącznie programem objętych było 52 dzieci, a także ich rodziny. Na program składają 
się:

o zajęcia ogólnorozwojowe – prowadzone codziennie

o zajęcia socjoterapeutycznego- prowadzone codziennie

o pomoc w odrabianiu lekcji i wyrównywaniu zaległości – prowadzone codziennie

27



o dożywianie:  kanapki,  tosty,  zupy mleczne,  podwieczorek słodki  – organizowane 
codziennie

o trening umiejętności psychospołecznych – prowadzone okresowo

o elementy  profilaktyki  uzależnień  –  w  2006  roku  praca  uczestników  programu 
„Spokojna Przystań” została nagrodzona wyróżnieniem w Dzielnicowym Konkursie 
na grę profilaktyczną. 

o „Zima w mieście”- zajęcia w czasie ferii zimowych,

o program “Wielokulturowa Wola” przy współpracy ze Stowarzyszeniem “Spotkania” 
- prowadzony w okresie wrzesień-grudzień 

o -zajęcia  reedukacyjne  2  x  2  godziny  tygodniowo,  dla  dzieci  o  szczególnych 
potrzebach edukacyjnych- prowadzone systematycznie przez cały rok szkolny.

o podejmowanie działań o charakterze pogłębionej diagnozy i oceny potrzeb dziecka 
i rodziny, a także w razie potrzeby podejmowania działań interwencyjnych. 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
Program ten, podobnie, jak Program Wspierania Dziecka i Rodziny jest realizacja zarówno zadań 
z  zakresu  pomocy  społecznej,  jak  i  Dzielnicowego  Programu  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych. W ramach programu prowadzone jest:

 Indywidualne wsparcie i  pomoc  -  udzielana osobom doznającym przemocy mająca na celu 
przerwanie  izolacji  społecznej,  emocjonalnej  i  zawodowe,  dostarczenie  wiedzy  na  temat 
placówek  interwencyjnych,  pomocowych  oraz  realizowanych  w  Warszawie  programów. 
Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych. W 2006 odbyto- 216 konsultacji.

 Grupa.. Interwencyjna „Rodzina bez przemocy  ”- 3 godzinne spotkania odbywają się 1xtyg. 
Uczestniczyły 94 osoby (w 2005 – 61); w spotkaniu średnio do 10 osób.

 Warsztaty umiejętności psychospołecznych dla ofiar przemocy   – 3-godzinne zajęcia odbywają 
się 1x tyg (2 edycje: wiosenna i jesienna) Uczestniczyło 19 osób, średnio na zajęciach 8. 

 W  OPS  stosowana  jest  procedura  Niebieskich  Kart.  W  2006  roku  postępowanie  przy 
współpracy służb z zastosowaniem NK przeprowadzono w 85 przypadkach 

 Trening  Zastępowania  Agresji  ART   -  działanie  profilaktyczne  prowadzone  w  ramach 
Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień -omówione w rozdziale 8.

 Od 2000 roku Ośrodek był  organizatorem szeregu szkoleń dla różnych grup zawodowych 
oraz  pracy w zespołach interdyscyplinarnych. Stała współpraca służb lokalnych odbywa się 
głównie  w  oparciu  o  Dzielnicowy  Zespół  RGPRPA.  Metoda  pracy  w  zespołach 
interdyscyplinarnych (roboczych – skoncentrowanych wokół jednego problemu lub środowiska 
jest stosowana systematyczne, głownie przez pracowników socjalnych OPS). 

 W  2006  roku  OPS  opracował  założenia  do  powołania  Wolskiej  Koalicji  Przeciwdziałania 
Przemocy i wstępny harmonogram prac. Projekt ten będzie wdrażany od lutego 2007r. 

W  zakresie  pomocy  osobom  doświadczającym  przemocy  Ośrodek  współpracuje  ze 
Stowarzyszeniem OPTA w ramach programu “Od nowa” oraz z Pogotowiem dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie “Niebieska Linia”.
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6. ŚWIADCZENIA RODZINNE I ZALICZKA ALIMENTACYJNA 

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  Dzielnicy  Wola  m.st.  Warszawy  jest  realizatorem  ustawy  o 
świadczeniach  rodzinnych  oraz  ustawy  o  postępowaniu  wobec  dłużników  alimentacyjnych  i 
zaliczce alimentacyjnej.

OPS przyznał  i  wypłacił  na  podstawie  powyższych ustaw zasiłki  rodzinne wraz z  dodatkami, 
zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz zaliczkę alimentacyjną o łącznej wartości 
11.599.220 zł, w tym: 

• 8 284 693 zł- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami i świadczenia opiekuńcze

• 1 195 000 zł -jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

• 2 119 527 zł - zaliczka alimentacyjna

Realizacja świadczeń rodzinnych ma charakter obligatoryjny, zasiłki przyznawane są wyłącznie 
na wniosek klienta w oparciu przedstawioną dokumentację. Wniosek o zaliczkę alimentacyjną 
składany  jest  w  OPS  za  pośrednictwem  właściwego  komornika.  Świadczenia  te  w  całości 
finansowane są ze środków budżetu państwa. 

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych w okresie od 1.01.2006r. do 31.12.2006r 
złożono w OPS 5 140 / tj. o 1 253 czyli 32% więcej w stosunku do roku ubiegłego/ wniosków o 
przyznanie różnych świadczeń rodzinnych .W toku postępowań prowadzonych przez OPS w tych 
sprawach:

• wysłano 588 wezwań do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia złożonych dokumentów,

• wydano 226 postanowień

• wydano 8 261 decyzje / wzrost w stosunku do ubiegłego roku. o 3007 czyli 57%, /w tym 228 
decyzji odmownych

Ustalono uprawnienie do świadczeń rodzinnych w stosunku do 3 605 rodzin 

W ramach realizacji ustawy o zaliczce alimentacyjnej w okresie od 1.01.06 do 31.12.06 wpłynęły 
za pośrednictwem 85 kancelarii komorniczych z terenu całej Polski 622 wnioski / o 45 więcej niż 
w roku ubiegłym/ o przyznanie zaliczki alimentacyjnej W toku postępowań prowadzonych przez 
OPS w tych sprawach:

• wysłano 494 wezwań do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów

• wysłano  245  pisma  do  komorników  z  prośbą  o  wyjaśnienia  (  m.in.  treści  wydawanych 
zaświadczeń)

• wydano 797 decyzji przyznających, odmownych i innych / 26% więcej niż w roku ubiegłym/ na 
rzecz 920 osób uprawnionych (dzieci) W roku 2005- było to 706 osób uprawnionych, nastąpił 
zatem 30% wzrost liczby osób uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej, w stosunku do których 
OPS wydał decyzje administracyjne.
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W bazie danych Działu Świadczeń Rodzinnych zarejestrowanych było 31.12.2006 roku  17 496 
osób (wnioskodawców i  członków ich rodzin,  którzy korzystają lub korzystali  po 1.05.2004 ze 
świadczeń rodzinnych). Baza ta rozszerzyła się w 2006r. o 5.529 osób.

Z informacji znajdujących się w bazie danych świadczeń rodzinnych wynika że w 2006r :

• uprawnienie do zasiłku rodzinnego posiadało 3.183 osób w stosunku do 4.669 dzieci, w tym 
2.578 dzieci uczących się w szkołach

• 242 rodziców korzystało z  dodatku z tytułu opieki  nad dzieckiem w okresie korzystania z 
urlopu wychowawczego

• wypłacano  dodatek  z  tytułu  kształcenia  i  rehabilitacji  dziecka  niepełnosprawnego  dla  338 
dzieci

• 135 rodziców uprawnionych do świadczeń rodzinnych zrezygnowało z pracy zawodowej w 
związku z potrzebą opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem 

• 1485 osób pobiera zasiłek pielęgnacyjny, z tego:

− 294 dzieci poniżej 16 roku życia

− 745 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności

− 246 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a niepełnosprawność

− powstała przed 16 roku życia

− 200 osób w wieku powyżej 75 lat

W 2006 OPS wypłacił:

 46.105 zasiłków rodzinnych - oraz

 18 588 różnych dodatków do zasiłku rodzinnego, w tym:

o 380 dodatki z tytułu urodzenia dziecka / 98 więcej niż w roku 2005/,

o 2.522 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

o wychowawczego / 476 mniej niż w roku 2005/

o 107 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla 

o bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania / 115 mniej niż w roku 
ubiegłym/

o 4.209 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka / 17.123 mniej niż w roku    2005, 
co wynika ze zmiany przepisów ustawowych od września 2005/

o 2.791 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego / 143 więcej 
niż w 2005r/

o 2.578 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego / 321 więcej niż w roku 2005/

o 71 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

o zamieszkania / 19 mniej niż w roku 2005/

o 5 930 dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej

 16. 420 zasiłki pielęgnacyjne / o 8.472 więcej niż w roku 2005/

 1.368 świadczenia pielęgnacyjne / o 20 mniej niż w roku 2005/

 8. 765 zaliczki alimentacyjne / 6.202/ więcej niż w roku ubiegłym.
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 1. 195 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” / co oznacza, ze 
dodatek do zasiłku rodzinnego wypłacany jest co trzeciej rodzinie otrzymującej jednorazową 
zapomogę z tytułu urodzenia dziecka/

 za 102 osoby zostały opłacone składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, / 16 mniej niż 
w roku ubiegłym/, 

 za 113 osób opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne /3 mniej niż w roku ubiegłym/.

Zmiana struktury wypłaconych świadczeń wynika z jednej strony ze zmiany regulacji prawnych, 
które miały miejsce we wrześniu 2005, z drugiej zaś z opartego przejęcia od pracodawców przez 
OPS funkcji płatnika świadczeń rodzinnych 

Udział  poszczególnych świadczeń w wypłaconych w 2006  świadczeniach rodzinnych ilustruje 
poniższy wykres

 
W okresie od 1.01. do 31.12. 2006 klienci złożyli 83 odwołania od decyzji wydanych przez OPS w 
sprawach  świadczeń  rodzinnych  i  zaliczki  alimentacyjnej  do  Samorządowego  Kolegium 
Odwoławczego  oraz  13  skarg  na  decyzje  SKO  w  tych  sprawach  do  Wojewódzkiego  Sądu 
Administracyjnego. Oznacza  to,  że  procedura  odwoławcza  dotyczyła  niespełna  1% decyzji 
wydanych przez OPS w sprawach świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.
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 Do końca 2006r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatrzyło 54 sprawy, 

• w 3 odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji

• w 7 uznało zażalenie za nieuzasadnione lub stwierdziło niedopuszczalność zażalenia 

• w 22 w całości lub w części uchyliło zaskarżoną decyzję Ośrodka, 

• w 22 sprawach decyzje Ośrodka zostały utrzymane w mocy. 

• w 29 sprawach nie zapadło rozstrzygniecie w SKO 

Wojewódzki Sąd Administracyjny:

• uchylił zaskarżoną decyzję SKO i poprzedzającą ją decyzję OPS w 3 sprawach

• oddalił skargę w 1 sprawie

• stwierdził brak podstaw do wszczęcia postępowania w 1 sprawie

• w 8 sprawach postępowanie sądowe pozostaje w toku

W  ramach  realizacji  ustawy  o  postępowaniu  wobec  dłużników  alimentacyjnych  i  zaliczce 
alimentacyjnej  wpłynęło  do  tut.  OPS  w  2006r  171  wniosków  od  kancelarii  komorniczych  o 
przeprowadzenie wywiadów środowiskowych u dłużników alimentacyjnych, w stosunku do których 
egzekucja  alimentów  jest  bezskuteczna.  Pracownikom  Ośrodka  udało  się  ustalić  aktualną 
sytuację życiową i finansową u 116 osób 

W ramach  ustawowego  obowiązku  prowadzenia  egzekucji  świadczeń  nienależnie  pobranych, 
także  wypłaconych  przez  innych  niż  OPS  płatników  /–  ZUS/,  w  latach  ubiegłych  Ośrodek 
wyegzekwował zwrot 37.243 zł. Ponadto komornicy dokonali wpłaty o łącznej wartości 25.529zł – 
w ramach zwrotu dłużników wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
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7. POMOC USŁUGOWA 

Wśród środowisk objętych wsparciem OPS znaczną część stanowią osoby i rodziny wymagające 
pomocy usługowej. 

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  zlecał  realizację  pięciu  rodzajów  usług,  świadczonych  osobom 
potrzebującym w ich miejscu zamieszkania:

Usługi obligatoryjne realizowane w ramach zadań własnych:

• usługi  opiekuńcze  –  gospodarcze  ,  polegające  na  udzielaniu  pomocy  w  prowadzeniu 
gospodarstwa domowego: sprzątaniu, robieniu zakupów, gotowaniu, itp.

