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1. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY WOLA

1.1. PO

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

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

1.2. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA

Według danych  Urzędu  Statystycznego  w Warszawie  (stan  na dzień  30  czerwca
2010 r.)  na  Woli  mieszka  137.423 mieszka ńców,  tj.  8,00%  mieszka ńców  Warszawy.
Liczebniejsze od Woli, według powyższych danych, są tylko trzy dzielnice: Mokotów, Praga
Południe i Ursynów.

Natomiast  wg.  danych  Delegatury  Biura  Administracji  i  Spraw  Obywatelskich
Dzielnicy Wola (stan na dzień 31.10.2010 r.), Dzielnicę zamieszkuje 133.368 mieszka ńców.

Przypomnijmy,  że według danych GUS,  opracowanych na podstawie  Narodowego
Spisu  Powszechnego z 2002 r.  Dzielnicę  Wola zamieszkiwało  148 869  osób.  W 2006 r.
zgodnie  z  danymi  zawartymi  w  załączniku  do  uchwały  Nr  XVIII/598/2007  Rady  m. st.
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Warszawy  z  dnia  8.11.2007 r.  w  sprawie  przyjęcia  warszawskiego  programu profilaktyki
i promocji zdrowia na lata 2008 - 2011 na Woli mieszkało 141.223 mieszkańców.

Można zatem na podstawie powyższych danych zaobserwować tendencję spadkową
liczebności Dzielnicy. Na wskazaną różnicę ilości mieszkańców Dzielnicy Wola może mieć
jednak  wpływ  także  metodologia  liczenia  mieszkańców,  w  szczególności  brak  danych
Delegatury  Biura  Administracji  i  Spraw  Obywatelskich  Dzielnicy  Wola  o  liczbie  osób
mieszkających na terenie Dzielnicy Wola bez stałego lub czasowego zameldowania.

W  poniższych  tabelach  przedstawiono  dane  uzyskane  z  Delegatury  Biura
Administracji i Spraw Obywatelskich Dzielnicy Wola dotyczące mieszkańców Dzielnicy Wola
z uwzględnieniem wieku, płci oraz dzieci wg. wieku. Dane te obrazują stan na 31.10.2010 r.
oraz dla porównania podano dane ze stanem na 31.12.2008 i 31.12.2009 r.

Liczba mieszkańców Dzielnicy Wola wg pobytu

2008 r. 2009 r. 2010 r
Pobyt stały 130.791 129.798 129.389
Pobyt czasowy 4.538 4.359 3.979
Razem 135.329 134.157 133.368

STRUKTURA MIESZKAŃCÓW WG PŁCI

Liczba mieszkańców z podziałem na płeć uwzględniając charakter pobytu

2008 r 2009 r 2010 r
Podział Liczba 

Kobiet
Liczba

Mężczyzn
Liczba
Kobiet

Liczba
Mężczyzn

Liczba
Kobiet

Liczba
Mężczyzn

Pobyt stały 72.909 57.882 72.360 57.438 72.127 57.261
Pobyt czasowy 2.513 2.025 2.476 1.883 2.240 1.739
Razem 75.422 59.907 74.836 59.321 74.367 59.000

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

STRUKTURA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI

Liczba mieszkańców z podziałem na wiek i płeć

2008 r 2009 r 2010 r
Kobiety M ężczyźni Kobiety M ężczyźni Kobiety M ężczyźni

Dzieci (0-18 lat) 8.784 8.955 8.703 8.890 8.706 8.932
Osoby w wieku
produkcyjnym
(pow. 18 roku
życia)

41.487 40.318 41.184 40.030 40.779 39.803

Osoby w wieku
poprodukcyjnym
(kobiety pow. 60
lat, mężczyźni 65
lat)

25.151 10.634 24.949 10.401 24.887 10.266

Razem 135.329 135.329 133.373

Udział procentowy mieszkańców zarówno w grupach wiekowych jak i z podziałem na płeć
w stosunku do wszystkich mieszkańców.
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2008 r 2009 r 2010 r
Kobiety M ężczyźni Kobiety M ężczyźni Kobiety M ężczyźni

Dzieci (0-18 lat) 6,49 % 6,62 % 6,49 % 6,63% 6,53% 6,70%
Osoby w wieku
produkcyjnym
(pow. 18 roku
życia)

30,66% 29,79% 30,70% 29,84% 30,58% 29,83%

Osoby w wieku
poprodukcyjnym
(kobiety pow. 60
lat, mężczyźni 65
lat)

18,58% 7,86% 18,59% 7,75% 18,66% 7,70%

Razem wg płci 55,73% 44,27% 55,78% 44,22% 55,77% 44,23%
Udział  procentowy  mieszkańców  w  grupach  wiekowych  w  stosunku  do  wszystkich
mieszkańców.

2008 r 2009 r 2010 r
Dzieci (0-18 lat) 13,11 % 13,11 % 13,23%
osoby w wieku
produkcyjnym (pow. 18
roku życia)

60,45% 60,54% 60,41%

Osoby w wieku
poprodukcyjnym (kobiety
pow. 60 lat, m ężczyźni 65
lat)

26,44% 26,35% 26,36%

DZIECI – PODZIAŁ WG WIEKU

Liczba dzieci z podziałem na wiek.

Wiek dzieci 2008 r 2009 r 2010 r
0-6 lat 6.113 6.356 6.745
7-12 lat 5.091 5.007 4.950

13-18 lat 6.700 6.376 5.898
Razem 17.904 17.739 17.593

Na  przestrzeni  2  lat  widoczny  jest  systematyczny,  chociaż  nieznaczny  spadek
liczebności wszystkich grup wiekowych, za wyjątkiem liczby najmłodszych dzieci (do lat 6),
która nieznacznie wzrosła (choć zmalała liczba dzieci ogółem). Utrzymuje się wysoki ponad
26 % udział  ludności  w  wieku poprodukcyjnym wśród  wszystkich  mieszkańców Dzielnicy
Wola.

Grupa osób w wieku produkcyjnym pow. 18 roku życia, to grupa najliczniejsza, bo aż
60,41 % w stosunku do wszystkich mieszkańców. W grupie tej występują osoby nie tylko
czynne zawodowo, ale również młodzi ludzie kontynuujący naukę, osoby niepełnosprawne
niezdolne  do  pracy,  osoby  będące  na  zasiłku  przedemerytalnym,  jak  również  osoby
bezrobotne.

Problem bezrobocia  w  Dzielnicy  Wola występuje  w  większym zakresie  niż  w  pozostałej
części miasta.

Według stanu na dzień 31.12.2010 r. w Rejonowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych
było 3.944 bezrobotnych mieszkańców Woli tj. o 981 osób więcej niż w 2009 r. w tym:

− 1.823 osoby długotrwale bezrobotne,
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− 1.359 osób powyżej 50 roku życia,

− 358 osób do 25 roku życia,

− 1.301 osób bez kwalifikacji zawodowych,

− 742 osoby bez doświadczenia zawodowego,

− 1.849 osób bez wykształcenia średniego,

− 385 osób samotnie wychowujących dziecko ( do 18 roku życia),

− 193 osób niepełnosprawnych,

− 585 z prawem do zasiłku dla bezrobotnych.

Z danych GUS opracowanych na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego z
2002 r.  przeciętny mieszkaniec Woli jest  niżej  wykształcony niż  statystyczny Warszawiak,
największa różnica występuje w grupie osób z wyższym wykształceniem. W Dzielnicy Wola
wyższe wykształcenie ma, co 5 mieszkaniec. Natomiast w Warszawie, co 4.

1.3. ŻYCIE SPOŁECZNE NA WOLI I INFRASTRUKTURA Z NIM ZWI ĄZANA

Edukacja przedszkolna i szkolna

W tabeli zamieszczonej  poniżej przedstawiono dane uzyskane z Wydziału Oświaty
i Wychowania Dzielnicy Wola dotyczące ilości  placówek przedszkolnych i  szkolnych wraz
z liczbą  dzieci/uczniów  na  poszczególnych  poziomach  nauczania  ze  stanem  na
31.12.2010 r.

