
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.  Działania te mają charakter ciągły  lub okresowy- 
adresowane  są  dla  określonej  grupy  odbiorców.  Realizowane  są  przede  wszystkim  w 
ramach następujących programów:

 Klub Pracy- program pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy
 „Aktywny  Senior”-  program aktywizacji  i  integracji  środowiska  lokalnego  na  rzecz 

seniorów- mieszkańców dzielnicy Wola
 Program Wsparcia i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych
 Program Pomocy dziecku i Rodzinie
 „Rodzina  bez  Przemocy”-  program  wsparcia  i  pomocy  dla  osób  doznających 

przemocy
 Wsparcie  i  pomoc  pedagogiczno-  psychologiczna  dla  osób  z  uzależnieniem  oraz 

członków ich rodzin
 „Ludzie  Dobrej  Woli”-  Wolontariat  w  OPS-  organizacja  i  koordynacja  działań 

wolontarystycznych  na rzecz potrzebujących mieszkańców Dzielnicy-  omówione w 
rozdziale 10.1

 programy współfinansowane ze `środków EFS- omówione w Rozdziale 10.3
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 2007 roku w następujących formach:

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

W  2007  roku-  6.614  wizyt  (  jest  to  ilość  wizyt  utrzymująca  się   na  zbliżonym  poziomie: 
2005r.-6.004, 2006r- 6.885 wizyt )

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

Takim oddziaływaniem 243 osoby ( 2006r.- 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  metod 
dydaktycznych:  dyskusja,  praca w grupie,  „burza mózgów”  metody  symulacyjne,  inscenizacje 
ćwiczenia, gry zespołowe, filmy, „miniwykłady”.

W 2007 przeprowadzono 3edycje warsztatów , które ukończyło 21 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 2007 roku przeprowadzono zajęcia komputerowe ( 15 grup 
po 8 godzin, dla łącznie 47 osób) i naukę języka angielskiego dla 1 – 3 osobowej grupy..



.

Program  “Aktywny  Senior” to  oferta  skierowana  do  osób  starszych.  Ośrodek  realizuje  program 
aktywizacji  seniorów  „Aktywny  Senior”  od  2006r-  wcześniej  zadania  te  podejmowane  były  akcyjnie  i 
okresowo, najczęściej we współpracy z lokalnymi organizacjami seniorskimi,. Po dokonanej w 2006 roku 
diagnozie  potrzeb,  dotychczasowe  działania  usystematyzowano  i  rozszerzono.  Łącznie  z  ww.  oferty 
programu skorzystało w 2007r 200osób w wieku od 51 do 86 lat (  najwięcej  osób w wieku 70 lat).W 
ramach programu „Aktywny Senior” realizowane były następujące zajęcia:
W 2007 roku skoncentrowaliśmy się na stworzeniu oferty zajęć aktywizujących ruchowo. Są 
to różnorodne formy dostosowane do wieku i stanu zdrowia:

 Gimnastyka  usprawniająco-aktywizująca   –  to  zajęcia  prowadzone  przez 
fizykoterapeutę  w  sali  rehabilitacyjnej  z  wykorzystanie  sprzętu  specjalistycznego. 
Praca  w  małych  tj.  10  osobowych  grupach  umożliwią  indywidualne  traktowanie 
każdego  uczestników,  dostosowanie  rodzaju  ćwiczeń  i  tempa  do  indywidualnych 
możliwości.  Z  gimnastyki  tej  mogą  skorzystać  osoby  po  urazach,  ze  znacznie 
ograniczoną  sprawnością  –  wymagane  jest  jedynie  zaświadczenie  od  lekarza 
pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań. 

 Gimnastyka  usprawniająca   –  to  3  miesięczny  program  dla  30  osobowej  grupy 
seniorów o stosunkowo wysokiej sprawności i wydolności. Realizowany na zlecenie 
OPS przez instruktora w hali OSiR. Nie przewidujemy jego kontynuacji w związku ze 
zwiększającą się dostępnością oferty OSiR.