Z tej formy pomocy skorzystało 1052 osoby ( w 2005r-888 osób) w łącznym wymiarze 260. 343 
godziny

• usługi  opiekuńcze-  pielęgnacyjne,    polegające  na  wykonywaniu  zabiegów  pielęgnacyjnych 
zleconych  przez  lekarza,  np.  podawaniu  leków,  zapobieganiu  odleżynom,  myciu  osób 
niepełnosprawnych, itp. 

Z tej  formy pomocy skorzystały  324 osoby (  w roku 2005-252),  w łącznym wymiarze 54.199 
godzin 

Usługi obligatoryjne realizowane w ramach zadań zleconych:

• specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi    –usługi 
dostosowane  do  szczególnych  potrzeb  osób  psychicznie  chorych,  mające  na  celu  ich 
usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie, rehabilitację, pielęgnację oraz udzielanie 
wsparcia  psychologiczno-terapeutycznego.  Jest  to  jedyna  forma  usług  realizowana  jako 
zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa.

Z tej formy pomocy skorzystały 34 osoby w łącznym wymiarze 5.305,5 godzin. Średnio z usług 
specjalistycznych korzysta miesięcznie 21 osób. W 10 przypadkach usługi świadczone były cały 
rok,  w  pozostałych  od  1  do  1  1miesięcy.  Na  realizację  tego  zadania  OPS  wydał  w  2006r. 
-101.000zł  w  R85228.  Kwota  ta  nie  zaspokaja  potrzeb  mieszkańców  Dzielnicy  Wola  w  tym 
zakresie. Szczególnym problemem jest organizacja wsparcia i pomocy w formie specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla dzieci autystycznych. W 2006r z takiej pomocy korzystało tylko 1 dziecko, 
choć pomoc potrzebna jest co najmniej 6- wg rozpoznania dokonanego przez pracowników OPS 
w ostatnim kwartale 2006r.  Dzieci  te wymagają systematycznego i wielogodzinnego wsparcia. 
Przyznane środki finansowe w żadnym wypadku nie pozwalają na zorganizowanie takiej pomocy.. 

Usługi fakultatywne:

• specjalistyczne  usługi  usprawniające-    mające  na  celu  przywracanie  sprawności  fizycznej 
poprzez  naukę  samoobsługi,  gimnastykę,  zajęcia  rehabilitacyjne,  świadczone  zgodnie  ze 
zleceniem lekarskim przez rehabilitantów lub fizjoterapeutów w miejscu zamieszkania osoby 
niepełnosprawnej lub chorej.

Zrealizowano w ciągu roku 8.330 godzin usług, dla 88 osób W roku 2006 odnotowaliśmy znaczny 
wzrost zainteresowania świaczeniobiorców tymi właśnie usługami.

• specjalistyczne  usługi  opiekuńczo  –  readaptacyjne  -  przeznaczone  dla  osób  po  60  r.ż.  z 
zaburzeniami otępiennymi i psychicznymi, obejmujące czynności gospodarcze, pielęgnacyjne 
i terapeutyczne

W skali roku z usług tych skorzystało 67 osób, łącznie zrealizowano 19.332. Z tej formy  pomocy 
korzysta od 38 do 46 osób miesięcznie 

Usługi  fakultatywne  realizowane  w  ramach  zadań  własnych  finansowane  były  ze  środka 
dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
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Wszystkie formy pomocy usługowej świadczonej w domu klienta realizowane były przez podmioty 
zewnętrzne wyłonione w przeprowadzanych przez OPS postępowaniach przetargowych. 

Wykaz wykonawców oraz ceny za jedna godzinę usługi obowiązujące 31.12.2006r. przedstawia 
poniższa tabela:

Usługi  opiekuńcze  - 
gospodarcze

F1 Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej,  ul.  Hoża  82, 
Warszawa 6,50

F2 Agencja  Służby  Społecznej  B.  Kościelak,  Spółka 
jawna u. Kwiatowa 7a, Warszawa 6,60

Usługi  opiekuńcze  - 
pielęgnacyjne F1

Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej,  ul.  Hoża  82, 
Warszawa 7,45

F2

Agencja Służby Społecznej B.Kościelak, spółka jawna, 
ul. Kwiatowa 7a, Warszawa 7,60

Specjalistyczne  usługi 
opiekuńcze

Fundacja „Zdrowie”

Ul. Niekłańska 4/24 14,75

Specjalistyczne  usługi 
opiekuńczo  – 
readaptacyjne

Fundacja „Zdrowie”

Ul. Niekłańska 4/24 13,10

Specjalistyczne  usługi 
opiekuńcze  - 
usprawniające

Konsorcjum Przedsiębiorców Firmy Opiekuńczej Nadzieja i 
Gabinet  Lekarski  Barbara  Struska-Mazur  i  KINESIS- 
Rehabilitacja Piotr Dulowski

24,00

Tabela 11. Wykaz wykonawców oraz ceny za jedna godzinę usługi

W roku 2006r nastąpił wyraźny wzrost cen na rynku usług opiekuńczych. Cena jednej godziny 
usługi gospodarczej wzrosła odpowiednio o 75 gr / 13%/ i o1 zł / 17,8%/, usługi pielęgnacyjnej o 
80 gr. / 12%/ i o 75 groszy / 10,9%/. O 50 groszy wzrosły ceny jednej godziny specjalistycznych 
usług  opiekuńczo  –  readaptacyjnych  i  specjalistycznych  usług  opiekuńczo-  usprawniających. 
Wzrost  cen  spowodowany  był  ogólną  sytuacją  na  rynku  pracy  i  znacznym  deficytem  osób 
zainteresowanych  pracą  w  agencjach  usługowy.  Wiązał  się  także  ze  zmianą  stawek 
obowiązujących od trzech lat- ustalonych w przetargach w 2003r. Wydaje się, że wzrost cen usług 
był  zjawiskiem  niezbędnym  dla  zapewnienia  odpowiedniej  ich  jakości,  jednak  wymaga  to 
zwiększenia  nakładów  na  ten  cel  w  roku  2007  i  następnych,  ponadto  stanowi  niewątpliwie 
większe obciążenie dla budżetów świadczeniobiorców.

Z wszystkich form pomocy usługowej skorzystało łącznie 1.097 mieszkańców Woli.

Dla 83 osób / o 20 więcej niż w roku 2005/ wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, 
choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, 
dla których pomoc w formie usług świadczonych w miejscu zamieszkania jest niewystarczająca 
OPS  skompletował  dokumenty  niezbędne  do  rozpatrzenia  wniosku  o  przyznanie  miejsca  w 
całodobowym domu pomocy społecznej.

Ponadto  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  Dzielnicy  Wola  oferował  dorosłym  mieszkańcom  Woli 
usługi w trzech dziennych ośrodkach wsparcia: Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób 
psychicznie chorych, Klubie „Pod Daszkiem” dla osób z zaburzeniami psychicznymi i Świetlicy 
Opiekuńczej dla Osób z Chorobą Alzheimera.
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8. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ LOKALNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 
UZALEZNIEŃ DLA DZIELNICY WOLA  

8.1 PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY.

Działania  prowadzone  w  Punkcie  są  zgodne  ze  standardem  określonym  przez  BPS Urzędu 
Miasta, a nawet go przekracza np. w części dotyczącej czasu pracy. Punkt działa od poniedziałku 
do czwartku w godz. 8.00 – 19.00 oraz w piątek w godzinach 8.00- 16.00. Świadczy poradnictwo 
w zakresie problematyki uzależnień na rzecz mieszkańców dzielnicy i spoza niej. Porad udzielają: 
mgr  profilaktyki  społecznej  i  resocjalizacji,  pełniący funkcję koordynatora,  psycholog kliniczny, 
psycholog-instruktor  trapi  uzależnień,  pedagog,  pielęgniarka  –  edukator  HIV/AIDS,  prawnik. 
Istnieje  również  możliwość  kierowania  zainteresowanych  do  współpracującego  z  OPS 
wolontariusza z Wspólnoty AA. 

W roku 2006 udzielono w Punkcie 1.151 porad, w tym 170 porad prawnych.

Rok  2000  2001 2002 2003 2004  2005 2006

Ilość porad 1054 1106 1005 1328 809 475 1151

w tym 
prawnych 

106 101 104 126 115 137 170

Tabela 12. Ilość porad udzielana w PIK w latach 2000-2006.

Ponadto  PIK  realizuje  również  zadanie  dla  OPS  –  prowadzi  kontrolę  trzeźwości  osób 
otrzymujących  świadczenia  materialne,  skierowanych  przez  pracowników socjalnych.  W 2006 
roku tą formą pracy objętych było 151 osób. 

Ilość porad udzielanych w ramach PIK utrzymuje się od 2000 roku na podobnym poziomie tj ok. 
1000 porad rocznie. Wyjątkiem był 2005 rok, kiedy to nastąpił wyraźny spadek ilości udzielonych 
porad, będący wynikiem zmiany (w maju 2004) siedziby i numerów telefonów.

W 2006 roku zaobserwowano wyraźny wzrost zapotrzebowania na porady prawne. Wiązać to 
należy  z  zwiększoną  liczbą  osób  doznających  przemocy,  które  w  2006  roku  zgłosiły  się
z prośbą o pomoc. W 2007 roku zamierzamy zwiększyć wymiar pracy prawnika z 4 do 6 godzin 
tygodniowo.

Ponadto  OPS  zapewniał  obsługę  administracyjną  Wolskiego  Zespołu  Realizacji  Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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8.2. POMOC PEDAGOGICZO-PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z PROBLEMAMI 
UZALEŻNIENIA ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN 

OPS  realizuje  zadanie  -  wsparcie  i  pomoc  dla  osób  uzależnionych  i  członków  ich  rodzin, 
wynikające z Lokalnego Programu Profilaktyki  Uzależnień, w ramach oferty specjalistycznej w 
Dziale Pomocy Specjalistycznej. Specjaliści udzielali  pomocy pedagogiczno – psychologicznej, 
socjalnej,  prawnej  osobom  uzależnionym  od  alkoholu,  od  narkotyków,  osobom 
współuzależnionym oraz ofiarom przemocy. Pomoc ta miała zarówno charakter  doraźny, jak i 
długoterminowy, realizowana była w indywidualnym kontakcie z Klientem oraz grupowo.

Pomoc udzielana indywidualnie

- ilość konsultacji - 843 świadczonych na rzecz 333 osób 

- ilość interwencji – 124

- ilość osób objętych długotrwałą pomocą psychologiczną – 296, 

Pomoc udzielana grupowo

 grupa wsparcia   dla osób z problemem alkoholowym (klientów OPS); prowadzona cały rok bez 
przerwy  wakacyjnej;  2  godzinne  zajęcia  odbywają  się  2  x  tyg.  Uczestniczyło  139  osób. 
Jednorazowo na spotkaniu 20-40 osób. 

 Grupa AII* (rozwoju osobistego  ) dla osób z problemem alkoholowym zajęcia 1 x tyg. W 2006 
uczestniczyło 8 osób.

 Grupa Wsparcia dla rodzin ( współuzależnionych  ) – 2 godzinne spotkanie grupowe 1 x tyg. 
Uczestniczyły 18osób.

 Klub Abstynenta KAROL   - dla osób z problemem alkoholowym utrzymujących abstynencję 
oraz członków ich rodzin. Czynny w soboty w godzinach 10-15. W spotkaniach uczestniczyło 
69  osób  i  okazjonalnie  dzieci  oraz  abstynenci  innych  warszawskich  klubów.  Średnio  na 
spotkaniu jest ok. 11 osób 

 oferta dla osób doznających przemocy-   przedstawiona jest w rozdziale 5.3.

   

Dodatkowa oferta dla członków Klubu i osób uczestniczących w obu grupach alkoholowych:

− udział  w  Ogólnopolskim  Zlocie  Rodzin  Abstynenckich:  Rajd  Krokusa  –  TATRY 2006; 
wzięło w nim udział 14 osób. Kryterium kwalifikacji do wyjazdu było: długość abstynencji, 
frekwencja i aktywność na zajęciach. Nasi abstynenci uczestniczą w Rajdzie rokrocznie od 
2002 roku.

− jesienny piknik rodzinny – uczestniczyło 17 osób;

− rejs statkiem po Wiśle – 18 osób;

− uroczyste spotkania świąteczne – każdorazowo ok. 40 osób;

− turnieje: brydżowy, rzut lotką; każdorazowo ok. 20 osób i abstynenci z zaprzyjaźnionych 
klubów.