Rodzaje placówek Ilo ść placówek Liczba dzieci/uczniów
Przedszkola 27 2843
Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych 24 572

Szkoły Podstawowe( w tym 2
szkoły z oddziałami
integracyjnymi w zespołach
szkół)

14 4266

Gimnazjum ( w tym 2 gimnazja
integracyjne w zespołach
szkół) 

9 2415

Licea 9 4726
Zespoły szkół
(ponadgimnazjalne) 8 3767

Państwowe Studium
Stenotypii I J ęzyków Obcych
(Zespół Szkół Policealnych)

1 273

Centrum Kształcenia
Ustawicznego 1 932

Razem 93 19794

Ponadto  na  terenie  dzielnicy  Wola  mieści  się  Zespół  Szkół  Specjalnych  (szkoła
podstawowa  i  gimnazjum),  3  poradnie  psychologiczno-pedagogiczne,  które  oprócz
ustawowych zadań, realizują programy wsparcia i pomocy dla dzieci i rodzin dysfunkcyjnych.

Na terenie Dzielnicy Wola działają  także placówki edukacji pozaszkolnej tj.  Zespół
Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej (w skład którego wchodzą Młodzieżowy Dom Kultury
oraz V Ogród Jordanowski) oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 6. Placówki te mają
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istotny wkład w zagospodarowanie  czasu wolnego dzieci  i  młodzieży,  są  alternatywą  dla
podwórka, zajmujące miejsce w atrakcyjnym zagospodarowaniu czasu wolnego.

Publiczna słu żba zdrowia

Publiczne  placówki  służby  zdrowia  na  terenie  Dzielnicy  Wola  to:  4  żłobki,  8
przychodni  rejonowych, 3 placówki lecznictwa specjalistycznego oraz 3 placówki leczenia
uzależnienia  i  niepubliczny  zakład  opiekuńczo-  leczniczy.  Pomoc  medyczną  świadczy
w Dzielnicy Wola 7 szpitali, w tym oddział leczenia uzależnień przy ul. Kolskiej 2/4. W tym
samym budynku ma siedzibę Izba Wytrzeźwień.

Kultura

Wola  posiada  również  bogate  zasoby  w  dziedzinie  kultury:  2  teatry,  9  muzeów,
Biblioteka Publiczna z 19 filiami, 2 ośrodki kultury oraz 11 ważnych zabytków, w tym do
najbardziej znanych należą: Reduta Ordona, Mur Getta, Dworzec Warszawa - Główna.

Placówki  te  stanowią  ważne  zaplecze  dla  prowadzonych  przez  Ośrodek  programów
edukacyjnych, rozwojowych dla dzieci,  młodzieży, dorosłych, seniorów i całych rodzin. Od
wielu lat Ośrodek ściśle współpracuje z Ośrodkiem Kultury im. Żeromskiego i Domem Kultury
“Działdowska”.

Kultura fizyczna

Wola jest dzielnicą bardzo bogatą w zasoby infrastrukturalne umożliwiające działania
w  zakresie  kultury  fizycznej.  W  Dzielnicy  Wola  funkcjonują:  cztery  baseny,  dwie  hale
sportowe, 9 klubów sportowych i 7 ośrodków rekreacyjno–sportowych.

Placówki pomocy społecznej

Na  Woli  (poza  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  Dzielnicy  Wola  m. st.  Warszawy)
funkcjonują następujące placówki pomocy społecznej:

− 1 niepubliczny i 3 publiczne Domy Pomocy Społecznej,

− 2 Domy Dziecka,

− Ośrodek Interwencji Kryzysowej,

− 13  placówek  opiekuńczo-wychowawczych  wsparcia  dziennego  (w  tym  także
osiedlowe, przyparafialne świetlice dziecięce, świetlice środowiskowe),

− 3 Kluby Gimnazjalisty,

− 1 noclegownia,  4 schroniska i  2 placówki  dla osób bezdomnych zapewniających
około 900 stałych miejsc oraz 2 jadłodajnie i łaźnia dla osób bezdomnych,

− poradnia  zdrowia  dla  bezdomnych  prowadzona  przez  Stowarzyszenie  „Lekarze
Nadziei”,

− wolskie placówki integracyjne: 2 placówki Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie, Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji dla dzieci
z zaburzeniami neurorozwojowymi i motorycznymi.

Istnienie tych placówek stanowi zasób (bazę lokalową, instytucjonalną, kadrową) do
realizacji  wielu  działań,  w  tym  także  o  charakterze  profilaktycznym,  interwencyjnym,
pomocowym.

Na Woli ma swoją siedzibę:  Urząd Pracy m. st. Warszawy oraz Wojewódzki Urząd
Pracy.
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Partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i innych publicznych instytucji pomocy spo-
łecznej  są  organizacje pozarządowe,  które realizują  zadania  w zakresie pomocy osobom
chorym, niepełnosprawnym, starszym, bezdomnym, uzależnionym, więźniom, bezrobotnym,
rodzinom niewydolnym i dysfunkcyjnym, a szczególnie dzieciom. Funkcjonują także związki
zrzeszające seniorów i kombatantów.
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2. ZADANIA OŚRODKA I PODSTAWY PRAWNE JEGO FUNKCJONOWANIA

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

Od  1  lipca  2008r  obowiązuje  Uchwała  Nr  XXIX/918/2008  Rady  miasta  stołecznego
Warszawy  z  dnia  17  kwietnia  2008  roku  w  sprawie  nadania  statutów  ośrodkom
pomocy społecznej m. st. Warszawy, a załącznik Nr 17 tej właśnie Uchwały określa
aktualnie obowiązujący statut Wolskiego OPS.

W/w statut był dwukrotnie zmieniany, raz w 2008 r. i raz w 2009:

Uchwała Nr XLIII/1362/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 listopada
2008 r.  zmieniająca uchwałę  w  sprawie  nadania  statutów  ośrodkom  pomocy
społecznej m. st.  Warszawy zmieniła statut Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Wola wprowadzając aktualny adresu siedziby Wolskiego OPS: Bema 91.

Uchwała nr LXIII/1961/2009 Rady Miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 października
2009  r.  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  nadania  statutów  ośrodkom  pomocy
społecznej m. st. Warszawy, wprowadziła, w związku ze zmianą regulacji prawnych,
do katalogu zadań Ośrodka nowe zadanie polegające na wskazywaniu osób, którym
mogłaby być powierzona opieka lub kuratela, na wezwanie sądu opiekuńczego oraz
wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

Zgodnie  z  zapisami  statutu  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  Dzielnicy  Wola  działa  na
podstawie:

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,  poz.
1591 z późn. zm.),

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z
późn. zm.),

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z
późn. zm.),

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.),

ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z
późn. zm.),

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.
U. z 2004 r. Nr 99, poz.1001 z późn. zm.),

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

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

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

− Ustawa o ustanowieniu programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U.
Z 2005 r., Nr 267, poz. 2258 ze zm.),

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

− Kodeks  postępowania  administracyjnego  (Dziennik  Ustaw  z  2000  r.  Nr  98  poz.
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1071),

− Ustawa o rachunkowości (D. U. Z 2002, Nr 76 poz. 694),

− Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz.
1954 ze zm.),

− Ustawa - prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz
z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).

Do podstawowych zadań Ośrodka należy m.     in.  :

Organizowanie  pomocy  społecznej  na  terenie  Dzielnicy  Wola,  w  tym  rozeznanie
potrzeb  mieszkańców,  tworzenie  diagnozy  problemów  społecznych  na  terenie
Dzielnicy Wola,  udzielanie  mieszkańcom dzielnicy informacji  o  przysługujących im
uprawnieniach  z  zakresu  pomocy  społecznej,  przyznawanie  pomocy  finansowej
i rzeczowej,  dożywianie  dzieci,  sprawianie  pogrzebów,  organizowanie  pomocy
usługowej, udzielanie poradnictwa specjalistycznego socjalnego, psychologicznego,
pedagogicznego, rodzinnego i prawnego, w tym dla rodzin naturalnych i zastępczych,
świadczenie  pracy  socjalnej,  organizowanie  wsparcia  dla  rodzin  zastępczych,
prowadzenie  grupowych  form  wsparcia  i  ośrodków  wsparcia,  udział  w  tworzeniu
gminnego  systemu  profilaktyki  i  opieki  nad  dzieckiem  i  rodziną,  sporządzanie
sprawozdawczości,  współpraca  z  powiatowym  urzędem  pracy  w  zakresie
upowszechniania  ofert  pracy  oraz  informacji  o  wolnych  miejscach  pracy,
upowszechniania  informacji  o  usługach poradnictwa zawodowego i  o  szkoleniach,
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.