 Nordic  Walking   –  (marsze  z  kijami)  to  modna,  atrakcyjna  forma  aktywności  na 
świeżym powietrzu. Zajęcia prowadzone są przez instruktora – trenera (mgr AWF). 
Miejsce prowadzenia zajęć – to tereny parkowe Woli i Bemowa. 

 Mniej sprawni seniorzy uczestniczą w zajęciach ruchowych - tańce w kręgu. Stopień 
trudności  zajęć jest różny: od szybkich, skomplikowanych kroków i ruchów całego 
ciała do statycznych, odbywają się w pozycji siedzącej. Instruktor dostosowuje je do 
możliwości  uczestników  grupy.  Zajęcia  mają  na  celu  ćwiczenie  równowagi, 
obcowanie z muzyką, kontakt i współpracę z innymi ludźmi.

 Także  do  osób  mniej  sprawnych  adresowane  są  zajęcia  usprawniające  metodą 
Dennisona. Zajęcia  mają  na  celu  usprawnianie  pamięci,  koncentracji,  koordynacji 
ruchowej, działają relaksująco. 

 W okresie IX – XII odbyły się 3 edycje  kursu komputerowego. Zajęcia prowadzone 
były w siedzibie  i  z wykorzystaniem sprzętu,  prowadzonego przez Ośrodek Klubu 
Pracy.  Prowadzącymi  zajęcia  byli  wolontariusze  i  pracownicy  Ośrodka,  tak  więc 
zajęcia  te  nie  generowały  wydatków.  Oferta  to  cieszy  się  wielkim  powodzeniem. 
Aktualnie mamy 20 osób oczekujących na kolejną edycję.

 Także odpowiedzią na potrzeby seniorów było zorganizowanie chóru. Zajęcia mają na 
celu  miłe  spędzenie  czasu,  kontakt  z  ludźmi,  umuzykalnienie,  ale  także  ćwiczenie 
oddechu, prawidłowej postawy, poznanie repertuaru muzyków różnych historycznych 
okresów. Chór „Wolska Melodia”-  rozpoczął działalność 7.03.2007. Zajęcia chóru odbywają 
się w siedzibie Domu Kultury przy ul. Działdowskiej. W pracach chóru uczestniczyły 23 osoby

 Dla  seniorów  wymagających  oddziaływań  o  charakterze  opiekuńczym,  wspierającym 
kontynuowaliśmy program klubowy „Syrenka”  Program ten został uruchomiony w 2006r w 
porozumieniu z Domem Pomocy Społecznej “Syrena”,. Seniorzy mają atrakcyjnie zorganizowany 
czas wolny, korzystają z zaplecza infrastruktury i usług DPS oraz 2 posiłków, mogą korzystać z 
indywidualnego  wsparcia  psychologa..  Programem w 2007r  objętych  zostało  37 osób  (  o  13 
więcej niż w roku ubiegłym). Program cieszy się zainteresowaniem uczestników. Skierowanie do 
udziału w programie odbywa się w oparciu o decyzję administracyjną.



W ramach programu realizowano zajęcia przedstawione w poniższej tabeli, wykazując: rodzaj 
zajęć,  termin  ich  rozpoczęcia  i  ilość  uczestników  biorących  udział  w  okresie  od  ich 
uruchomienia do końca roku:
Zajęcia grupowe w ramach programu „Aktywny Senior”
od dnia Rodzaj zajęć ilość osób 
7.03.07 chór „Wolska Melodia” 23
17.04.07 Integracyjne tańce w kręgu 20
11.01.07 gimnastyka usprawniająco-aktywizująca 37
19.09.07 kurs komputerowy 19
19.09.07 gimnastyka mózgu metodą Dennisona 18
17.10.07 nordic walking (marsze z kijami) 18
X-XII Gimnastyka usprawniająca 30
XI 2007 O  bezpieczeństwo  seniora  -cykl  seminarium 

zorganizowane we współpracy ze Strażą Miejską
29

I-XII Program Klubowy „Syrenka” 37

W  ramach  programu  „Aktywny  Senior”  zorganizowano/  współorganizowano  także  imprezy 
okolicznościowe:

- autokarowa całodzienne wycieczka do Kozłówki i Nałęczowa ( 42 osoby)

- zabawa taneczna „W tańcu zawsze młodzi”- 120 osób

- konkurs fotograficzny: „Jesień życia w obiektywie”

- spotkanie świąteczne dla 300 seniorów. Spotkaniu patronował Burmistrz Dzielnicy Wola. Odbyło się w 
siedzibie  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  na  Woli.  W  trakcie  uroczystości  poza  poczęstunkiem i 
wspólnym śpiewaniem kolęd wystąpił chór seniorów  „Wolska Melodia”

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.

Ponadto;

− w  grudniu  dla  dzieci  niepełnosprawnych  zorganizowano  imprezę  “Mikołajki  na  sportowo”  . 
Uczestniczyło w niej 250 dzieci z wolskich szkół i przedszkoli integracyjnych oraz ze szkoły specjalnej 
( o 70 więcej niż w roku ubiegłym). 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. 
Współorganizatorem imprezy był Zespół Szkół Specjalnych nr 101)

− OPS brał czynny udział w organizowanym przez ZUS : Dniu Otwartym dla osób Niepełnosprawnych. 
Pracownik OPS pełnił dyżur w siedzibie inspektoratu ZUS udzielając konsultacji w zakresie pomocy 
społecznej, aktywizacji i integracji seniorów oraz osób niepełnosprawnych

− 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 Pomocy Dziecku i Rodzinie:

Program Pomocy Dziecku i Rodzinie to opracowany w oparciu o zdiagnozowane potrzeby,  łączący w 
sobie działania z zakresu pomocy społecznej i Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień. Z niewielkimi 
modyfikacjami  realizowany  jest  od  2006r.  Opiera  się  głównie  na  pracy  grupowej.  Uzupełnianej 
oddziaływaniami indywidualnymi, w ramach których:

- objęto pomocą 258 rodzin, w tym pomocą długotrwałą 225

- podjęto 32 interwencje

- zawarto 59 kontraktów socjalnych

- objęto programem 144 nowe rodziny

Na Program Pomocy Dziecku i Rodzinie składa się 9 poniżej opisanych programów cząstkowych:

 Szkoła dla rodziców   – to program edukacyjny, w ramach którego realizowany jest trening umiejętności 
wychowawczych . W 2007r zrealizowano dwa cykle warsztatowe: 1-szy na temat „jak mówić, żeby 
dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły”- dwie edycje dla 13 rodzin ( 16 osób) i 2-gi na temat: 
„rodzeństwo bez rywalizacji”- 1 edycja dla 8 rodzin ( 13 osób)

 „Pielęgniarka w środowisku” program dla kobiet w ostatnim miesiącu ciąży i po porodzie, do 6-tego 
miesiąca  życia  dziecka.  Program  adresowany  jest  do  kobiet  wywodzących  się  z  rodzin 
dysfunkcyjnych:  młodych,  najczęściej  samotnych  i  niedojrzałych,  niesprawnych  intelektualnie, 
bezradnych,  pozostających  bez  wsparcia  rodzinnego  i  społecznego,  z  rodzin  z  problemami 
alkoholowymi, przemocy. Do programu kierują pracownicy socjalni, , pracownicy służby zdrowia, zaś 
kwalifikuje specjalista pracy z rodziną koordynujący usługi na rzecz rodziny. Działania podejmowane 
w ramach programu mają  na celu  przygotowanie  kobiety  i  członków jej  rodziny do nadchodzącej 
zmiany, edukację zdrowotna, pielęgnacyjna, opiekuńczą, wychowawczą, uwrażliwienie na potrzeby 
niemowlęcia i profilaktykę przemocy w rodzinie. Programem objętych było w 2007r – 17 rodzin.