Celem tych imprez jest uczenie spędzania czasu na trzeźwo, trenowanie umiejętności

organizacji, odpowiedzialności, planowania itp.
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8.3. PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

W  2006r  podobnie  jak  latach  ubiegłych,  pracownicy  OPS  byli  organizatorami  (na  wniosek 
placówek  oświatowych  i  opiekuńczo-wychowawczych)  następujących  programów 
profilaktycznych:

Lp Nazwa programu Realizator Długość 
trwania 
programu

Ilość 
placówek

Ilość 
dzieci

Ilość  osób 
dorosłych

1 Od niewiedzy do 
świadomego wyboru

Stowarzyszenie 
“OD-DO”

4 godz. 
uczniowie

2 godz. 
rodzice

2 godz. 
naucz.

1 330

 (13 
klas)

150 rodzice 

(2 edycje)

31 nauczycieli

2 Przeciw narkotykom-
ku afirmacji życia

Stowarzyszenie 
“OD-DO”

6 godz. 2 136

 (5 klas)

0

3 Jak nie stać się 
ofiarą przestępstwa 
w szkole, na ulicy, w 
domu

Stowarzyszenie 
Razem Przeciw 
Przemocy

3 godz. 3 365 

(15 klas)

0

4 Bezpieczne 
funkcjonowanie w 
różnego rodzaju 
sytuacjach

Stowarzyszenie 
Razem Przeciw 
Przemocy

3 godz. 1 500

(19 klas)

0

5 Sekty-jak nie stać się 
ofiarą manipulacji 
ideologicznej

Stowarzyszenie 
Razem Przeciw 
Przemocy

3 godz. 1 53

(2 klasy)

0

6 Odpowiedzialność 
nieletnich za czyny 
zabronione. 
Odpowiedzialność 
rodziców za dzieci

Stowarzyszenie 
Razem Przeciw 
Przemocy

4 godz.

( 2 edycje)

2 godz.

 (3 edycje)

4 52 75 rodziców

7 Jak rozpoznawać i 
przeciwdziałać 
uzależnieniu dziecka 
od destrukcyjnej 
grupy nieformalnej

Stowarzyszenie 
Razem Przeciw 
Przemocy

2 godz. 6 placówki

(7 edycji)

0 286 rodziców

8 Środki odurzające, 
ich działanie i 
metody 
rozpoznawania. Jak 
reagować, gdzie 
szukać pomocy

Stowarzyszenie 
Razem Przeciw 
Przemocy

2 godz. 1  placówka 
(2 edycje)

0 45 rodziców

9 Jak radzić sobie z 
własną i cudzą 
agresją

Stowarzyszenie 
Razem Przeciw 
Przemocy

3 godz. 4 500

(19 klas)

0

10 Alkohol jako czynnik 
sprawczy w patologii 
zachowań dzieci i 
młodzieży

Stowarzyszenie 
Razem Przeciw 
Przemocy

3 godz. 1 280 

(10 klas)

0

11 Zajęcia integracyjne Stowarzyszenie 
Razem Przeciw 
Przemocy

6 godz. 1 77

 (3 klasy)

0
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Lp Nazwa programu Realizator Długość 
trwania 
programu

Ilość 
placówek

Ilość 
dzieci

Ilość  osób 
dorosłych

12 Rzecz o tolerancji Stowarzyszenie 
Razem Przeciw 
Przemocy

3 godz. 1 427

(16 klas)

0

13 Sposoby radzenia 
sobie z konfliktem

Stowarzyszenie 
Razem Przeciw 
Przemocy

3 godz. 3 338 

(13 klas)

0

14 Wpływ telewizji i 
Internetu na 
zachowania dzieci i 
młodzieży

Stowarzyszenie 
Razem Przeciw 
Przemocy

3 godz. 
uczniowie

6 godz. 
nauczyciele

2 godz. 
rodzice

2 116 20 nauczycieli

15 rodziców

15 Nasza klasa w 
kryzysie

Stowarzyszenie 
Razem Przeciw 
Przemocy

3 godz. 2 77 

(3 klasy)

0

16 Mediacja między 
nauczycielem, 
rodzicem a uczniem

Stowarzyszenie 
Razem Przeciw 
Przemocy

4 godz. 2 0 50 nauczycieli

17 Bunt wieku 
dojrzewania

Stowarzyszenie 
Razem Przeciw 
Przemocy

2 godz. 2 0 80 rodziców

18 Poznaj swoje prawa Stowarzyszenie 
Razem Przeciw 
Przemocy

6 godz. 1 0 30 nauczycieli

19 Zanim spróbujesz Stowarzyszenie 
OPTA

5 godz. 5 651 

(27 klas)

0

20 Rozwiązywanie 
konfliktów

Stowarzyszenie 
OPTA

5 godz. 4 523 

(20 klas) 0

21 Profilaktyka 
przemocy

Stowarzyszenie 
OPTA

5 godz. 2 312 

(12 klas)

0

22 Kontakty z rodzicami 
– jak rozmawiać z 
rodzicami o 
problemach dzieci

Stowarzyszenie 
OPTA

10 godz. 1 0 30 nauczycieli

23 Profilaktyka 
uzależnień

Ochrona Stołeczna 3 godz. 3 370 

(15 klas)

0

24 Profilaktyka 
uzależnień

Ochrona Stołeczna 3 godz. 1

 (2 edycje)

0 100 rodziców

25 Stres nie tylko 
przedegzaminacyjny

Ochrona Stołeczna 2 godz. 4 436 

(21 klas)

0

26 Bezpieczne 
funkcjonowanie w 
środowisku 
zurbanizowanym i 
szkolnym

Ochrona Stołeczna 4 godz. 4 703 

(27 klas)

0

27 Zajęcia podstawowe 
z bezpieczeństwa

Ochrona Stołeczna 2 godz. 1 0 40 rodziców

28 Stres, 
autoprezentacja, 
uczenie się...

Fundacja Bene 
Vobis

6 godz. 3 510

(20 klas)

10 nauczycieli
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Lp Nazwa programu Realizator Długość 
trwania 
programu

Ilość 
placówek

Ilość 
dzieci

Ilość  osób 
dorosłych

29 Przyjazna szkoła Fundacja Bene 
Vobis

6 godz. 1 170 

(7 klas)

7 nauczycieli

30 Rozmowa czy 
kłótnia-czyli 
komunikacja i 
konflikt

Fundacja Bene 
Vobis

6 godz. 
uczniowie

1 godz. 
nauczyciele

2 201 

(5 klas)

9 nauczycieli

31 Warsztat profilaktyki 
uzależnień dla 
wychowawców klas

Fundacja Bene 
Vobis

6 godz. (2 
edycje)

1 0 30 nauczycieli

32 Nie biorę Fundacja Bene 
Vobis

6 godz. 1 112 35 nauczycieli

33 Interwencja w klasie Fundacja Bene 
Vobis

12 godz. 1 26 7 nauczycieli

34 Impreza II Centrum  Edukacji  i 
Profilaktyki

3 godz. 3 225

(8 klas)

8 nauczycieli

35 Kasia N Centrum  Edukacji  i 
Profilaktyki

3 godz. 3 153 

(7 klas)

7 nauczycieli

36 Przemoc w szkole Centrum  Edukacji  i 
Profilaktyki

3 godz. 1 56 

(2 klasy)

0

37 Statek Centrum  Edukacji  i 
Profilaktyki

2 godz. 2 95 

(4 klasy)

4 nauczycieli

38 Dedal i Ikar Centrum  Edukacji  i 
Profilaktyki

3 godz. 1 300

 (10 klas)

9 nauczycieli

39 Znaczy kapitan Centrum  Edukacji  i 
Profilaktyki

2 godz. 2 640 

(25 klas)

27 nauczycieli

40 Fikcja i 
rzeczywistość

Centrum  Edukacji  i 
Profilaktyki

2 godz. 3 416 

(16 klas)

16 nauczycieli

41 Bez agresji Centrum  Edukacji  i 
Profilaktyki

3 godz. 2 230 

(8 klas)

8 nauczycieli

42 Debata Zespół  Pedagogów 
Dezyderia

6 godz. 6 540

11edycji

0

43 Cukierki Zespół  Pedagogów 
Dezyderia

4 godz. 4 390 

(17 klas)

0

44 Saper Zespół Pedagogów 
Dezyderia

7 godz. 1 54

(2 klasy)

2 nauczycieli

45 Magiczne kryształy Zespół Pedagogów 
Dezyderia

4 godz.uczn.

2 godz. rodz.

1 127

 (5 klas)

50 rodziców

46 Jasne granice Zespół Pedagogów 
Dezyderia

2 godz.  w  1 
edycji rodz.

6  godz.  w  1 
edycji naucz.

2 0 50 rodziców

22 nauczycieli

47 Jak uczyć się 
szybciej, efektywniej 
i przyjemniej

Stowarzyszenie 
Wszechstronnego 
Rozwoju “Puenta”

6 godz. 1 90

( 3klasy)

0
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Lp Nazwa programu Realizator Długość 
trwania 
programu

Ilość 
placówek

Ilość 
dzieci

Ilość  osób 
dorosłych

48 Drama w szkole 
życia

Stowarzyszenie 
Wszechstronnego 
Rozwoju “Puenta”

36 godz. 
uczniowie

24 godz. 
rodziny

1 20 15 rodziców

49 Stres ma wielkie 
oczy

Stowarzyszenie 
Wszechstronnego 
Rozwoju “Puenta”

6 godz. 1 125 0

50 Skoncentruj się Stowarzyszenie 
Wszechstronnego 
Rozwoju “Puenta”

6 godz. 1 300 0

51 Szkoła bez 
przemocy

Stowarzyszenie 
Wszechstronnego 
Rozwoju “Puenta”

4 godz. 2 260 0

52 Warsztat 
umiejętności 
interpersonalnych

Ośrodek 
Psychoterapii i 
Psychoedukacji 
Drabina

4 godz. 3 340

14 klas

0

53 Jak okiełznać stres Ośrodek 
Psychoterapii i 
Psychoedukacji 
Drabina

4 godz. 5 783

(30 klas)

0

54 Drabina Ośrodek 
Psychoterapii i 
Psychoedukacji 
Drabina

4 godz. 10 1487

(56 klas)

0

55 Zgrana klasa Ośrodek 
Psychoterapii i 
Psychoedukacji 
Drabina

10 godz. 1 0 11 nauczycieli

56 Uczeń trudny Ośrodek 
Psychoterapii i 
Psychoedukacji 
Drabina

20 godz. 1 0 17 nauczycieli

57 Przeciwdziałanie 
agresji w szkole i w 
domu

Ośrodek 
Psychoterapii i 
Psychoedukacji 
Drabina

10 godz. 1 0 13 nauczycieli

20 rodziców

58 Profilaktyka agresji Fundacja Mederi 6 godz uczn.

2 godz. rodz.

1 163 163 rodziców

59 Jak być sobą-jak 
oprzeć się presji 
grupy

Ośrodek Pomocy i 
Edukacji 
Psychologicznej 
INTRA

10 godz. 2 252 0

60 Warsztaty 
umiejętności 
wychowawczych dla 
rozpoczynających 
pracę

Poradnictwo 
Psychologiczne i 
Psycho-edukacyjne

20 godz. 1 0 16 nauczycieli

61 Jak radzić sobie ze 
słowną i fizyczną 
agresją uczniów w 
klasie i w grupie

Andrzej 
Kołodziejczyk Usługi 
Edukacyjne 
Wydawnictwo 
“A.T.E”

30 godz. 1 0 14 nauczycieli
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Lp Nazwa programu Realizator Długość 
trwania 
programu

Ilość 
placówek

Ilość 
dzieci

Ilość  osób 
dorosłych

62 Sposoby 
motywowania 
uczniów

Andrzej 
Kołodziejczyk  Usługi 
Edukacyjne 
Wydawnictwo 
“A.T.E”

16 godz.

(2 edycje)

2 0 30 nauczycieli

63 Strategie 
przeciwdziałania 
agresji i przemocy w 
szkole i grupie

Andrzej 
Kołodziejczyk  Usługi 
Edukacyjne 
Wydawnictwo 
“A.T.E”

20 godz.

 (2 edycje)

1 0 26 nauczycieli

64 Jak wykorzystać 
potencjał 
intelektualny dziecka 
z ADHD poprzez 
odpowiednią 
motywację, techniki 
uczenia oraz 
stymulację muzyką i 
ruchem

Firma Stimulus 10 godz. 1 0 12 
wychowawców.