Ustalanie sytuacji życiowej, finansowej i zdrowotnej osób ubiegających się o prawo do
świadczeń opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych  oraz
wydawanie  decyzji  uprawniaj ących  do  świadcze ń  opieki  zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych

Ustalanie sytuacji życiowej, finansowej i zdrowotnej kombatantów ubiegających się
o świadczenia  ze środków budżetowych znajdujących się  w dyspozycji  Kierownika
Urzędu  do  Spraw  Kombatantów  i  Osób  Represjonowanych  i  wydawanie  w  tych
sprawach opinii.

Przygotowanie  i  realizacja  projektów dofinansowywanych  z  Europejskiego Funduszu
Społecznego.

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

Ponadto,  Ośrodek  kontynuuje  we  współpracy  z  Wydziałem  Spraw  Społecznych
i Zdrowia  Dzielnicy  Wola  realizację  projektu  pn.  Wolskie  Zespoły  Interdyscyplinarne,  w
którym pełni rolę lidera Wolskich Zespołów Interdyscyplinarnych. Pracownik OPS pełni rolę
koordynatora  projektu.  Projekt  jest  innowacyjnym działaniem w zakresie  pomocy rodzinie
dotkniętej  przemocą  domową.  Istotą  jego  jest  usprawnienie  i podniesienie  skuteczności
współpracy lokalnych służb, instytucji i organizacji w zakresie pomocy rodzinie.

Sprawozdanie OPS Wola za rok 2010
Str. 11



Kolejny,  piąty  rok  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  Dzieciny  Wola  m.  st.  Warszawy
realizował  projekty  współfinansowane  ze  środków  EFS,  w  tym  trzeci  rok  tzw.  projekt
„systemowy” pn „Wola Aktywnej Integracji”.

W  sferze  zadań  z  zakresu  organizowania  w  Dzielnicy  Wola  pomocy  społecznej,
Ośrodek, zgodnie z przyjętymi planami działań, rozszerzał i ugruntowywał ofertę dla rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie różnorodnych środowiskowych programów
wsparcia i programów pomocy dziecku i rodzinie.
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3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPS

3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJ Ą

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

Lp. Nazwa komórki organizacyjnej Siedziba Ilość
pracowników

Ilość
etatów

1. Dział Pomocy Środowiskowej I ul. Bema 91 15 15

2. Dział Pomocy Środowiskowej II ul. Bema 91 14 14

3. Dział Pomocy Środowiskowej III ul. Bema 91 13 13

4. Dział Pomocy Środowiskowej IV ul. Bema 91 15 15

5. Dział Realizacji Świadczeń i Analiz ul. Bema 91 9 9

6. Dział Pomocy Specjalistycznej ul. Karolkowa 58 „A” 11 10,5

7. Dział Oparcia Społecznego ul. Żytnia 75/77 11 11

8. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów ul. Zawiszy 5 4 4

9. Dział Finansowo-Księgowy ul. Bema 91 8 7,75

10. Dział Kadr i Administracji ul. Bema 91 11 11

11. Zespół ds. realizacji projektu EFS ul. Karolkowa 58 „A” 6* 5,25

12. Samodzielne stanowisko ds. zamówień
publicznych

ul. Bema 91 1 1

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

119 116,75
* ta sama osoba wykazana w poz. 6 i poz. 11 tabeli – wykonywała pracę w wymiarze 0,50 etatu na rzecz Działu
Pomocy Specjalistycznej i w wymiarze 0,50 etatu na rzecz Zespoły ds. realizacji projektu EFS.

Szczegółowo strukturę  organizacyjną  Ośrodka określa Zarządzenia Nr 34/2009  Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2009 r.

3.2. STAN ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW
W Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy zatrudnionych było

wg stanu na dzień  31 grudnia 2009 r.: 116 pracowników na 113,6 etatach, natomiast wg
stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.: 118 pracowników na 116,75 etatach.
Stan zatrudnienia w Ośrodku zmienił się lecz  nadal nie osi ągnął okre ślonego w art.110
ust 11 ustawy o pomocy społecznej standardu zatrudn ienia pracowników socjalnych
proporcjonalnie do liczby ludno ści w gminie w stosunku jeden pracownik socjalny na
2 tys mieszka ńców.

Ponadto w działalności Ośrodka zaangażowane były:

� 4 osoby bezrobotne odbywające staż absolwencki, skierowane przez Urząd Pracy m.
st. Warszawy,

� 1  osoba  bezrobotna  zatrudniona  w  ramach  robót  publicznych,  skierowana  przez
Urząd Pracy m. st. Warszawy,
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� 2 osoby skierowane przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych, odbywające
praktyki zawodowe o specjalności pracownik socjalny,

� 9 osób skierowanych przez uczelnie w celu odbycia praktyk studenckich, m. in.  z
Akademii  Pedagogiki  specjalnej  –  8  osób,  z  Uniwersytetu  Kardynała  Stefana
Wyszyńskiego – 1 osoba.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej pracowali:

Dyrektor, zastępca dyrektora, główny księgowy, zastępca głównego księgowego,  9
kierowników  działów,  10 starszych  specjalistów  pracy  socjalnej,  14 specjalistów  pracy
socjalnej,  15 starszych  pracowników  socjalnych,  21 pracowników  socjalnych,  1 starszy
specjalista  pracy  z  rodziną,  2 specjalistów  pracy  z  rodziną,  1 specjalista  reintegracji
zawodowej,  10 starszych  inspektorów,  6 inspektorów,  1 podinspektor,  2 starszych
księgowych, 1 starszy opiekun, 1 starszy instruktor terapii zajęciowej,  2 instruktorów terapii
zajęciowej, 2 terapeutów, 5 psychologów, 1 pedagog, 1 pielęgniarka, 1 konsultant, 1 główny
specjalista,  1 starszy  specjalista,  1 starszy  specjalista  ds.  BHP,  1 informatyk,  1 pomoc
administracyjna, 2 pracowników gospodarczych, 1 konserwator.

W tzw. „rejonach opiekuńczych” zatrudnionych było 54 pracowników socjalnych (w
tym 5 pracowników,  do których obowiązków należy koordynowanie  usług opiekuńczych i
specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 3 pracowników, do których obowiązków należy
udzielanie  pomocy  bezdomnym),  tj.  45,76%  wszystkich  pracowników  zatrudnionych  w
Ośrodku.

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

• 86  osób  –  72,89%  ma wykształcenie  wyższe (przede  wszystkim  pedagogiczne,
politologiczne,  psychologiczne,  socjologiczne,  resocjalizacyjne,  prawne  i
ekonomiczne),

• 19 osób – 16,10%  ma wykształcenie  średnie pomaturalne  (przede wszystkim w
zakresie pracy socjalnej),

• 10 osób – 8,47% ma wykształcenie średnie ,

• 3 osoby – 2,54%  ma wykształcenie zawodowe  i niższe.

W roku 2010 podnosiło kwalifikacje:

• w ramach studiów podyplomowych - 6 pracowników,

• w ramach studiów magisterskich i licencjackich - 8 pracowników,

• w ramach długoterminowych szkoleń - 4 pracowników.

49 pracowników OPS wzięło udział  w 72 szkoleniach/konferencjach/ seminariach i
tzw. grupach roboczych z zakresu:

• Nowelizacja prawa zamówień publicznych,

• Tryb udzielania  zamówień  z wolnej  ręki oraz zamówienia publiczne poniżej  progu
14.000 euro w świetle nowelizacji PZP – obowiązki i  możliwości zamawiającego,
dokumentowanie i niejasności,

• Tworzenie  partnerstwa  na  rzecz  wsparcia  spółdzielni  socjalnych  jako  klucz  do
zmniejszenia lokalnego bezrobocia,

• Nowe rozwiązania w organizacji wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej,
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• Skuteczna komunikacja w zespole oraz bezpośrednim kontakcie z petentem,

• Procedury pomocy dziecku krzywdzonemu,

• Budowa  zintegrowanego  systemu  społeczno-zawodowego  na  rzecz  osób
uzależnionych w procesie zdrowienia,

• Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice,

• Seminarium  z  norweskim  partnerem  projektu  –  doskonalenie  warsztatu  pracy
pracowników realizujących miejską politykę społeczną,

• Instrumenty pracy socjalnej  i  pomoc prawna wobec przemocy w środowisku osób
odmiennych kulturowo ze szczególnym uwzględnieniem problemów pracy na rzecz
readaptacji skazanych w świetle analizy integralno-kulturowej,