 Program wsparcia dla rodzin biologicznych, których dzieci przebywają w opiece zastępczej.   Program 
realizowany jest od lutego 2007r. skierowany jest do rodzin, których dzieci przebywają w placówkach 
opiekuńczo-  wychowawczych  całodobowych  oraz  wsparcia  dziennego.  W  ramach  współpracy  z 
WCPR,  pogotowiem  opiekuńczym  i  7  placówkami  opiekuńczo-wychowawczymi  (  o-w)  wsparcia 
dziennego  wyłoniono  środowiska  rokujące  podjęcie  współpracy.  Objęto  wsparciem  64  rodziny,  z 
czego 42 to rodziny z których dzieci przebywają w całodobowych placówkach. Adresaci programu to 
rodziny  o  wysokim  stopniu  degradacji,  destrukcji,  niechętne  do  zmian,  Praca  opiera  się  na 
systematycznym kontakcie i  motywowaniu do działań.  Po półrocznej pracy wytypowano 13 rodzin 
( które wstępnie wyraziły zgodę) do pracy psychologiczno- pedagogicznej .

 „Rodzina pod specjalnym nadzorem” –    szereg usystematyzowanych  działań interwencyjnych  oraz 
monitorowanie środowisk rodzinnych, w których zagrożone jest dobro dziecka, a które nie zgadzają 
się na współpracę z pracownikiem socjalnym czy pedagogiem OPS. Przyczyną dysfunkcji lub kryzysu 
w rodzinie  najczęściej  jest:  przemoc, uzależnienie,  ciężka choroba somatyczna lub psychiczna,  a 
także wielopokoleniowa bezradność, bierność, roszczeniowość. Działaniami objęto 58 rodzin, w tym 
32 po raz pierwszy w 2007r.

 program  indywidualnej  pomocy  dla  rodzin  niewydolnych  -  przez  3  miesiące  4  rodziny,  w  których 
niepełnosprawni intelektualnie rodzice wychowują dzieci objęte były oddziaływaniami pedagogiczno- 
socjalnymi, Zajęcia dla rodziców z dziećmi odbywały się w ich miejscu zamieszkani i miały na celu 
pomoc w organizacji  życia rodzinnego i zwiększenie kompetencji rodzicielskich.

 Program wsparcia dla rodzin zastępczych   – program realizowany jest od 2004r i cieszy się dużym 
powodzeniem.  W  2007r  w  różnych  formach  pracy,  wyszczególnionych  poniżej,  uczestniczyły  64 
rodziny w tym 53 rodziny z 1 dzieckiem, 6 rodzin z 2 dzieci, 3 rodziny z 3 dzieci. W tym okresie do 
programu  przystąpiło  21  rodzin,  w  tym  8  nowo  ustanowionych.  17  spośród  samodzielnych 
wychowanków zostało skierowanych do współfinansowanego ze środków EFS programu- „Szansa na 



samodzielność” – szerzej  w rozdziale 10.3 W ramach Programu Wsparcia dla rodzin zastępczych w 
2007r realizowane były następujące zajęcia:

− Klub „serce na dłoni” – spotkania klubowe, w czasie których obok integracji prowadzony jest mini 
wykład  oraz  animowana  jest  dyskusja  mająca  na  celu  podzielenie  się  bieżącymi  sprawami, 
problemami, możliwa jest wymiana doświadczeń, udzielenie wsparcia. W spotkaniach klubowych 
w 2007r  uczestniczyły 64 rodziny, w których wychowuje się 74 dzieci (2005r- 44 rodziny, 2006- 
43 rodziny.