.świetlic

65 To Ty wybierasz - 
spektakl

Teatr Edukacji i 
Profilaktyki “Maska

1 spektakl 1 150

66 Szekspirem w 
przemoc

Teatr Edukacji i 
Profilaktyki “Maska

1 spektakl 1 538

67 Blog Teatr Edukacji i 
Profilaktyki “Maska

2 spektakl 2 195

68 Skarb czyli paczka 
Pandory

Teatr Edukacji i 
Profilaktyki “Maska

1spektakl 1 223

69 Wielka draka 
górskiego świstaka

Zakopiański Teatr 
Promocji Zdrowia

3 spektakle 3 350

70 Zielona szkoła pod 
reglami

Zakopiański Teatr 
Promocji Zdrowia

3 spektakle 3 350

71 Harnasia, Janosika 
szlakiem

Zakopiański Teatr 
Promocji Zdrowia

1 spektakl 1 115

72 Ścieżka nad 
urwiskiem

Zakopiański Teatr 
Promocji Zdrowia

2 spektakle 1 230

73 Pierwsze 
przykazanie miłości

Zakopiański Teatr 
Promocji Zdrowia

1 spektakl 1 115

74 Przez czerwone 
wierchy

Zakopiański Teatr 
Promocji Zdrowia

2 spektakle 2 230 
uczniów

75 Na marginesie Studio Filmowe 
Gudejko Teatr Faktu

2 spektakle 2 250 10 nauczycieli

76 Droga do nikąd Studio Filmowe 
Gudejko ,Teatr Faktu

7 spektakle 4 520 24 nauczycieli

45 rodziców

77 Wokół przemocy i 
agresji

Studio Filmowe 
Gudejko Teatr Faktu

 3 spektakle 2 200 10 nauczycieli

78 Ferajna Tolka Urwisa Ośrodek Profilaktyki i 
Edukacji

4 spektakle 2 420

79 Profilaktyka 
HIV/AIDS

Fundacja Edukacji 
Społecznej

3 godz. 3 504 

(18 klas)

0
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Lp Nazwa programu Realizator Długość 
trwania 
programu

Ilość 
placówek

Ilość 
dzieci

Ilość  osób 
dorosłych

80 O dotyku dobrym, 
złym i potajemnym

Ośrodek Pomocy 
Pedagogicznej 
Rodzinie i Szkole 
“Żyj zdrowo” 

6 godz. 
uczn.

2 godz. 
naucz.

3 godz. 
rodzice

1 52 2 nauczycieli

52 rodziców

81 Praca z dzieckiem 
nadpobudliwym w 
szkole

p  .Irena 
Wielowiejska

10 godz. 1 0 30 nauczycieli

82 Profilaktyka 
HIV/AIDS i 
narkomanii w środ. 
uczniów szkół 
ponad-gimnazjalnych

Warszawskie 
Towarzystwo 
Pomocy 
Uzależnionym

12 godz. 1 156 

(6 klas)

0

83 Program autorski z 
zakresu świadomego 
dojrzewania 

Wiesław Sokoluk 3 godz. 2 580 0

84 Profilaktyka 
HIV/AIDS

Fundacja Itaka 3 godz. 3 442 0

85 “Dojrzałość – miłość 
-odpowiedzialność”

Instytut Matki i 
Dziecka

4 godz. 1 53 0

86 Start Firma Szkolenia i 
Terapia Zachowania

26 godz. 
naucz.

8 godz. 
personel 
pomocniczy

1 340 340 rodziców

30 nauczycieli

13 personel 
pomocniczy

87 ART realizatorzy-osoby 
fizyczne, Firma 
Psychoedukacja, 
Firma Synesthesis

25  edycje. 
po 32 godz.

14 placówek 220` 24 rodziców

16 nauczycieli

Tabela 13. Programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych

Liczba dzieci objętych działaniami profilaktycznymi w placówkach oświatowych

 Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001 Rok 2002 Rok 2003 Rok 2004 Rok 2005 2006

2 422 2 931 8 173 14 955 15 904 11 246 17 161 20 544

Tabela 14. Dzieci objęte działaniami profilaktycznymi w placówkach oświatowych
Porównując  te  dane  z  ubiegłymi  latami,  gdzie  sposób  liczenia  był  taki  sam,  widać  stale 
zwiększający się wzrost ilości realizowanych programów profilaktycznych oraz odbiorców. Jest to 
wynikiem  coraz  lepszej  diagnozy  problemów  i  potrzeb  zarówno  środowiska  lokalnego  jak  i 
poszczególnych  szkół,  lepszego,  bardziej  celowego  planowania  działań  a  przede  wszystkim 
wzrostu wiedzy z zakresu działań profilaktyki pierwszo i drugorzędowej. 
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Dwukrotnie  mniejsza  liczba  uczestniczących  w  programach  i  szkoleniach  rodziców  wynika  z 
mniejszego niż w ubiegłym roku zainteresowania szkół organizowaniem szkoleń dla rodziców, a 
także pojawieniem się wielu ofert z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych. 

Mniejsza  liczba  przeszkolonych  nauczycieli  w  roku  2006  jest  wynikiem  wieloletnich, 
systematycznych  szkoleń.  Szkolenia  realizowane  w  tym  roku  prowadzone  były  w  systemie 
wielogodzinnych  warsztatów.  Zorganizowano  16  szkoleń  dla  311  osób  (nauczycieli  oraz 
wychowawców świetlic środowiskowych).

W  2006  roku  kontynuowaliśmy,  znacznie  rozszerzając  rozpoczętą  w  2005  roku  edukację  w 
zakresie HIV/AIDS oraz edukację seksualną – jest to zgodna z przeprowadzonymi w 2004 roku w 
Warszawie badaniami pn” Szybka ocena i reakcja” rozpoznającymi stan i zapotrzebowanie dzieci 
i młodzieży w zakresie oddziaływań profilaktycznych. Kontynuowaliśmy także, wdrażany od 2001 
roku  trening  zastępowania  agresji  ART  ,  stale  rozszerzając  ilość  placówek  w  których  jest 
realizowany a także ilość odbiorców, kładąc nacisk na dorosłych (rodzice, nauczyciele). 

Zaniechaliśmy  dofinansowania  realizacji  długofalowego  program  np.  Trzy  Koła,  uznając,  że 
dostarczone: szkolenia, narzędzia i kilkuletnia superwizja, pozwala na jego realizację w ramach 
programu wychowawczego szkoły, bez dodatkowego wynagrodzenia wychowawców. 

Poza  programami  profilaktycznymi  realizowane  były  programy  z  zakresu  pomocy 
psychologicznej, reedukacji oraz zajęcia socjoterapeutyczne. Prowadzone były one w 4 szkołach i 
8 placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Objęto nimi 295 dzieci i 15 rodziców. 

W ramach organizacji działań profilaktycznych prowadzone jest także zagospodarowanie czasu 
wolnego w placówkach oświatowych – w 2006 roku realizowany w sześciu placówkach, dla 424 
dzieci i młodzieży. 

W 2006r. Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował wypoczynek letni- kolonie profilaktyczne dla 
278  dzieci  i  młodzieży,  pochodzących  z  rodzin  z  problemem  alkoholowym,  przemocy  lub 
dotkniętych innymi dysfunkcjami. Korzystając z doświadczeń z ubiegłych lat, w tym roku Ośrodek 
zorganizował  kolonie  o  różnym  profilu  sportowo-rekreacyjnym.  Sprawdziły  się  też  kolonie 
organizowane dla niewielkich grup (do 45 osób).

Na podstawie pozytywnej oceny ubiegłorocznego, pilotażowego obozu socjoterapeutycznego dla 
rodzin zastępczych zorganizował w 2006 roku wyjazdy dla rodzin - omówienie w rozdziale 5.3 

8.4   DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO – INFORMACYJNA:

Dystrybucja  materiałów inf-eduk.  –  działanie  ciągłe  kontynuowane od  kilku  lat  polegające  na 
dostarczaniu materiałów informacyjnych i  edukacyjnych (plakaty, broszury, ulotki,  materiały do 
prowadzenia  zajęć  itp)  do  placówek  oświatowych,  opiekuńczo-wychowawczych  oraz  innych 
działających na polu profilaktyki uzależnień. Materiały te przeznaczone są dla dzieci, rodziców i 
nauczycieli.  Dotyczą  problematyki  alkoholowej,  narkotykowej,  różnych  problemów  wieku 
młodzieńczego oraz działalności placówek pomocowych. 

Prowadzenie biblioteki  i  wideoteki  dot.  tematyki  uzależnień – od kilku lat  gromadzimy (i  stale 
uzupełniamy) literaturę, prasę, kasety wideo. Czytelnikami są pracownicy Działu, Działu Pomocy 
Specjalistycznej  OPS,  Wolskiego  Zespołu,  Sądu,  Policji,  szkół,  placówek  opiekuńczych  i  sł. 
zdrowia, praktykanci, działacze organizacji pozarządowych i studenci.

Profilaktyczne Akcje Specjalne – to działania profilaktyczne, akcyjne, niestandardowe, mające na 
celu nagłośnienie problemów związanych z problematyką uzależnień i przemocy, edukację oraz 
promujące zdrowy styl życia.

43



 

W 2006 roku pracownicy działu organizowali i koordynowali udział w:

 „Kampania „Bliżej  siebie – dalej  od narkotyków” .  miała na celu wzrost  wiedzy z  zakresu 
działania i rodzajów substancji odurzających oraz doskonalenia umiejętności wychowawczych 
co umożliwi lepszy kontakt z ich dorastającymi dziećmi. Na terenie naszej dzielnicy w ramach 
kampanii zorganizowano 2 festyny w którym wzięło udział 1300 osób w trakcie rozdawano 
ulotki i materiały edukacyjne, łącznie zorganizowano 8 spotkań informacyjno – edukacyjnych z 
rodzicami (634 rodziców), przekazano do 50 wolskich placowe materiały kampanii.

 Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”   - Kampania miała na celu przeciwdziałanie zjawiskom: 
używania alkoholu, narkotyków i stosowania przemocy rówieśniczej. W kampanii wzięło udział 
7  świetlic  opiekuńczo  –  wychowawczych,  młodzież  z  gim  nr  46  oraz  dzieci  ze  Szkoły 
Podstawowej nr 25. Na zakończenie pracownicy działu zorganizowali mini olimpiadę sportową 
z udziałem Straży Miejskiej dla około 180 dzieci i młodzieży. W trakcie imprezy nagrodzone 
dzieci oraz całe klasy otrzymały dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów kampanii 
a także OPS.

 Kampania „Lato bez % „   – organizatorem i wykonawcą była firma „Homo Homini”. Kampania 
miała  na celu  ograniczenie  sprzedaży alkoholu  osobom nieletnim na terenie  dzielnicy.  W 
ramach  kampanii  przeprowadzono:  akcje  plakatową  nakłaniającą  do  nie  sprzedawania 
alkoholu nieletnim, sprawdzano czy sprzedawcy weryfikują wiek osób kupujących alkohol, 
zorganizowano 2 happeningi oraz przeprowadzono badania wśród 1005 młodych (12 – 17 lat) 
mieszkańców Woli. Kampania realizowania była w miesiącach lipiec – sierpień.

 Konkurs  profilaktyczny  pt.  „Gra  profilaktyczna”   –  adresowany  do  dzieci  ze  świetlic 
środowiskowych. W konkursie wzięło udział  8 świetlic.  Uroczyste zakończenie i  wręczenie 
nagród laureatom odbyło się w grudniu w Gimnazjum nr 51 ul. Olbrachta 48/56. 

 Zorganizowanie w czerwcu „Festynu rodzinnego” - .dla rodzin podopiecznych OPS

 Współorganizowanie  w  czerwcu  wraz  ze  Stowarzyszeniem  SMSO,  festynu  dla  świetlic 
środowiskowych 

 Wolski Korowód – we wrześniu zorganizowany wspólnie z Wydziałem Spraw Społecznych i 
Zdrowia oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Dzielnicy, polegający na 
prezentacji szerokiej oferty pomocowej dostępnej dla mieszkańców Woli 

Na  zlecenie  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Dzielnicy  Wola  m.st.  Warszawy  zostały  w  2006r 
przeprowadzone badania:

 „Czas wolny gimnazjalisty” – badanie prowadzono w okresie listopad/grudzień wśród wolskiej 
młodzieży gimnazjalnej ich nauczycieli oraz rodziców

 „Ocena  potrzeb  mieszkańców  Domu  Pomocy  Społecznej  SYRENA  i  program  działań 
naprawczych” – badanie przeprowadzono w okresie listopad/grudzień i dotyczyło ono oceny 
potrzeb  w  zakresie  profilaktyki  używania  substancji  psychoaktywnych  (alkohol,  tytoń), 
konfliktów interpersonalnych oraz zachowań ryzykownych mieszkańców DPS
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9. DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW WSPARCIA PROWADZONYCH PRZEZ OPS 

 9.1 DZIAŁALNOŚĆ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY DLA OSÓB 

    PSYCHICZNIE CHORYCH

Środowiskowy dom samopomocy dla osób psychicznie chorych funkcjonuje na Woli w strukturze 
OPS od października 1997r.