• Rozwiązywanie  konfliktów  i  mediacje  wielokulturowe  –  zastosowanie  w  pracy  z
uchodźcami,

• Aktywna integracja na rzecz przeciwdziałania ubóstwu,

• Leczenie i rehabilitacja osób z podwójnym rozpoznaniem oraz osób uzależnionych
niemających zabezpieczenia socjalnego,

• Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej,

• Interdyscyplinarna  współpraca  służb  w  zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w
rodzinie,

• Praca z rodziną dysfunkcyjną, program „Odzyskać dziecko” – rola asystenta rodziny,

• Postępowanie administracyjne – ustawodawstwo socjalne,

• Nowe metody wykorzystywane  w pomocy społecznej  –  coaching,  mentoring,  tuto
ring,

• Ochrona danych osobowych – szkolenie przygotowujące do nowych uregulowań,

• Rachunkowość jednostek budżetowych na tle nowej ustawy o finansach publicznych,

• Nowy plan kont oraz nowe zasady rachunkowości budżetowej,

• Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w instytucjach samorządowych,

• System  zarządzania  dokumentami  elektronicznymi  wewnątrz  urzędu  administracji
publicznej,  Infrastruktura  informatyczna  w  administracji  publicznej  –  problemy,
metody optymalizacji, rozwiązania.

W  ramach  projektu  „Wykwalifikowana  kadra  –  wysoka  jakość  usług”  –  doskonalenie
warsztatu pracy pracowników realizujących miejską politykę społeczną, współfinansowanego
z Mechanizmu Finansowego  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  a  organizowanego
przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Społecznej. Pracownicy Ośrodka
uczestniczyli w szkoleniach pt.:

− Skuteczny pracownik socjalny,

− Trening interpersonalny,

− Mediacja rodzinna i społeczna,

− Prawo rodzinno-opiekuńcze,

− Uzależnienia – praca z rodziną problemową pod kątem istniejących dysfunkcji,
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− Praca z rodziną w kryzysie,

− Samotne wychowywanie dziecka,

− Problemy opiekuńczo-wychowawcze,

− Umiejętności autoprezentacji,

− Praca z trudnym i roszczeniowym klientem,

− Umiejętność autoprezentacji, budowanie własnego wizerunku, autorytetu,

− Praca skoncentrowana na rozwiązaniach,

− Kształtowanie zachowań asertywnych,

− Problemy opiekuńczo-wychowawcze,

− Język angielski dla początkujących i średnio zaawansowanych,

− obsługi komputera.

Pracownicy  Ośrodka  brali  również  udział  w  licznych  szkoleniach,  które
zorganizowane zostały przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach realizacji
projektu systemowego: „Razem dla Mazowsza – edukacja w działaniu” współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, między innymi w:

• Pomoc  społeczna  –  zasady  przetwarzania,  przechowywania,  opracowywania
dokumentów niejawnych  oraz  obowiązki  kierownika  OPS w zakresie  ochrony
danych osobowych,

• Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

• Aktywna  integracja  na  rzecz  przeciwdziałaniu  ubóstwu  –  integracja  projektu
systemowego MCPS,

• Społeczne przyzwolenie na przemoc,

• Mediacje i negocjacje w pracy z trudnym klientem,

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st.  Warszawy był organizatorem
szkoleń wewnętrznych dla pracowników, m. in. z zakresu:

• Zastosowanie  przepisów  prawa  materialnego  i  administracyjnego  w  praktyce
pracownika socjalnego,

• Kontrola zarządcza - nowelizacja ustawy o finansach publicznych,

• Superwizja  pracy  socjalnej  dla  pracowników  socjalnych  Działów  Pomocy
Środowiskowej,

• Warsztaty szkoleniowe – Wizerunek OPS Wola i sposób jego komunikowania

• Doskonalenie umiejętności obsługi systemu informatycznego POMOST.

• Praca socjalna skoncentrowana na rozwiązaniach.
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4. PLAN I WYKONANIE BUD ŻETU OPS W 2010 R.

W roku 2010 Ośrodek Pomocy Społecznej  Dzielnicy  Wola m. st.  Warszawy dysponował
budżetem  w  łącznej  wysokości 22.791.909,00  zł (oraz  rachunkiem  dochodów  własnych
i wydatków  nimi  finansowanych),  przy  czym  wysokość  budżetu  była  w  ciągu  roku
wielokrotnie zmieniana w drodze uchwał Rady m. st. Warszawy oraz zarządzeń Prezydenta
m. st. Warszawy. W stosunku do roku 2009 budżet Ośrodka został zmniejszony o 204.039
zł.

Na realizację  zadań  własnych  finansowych  ze  środków m.     st.  Warszawy,  OPS Dzielnicy  
Wola dysponował w roku 2010 kwotą   15.961.266,00 zł  

W R 85203- ośrodki wsparcia – w wysokości 596.159 zł. tj. o 75.550 zł wyższa niż w
roku 2009. Środki tego rozdziału przeznaczone były na funkcjonowanie – Ośrodka
Wsparcia dla Seniorów. Ponadto ze środków tego rozdziału finansowano działalność
Klubu „Pod Daszkiem” dla osób z zaburzeniami psychicznymi i Świetlicy Opiekuńczej
dla osób z chorobą Alzheimera.

W R 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  – w wysokości 8.250 zł,

W  R  85213 -  ubezpieczenie  zdrowotne  –  w  wysokości  15.618 zł.  środki  te
przeznaczone  były  na  opłacanie  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  osobom
pobierającym zasiłki stałe.

W R 85214 – zasiłki -zad. własne  – w wysokości 5.484.348 zł, tj. o 350.600 zł niższą
niż  w  roku  2009.  Środki  tego  rozdziału  przeznaczone  są  na  wypłatę  zasiłków
celowych, zakup obiadów dla dzieci i osób dorosłych, talonów do sklepu i sprawianie
pogrzebów,  w tym także środki  (tzw.  „wkład  własny”  w wysokości  64.575 zł)  na
zasiłki  dla  uczestników  projektu  współfinansowanego  ze  środków  EFS  ”Wola
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aktywnej integracji”.

W R 85216 - zasiłki stałe  – w wysokości 158.000 zł. środki tego rozdziału przeznaczone
są  na  wypłatę  zasiłków  stałych  dla  osób  niepełnosprawnych  i/lub  w  wieku
emerytalnym.

W  R 85219 –  ośrodki pomocy społecznej  – w wysokości  6.252.221 tj. o 287.550 zł
mniejszej  niż  w  2009r.  W rozdziale  tym  znajdują  się  środki  na  wydatki  bieżące
przeznaczone na: wynagrodzenia pracowników, zakup niezbędnych materiałów (np.
biurowych,  druków  wywiadów  itp.),  zakup  usług,  takich  jak  sprzątanie,  opłaty
czynszu,  energii,  wywóz śmieci,  usługi  pocztowe – dostarczanie  korespondencji  i
zasiłków oraz na zakupy inwestycyjne.

W R 85228 – usługi opieku ńcze – w wysokości 3.174.200 zł – co oznacza zwiększenie
środków w stosunku do roku 2009 o 250.000,00zł (niezbędne ze względu na wzrost
rynkowych  cen  za  świadczenie  usług  opiekuńczych).  Ze  środków  tego  rozdziału
finansowany  jest  zakup  usług  opiekuńczych  dla  osób  w  podeszłym  wieku
i niepełnosprawnych.

W  R 85295 –  pozostała  działalno ść –  156.750  zł (tj.  o  8.250  zł  zmniejszenie  w
stosunku do roku 2009) przeznaczonych na realizację programów indywidualnego i
grupowego wsparcia dla rodzin, w tym rodzin zastępczych.

W  R 85395  –  pozostała  działalno ść –  115.720  zł (utrzymanej  na  wysokości  roku
ubiegłego)  na  funkcjonowanie  Klubu „ku  Aktywności  zawodowej”  tj.  na  realizację
indywidualnych i grupowych form pracy socjalnej oraz specjalistycznego poradnictwa
dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Na realizację zadań zleconych finansowanych ze środków budżetu państwa OPS Dzielnicy
Wola m.     st. Warszawy dysponował kwotą   625.812 zł  :  

− W  R 85203 ośrodki wsparcia – 411.042 zł  (kwota ta była wyższa niż w 2009 r.
o 31.042  zł).  Środki  te  przeznaczone  są  na  finansowanie  działalności
Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych.