− Klubik „serce na dłoni”-  zajęcia dla dzieci  organizowane w czasie trwania spotkań klubowych- 
skorzystało 30 dzieci

− warsztaty umiejętności wychowawczych – w dwóch przeprowadzonych w 2007r edycjach ,  na 
które składa się dziesięć 2-godzinnych warsztatów uczestniczyły 22 osoby

− szkolenie  w  zakresie  Rodzinnej  Opieki  Zastępczej  dla  spokrewnionych  z  dzieckiem  rodzin 
zastępczych  wg  programu  „Szansa  w  rodzinie”-  prowadzoną  przez  specjalistyczną  Poradnie 
Rodzinną  Mazowieckiego  Oddziału  Terenowego  Rozwoju  aktywności  dzieci  „Szansa”-  w 
wymiarze 35 godzin, w terminie 18.04- 20.12.07 dla 15 rodziców zastępczych

− wakacyjny obóz z programem edukacyjno- terapeutycznym – 28 uczestników

− „rodzina na co dzień” – szereg spotkań, uroczystości i imprez mających na celu integrację rodzin 
oraz modelowanie zdrowego, aktywnego trybu życia. W 2007r odbyło się m.in. wyjście do kina, 
piknik w lasku na Bemowie, wycieczka do Torunia.

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

 „Mama sama”-  Program wsparcia  i  pomocy dla  kobiet  samotnie  wychowujących  dzieci   –program 
funkcjonuje od 2006r. Na program składają się : grupowe zajęcia wykładowo-warsztatowe dla mam, 
grupowe zajęcia dla dzieci, praca grupowa matki z dzieckiem, pomoc pedagogiczna świadczona w 
środowisku domowym, konsultacje indywidualne i poradnictwo, praca zespołów interdyscyplinarnych. 
Program realizowany był od II do VI oraz od IX do XII, a w czasie wakacji 9 rodzin uczestniczyło w 
rodzinnym wyjeździe edukacyjno- korekcyjnym. Łącznie programem objętych było w 2007r 18 rodzin.

 Na podstawie pozytywnej oceny doświadczeń w tym zakresie z 2005 i 2006r także w 2007r Ośrodek 
zorganizował  wyjazdy  tprofilaktyczno-  korekcyjne  dla  rodzin   celem  wyjazdów  było  pogłębienie 
umiejętności wychowawczych i poprawa relacji w rodzinie,. Wszyscy uczestnicy wyjazdów brali udział 
w ciągu roku w programach dla rodzin organizowanych i prowadzonych przez pracowników OPS. W 
trakcie  obozu  rodzice  uczestniczyli  w  indywidualnych  i  rodzinnych  sesjach  konsultacyjnych  oraz 
grupowych  zajęciach  dostosowanych  do  potrzeb  i  oczekiwań  uczestników.  Uczestników 
profilaktycznego turnusu rodzinnego przedstawia poniższa tabela:

Odbiorcy Czas trwania Ilość 
uczestników

rodziny zastępcze 26.06.07 - 09.07.07 28
rodziny naturalne z dziećmi 09.07.07 - 22.07.07 41 
matki samotne z małymi dziećmi 22.07.07 - 04.08.07 26 
Łącznie j.w 95

Tabela 10. Uczestnicy profilaktycznych wyjazdów rodzinnych.

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



.

 W ramach programu Wspierania Dziecka i Rodziny funkcjonuje także  Program socjoterapeutyczny 
dla dzieci młodzieży „Spokojna Przystań”. 