Oferta ŚDS przeznaczona jest dla osób psychicznie chorych, które ze względu na stan zdrowia 
mają  poważne  problemy  w  codziennym  funkcjonowaniu,  przede  wszystkim  w  zaspokajaniu 
potrzeb bytowych i właściwych kontaktach z otoczeniem. Podstawowym zadaniem ( ŚDS) jest 
pomoc osobom psychicznie chorym w codziennym funkcjonowaniu, motywowanie do aktywności, 
podnoszenie kompetencji osobistych w zakresie umiejętności społecznych, zapobieganie izolacji 
społecznej. 

Podstawą oferty  ŚDS są tygodniowe programy rehabilitacyjne opracowywane wspólnie  przez 
uczestników  i  zespół  terapeutyczno  –  wspierający  składający  się  z  kierownika  ŚDS,  dwóch 
psychologów klinicznych, dwóch terapeutów zajęciowych i jednego pracownika socjalnego. .

Zajęcia zrealizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy cechowało znaczne zróżnicowanie, 
ze względu na konieczność dostosowania ich do indywidualnych potrzeb, deficytów i możliwości 
poszczególnych uczestników.

W ramach realizacji zadań prowadzono zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb, 

deficytów i możliwości poszczególnych uczestników. 

Program rehabilitacyjny realizowany w ŚDS w 2006 roku obejmował:

o motywowanie  klientów  do  aktywności,  samoobsługi,  samodzielności,  kontynuowania  lub 
podjęcia leczenia, podejmowania kontaktów społecznych,

o psychoedukację,

o treningi umiejętności społecznych: higieny osobistej, samoobsługi, umiejętności kulinarnych, 
gospodarowania  finansami,  nawiązywania  kontaktów  interpersonalnych,  korzystania  z 
dostępnych  form  pomocy,  przede  wszystkim  opieki  zdrowotnej,  załatwiania  spraw 
urzędowych,

o zajęcia z zakresu terapii zajęciowej,

o biblioterapię,

o muzykoterapię i relaksację, 

o zajęcia choreoterapeutyczne,

o psychozabawę

o zajęcia z zakresu promocji zdrowego stylu życia

o doraźną pomoc pielęgniarską

o gimnastykę

o prasówkę-  analizę  bieżących  wydarzeń  społecznych,  politycznych,  kulturalnych  i 
gospodarczych

o spotkania z poezją

o poradnictwo psychologiczne i socjalne,
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o zajęcia rekreacyjne i kulturalne, w tym liczne wycieczki po Warszawie i okolicach, wyjścia do 
kin teatrów i muzeów. Łącznie w 2006r odbyło się 45 różnych wyjść grupowych. Uczestnicy 
ŚDS  brali  udział  m.in.  w  „Otwartym  Teatrze  improwizowanym”,  w  ramach  którego 
zaprezentowali fragment sztuki Moliera pt. „Mieszczanin Szlachcicem”

o organizację imprez okolicznościowych.

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy mogą korzystać z pralki,  prysznica,  żelazka 
(sprzęt ten stanowi podstawę do prowadzenia treningów samoobsługi). Mają także zapewniony 
jeden ciepły  posiłek dziennie – obiad,  zaś śniadanie przygotowywane jest  przez uczestników 
samodzielnie w ramach treningu kulinarnego i samoobsługi. 

Od  2000  r.  ŚDS  organizuje  letnie  turnusy  rehabilitacyjne,  w  większości  finansowane  przez 
PEFRON. W 2006 roku 24 uczestników ŚDS wzięło udział turnusie rehabilitacyjnym, który odbył 
się w Lądku Zdroju.

Dopełnieniem programu ŚDS były działania mające na celu budowę sieci wsparcia, tolerancji, 
kierowane zarówno do uczestników i ich rodzin, sąsiadów, a także partnerów lokalnych

o W maju odbyła się coroczna prezentacja działalności ŚDS, Impreza miała charakter otwarty 
dla  szerszego  kręgu  odbiorców:  pracowników  OPS,  władz  samorządowych,  rodzin  osób 
chorych

o 12 uczestników wzięło udział  w VI  Mazowieckim Przeglądzie Twórczości  Środowiskowych 
Domów  Samopomocy  Sochaczewie. Przestawiono  taniec  „W  rajskim  ogrodzie”  ,  który 
przygotowano  w ramach  zajęć  prowadzonych  z  choreoterapii.  Prezentowano  także  prace 
plastyczne uczestników ŚDS wykonane w czasie terapii zajęciowej.

o Współpraca z placówkami służby zdrowia – wspólne z klientami wizyty w PZP, odwiedziny 
pracowników ŚDS w szpitalach psychiatrycznych w celu przekazania i wymiany informacji o 
klientach i działalności ŚDS

o Organizowanie  działań  samopomocowych  (  wzajemne  odwiedziny  w  domach,  szpitalach, 
pomoc w drobnych remontach, załatwianiu ważnych spraw życiowych)

o Systematyczna, „robocza” współpraca z rodzinami – spotkania z rodzinami poszczególnych 
klientów  organizowane  w  miarę  potrzeb  i  możliwości  rodziny  -kilka  razy  w  miesiącu  lub 
doraźnie w sytuacjach interwencyjnych.

o współpraca z innymi placówkami o podobnej działalności ,

o  prezentacja działalności  artystycznej uczestników ŚDS na imprezie „Schizofrenia Otwarte 
Drzwi”, która odbyła się na terenie Multikina Ursynów, a także w Korowodzie Wolskim.

o utrzymywanie kontaktów z rodzinami uczestników ,  wspieranie ,  pomaganie w rozumieniu 
objawów  choroby  i  ograniczeń  z  niej  wynikających.  Współpraca  z  rodzinami  ma 
systematyczny charakter. Polega na spotkaniach z rodzinami przynajmniej raz w miesiącu lub 
doraźnie w sytuacjach kryzysowych. 

Z oferty ŚDS korzystało miesięcznie od 22 ( w listopadzie) do 35( w styczniu) osób. Łącznie w 
2006roku - 43 osoby. 8 uczestników zostało skierowanych do korzystania z oferty ŚDS w 2006r, 
dla pozostałych 35 osób była to kontynuacja pomocy,  z której  korzystali  w roku ubiegłym lub 
wcześniej.  W ciągu całego 2006r hospitalizowano psychiatrycznie 13% ogółu uczestników (  6 
osób), w tym dwie dwukrotnie.

Miesięczny średni koszt usług realizowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy wynosił 800 
zł. 26 uczestników ponosiło odpłatność w wysokości od 2% do 50%, 17 osób było zwolnionych z 
ponoszenia odpłatności.
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9.2 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU  “POD DASZKIEM”  DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI     

    PSYCHICZNYMI

Klub “pod Daszkiem” podobnie jak ŚDS działa od października 1997r.

Klub  stanowi  uzupełnienie  oferty  ŚDS,  specjalistycznych  usług  opiekuńczych
i  specjalistycznych  usług  opiekuńczo  –  readaptacyjnych..  Jest  przeznaczony  dla  osób  z 
problemami zdrowia psychicznego. Korzystanie z Klubu począwszy od stycznia 2006r oparte jest 
o wydawane przez OPS indywidualne decyzje administracyjne. Miesięcznie skierowanie w formie 
decyzji  otrzymało  od  47  do  69  osób.  35  uczestników  Klubu  to  równocześnie  uczestnicy 
Środowiskowego Domu Samopomocy, zaś 11 Klubowiczów – to klienci specjalistycznych usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczo – readaptacyjnych. Średnio w ciągu dnia z 
oferty  Klubu korzysta  25 osób-  do których dyspozycji  jest  2  pracowników wspieranych przez 
wolontariuszy.

Podstawową formą pracy klubu są spotkania organizujące czas wolny, polegające na wspólnych 
rozmowach, grach świetlicowych, spacerach. 

Ponadto Klub oferuje zajęcia o charakterze utrukturalizowanym: 

 zebrania klubowiczów,

 terapię zajęciową,

 zajęcia z zakresu choreoterapii 

 terapie kulinarną, w ramach której codziennie przygotowywany jest podwieczorek

 spotkania filmowe,

 Spotkania z Poezją

 zajęcia z zakresu promocji zdrowia – pomiar ciśnienia krwi, ważenie, 

motywowanie do badań profilaktycznych, itp.. 

 imprezy okolicznościowe np., zabawy karnawałowe, spotkania świąteczne 

 spotkania ogrodowe przy grillu,

 wizyty w innych warszawskich klubach dla osób z podobnymi problemami i  

      przyjmowanie gości z tych klubów, 

 grupowe wyjścia na basen

 wycieczki po Warszawie i najbliższej okolicy ( m.in. Park „Moczydło”, Park Leśny „Bemowo, 
Nieporęt, Wilanów, Raszyn- Falenty, Izabelin, Holendra k. Grodziska M.

 wyjścia do kina, na koncerty i wystawy do muzeów i galerii

 udział w imprezach dzielnicowych, miejskich i ogólnopolskich ( np. prezentacja działalności 
Klubu podczas Wolskiego Korowodu, czy Dnia Solidarności z osobami chorymi psychicznie 
„Schizofrenia- Otwarte Drzwi”

Uczestnicy Klubu mogą korzystać z zaplecza socjalnego: pralki, prysznica oraz indywidualnych 
konsultacji psychologicznych. Tę ofertę uważają za szczególnie atrakcyjną. Codziennie z pomocy 
psychologa korzysta od 3 do 5 osób.
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 9.3 DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY OPIEKUŃCZEJ DLA OSÓB Z CHOROBĄ 

   ALZHEIMERA

Przeznaczona jest dla osób starszych z zaburzeniami pamięci i różnymi zespołami otępiennymi, 
przede wszystkim chorobą Alzheimera. Pobyt w Świetlicy ma na celu z jednej strony zapewnienie 
opieki  nad chorym oraz możliwych form rehabilitacji  dostosowanych do jego stanu zdrowia, z 
drugiej  zaś umożliwienie rodzinie – opiekunom kontynuowania pracy zawodowej,  realizowania 
dotychczasowych ról społecznych, załatwiania niezbędnych spraw życiowych oraz koniecznego 
odpoczynku.  Dzięki  ofercie  Świetlicy  możliwe  jest  dłuższe  pozostawanie  osoby  chorej  w 
środowisku.  Korzystanie  ze  Świetlicy  jest  odpłatne.  Warunki  lokalowe i  kadrowe,  jak  również 
potrzeby  klientów  wynikające  z  choroby  powodują,  że  w  Świetlicy  nie  może  przebywać 
równocześnie więcej niż 10 osób. Średnio dziennie ze Świetlicy korzystało 8 osób. 

Realizowany w Świetlicy program obejmował:

1.  zadania  opiekuńczo  –  pielęgnacyjne-  monitorowanie  stanu  psychicznego  i  fizycznego, 
wzywanie  PR  w  przypadku  nagłego  pogorszenia  stanu  zdrowia,  pomoc  przy  rozbieraniu, 
ubieraniu, karmienie, pojenie, pomoc przy korzystaniu z toalety, podawanie leków wg wskazań 
lekarza

2. zajęcia psychoedukacyjne i terapeutyczne 

o zajęcia manualne ( malowanie, rysowanie, darcie, przewijanie włóczki)

o zajęcia  ruchowe  (  taniec,  spacery  po  ogrodzie,  zabawy  z  piłka,  indywidualne  ćwiczenia 
rehabilitacyjne)

o relaks

o zabawy  ćwiczące  pamięć  i  koncentrację  (recytacja  popularnych  wierszy,  rozwiązywanie 
krzyżówek)

o zajęcia muzyczne ( śpiewanie piosenek, słuchanie płyt).

o zachęcanie uczestników Świetlicy do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności 
życia  codziennego:  zmywania,  wycierania  naczyń,  podlewania  kwiatów,  przygotowywania 
podstawowych potraw)

o organizacja imprez okolicznościowych

Wszelkie  czynności  dobierane  są  indywidualnie  do  potrzeb  i  zmieniających  się  możliwości 
uczestników.  Ze  względu  na  specyficzne  trudności  Klientów  i  konieczność  zapewnienia  im 
poczucia bezpieczeństwa w Świetlicy przyjęto realizację zadań wg. stałego planu dnia, na który 
składa się:

1. Spotkanie powitalne przy herbacie pozwalające nawiązać kontakt, porozumieć się z 

chorym, określić aktualną datę, porę roku.