− W  R  85228 usługi  opieku ńcze – 168.000  zł przeznaczone  na  realizację
specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami  zdrowia
psychicznego. Kwota ta w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 30.000,00
zł.

− W  R 85195 – pozostała działalno ść – 41.620 zł (o 8.980 zł  mniej niż  w 2009 r)
z przeznaczeniem  na  sfinansowanie  kosztów  postępowania  w  sprawach  dot.
potwierdzenia  uprawnień  do  świadczeń  opieki  zdrowotnej  finansowanych  ze
środków publicznych.

− W R 85231 – pomoc dla cudzoziemców – 3.150 zł z przeznaczeniem na wypłatę
zasiłków  dla  cudzoziemców  (posiadających  zgodę  na  pobyt  tolerowany  na
terytorium RP).

− W  R 85295 –  pozostała  działalno ść  –  2.000 zł z  przeznaczeniem na wypłatę
zasiłków dla rodzin rolniczych na szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie
się ziemi i huragan.

Zaplanowana na rok 2010 dotacja budżetu państwa do zadań własnych realizowanych przez
OPS Dzielnicy Wola m. st. Warszawy wyniosła   5.654.406,00 zł:  

− W  R  85214 – zasiłki  i  pomoc  w  naturze  – 78.000 zł z przeznaczeniem  na
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dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

− W R 85213 - ubezpieczenie zdrowotne  – 295.883 zł. Środki te przeznaczone były
na  opłacanie  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  osobom  pobierającym  zasiłki
stałe.

− W R 85216 - zasiłki stałe – 3.498.573 zł.  Środki tego rozdziału przeznaczone są na
wypłatę zasiłków stałych dla osób niepełnosprawnych i/lub w wieku emerytalnym.

− W  R 85219 – ośrodki  pomocy  społecznej – 1.281.950  zł z przeznaczeniem na
utrzymanie Ośrodka (o 40.074 zł - mniej niż w roku 2009).

− W R 85295 – pozostała działalno ść – 500.000 zł  z przeznaczeniem na realizację
rządowego programu  „Pomoc  państwa  w  zakresie  dożywiania”.  Kwota  ta  była
o 12.000 zł mniejsza niż w 2009 r.

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

− na realizację projektu ze środków własnych m. st. Warszawy przeznaczono 64.575
zł w R 85214- zasiłki i pomoc w naturze

− projekt zyskał dofinansowanie ze środków UE w wysokości 550.425 zł

Łącznie w roku 2010 w dyspozycji OPS pozostawały środki:

− m. st.  Warszawy  – w wysokości  15.961.266,00  zł – tj.  70,03  %  całego  budżetu
OPS

− bud żetu państwa  – w wysokości 6.280.218,00 zł – tj.  27,56 % całego budżetu OPS

− Unii Europejskiej  – w wysokości 550.425,00 zł – tj. 2,41  % całego budżetu OPS

Budżet  Ośrodka Pomocy Społecznej  Dzielnicy  Wola m. st.  Warszawy,  został  w  2010 r.,
wykonany  w  99,89% (stosunek  wysokości  łącznych  środków  określonych  w  planie
finansowym do wykonanych wydatków). Wydatkowano łącznie 22.766.647, 95 zł, w tym:

− środki m. st. Warszawy – 15.945.240,96 zł – 99,90%

− środki bud żetu państwa – 6.280.177,99 zł – 100%

− środki Unii Europejskiej – 541.229,00 zł – 98,33%
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Plan budżetowy OPS został zrealizowany w 100% w rozdziałach:

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

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

− R 85213  (dotacja  do  zadań  własnych) – ubezpieczenie  zdrowotne  –  z
przeznaczeniem  na  opłacanie  składki  zdrowotnej  dla  osób  pobierających  zasiłki
stałe.

− R 85216 (dotacja do zadań własnych)(własne) – zasiłki stałe  – z przeznaczeniem
na wypłatę zasiłków stałych.

− R 85219  (dotacja  do  zadań  własnych) – ośrodki  pomocy  społecznej  –
z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka.

− R 85228  (własne) – usługi  opieku ńcze – przeznaczone  na  realizację  usług
opiekuńczych.

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

− R 85295 – pozostała  działalno ść  -  (dotacja  do  zadań  własnych) -  z
przeznaczeniem na realizację  rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”, - (własne) – przeznaczone na realizację poradnictwa i wsparcia rodzin
w  tym  rodzin  zastępczych,  -  (zlecone)  –  przeznaczone  na  realizację  programu
pomocy dla rodzin rolniczych – szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się
ziemi, huragan.

Sprawozdanie OPS Wola za rok 2010
Str. 20



W Rozdziałach: R 85203 (wł), R 85205 (wł), R 85214 (wł i dotacja do własnych), R 85216
(wł), R 85219 (wł), R 85228 (zl),  wykonanie planu finansowego wyniosło powyżej 99%, a
jedynie w R 85213 (wł) wyniosło 78,50%.
Środki Unii  Europejskiej z Europejskiego Funduszu Sp ołecznego zostały wykonane

w 98,50% (w roku ubiegłym w 93,48%).

Sprawozdanie OPS Wola za rok 2010
Str. 21



5. ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ - FINANSOWE, RZECZOWE ORAZ W
FORMIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE POMOC MAT ERIALNA

5.1. POWODY KORZYSTANIA Z POMOCY

Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej znajdują się zawsze w trudnej
sytuacji życiowej i finansowej. W większości spośród  4.146 rodzin  (zmniejszenie do roku
2009  o  27  rodzin)  objętych  w  roku  2010  świadczeniami  pomocy  społecznej  w  formie
zasiłków,  pomocy  rzeczowej  i  usługowej  mieliśmy  do  czynienia,  podobnie  jak  w  latach
ubiegłych, z wystąpieniem jednocześnie wielu,  złożonych problemów, których rozwiązanie
wymaga pomocy. Dla potrzeb statystyki wybierany jest jeden z problemów, taki, który wydaje
się  w danym momencie najistotniejszy,  który wymaga podjęcia próby jego rozwiązania w
pierwszej  kolejności.  Warto zauważyć,  że  w ciągu roku postrzeganie  problemów rodziny
może się zmieniać i w różnym czasie mogą być wskazywane inne powody korzystania przez
rodzinę  z  pomocy.  I  tak  np.  w  styczniu  rodzina  może  korzystać  z  pomocy  z  powodu
bezrobocia, ale już w lutym „podstawowym” problemem rodziny może być poważna choroba
bezrobotnego członka rodziny  uniemożliwiająca  podjęcie  pracy.  W kolejnym miesiącu  ta
sama  rodzina  może  korzystać  z pomocy  z  powodu  niepełnosprawności,  jeśli  na  skutek
choroby  członka  rodziny  zostanie  orzeczona  niepełnosprawność.  Różnych  scenariuszy
wielokrotnej zmiany „podstawowego” powodu korzystania z pomocy może być wiele. Dlatego
na 4.146 rodziny, które skorzystały w 2010 r. z pomocy społecznej w formie przyznawanej
decyzją  administracyjną  – przypadają  9.456 „podstawowe”  powody korzystania z pomocy
(czyli  średnio  każda  rodzina  skorzystała  z  pomocy  z  co  najmniej  dwóch  rożnych
„podstawowych” powodów).

Warto mieć  także na uwadze, że wskazanie „podstawowego”, czy też  „najbardziej
istotnego problemu” jest niezwykle trudne lub nawet niemożliwe, wobec złożoności trudności,
z  jakimi  borykają  się  osoby i  rodziny  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 licznymi okolicznościami i problemami.

Poniżej przedstawiamy okoliczności życiowe, które były podstawą udzielenia pomocy
finansowej,  rzeczowej,  usługowej  bądź  w  formie  skierowania  do  ośrodka  wsparcia
(zestawienie nie uwzględnia okoliczności, które były podstawa udzielenia pomocy w formie
specjalistycznego poradnictwa i pracy socjalnej):

długotrwała lub ciężka choroba ........................................................................................2287

ubóstwo ............................................................................................................................1922

niepełnosprawność ...........................................................................................................1701

bezrobocie ........................................................................................................................1427

bezradność w sprawach opiek-wychowawczych ................................................................851

uzależnienie .......................................................................................................................414

bezdomność .......................................................................................................................284

potrzeba ochrony macierzyństwa .......................................................................................283

przemoc .............................................................................................................................154

trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego................................89
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trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy ...............................................44

Na  poniższym  wykresie  przedstawiono  powody,  które  dla  celów  statystycznych
uznane zostały za najistotniejsze dla przyznania rodzinom świadczenia z pomocy społecznej
w 2010 r.