W 2007 roku z oferty programu „Spokojna Przystań” skorzystało w sumie 61 dzieci i młodzieży w 
wieku 7 – 18 lat oraz 11 dzieci, które uczestniczyło jedynie w akcji „Lato w mieście”. Większość dzieci 
uczestnicząca w programie pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych, w których szczególnym problemem jest 
bezrobocie, ubóstwo, alkoholizm i przemoc.  Znaczna część rodzin korzystała z materialnej pomocy 
OPS  Dzielnicy Wola.
Poniższe zestawienie przedstawia liczbę uczestników, w podziale na grupy i terminy zajęć w 2007 
roku
grupa wiek Łącznie liczba Nowi  w 

2007
Dni zajęć Godziny zajęć

I - młodsza 7-9 lat 16 7 Wt, czw 14-19

II - starsza 10-12 19 6 Śr, p-k 14-19

III- gimnazjalna 13-15 18 4 Pon. 14-19

sobota 10-14

IV ponadgimnazjalna 16-18 8 5 Pon. 14-19

sobota 10-14

I-IV 7- 18 lat 61 
+  11  w  „lato  w 
mieście”

22 Pon.- sob. jw

W ramach programu „Spokojna Przystań realizowano następujące formy pracy::
− Pomoc dydaktyczna -  pomoc przy odrabianiu lekcji, wyrównywaniu zaległości. Dodatkowo dzieci, 

którym potrzebna było pomoc reedukacyjna mogły uczestniczyć w dodatkowych indywidualnych 

zajęciach, prowadzonych 2 lub 3 razy w tygodniu przez specjalistę-reedukatora.  W roku 2007 

przeprowadzono 162  godziny  zajęć  reedukacyjnych,  z  których  w okresie  roku  skorzystało  27 

dzieci.

− Zajęcia  socjoterapeutyczne  - w ramach  programu  prowadzono  5  razy  w  tygodniu  zajęcia 

socjoterapeutyczne w wymiarze 1-1,5 h. Podczas tych spotkań dzieci głównie poprzez zabawę, 

wspólne  gry,  zajęcia  plastyczne,  muzyczne  czy  dramę  zdobywały  rozmaite  umiejętności, 

poznawały wartości, zasady i normy społeczne oraz rozwijały swój potencjał. Metody pracy we 

wszystkich grupach były zbliżone, jednak dostosowane do wieku dzieci.

− Pomoc indywidualna- każde dziecko objęte było indywidualnym planem pomocy opracowanym 

przez  wychowawców  podczas  zebrań  zespołu  czy  superwizji.  Prowadzone  były  liczne 

indywidualne  rozmowy  z  dzieckiem  mające  na  celu  pomoc  w  rozwiązaniu  różnorodnych 

problemów i wsparcie emocjonalne.

− Współpraca z rodzicami – program zakłada systematyczną pracę z rodzicami, który ma na celu: 

uwrażliwienie na potrzeby dziecka, pomoc w rozumieniu potrzeb i zachowań dziecka,  uczenie 

poprawnych  sposób  komunikacji  z  dzieckiem,  pomoc  w  rozwiązywaniu  trudnych  sytuacji 

związanych z wychowywaniem dziecka, motywowanie do pracy własnej rodzica. W 2007 roku w 

spotkaniach  z  wychowawcami  wzięło  udział  28  rodziców  dzieci  zapisanych  do  programu.  W 

przypadku  10  rodzin  odbyło  się  kilka  cyklicznych  spotkań  (w  jednym  przypadku  spotkania 



odbywały się w miejscu zamieszkania rodziny).W 8 przypadkach współpraca była bardzo trudna. 

W dwóch wyjątkowo problemowych środowiskach przeprowadzono interwencje w domu dziecka 

- Współpraca z wolontariuszami - w 2007 roku do pracy w programie zgłosiło się 3 wolontariuszy, 

którzy pomagali przy odrabianiu lekcji, udzielali korepetycji z języków obcych, organizowali dzieciom 

czas wolny, a także pomagali przy tworzeniu i prowadzeniu zajęć grupowych. Na praktyki i staż przy 

realizacji  programu „Spokojna Przystań” zgłosiło się 7 osób. W ciągu roku odbyły się 4 spotkania 

wolontariuszy  oraz  praktykantów  z  wychowawcami,  podczas  których  omawiane  były  rozmaite 

trudności w pracy z dziećmi, rozpatrywane poszczególne przypadki dzieci, metody postępowania, itp. 