2. Drugie śniadanie

3. Zajęcia manualne

4. Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki geriatrycznej i tańca.

5. Obiad 

6. Relaks 

7. Zabawy ćwiczące pamięć i koncentrację

8. Zajęcia muzyczne, śpiewanie piosenek.
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Opiekunowie  osób  chorych  korzystają  z  konsultacji  psychologicznych  i  pielęgniarskich.  Mogą 
także brać udział w comiesięcznych spotkaniach z Wolska Grupa Wsparcia, odbywających się na 
terenie Świetlicy. 

W 2006 roku prawo do korzystania ze Świetlicy Opiekuńczej dla Osób z Chorobą Alzheimera 
miało przyznanych 21 / w 2005-14 osób./ W stosunku do 2005r przyjeto 15 nowych uczestników 
Świetlicy, u 6 osób była to kontynuacja pomocy Frekwencję w Świetlicy cechuje znaczna rotacja 
związana ze zmieniającym się stanem zdrowia uczestników( 1 osoba zostały umieszczone w 
domu pomocy społecznej,  cztery osoby, ze względu na pogorszenie stanu zdrowia wymagały 
pomocy w warunkach domowych, 2 osoby zmarły). 

Koszt pobytu jednej osoby w Świetlicy Opiekuńczej w 2006 roku wynosił: w pierwszym kwartale- 
42, 09 zł dziennie, w pozostałych kwartałach, tj. od kwietnia do grudnia- 40, 35 zł dziennie. Z 21 
osób  korzystających  ze  Świetlicy  w  2006  r.  trzy  osoby  były  zwolnione  z  ponoszenia  opłat, 
pozostałe 18 osób płaciło od 5 do 100% kosztów pobytu. Koszt obiadu spożywanego w Świetlicy 
wynosił 5,5 zł. Dwie osoby były zwolnione z odpłatności za obiady, trzy płaciły od 5 do 80% ceny 
obiadu, 16 osób ponosiło 100% odpłatność. Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy OPS i 
DPS „Syrena” uczestnicy Świetlicy, podobnie jak Środowiskowego Domu Samopomocy korzystali 
z  obiadów  przygotowywanych  w  znajdującym  się  po  sąsiedzku  Domu  Pomocy  Społecznej. 
Obiady te uczestnikom świetlicy dostarczane są do siedziby Świetlicy i spożywane są na miejscu.
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10. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ OPS W 2006R. 

10.1 WOLONTARIAT W OPS 
organizacja i koordynacja działań  wolontarystycznych na rzecz potrzebujących 
mieszkańców   Dzielnicy

W roku 2006 nastąpiło  dalsze rozszerzenie programu „Ludzie  Dobrej  Woli  -  Wolontariat  w 
OPS” realizowanego od 2004r. Ośrodek pozyskał do świadczenia usług wolontarystycznych 113 
osób (w 2005-88).

Z usług wolontarystycznych skorzystało 213 osób ( w 2005-136) oraz osoby uczęszczające na 
zajęcia do Środowiskowego domu Samopomocy, Klubu „Pod Daszkiem” i Świetlicy Opiekuńczej 
dla osób z Chorobą Alzheimera.

W ramach programu „Wolontariat w OPS” podejmowane były następujące działania:

 pomoc  w  wyrównywaniu  braków  edukacyjnych  z  języka  polskiego,  niemieckiego, 
angielskiego, matematyki i chemii. Łącznie z powyżej wymienionych form pomocy skorzystało 
99  dzieci  i  młodzieży  w wieku  szkoły  podstawowej  i  gimnazjalnej.  Osoby  korzystające  z 
pomocy to dzieci klientów OPS, wychowujące się w rodzinach zastępczych, mające nadzór 
kuratora lub zgłaszane przez pedagogów szkolnych ze szkół na terenie Dzielnicy Wola.

 pomoc  osobom  starszym,  samotnym  i  niepełnosprawnym-  wychodzenie  na  spacery  z 
podopiecznymi,  czytanie  prasy  i  książek,  wspólne  spędzanie  czasu,  załatwianie  spraw 
urzędowych,  wizyty  u  lekarza,  dowożenie  osób  niepełnosprawnych  do  miejsca  ich  pracy. 
Łącznie z powyżej wymienionej pomocy skorzystało 15 osób, które zostały głównie zgłaszane 
przez pracowników socjalnych OPS, osoby prywatne lub organizacje zajmujące się osobami 
samotnymi i niepełnosprawnymi.

 pomoc w obsłudze Klubu Pracy-  pisanie  CV,  listów motywacyjnych,  prowadzenie szkoleń 
komputerowych – skorzystało 16 osób.

 doraźna opieka nad dziećmi z rodzin z problemem przemocy w rodzinie- zajęcia odbywają się 
w  Dziale  Pomocy  Specjalistycznej.  Do  zadań  wolontariuszy  należy  opieka  nad  dziećmi, 
organizowanie zabaw, prowadzenie rozmów, ewentualna pomoc w lekcjach.  Łącznie z  tej 
formy  pomocy  skorzystało  ok.  7  dzieci.  W  tym  czasie  matki  dzieci  mają  możliwość 
uczestniczenia w grupie wsparcia i grupie edukacyjnej.

 Pomoc  w  organizacji  zajęć  w  ramach  programu  socjoterapeutycznego  SPOKOJNA 
PRZYSTAŃ – objętych 20 dzieci.

 doraźna opieka nad dziećmi wychowującymi się w rodzinach zastępczych- zajęcia odbywają 
się w Dziale Pomocy Specjalistycznej. Do zadań wolontariuszy należy opieka nad dziećmi, 
organizowanie zabaw o charakterze integracyjnym z elementami socjoterapii.  Łącznie z tej 
formy pomocy skorzystało ok. 20dzieci. W tym czasie ich opiekunowie prawni mają możliwość 
uczestniczenia w grupie wsparcia dla ofiar przemocy. 

 9  wolontariuszy  wspierało  działalność  Środowiskowego  Domu  Samopomocy  dla  osób 
psychicznie chorych, Klubu „Pod Daszkiem” dla osób z zaburzeniami psychicznymi i Świetlicy 
Opiekuńczej dla osób z choroba Alzheimera.

 Sprawowanie  opieki  doraźnej  nad  dziećmi  klientów  uczestniczących  w  obowiązkowych 
zajęciach  programowych  podczas  2-tygodniowego  turnusu  profilaktyczno-
socjoterapeutycznego w Gawrych Ruda – objętych 34 dzieci.

 Pomoc w organizacji okolicznościowych imprez dla mieszkańców dzielnicy: festyny, spotkania 
świąteczne, pikniki, spotkania integracyjne itp.
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Ośrodek zorganizował dla wolontariuszy:

 warsztaty edukacyjne i szkolenie w zakresie pracy z dzieckiem z rodziny alkoholowej w czasie 
dwóch 1 – tygodniowych turnusów szkoleniowych - uczestniczyło łącznie 18 osób. 

 Dzień  wolontariusza  –  uroczystość  integracyjno-artystyczna  połączona  ze  spotkaniem 
świątecznym – uczestniczyło 70 wolontariuszy. 

 Warsztaty  szkoleniowe  “Aby  być  bliżej  drugiego  człowieka”  -  5  spotkań  6-godzinnych 
poświęconych pracy z ludźmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Uczestniczyło w nich 
16 wolontariuszy.

10.2 PROWADZENIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA UPRAWNIEŃ DO 
ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW   PUBLICZNYCH

Ośrodek Pomocy Społecznej  Dzielnicy Wola prowadził  w 2006 roku postępowania w sprawie 
ustalenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w 
wyniku, których Burmistrz Dzielnicy Wola działając w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy wydał 
451 decyzji administracyjnych./ co oznacza ponad trzykrotne zwiększenie obciążenia związanego 
z realizacja tego zadania / 

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 
wątpliwości formalno- prawne w zakresie właściwej procedury postępowania w tych sprawach. 
Zgodnie z wytycznymi SKO zawartymi w poszczególnych decyzjach OPS zobowiązany jest do 
poszukiwania rodziny zmarłego, przeprowadzania rozmów z sąsiadami, znajomymi itp. 

-  znaczna  część  postępowań  nie  dotyczy  ani  świadczeniobiorców  OPS,  ani  mieszkańców 
Dzielnicy Wola, lecz osób przebywających w szpitalach usytuowanych na terenie Dzielnicy.

10.3 DZIAŁANIA OPS PODJĘTE W CELU W CELU REALIZACJI PROJEKTÓW 
EUROPEJSKICH

W roku 2006r OPS Dzielnicy Wola prowadził prace dotyczące 3 wniosków:

1. W  ramach  Sektorowego  Programu  Operacyjnego  Rozwój  Zasobów  Ludzkich  2004-2006, 
Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 
1.5. – Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka.

Tytuł  projektu:  „Szansa  na  samodzielność  -  program  reintegracji  młodzieży  zagrożonej 
wykluczeniem społecznym”.

Projekt adresowany jest do grupy 30 młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
przede  wszystkim  wychowujące  się  w  rodzinach  zastępczych  i  rodzinach  ubogich 
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(zagrożonych marginalizacją społeczną). Projekt zakładał wielopłaszczyznowe oddziaływania 
skierowane  do  grupy  beneficjentów  ostatecznych.  Będzie  realizowany  w  partnerstwie  z 
Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie.

Trwające  od  ubiegłego  roku  prace  przygotowawcze  zakończyły  się  pozytywną  oceną 
Ministerstwa  –  Instytucji  Wdrażającej  i  podpisaniem  w  grudniu  2006  umowy.  Realizacja 
projektu rozpocznie się w maju 2007r..

2. W roku 2006 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy współuczestniczył 
w  rozpoczętych  pracach  nad  projektem  zakładającym  szkolenia  dla  pracowników 
warszawskich  OPS-ów,  a  współfinansowanym  ze  środków  Norweskiego  Mechanizmu 
Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na obecnym etapie powstała koalicja 
ośmiu Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Warszawy, która zajmuje się opracowaniem, 
przy  współpracy  Biura  Funduszy  Europejskich,  tego  projektu.  Dotychczas  została 
przeprowadzona ankieta mająca na celu zbadanie potrzeb szkoleniowych pracowników OPS 
oraz rozpoczęto prace nad opracowaniem wniosku o dofinansowanie.

3. W  ramach  Sektorowego  Programu  Operacyjnego  Rozwój  Zasobów  Ludzkich  2004-2006, 
Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.5. 
– Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka Ośrodek 
Pomocy  Społecznej  Dzielnicy  Wola  m.st.  Warszawy  rozpoczął  w  roku  2006  realizację 
projektu: „Polska kadra- europejska jakość”.

Projekt  adresowany  jest  do  pracowników  OPS  Dzielnicy  Wola  pracujących  bezpośrednio  z 
osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.. Jego celem jest podwyższenie kwalifikacji  i 
umiejętności  zawodowych pracowników OPS.  Cel  ten  realizowany jest  poprzez  kompleksowy 
system szkoleń grupowych. Całkowite wydatki projektu. wynoszą 477 550,00 zł. W grudniu 2005r 
ukończono prace nad wypełnieniem wniosku aplikacyjnego. Realizacja projektu rozpoczęła się w 
lipcu 2006, i potrwa do sierpnia 2007r. W 2006r w ramach realizacji projektu 69 pracowników 
wzięło udział w II modułach szkoleniowych w łącznym wymiarze 42 godzin. Szkolenia odbywają 
się w piątki  i  soboty w siedzibach OPS – w małych grupach.  Z zaplanowanej  na 2006rok w 
ramach  wydatków  projektu  kwoty  132.550zł  /  84.050zł-  środki  UE+  48.500zł  –  środki  m.st. 
Warszawy/ wydatkowano 131.016zł.

10.4 ODBYWANIE KARY WYKONYWANIA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH W OSRODKU 
POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA

W 2006 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola 4 osoby odbywały orzeczoną wyrokiem 
Sądu  karę  w  formie  wykonywania  nieodpłatnie  pracy  społecznie  użytecznej.  Prace  te 
wykonywane były  lokalach OPS przy  ul.  Żytniej  75/77  i  Karolkowej  58a,  w  ramach Świetlicy 
Opiekuńczej dla Osób z chorobą Alzheimera i Działu Pomocy Specjalistycznej OPS. Osoby te 
wykonywały proste prace porządkowe i proste czynności opiekuńcze.