Od lat do podstawowych powodów korzystania z pomocy społecznej na Woli należą:

− długotrwała lub ciężka choroba

− ubóstwo

− niepełnosprawność

− bezrobocie

− bezradność w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa domowego

W 2010 r. zmniejszyła się ilość osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
z tytułu bezrobocia (z 17,5% do 15,1%). Jest to zgodne z obserwowaną  zmianą  sytuacji
społecznej w kraju i Warszawie. Osoby,  które nie podjęły pracy w 2010 r.  i  korzystały ze
świadczeń  pomocy  społecznej  to  przede  wszystkim  osoby  o  znacznym  stopniu
marginalizacji,  bardzo  niskich  kwalifikacjach i  to  nie  tylko  zawodowych,  ale  i  w zakresie
podstawowych umiejętności życiowych i społecznych, osoby bez nawyku pracy i motywacji
do  zmiany  statusu  społecznego,  z  wielo,  często  z  co  najmniej  kilkunastoletnią  przerwą
w pracy,  osoby  w  wieku  przedemerytalnym  lub  młode,  bez  żadnego  doświadczenia
i zawodu, matki sprawujące opiekę (często samotnie) nad małymi dziećmi. Wśród tych osób
znaczna część  posiada poważne problemy zdrowotne,  które nie kwalifikują  do uzyskania
orzeczenia o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy, często jednak są przeszkodą
dla  pracodawcy  (lub  samego  klienta)  w  podjęciu  zatrudnienia.  Zaświadczenie  lekarskie
o niezdolności  do  pracy  wystawione  na  potrzeby  OPS  zwalnia  osoby  bezrobotne
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z obowiązku  aktywnego  poszukiwania  zatrudnienia  i  uprawnia  do  nabycia  uprawnień  do
świadczeń.  Osoby korzystające ze  świadczeń  pomocy społecznej  z  tytułu  bezrobocia  to
osoby wymagające szeregu systematycznych,  długoterminowych i  wieloaspektowych form
pomocy.

W roku 2010 r., podobnie jak w latach ubiegłych, znacząca liczba świadczeń pomocy
społecznej  przyznana  została  z  powodu  długotrwałej  i  ciężkiej  choroby  oraz
niepełnosprawności – (łącznie 42,2% wszystkich wskazań do objęcia rodziny świadczeniami
pomocy społecznej, w znacznej mierze dotyczy to pomocy usługowej organizowanej przez
OPS oraz zasiłków stałych przyznawanych przede wszystkim z tytułu niepełnosprawności).

Zwiększyła się ilość środowisk korzystających z materialnych i rzeczowych świadczeń
pomocy społecznej z powodu przemocy w rodzinie (ze 134 w 2009 r do 154 w 2010 r.).

Na  zbliżonym  poziomie  utrzymuje się  ilość  osób,  które  skorzystały  z  pomocy  z
powodu  alkoholizmu,  narkomanii,  trudności  w  przystosowaniu  do  życia  po  opuszczeniu
zakładu karnego.

Nieco (z 308 w 2009 r. do 284 w 2010 r) zmniejszyła się ilość osób korzystających ze
świadczeń  OPS  Dzielnicy  Wola  z  powodu  bezdomności  (choć  nie  zmniejszyła  się  ilość
wniosków o pomoc złożonych przez osoby bezdomne- więcej spraw przekazywanych jest do
rozpatrzenia zgodnie z właściwością do innych ośrodków pomocy społecznej w całej Polsce.
Stołeczność Warszawy przyciąga bowiem osoby bezdomne z całego kraju, które przebywają
w noclegowniach na Woli, ale korzystają z finansowej pomocy wypłacanej przez ośrodki w
całym kraju. Nie zmniejsza to jednak obciążenia pracowników socjalnych naszego Ośrodka
w zakresie prowadzenia postępowań i udzielania poradnictwa.).

Spośród wszystkich 4.597 rodzin objętych pomocą społeczną w 2010 roku (także w
formie  poradnictwa,  pracy  socjalnej)  62,9  %  stanowiły  gospodarstwa  jednoosobowe
(wskaźnik ten wzrósł w stosunku do 2009r o 3,7%). Rodziny emerytów i rencistów stanowiły
24,2%  wszystkich  rodzin  korzystających  z  pomocy.  Rodziny  z  dziećmi  stanowiły  27,3%
rodzin korzystających z pomocy, z czego aż 64,5% rodzin objętych pomocą społeczną  to
rodziny niepełne (stanowiące 17,6 % wszystkich środowisk objętych pomocą, wskaźnik ten
wzrósł w stosunku do 2009 r. o 2%).

Gospodarstwa
domowe

% udział w 2010 roku

Charakterystyka gospodarstw
domowych korzystających z pomocy OPS

1 – osobowe 62,9

2 – osobowe 15,2

3 – osobowe 10,6

4 – osobowe 6,3

5 – osobowe 3,1

6 i więcej – osobowe 1,9

5.2.  FORMY  I  WARTOŚĆ  POMOCY FINANSOWEJ,  RZECZOWEJ  ORAZ  W  FORMIE
SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

W  2010 r.  na  pomoc  materialną  (tj.  finansową,  rzeczową  oraz  w  formie  składek  na
ubezpieczenie zdrowotne) wydatkowano kwotę 10.020.657, 81 zł (tj. 43, 97% ogółu budżetu)
w tym:

− 5.249.130,60 zł z R85214 (własne) – „zasiłki i  pomoc w naturze” § 3110 na zasiłki
celowe i pomoc rzeczową.
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− 64.575,00  zł  z  R85214  (własne) – „zasiłki  i  pomoc  w  naturze”  §  3119  na  zasiłki
celowe dla uczestników projektu „Wola aktywnej integracji” współfinansowanego ze
środków EFS, jako wkład własny projektu.

− 161.146,15 zł z R85214 (własne) – „zasiłki i pomoc w naturze” §4300- na sprawianie
pogrzebów (o 34.759,94 zł mniej niż w 2009r.).

− 77.975,13 zł z R 85214 (dotacja do własnych) – „zasiłki i pomoc w naturze” § 3110-
na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych.

− 3.656.542,71 zł z R 85216 (w tym dotacja do własnych w wysokości 3.498.573,00 zł)
zasiłki stałe” - na wypłatę zasiłków stałych.

− 499.993,86  zł  z  R  85295 – „pozostała  działalność”-  dofinansowanie  ze  środków
budżetu  państwa  -  przeznaczone  na  realizację  rządowego  programu  „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”.

− 3.150  zł z  R  85231 – pomoc  dla  cudzoziemców – na  zasiłki  celowe  dla
cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany.

− 308.144,36 zł z R 85213 (w tym dotacja do własnych w wysokości 295.883,00 zł) –
na  opłacenie  składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  dla  osób  korzystających  ze
świadczeń pomocy społecznej.

Katalog świadczeń pomocy społecznej realizowanych w 2010 r. obejmował:

− zasiłki    stałe     –     (zadanie  własne  dofinansowywane  ze  środków  budżetu  państwa)
o charakterze obligatoryjnym, przeznaczone dla osób niezdolnych do pracy z tytułu
wieku lub inwalidztwa, których dochód (i dochód na osobę w rodzinie) nie przekraczał
kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej -kryterium to
wynosi  477  dla  osoby  samotnej  i  351  dla  osoby  w  rodzinie.  Maksymalna  kwota
zasiłku stałego wynosi  444 zł  i  nie ma charakteru uznaniowego. OPS przyznał  w
2010 r. zasiłki stałe 994 osobom na łączną kwotę 3.656.543,00 zł zarówno ilość osób
korzystających z tej  formy pomocy,  jak i  jej  wartość  utrzymywały się  w 2010 r na
podobnym poziomie co w 2009 r.

− zasiłki  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  121 osobom, na łączną kwotę
111.454,00 zł.  (ilość  osób korzystających z rej  formy pomocy zwiększyła się  o 24
osoby, a łączna wartość przyznanej pomocy zmniejszyła się o 30.749,00 zł). Średnio
jedna osoba otrzymywała świadczenie przez 2 miesiące (wypłacono 259 świadczeń).
Przeciętny zasiłek okresowy wyniósł 430, 32 zł.

− składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  -  (zadanie  własne  dofinansowywane  ze
środków  budżetu  państwa) – składki  zdrowotne  opłacono  1004  819  klientom
pobierającym zasiłki stałe (wzrost w stosunku do 2009r o 185 osób). Łączna wartość
wypłaconych składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne z tytułu korzystania
z zasiłku stałego  wyniosła 308.144,36 zł.

− zasiłki  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 3.232 rodzinom, na
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łączną  kwotę  4.444.104  zł (ilość  rodzin  objętych  tą  formą  wsparcia  zmalała
w stosunku  do  roku  2009  o  56,  zaś  wartość  przyznanych  zasiłków  celowych
o 462.259 zł).

• zasiłki  celowe   przyznawane  są  osobom,  których  dochód  nie  przekracza
kryterium  dochodowego  dla  rodziny  jednoosobowej  (477zł)  lub  dochodu  na
osobę w rodzinie w gospodarstwach wieloosobowych (351zł) na osobę.

• zasiłki  celowe specjalne  ,  które można przyznać  osobom i rodzinom, których
dochód  przekracza  kryterium  dochodowe  określone  w  ustawie  o  pomocy
społecznej  (jak  wyżej),  ale  które  ze  względu  na szczególnie  trudną  sytuację,
w jakiej się znalazły, nie są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb rodziny.

Głównym celem przyznawanych zasiłków celowych był zakup żywności. Wypłacono zasiłki
na ten cel o łącznej wartości 1.659.080,12 zł dla 3759 osób.

Poniższe zestawienie obrazuje wartość i przeznaczenie pozostałych zasiłków celowych:

Lp. Na cel
Ilość

osób
Kwota Ilość

świadcze ń
Średni
zasiłek

1. Zakup leków, 1439 396.856,69 3378 117,48

2. Zakup sprzętu gosp.
domowego, 372 110.339,66 430 256,6

3.
Zakup sprzętu
rehabilitacyjnego, i
ortopedycznego

52 13.872,20 55 252,22

4. Zakup opału, 43 23.198,57 48 483,3

5. Zakup odzieży, 1102 266.970,00 1465 182,23

6. Opłata za żłobek i
przedszkole 38 16.533,60 76 217,55

7. Opłata wypoczynku
letniego /inne kolonie/

106 85.645,00 114 751,27

8. Opłata czynszu 768 362.629,59 1588 228,36

9. Opłata energii
elektrycznej i gazu, 2542 841.572,27 5927 141,99

10. Opłata turnusów i obozu
rehabilitacyjnego, 66 41.726,00 71 587,69

11. Remont mieszkania, 108 36.670,10 121 303,06

12. Zakup wyposażenia
szkolnego, 436 155.631,60 452 344,32

13. Wyrobienie dokumentów, 100 5.076,49 100 50,77
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Lp. Na cel
Ilość

osób
Kwota Ilość

świadcze ń
Średni
zasiłek

14. Zakup art. higienicznych, 815 74.501,19 1199 62,14

15. Zakup mebli, 151 68.268,09 165 413,75

16. Zakup biletu, 46 5.602,00 75 74,69

17 Zakup obuwia, 407 56.988,00 454 125,52

Wartość i przeznaczenie zasiłków celowych

Jak  wynika  z  przedstawionego  zestawienia  najliczniejsza  grupa  przyznanych  zasiłków
celowych  (po  dożywianiu)  przeznaczona  była  na  dofinansowanie  opłat  za  energię
elektryczną  i  gaz  (5.927  zasiłki),  zasiłki  na  ten  cel  miały  także  największą  wartość
(841.572,27 tj. 32,58% wartości wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadań).

Drugą,  co  do  wartości  i  liczebności  przyznanych  świadczeń  grupę  zasiłków  celowych
stanowią zasiłki przyznane:

− na zakup leków (3.378 zasiłków o łącznej wartości 396.856,69 zł)

− na opłaty czynszu (1.588 zasiłków o łącznej wartości 362.629,59 zł)

− na zakup odzieży (1.465 zasiłków o łącznej wartości 266.970,00 zł)

Uzupełnieniem  pomocy  finansowej  była  pomoc  realizowana  w  formie  rzeczowej
(przeznaczona również przede wszystkim na dożywianie):

− gor ący,  dwudaniowy  obiad  dla  dzieci  i  młodzieży,  osób  niepełnosprawnych
i w podeszłym wieku,  bezrobotnych – przyznano dla  1.637 osób,  na ogólną  kwotę
1.346.015,21 zł.

− talony  uprawniaj ące  do  zakupu  artykułów  spo żywczych  i  higienicznych -
przyznano 797 osobom, średnia wartość jednego świadczenia w tej formie wyniosła
115,25zł.  Talony  wydawane  przez  OPS  upoważniają  do  zakupu  artykułów
spożywczych oraz podstawowych art. higienicznych w sieci sklepów Społem na Woli
(wykonawca wyłoniony w drodze postępowania przetargowego). Pomoc ta w dużej
mierze także ma charakter wspierania w dożywianiu. Wartość pomocy zrealizowanej
w formie talonów wyniosła – 193.820 zł.

Łącznie zarówno w ramach pomocy w formie zasiłków celowych, celowych specjalnych, jak
i pomocy rzeczowej wydatkowano na dożywianie: 3.131.894 zł, w tym:

− w ramach realizacji  rządowego programu: pomoc państwa w zakresie dożywiania -
2.599.394  zł z  podziałem 2.099.400  środki  własne  (R85214)  i  499.994  dotacja
z budżetu państwa (R85295).

Ośrodek Pomocy Społecznej  zorganizował i pokrył koszty pogrzebu  60 osób, w tym 17
osób bezdomnych i  osoby  NN.  Wydatkowano na ten  cel  161.146,15 zł.  Realizacja  tego
zadania odbywa się w oparciu o porozumienie zawarte z Zarząd Cmentarzy Komunalnych
(dot.  usług  cmentarnych)  i  umowę  z  firmą  świadczącą  usługi  pogrzebowe (wyłonioną  w
postępowaniu przetargowym).

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.
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Łącznie  wydanych  zostało  w  2010 r.  27.650 decyzji  administracyjnych  w  sprawach
świadczeń pomocy społecznej  dla 5.221 osób (w 4.146 rodzinach, w których żyją 7.336
osoby), (w roku 2009 wydano 27.940 dla 5.263 osób).

Ze  wszystkich  form  pomocy  społecznej,  w  tym także  niewymagających  wydania  decyzji
administracyjnej  (np.  praca  socjalna,  poradnictwo,  grupa  wsparcia,  klub  samopomocy)
skorzystały 4.597 rodziny.

− Pracą  socjaln ą     – tj.  profesjonalną  pomocą  nastawioną  na  wzmocnienie  lub
odzyskanie umiejętności osób i rodzin do funkcjonowania społecznego i pełnienia ról
społecznych, OPS objął 4.274 rodzin . W ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni
OPS zawarli 187 kontrakty socjalne z osobami korzystającymi ze świadczeń pomocy
społecznej. Jedną z istotnych form działań w ramach pracy socjalnej była realizacja
wspólnie  z  Zakładem  Gospodarowania  Nieruchomościami  programu  wykluczenia
mieszkaniowego.  Pracownicy  socjalni  OPS  rozpoznawali  sytuacje  życiowe  osób
zagrożonych utratą mieszkania w związku z zadłużeniem czynszowym, a następnie
opracowywali wieloaspektowe plany pomocy, elementem tego planu były wystąpienia
do Dyrektora ZGN o umorzenie zaległości czynszowych. Praca socjalna realizowana
była  zarówno  w  indywidualnej  pracy  z  Klientami,  jak  i  w  formach  oddziaływań
grupowych (szeroko omówiona w rozdziałach 6, 8, 9).

W 2010 r. pracownicy socjalni w związku ze zgłoszonymi wnioskami przez Klientów lub inne
osoby i instytucje dokonali rozeznania  1425 nowych środowisk , (w roku 2009 – 1237) w
tym oceny sytuacji życiowej i potrzeb 23 kombatantów,  w sprawach których Dyrektor OPS
przedstawił stanowisko i wydał opinię na temat zasadności przyznania pomocy pieniężnej ze
środków  budżetowych  znajdujących  się  w  dyspozycji  Kierownika  Urzędu  do  Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych / na podst. art. 19 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz  niektórych osobach będących  ofiarami  represji  wojennych  i  okresu
powojennego (Dz.U. z 2002 r Nr 42,poz. 371 z późn. zmianami).