Oprócz  tego  każdy  wolontariusz  i  praktykant  brał  udział  w  indywidualnych  rozmowach  z 

koordynatorem programu.

− Współpraca z instytucjami –  program zakłada pomoc środowiskową na rzecz rodziny, tak, więc 

konieczna jest współpraca realizatorów z pracownikami lokalnych instytucji  i organizacji. Są to 

głównie: pracownicy socjalni i specjaliści OPS, a także innych instytucji pomocowych, pedagodzy 

szkolni i poradni pedagogiczno-psychologicznych a kuratorzy rodzinni. Dzięki prowadzeniu stałej 

współpracy  z  pracownikami  wyżej  wymienionych  instytucji  z  programu  skorzystało  nowych  8 

dzieci.   2007  roku  kontynuowane  były  zajęcia  w  ramach  projektu  pn  „Wielokulturowa 

Wola”,prowadzone  przez  Stowarzyszenie  “Spotkania”,  od  września  2007  rozszerzone  na 

wszystkie cztery grupy. 

− Akcja „Lato w Mieście” -  Po dwuletniej przerwie w 2007 roku ponownie przeprowadzono akcję 

„Lato w Mieście”. Zajęcia trwały od 25.06.2007 do 31.07.2007 roku. Wzięło w nich udział łącznie 

32 osoby, z czego 11 dzieci do tej pory nie korzystających z oferty programu. 

„Rodzina bez przemocy”- program   wsparcia i pomocy dla osób doznających   
przemocy:

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 udzielana jest pomoc indywidualna oraz w formie grupowej.
Pomoc  udzielana  indywidualnie osobom  doznającym  przemocy  ma  na  celu  przerwanie 
izolacji społecznej i emocjonalnej, dostarczanie wiedzy na temat problemów związanych z 
przemocą, zachęcanie do uczestnictwa w grupie.

 ilość konsultacji  -115 świadczonych na rzecz 65 osób
 procedura „Niebieskich Kart”- 8 przypadków

Pomoc  grupowa  ma na  celu  obniżenie  napięć  emocjonalnych  i  niepokoju  związanego  z 
aktualnymi, urazowymi przeżyciami w rodzinie, zredukowanie lęku, zapobiegania transmisji 
przemocy,  zapobieganie  bezradności,  wymiana  doświadczeń.  Realizowana  jest  w 
następujących formach:

 Grupa Interwencyjna „Rodzina bez przemocy”- 3 godzinne spotkania odbywają się 1x 
tygodniu. Uczestniczyły 27 osoby, na spotkaniu bywało 6-7 osób.

 Warsztaty umiejętności społecznych dla osób doznających  przemocy –  3-godzinne 
zajęcia  odbywające  się  1x  tygodniu.  W  2007  roku  zrealizowano  dwa  cykle 
tematyczne, w których uczestniczyło 15 osób.

W  ramach  działalności  grup  dla  osób  doznających  przemocy  i  współuzależnionych 
dodatkowo zorganizowano:



1. spotkania świąteczne (Wielkanoc, Wigilia)

2. Wyjście do teatru – 34 osoby

3. obejrzenie spektaklu pt”Pasja” -dot. Problematyki przemocy – 30 osób

„Starszy Pan, Starsza Pani” - program przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych. W 
ramach programu zrealizowano:
− 26 godzin konsultacji indywidualnych dla osób starszych i ich opiekunów,

− 39  godzin  przeznaczonych  na  konsultacje  w  środowisku  domowym  osób  objętych 

programem,

− 10 dwugodzinnych spotkań grupy wsparcia dla osób starszych doznających przemocy 

(X-XII)