Ponadto dwie osoby skierowane do OPS w celu odbycia w/w kary nie zgłosiły się.
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10.5 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

Dla pełniej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, organizacji oparcia społecznego dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz profilaktyki uzależnień, HIV/AIDS, i przemocy Ośrodek 
Pomocy  Społecznej  Dzielnicy  Wola  m.st.  Warszawy  współpracował  z  licznymi  instytucjami  i 
organizacjami m.in.: szkołami, przedszkolami, rejonowym urzędem pracy, sądami i kuratorami, 
rejonowymi przychodniami i szpitalami, pielęgniarkami środowiskowymi, ZUS-em, spółdzielniami 
mieszkaniowymi  i  administracjami,  placówkami  opiekuńczo  –  wychowawczymi  (  świetlicami, 
domami  dziecka,  pogotowiem  opiekuńczym),  instytucjami  opieki  paliatywnej,  placówkami 
odwykowymi,  bibliotekami  publicznymi,  podmiotami  gospodarczymi,  uczelniami  wyższymi, 
Kościołem katolickim, organizacjami charytatywnymi i samopomocowymi.

Ponadto OPS przeprowadził 8 kontroli projektów realizowanych organizacje pozarządowe które 
otrzymały dotację ze środków Urzędu Miasta. 

Ośrodek  prowadził  także  szereg  działań  na  rzecz  aktywizacji  środowiska  lokalnego.  Poniżej 
przedstawiamy  przykładowe  działania  z  tego  zakresu  oraz  współpracy  z  organizacjami 
pozarządowymi w realizacji zadań OPS:

 doradztwo pedagogiczne, pomoc organizacyjna dla świetlic środowiskowych i dofinansowanie 
części  działań  merytorycznych  -  14  świetlic  wychowawczych  (  socjoterapia,  trening  ART, 
profilaktyka, reedukacja) - wykazane w rozdziale 8

 Dzień Dziecka – dwie plenerowe imprezy rekreacyjne: jedna- dla dzieci niepełnosprawnych, 
druga – dzieci ze świetlic środowiskowych. W każdej uczestniczył 160 – 180 dzieci.

 “Mikołajki  na  wesoło”  -  sportowo-artystyczna  impreza  dla  dzieci  niepełnosprawnych. 
Uczestniczyło w niej 180 dzieci z wolskich szkół i przedszkoli integracyjnych i specjalnych.

 Mikołajki na sportowo- profilaktyczna impreza przedświąteczna – brało udział 150 dzieci z 11 
świetlic

 współpraca  ze  Stowarzyszeniem  OPTA  w  realizacji  2-óch  projektów  pomocy  ofiarom 
przemocy ODNOWA na mocy zawartego porozumienia.

 Współpraca ze Stowarzyszeniem ITAKA – w zakresie udostępnianie lokalu na ich działalność 
pomocową na mocy zawartego porozumienia.

 Współpraca  ze  Stowarzyszeniem  AMAZONKA  -w  zakresie  udostępnianie  lokalu  na  ich 
działalność merytoryczną (na mocy zawartego porozumienia).

 Współpraca ze Stowarzyszeniem SPOTKANIA – w zakresie realizacji projektu edukacyjnego 
dla wolskich dzieci.

 Współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Domem Pomocy Społecznej i organizacjami 
seniorskimi i kombatanckimi – w zakresie poszerzenia oferty dla seniorów.

 współpraca  z  lokalnymi  instytucjami  rynku  pracy  w  zakresie  organizacji  oferty  dla 
bezrobotnych.

 współorganizacja  WOLSKIEGO  KOROWODU  –  imprezy  mającej  na  celu  prezentację 
lokalnych działań pomocowych prowadzonych przez instytucje i organizacje pozarządowe.

 współpraca  z  Bankiem  Żywności  SOS  oraz  wolskimi  organizacjami  pozarządowymi 
zajmującymi się redystrybucja żywności / gł. PKPS i UL/ w zakresie wprowadzania programu 
„Dobrych praktyk żywieniowych” i sprawnego systemu wzajemnej informacji

 OPS wystawił w 2006r 68 rekomendacji i opinii dla różnych programów realizowanych przez 
organizacje pozarządowe na terenie Dzielnicy Wola.
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10.6 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Dla  pełnej  i  prawidłowej  realizacji  zadań  konieczne  było  przeprowadzenie  szeregu  postępowań 
wynikających  z  ustawy  prawo  zamówień  publicznych.  Poniżej  tabela  przedstawiająca  ilość  i  zakres 
przeprowadzonych postępowań przetargowych.

lp - przedmiot zamówienia
- tryb postępowania

- termin realizacji umowy
- wykonawca

wartość 
szacunkowa
zamówienia

1. wartość umowy 
brutto

2. wartość umowy 
netto

1. usługa
świadczenie kompleksowych 
usług pogrzebowych dla klientów 
OPS
- Przetarg nieograniczony

27.02.2006r. – 26.02.2007r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych,
Spółka z o.o.  ul. Redutowa 25,  
01-106 Warszawa

109.200,00
26.984 euro

83.888,00 zł
netto 78.400 00 zł

2. usługa
Świadczenie specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi
- Przetarg nieograniczony

01.03.2006r. – 31.12.2006r.
Fundacja „ZDROWIE”
Ul. Niekłańska 4/24,
03-924 Warszawa

78.000,00 zł
19.274 euro

67.850,00 zł
netto = brutto

3. usługa
Świadczenie kompleksowych 
usług sprzątania pomieszczeń w 
obiektach OPS z podziałem na 3 
zadania:
Zadanie nr 1 – 
sprzątanie obiektu przy 
ul. Syreny 18
Zadanie nr 2 –
sprzątanie obiektu przy
 ul. Żytniej 75/77
Zadanie nr 3 – 
przątanie obiektu przy 
ul. Karolkowej  58A

- Przetarg nieograniczony

Zadanie nr 1 – 04.05.2006r. – 
31.03.2007r.
Zadanie nr 2 – 03.04.2006r. – 
31.03.2007r.
Zadanie nr 3 – 04.04.2006r. – 
31.03.2007r.
Zadanie nr 1
TED-ROMBUD Usługi Porządkowe i 
Komputerowe,
ul. Kochanowskiego 2 m 97
01-864 Warszawa
Zadanie nr 2
TED-ROMBUD Usługi Porządkowe i 
Komputerowe,
ul. Kochanowskiego 2 m 97          
 01-864 Warszawa
Zadanie nr 3
Przedsiębiorstwo Usługowe „S.O.S. 
BARWIT”
ul. Klemensiewicza 5 A/32,
01-318 Warszawa

43.680,00 zł = 
10.793 euro

Zadanie nr 1 
9.984,48 zł

Zadanie nr 2 
13.201,92 zł

Zadanie nr 3 
15.664,80 zł

razem: 38.851,20 zł

netto:
zad.1 – 7.538,00
zad.2 – 10.896,00
zad. 3 – 12.840,00

razem: 31.274,00 zł

4 usługa
Świadczenie usługi księgowej w 
ramach Projektu "Polska kadra - 
europejska jakość" w ramach 
Sektorowego Programu 
Operacyjnego Rozwój Zasobów 
Ludzkich
- przetarg nieograniczony 

01.09.2006r. - 31.07.2007r.

Elżbieta Andrzejczak
ul. Kwitnąca 15 m 20,
01-926 Warszawa

47.300,00 zł

10.782 euro
47.295,20 zł

(miesięczna stawka: 
4.299,57zł x11 m-cy)

netto=brutto
5 usługa

Świadczenie specjalistycznych 
usług opiekuńczo – 
readaptacyjnych na rzecz osób z 
zaburzeniami psychicznymi 
powyżej 60 roku życia 
wymagających opieki i 
pielęgnacji w miejscu 
zamieszkania, mieszkańców 
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. 
- przetarg nieograniczony 

01.10.2006r. - 30.09.2007r.
256.550,- zł

58.480 euro

196.500,00 zł

netto=brutto
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lp - przedmiot zamówienia
- tryb postępowania

- termin realizacji umowy
- wykonawca wartość 

szacunkowa
zamówienia

4. wartość umowy 
brutto

5. wartość umowy 
netto

6 dostawa
dostawa sprzętu komputerowego 
wraz z instalacją: router 1 szt., 
karta rozszerzeń 3 szt., switch 1 
szt.

- przetarg nieograniczony

05.10-12.10.2006r.
Przedsiębiorstwo FORMAT Dariusz 
Karbowski 
ul. Bracka 2, 
00-502 Warszawa

77.700,00 zł 

(zamówienie 
udzielane w 
częściach)
17.711 euro

22.546,73 zł

netto 18.480,93 zł

7 dostawa
Dostawa sprzętu komputerowego, 
instalacja i uruchomienie:
Komputer PC  Nr I -      
   4 szt.
Skaner - 1 szt.
Komputer PC Nr II - 1 szt.
Laptop Nr I- 1 szt.
Laptop Nr II - 1 szt.
Monitor 17” - 15 szt.
Monitor 19” - 3 szt.
Drukarki laserowe - 2 szt.
Drukarka laserowa kolor - 1 szt.
UPS  - 10 szt.
UPS rack - 1 szt.
- przetarg nieograniczony

18.10-25.10.2006r.

Przedsiębiorstwo FORMAT Dariusz 
Karbowski
ul. Bracka 2,
00-502 Warszawa

77.700,00 zł 

(zamówienie 
udzielane w 
częściach)

17.711 euro

36.973,92 zł

netto 30.306,49 zł

8 Usługa

świadczenie usług opiekuńczych 
o charakterze pielęgnacyjnym na 
rzecz osób wymagających opieki 
w miejscu zamieszkania, 
mieszkańców Dzielnicy Wola 
m.st. Warszawy, z podziałem 
zamówienia na 2 części: rejon 1, 
rejon 2.

- Przetarg nieograniczony

01.01-30.04.2007r.

rejon 1 – 
MAZOWIECKI ZARZĄD 
WOJEWÓDZKI POLSKI KOMITET 
POMOCY SPOŁECZNEJ Ul. Hoża 62 
00-682 Warszawa 
rejon 2 – 
AGENCJA SŁUŻBY SPOŁECZNEJ B. 
Kościelak: Spółka Jawna Ul. Kwiatowa 
7A 02-580 Warszawa

178.200,00 zł

40.620 euro

rejon 1
 - 81.950,00 zł;

rejon 2
-83.600,00 zł

razem: 165.550,00

netto=brutto

9 dostawa

dostawa artykułów w 3 grupach 
asortymentowych z podziałem na 
4 części: część I - paczki 
żywnościowe dla dzieci szt. 1090; 
część II - paczki żywnościowe dla 
dzieci szt. 46; część III - pościel, 
koce, śpiwory; część iv - książki 
edukacyjne.

- Przetarg nieograniczony

14.12 - 18.12.2006r.

część I i II :
Hurtownia Spożywcza Ryszard i 
Grzegorz Zawadzki sp. j. Ul. Puławska 
27 05-532 BANIOCHA

część IV : GŁÓWNA KSIĘGARNIA 
SZKOLNA GAJEWICZ, MIELECH, 
WIDŁAK Sp. jawna Al. Daszyńskiego 
16 31-534 Kraków
część III - postępowanie unieważnione

221.563,00 zł

50.504 euro

część I 
- 87.217,07 zł;

część II
 –1.362,97 zł;

część IV 
- 44.655,66 zł

razem: 133.235,70

netto:
cz.1 – 80.540,50
cz.2 –  1.117,19
cz.3 – 44.655,66
razem: 126.313,35

lp - przedmiot zamówienia - termin realizacji umowy wartość 6. wartość umowy 
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- tryb postępowania - wykonawca szacunkowa
zamówienia

brutto
7. wartość umowy 

netto
usługa

świadczenie usług opiekuńczych 
o charakterze gospodarczym na 
rzecz osób wymagających opieki 
w miejscu zamieszkania, 
mieszkańców Dzielnicy Wola 
m.st. Warszawy, z podziałem 
zamówienia na 4 części: 
rejon nr 1, rejon nr 2, rejon nr 3, 
rejon nr 4.

- Przetarg nieograniczony z 
zastosowaniem art. 5 ust 1 pkt 2

01.01 - 31.12.2007r.

część I i II
AGENCJA SŁUŻBY SPOŁECZNEJ B. 
Kościelak: Spółka Jawna
Ul. Kwiatowa 7A
02-580 Warszawa;

część III i IV
MAZOWIECKI ZARZĄD 
WOJEWÓDZKI POLSKI KOMITET 
POMOCY SPOŁECZNEJ
Ul. Hoża 62 
00-682 Warszawa

2.110.140,00 zł
480.998 euro

Dziennik 
Urzędowy Unii 
Europejskiej 

2006/S 215-
230772 
z dn. 11.11.2006r.

część I 
- 471.900,00 zł; 

część II
 - 442.200,00 zł; 

część III
 - 552.500,00 zł; 

część IV
 - 552.500,00 zł

razem: 2.019.100,00

netto=brutto

11 dostawa

dostawa wyrobów 
włókienniczych: bielizny 
pościelowej, ręczników, koców, 
śpiworów.

- Przetarg nieograniczony

15.12.2006r.

Zakład Produkcji Pościeli "Świt" Izabela 
Wintoniak
ul. Błotna 5B - 7,
65-133 Zielona Góra

74.000,00 zł

16.868 euro

77.262,60 zł

netto 63.330,00 zł

Tabela 15. Przetargi przeprowadzone przez OPS w 2006r.

Ponadto OPS przeprowadził szereg postępowań w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie:
- art. 5 ust 1 pkt 8:

- przedmiot zamówienia
- tryb postępowania

- termin realizacji umowy
- wykonawca wartość 

szacunkowa
zamówienia

8. wartość umowy 
brutto

9. wartość umowy 
netto

usługa

świadczenie usług szkoleniowych 
składających się z 3 modułów 
tematycznych w ramach projektu "Polska 
kadra - europejska jakość" w ramach 
sektorowego Programu Operacyjnego 
Rozwój Zasobów Ludzkich

06.09.2006r. - 30.06.2007r.
Centrum Psychoedukacji i Terapii 
ul. Zamkowa 71 A, 
43-500 Czechowice-Dziedzice

239.680 zł

54.634 euro

239.680,- zł

netto=brutto

- art. 5 ust 1 pkt 3
usługa

organizacja spotkań wigilijnych - 
usługa cateringowa

14.12-18.12.2006r.

"Fabryka SmaQ" s.c. Tomasz Zając, Karol 
Pawęzka, 
ul. Goraszewska 18, 
02-910 Warszawa

56.000,00 zł

12.765 euro

57.642,50 zł

netto 53.871,50 zł

- art. 67 ust 1 pkt 6:
usługa

świadczenie specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi

01.01.- 28.02.2007r.
Fundacja "Zdrowie"
 ul. Niekłanska 4/24, 
03-924 Warszaw

13.570,00 zł

3.093 euro

13.570,00 zł

netto=brutto
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- art. 5 ust 1 pkt 12:

- przedmiot zamówienia
- tryb postępowania

- termin realizacji umowy
- wykonawca wartość szacunkowa

zamówienia

10. wartość 
umowy 
brutto

11. wartość 
umowy netto

Organizacja wypoczynku letniego 
dla dzieci i młodzieży ze środowisk 
wieloproblemowych, zagrożonych 
wykluczeniem. 
Ilość uczestników – 98.
I turnus - 30.07 – 14.08.2006r. - 
profilaktyczny obóz sportowy dla 18 
uczestników, 
II turnus - 10.08 – 24.08.2006r. - 
kolonie dla 80 uczniów.

30.07 – 14.08.2006r
10.08 – 24.08.2006r

Agrafka Psychologia Edukacja 
Rehabilitacja
Ul. Czechowa 2 m 291
01-912 Warszawa

78.800,00 zł
18.758 euro 30.086,00 zł

netto 28.118,46 zł

usługa

Organizacja wypoczynku letniego 
dla dzieci i młodzieży ze środowisk 
wieloproblemowych, zagrożonych 
wykluczeniem. Ilość uczestników – 
90, 
 I turnus – kolonie dla 45 uczniów, 
w terminie 26.06 – 10.07.2006r.
 II turnus – kolonie dla 45 uczniów , 
w terminie 10.07 – 24.07.2006r.

26.06 – 10.07.2006r.
10.07 – 24.07.2006r.

Centrum Edukacji i Profilaktyki Ul. 
Łukasińskiego 47
43-300 Bielsko-Biała

78.800,00 zł
18.758 euro 24.300,00 zł

netto=brutto

usługa

Organizacja wypoczynku letniego 
dla dzieci i młodzieży ze środowisk 
wieloproblemowych, zagrożonych 
wykluczeniem. Ilość uczestników – 
90, uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjalnych, z realizacją 
programu sportowego, 
krajoznawczego, rekreacyjnego i 
opiekuńczego, w terminie 27.07 – 
10.08.2006r.

27.07 – 10.08.2006r.

Zespół Pedagogów „Dezyderia” 
Ul. Secemińska 17/27
 01-485 Warszawa 

78.800,00 zł

18.758 euro

21.960,00 zł

netto=brutto

Tabela 16 a, b, c, d Zamówienia z wolnej ręki w 2006r.

1. oraz na podstawie art. 5 ust 1 pkt  9 - zamówienia z zakresu realizacji profilaktyki uzależnień, 
przeciwdziałania agresji i kształcenia umiejętności społecznych
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11.  WNIOSKI ORAZ PLANY I ZAMIERZENIA NA 2007 ROK.

Szczegółowa  analiza  kolejnych  punktów  sprawozdania  wykazuje,  że  zakres 
realizowanych zadań ulega systematycznemu rozszerzeniu.  Jest  to  wynikiem nakładania na 
pomoc  społeczną   nowych  zadań  (jak  w  latach  ubiegłych),  ciągłych  nowelizacji  ustaw w 
oparciu o które Ośrodek realizuje zadania, ale przede wszystkim jest wynikiem coraz lepiej 
dokonywanych diagnoz, rozpoznań potrzeb społecznych. Możliwość udziały pracowników w 
szkoleniach,  konferencjach,  seminariach  oraz  publikacje  w  fachowych  wydawnictwach 
dotyczące  ciekawych  inicjatyw,  programów,  stosowania  nowatorskich  rozwiązań,  metod, 
narzędzi,  daje  efekty  w  postaci  opracowywania  i  wdrażania  coraz  to  nowych  programów 
pomocowych na rzecz klientów Ośrodka i mieszkańców dzielnicy w ogóle.

Mimo stosunkowo szerokiej oferty pomocy Ośrodka na rzecz osób i rodzin dotkniętych 
przemocą,  zasygnalizować  należy  brak  wystarczającego  systemu  wsparcia  dla  osób 
doznających  przemocy.  W  związku  z  tym  Ośrodek  w  2006  roku  opracował  założenia  i 
zamierza w od lutego 2007, podjąć inicjatywę i rozpocząć działania na rzecz zawiązania ścisłej 
współpracy  lokalnych podmiotów publicznych i pozarządowych pod nazwą Wolska Koalicja 
na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Podobny niedobór współpracy lub brak wiedzy o działaniach lokalnych podmiotów, 
można zauważyć na polu profilaktyki, w tym zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i 
młodzieży. Ośrodek w oparciu o przeprowadzone w 2006 roku badania zamierza od stycznie 
2007  rozpocząć  działania  w  celu  aktywizacji  i  integracji  lokalnych  podmiotów  na  rzecz 
młodzieży. Projektowi temu nadaliśmy roboczy tytuł Wolskie Forum na Rzecz Młodzieży 

Ośrodek  realizuje  szeroki  zakres,  zadań  obligatoryjnych  i  fakultatywnych 
adresowanych do ludzi starych. Od 2004 roku realizuje także zadania w zakresie aktywizacji 
osób starszych. Jednak wobec problemu starzejącej się populacji, wskazane jest rozszerzenia 
zakresu, form, dostępności.  Ośrodek w grudniu 2006 przeprowadził rozpoznanie potrzeb w 
zakresie atrakcyjnych-aktywnych  form zagospodarowania czasu wolnego i opracował program 
rozwoju  w  sferze  fizycznej  sprawności  ruchowej,  emocjonalnej,  społecznej  i  poznawczej. 
Zakres  realizacji  programu  uzależniony  jest  od  pozyskania  dodatkowych  środków 
finansowych. 

Kolejnym priorytetem na 2007 rok jest niepełnosprawność. Na Woli i  w dzielnicach 
ościennych,  funkcjonuje  wiele  organizacji  działających  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych. 
Działania Ośrodka w tym zakresie przedstawione zostały w rozdziale 5.3 oraz w rozdziale 9 
(dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi).  W  dzielnicy  jest  niewystarczający  przepływ 
informacji o realizowanych zadaniach przez poszczególne podmioty. W Ośrodku we wrześniu 
2006 utworzono stanowisko ds. integracji i aktywizacji seniorów i osób niepełnosprawnych. W 
2007  zamierzamy  dokonać  rozpoznania  potrzeb  osób  niepełnosprawnych,  ze  szczególnym 
uwzględnieniem rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko. Zmierzamy kontynuować 
rozpoczętą  w  2006  współpracę  z  podmiotami  działającymi  na  rzecz  niepełnosprawnych, 
zmierzając do integracji środowisk. 

Od wielu lat Ośrodek szczególną troską otacza rodziną. Szeroko zakrojone działania w 
tym obszarze przedstawione są w rozdziale 5.3. W minionym roku opracowaliśmy założenia do 
uruchomienia kolejnego ważnego zadania.  W 2007 roku zamierzamy w sposób systemowy 
rozpocząć  pracę  z  rodzinami  biologicznymi  dzieci  przebywających  w  stacjonarnych 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych (oraz - w drugie kolejności - dzieci objętych pomocą 
ośrodków wsparcia dziennego, zagrożonych umieszczeniem w placówce stacjonarnej). W maju 
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2007 rozpoczniemy też realizację nowego programu, adresowanego do rodzin, a dokładniej – 
do  młodzieży  wychowującej  się  w  rodzinach  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym. 
Program pn. ” Szansa na samodzielność” ma na celu zwiększenie kompetencji społecznych, 
zawodowych, podniesienie szans na kontynuowania nauki lub podjęcie pracy przez młodzież 
wychowującą się w rodzinach dotkniętych ubóstwem, poważnymi, przewlekłymi chorobami, 
alkoholizmem  tj.  znajdującymi  się  w  szczególnie  trudnej  sytuacji  finansowej,  rodzinnej, 
społecznej. Realizacja tego projektu możliwa jest dzięki dofinansowania ze środków EFS – 
opis w rozdziale 10.3.

Ośrodek  w  2006  roku  rozpoznał  niezaspokojone  potrzeby  w  zakresie  usług 
specjalistycznych  dla  dzieci  z  autyzmem.  Wymiar  usług,  konieczny  dla  tych  dzieci  do 
uzyskania poprawy lub choćby utrzymania obecnego stanu, przekracza możliwości Ośrodka. 
W przypadku pozyskania dodatkowych środków, Ośrodek natychmiast przystąpi do realizacji 
tego zadania.

Z  nowych  zadań,  w  zakresie  oddziaływań  profilaktycznych  zamierzamy  opracować 
specyficzne programy adresowane do osób starych. W 2006 dokonaliśmy diagnozy wybranego, 
szczególnego środowiska  osób starych,  pod kątem problemów uzależnienia  (alkohol  tytoń, 
lek), przemocy, zachowań krzywdzących. Zamierzamy kontynuować działania diagnostyczne 
w  tym  obszarze.   W  Punkcie  informacyjno-konsultacyjnym  planujemy  zwiększyć  wymiar 
pracy prawnika z 4 do 6 godzin tygodniowo.

W  2007  roku  wykorzystując  efekty  realizowanego  od  połowy  2006  roku  projektu 
szkoleniowego dla pracowników Ośrodka pn. “Polska kadra – europejska jakość”, zamierzamy 
rozwijać pracę socjalną w celu wyprowadzenia jak największej grupy świadczeniobiorców z 
kręgu  pomocy  społecznej  (a  przynajmniej  z  świadczeń  finansowych).  Planujemy  szerokie 
stosowania narzędzia  -  kontraktu socjalnego,  a także pracy projektem i  pracy w zespołach 
interdyscyplinarnych.

Jednak pierwszoplanowym zadaniem na 2007 rok jest kontynuowanie, rozpoczętych w 
2006 roku prac zmierzających do zmiany siedziby Ośrodka. Prace remontowe, adaptacyjne, a 
następnie wyposażanie i przeprowadzka to zadania trudne, których realizacja nie może zakłócić 
działalności  merytorycznej.  Zmiana lokalu umożliwi  należytą  realizację  zadań,  programów, 
podniesie jakość, efektywność pracy i motywację pracowników, a klientom stworzy godziwe 
warunki na załatwienie swoich ważnych życiowych spraw. 
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