− 2 seminaria dla pracowników socjalnych

Programem objęto 22 osoby

Wsparcie  i  pomoc pedagogiczno-psychologiczna  dla  osób  z  problemami uzależnienia 
oraz  członków  ich  rodzin tj.:  osób  uzależnionych  od  alkoholu,  od  narkotyków,  osób 
współuzależnionych. 
udzielana indywidualnie
− ilość konsultacji – 288 w tym 51 w miejscu zamieszkania osoby uzależnionej

− ilość interwencji – 124

1. ilość osób objętych długotrwałą pomocą psychologiczną – 119

2. ilość klientów pierwszorazowych - 80

Udzielana grupowo
− Grupa wsparcia  dla osób z  problemem alkoholowym  (klientów OPS);  prowadzona 

cały  rok  bez  przerwy  wakacyjnej;  2  godzinne  zajęcia  odbywają  się  2  x  tygodniu. 

Uczestniczyło 119osób. Jednorazowo na spotkaniu 20-30 osób.

− Grupa II (rozwoju osobistego) dla osób z problemem alkoholowym zajęcia odbywały 

1 x tygodniu. W 2007 uczestniczyło 10 osób.

− Grupa wsparcia dla rodzin ( współuzależnionych) – 2 godzinne spotkanie grupowe 1 x 

tyg. Uczestniczyło 30 osób.

− Klub  Abstynenta  KAROL  –  program  dla  osób  z  problemem  alkoholowym 

utrzymujących abstynencję oraz dla członków ich rodzin. Zajęcia realizowane w ramach 

programu odbywają się w soboty w godzinach 10.00-15.00.  Program powiązany jest z 

programem grupy wsparcia.

Celem organizacji zajęć klubowych jest:
• Podtrzymanie procesu trzeźwienia

• Poprawa funkcjonowania osób uzależnionych w życiu rodzinnym i społecznym.



Cele szczegółowe:
 Propagowanie trzeźwych postaw w środowisku lokalnym.

 Wyrabianie i  trenowanie nawyków organizowania zdrowych - trzeźwych sposobów 

spędzania czasu wolnego.

 integracja członków grupy.

 nawiązywanie kontaktów z innymi środowiskami abstynenckimi.

 Trening umiejętności społecznych.

 Wdrażanie do samopomocy.

Metody pracy: mini wykład, poradnictwo, praca w małych grupach, dyskusja, debaty „za i 
przeciw”, organizacja spotkań towarzyskich , gry stolikowe, świetlicowe, rodzinne, oglądanie 
filmów,  programów  społecznych,  sportowych  itp,  organizacja  imprez  rekreacyjnych, 
wypoczynkowych, sportowych, udział w imprezach kulturalnych
W 2007 roku z ofert skorzystało 39 osób. Średnio w soboty na zajęcia klubowe przychodziło 
10-15 osób.

Dodatkową ofertą dla członków Klubu i  osób uczestniczących w obu grupach jest 
możliwość  uczestniczenia  w  imprezach,  które  mają  na  celu  wzmacnianie  postaw 
trzeźwościowych, modelowanie zdrowego, aktywnego, sprzyjającego zachowaniu abstynencji 
stylu  życia.  Uczestnicy  maja  okazję  trenowania  umiejętności  nabywanych  w czasie  zajęć 
grupowych i klubowych. W 2007 roku uczestnicy programu uczestniczyli: 

1. Ogólnopolskim Zlocie Rodzin Abstynenckich „Tatry 2007”- 17 osób

2. Wyjazd na jesienny piknik rodzinny – zakończenie wakacji  -11 osób

3. Wycieczka do Torunia – 22 osoby

4. Wyjście do kina na film „Katyń” - 22 osoby

5. Wycieczka – majówka w Powsinie – 14 osób

6. Wolski Korowód- plenerowa impreza mająca o zasięgu dzielnicowym, mająca na celu 

prezentację ofert pomocowej

7. imprezy  okolicznościowe:  spotkania  świąteczne,  rocznica  klubu,  zabawa 

walentynkowa, karnawałowa, mikołajkowa. 
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