W  2010  roku  klienci  złożyli  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  (SKO)
i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA)  84 odwołań od decyzji OPS i 8 skarg na
orzeczenie SKO podtrzymujące w mocy rozstrzygnięcia OPS w sprawie świadczeń pomocy
społecznej.  Oznacza  to,  że  w  procedurze  odwoławczej  badaniu  podlegało  0,3%  decyzji
wydanych przez OPS w sprawach z zakresu pomocy społecznej. W 39 przypadkach decyzje
OPS zostały przez SKO utrzymane w mocy,  w 19-  decyzje zostały w części  lub  całości
uchylone, a sprawy przekazane do OPS w celu ponownego rozpatrzenia, w 4 przypadkach
stwierdzono  uchybienie  terminu  do  wniesienia  odwołania,  w  2  umorzono  postępowanie
odwoławcze,  w  1  pozostawiono  zażalenie  bez  rozpatrzenia,  w  1  uznano  zażalenie  za
bezzasadne, w pozostałych sprawach postępowanie organu II instancji jest w toku.

Struktura  wydatków  na  realizację  pomocy  materialnej  realizowanej  w  ramach  zadań
własnych (ze środków finansowych rozdziału 85214 i 85295) przedstawiała się następująco:
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Na terenie Dzielnicy Wola w 2010 r. było 7 placówek dla osób bezdomnych, które
dysponowały  łącznie  liczbą  około  900  miejsc.  Ponadto  osoby  bezdomne  przebywają  w
różnych  miejscach  tzw.  „niemieszkalnych”  na  terenie  dzielnicy  Wola,  np.  w  altankach
znajdujących się na terenie ogródków działkowych w okolicach ulic Gniewkowska, Przyce,
Potrzebna, Jana Kazimierza, w pustostanach i opuszczonych budynkach.

Pomoc  udzielana  przez  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  Dzielnicy  Wola  jest
uzupełnieniem  oferty  organizacji  pozarządowych  prowadzących  działania  rzecz  osób
bezdomnych.  Cztery  spośród   wymienionych  placówek  poza  miejscem  noclegowym  i
sanitariatem oferują osobom potrzebującym co najmniej jeden gorący posiłek. Schroniska te
mają  również  magazyny  odzieżowe.  Zatrudniają  one pracowników socjalnych.  Świadczą
pracę socjalną oraz pomoc w wychodzeniu z bezdomności. W pozostałych schroniskach i
noclegowni pomoc osobom bezdomnym świadczą pracownicy socjalni OPS Dzielnicy Wola.

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 (przebywającym na terenie całego kraju),

− które nie posiadają  ostatniego miejsca zameldowania na Woli, jeśli  przebywają  na
terenie naszej dzielnicy – pomoc w trybie pilnym udzielana jest przez OPS Wola , a
inne  sprawy  postanowieniem  przekazywane  są  do  właściwego   ze  względu  na
miejsce ostatniego zameldowania na pobyt stały ośrodka pomocy społecznej.

Do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej  zgłasza się  jedynie część  osób bezdomnych
przebywających na Woli. Zgłaszają się z wnioskami głównie o pomoc finansową (w formie
zasiłków  celowych  i  stałych).  Korzystają  także  z  informacji  na  temat  dostępnej  oferty
pomocowej, poradnictwa socjalnego, pracy socjalnej nastawionej na uregulowanie sytuacji
prawnej,  wyrobienia  dokumentów  tożsamości,  odtworzenia  dokumentacji  związanej  z
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zatrudnieniem i stanem zdrowia oraz motywowania do nawiązania kontaktu z rodziną.  W
2010 roku z różnorodnych form pomocy skorzystało 410 osób . Spośród tej grupy klientów
393  osoby  przebywały  w  placówkach  stacjonarnych,  a  17  osób  na  działkach  i  w
pustostanach.

W 2010 r.:

− ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezdomności skorzystało w 284 rodzin, w
tym 321 osób,

− ośrodek zorganizował 17 pogrzebów osobom bezdomnym (w tym 1 NN),

− udzielono  pomocy w formie  zasiłku  celowego  na  zakup  żywno ści  w  ramach
realizacji  ustawy:  „pomoc pa ństwa w zakresie do żywiania”:  61 osób ,  łączna
wartość świadczeń: 15.230 zł (śr wartość jednego zasiłku 169,2 zł),

− udzielono  pomocy w  formie  zasiłek  celowego:  176  osobom,  łączna  wartość
świadczeń  37.472,  15  zł  (śr.  wartość  jednego świadczenia  88  zł).  Cele  na  jakie
przyznano  świadczenia:  wyrobienie  dowodu  osobistego,  zakup  żywności,  leków,
zakup art. higienicznych, zakup butów, zakup biletu,

− 2  osobom bezdomnym  przyznano  pomoc  w  formie  gorących  obiadów  o  łącznej
wartości 442,00 zł,

− udzielono pomocy w formie zasiłku stałego - 24 osobom bezdomnym, 191 świadczeń
(średni okres pobierania zasiłku stałego- 8 m-cy), wartość udzielonych świadczeń:
80.035,20 zł, w tym 35 osobom które posiadały stały meldunek na terenie dzielnicy
Wola , a przebywającym w placówkach zlokalizowanych poza Warszawą. Realizacja
świadczeń  dla  tych  osób  wymaga  ze  strony  pracowników  OPS  Wola  stałej
współpracy,  wymiany dokumentów z Ośrodkami Pomocy Społecznej  i placówkami
dla osób bezdomnych z terenu całej Polski,

− łączna warto ść świadcze ń (posiłków, zasiłków celowych i stałych) udzielonyc h
w 2010 r. osobom bezdomnym: 133.179, 35 zł,

− ośrodek  przeprowadził  116  post ępowania  zako ńczone  wydaniem
postanowienia  o  przekazaniu  wniosku  klienta  (przede  wszystkim  o  przyznanie
zasiłku  stałego)  do  właściwego  miejscowo  ośrodka  pomocy  społecznej  (tj.  OPS
w miejscu  ostatniego  zameldowania  klienta).  Wraz  z  postanowieniem  OPS
przekazuje  komplet  dokumentów  zgromadzonych  w  sprawie,  mi. in.  wywiad
środowiskowy, kopię orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenia z ZUS, kopię
dowodu  osobistego  (często  wyrabianego  przy  pomocy  pracownika  socjalnego
a opłata pokryta z zasiłku celowego przyznanego na ten cel klientowi).  Dotyczy to
osób  bezdomnych  przebywających  na  terenie  Dzielnicy  Wola,  ale  posiadających
ostatnie  stałe  miejsce  zameldowania  poza  Wolą  i  ubiegających  się  o  pomoc,
w sprawach innych, niż niecierpiące zwłoki,

− w  63 sprawach  wniosek  osoby  bezdomnej  wraz  ze  zgromadzona  dokumentacja
przekazano  pismem  do  właściwego  ośrodka  pomocy  społecznej  na  terenie
Warszawy,

− przeprowadzono 71 postępowań o umieszczenie w domu pomocy społecznej osoby
bezdomnej (w 2009 r - przeprowadzono 26 takich postępowań),

− zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  pomocy  społecznej  Ośrodek  występuje  do  gmin
ostatniego  miejsca  zameldowania  osoby  bezdomnej  o  refundację  przyznanej
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pomocy.  Jest  to  zadanie  wymagające  dużego  nakładu  pracy  administracyjnej,
socjalnej  i  prawnej  oraz znacznych  kosztów (rozmowy telefoniczne  zamiejscowe,
liczna korespondencja polecona). W 2010 r. w stosunku do 89 osób wyst ąpiono
o refundacj ę świadcze ń pomocy społecznej udzielonych osobom bezdomnym-
o warto ści: 45.385,82 zł.

− warto ść  świadcze ń  (przyznawanych  osobom  bezdomnym  lub  czasowo
przebywaj ącym  na  Woli),  które  na  wniosek  tutejszego  O środka  zostały
zrefundowane w 2010 r. 42.402,66 zł, w tym:

• wartość zrefundowanych świadczeń realizowanych w 2010 r wyniosła 
36.521,66 zł

• wartość zrefundowanych świadczeń realizowanych w 2009 r wyniosła 
5.881,00 zł.

Zadania na rzecz osób bezdomnych realizuje w Ośrodku Pomocy Społecznej Wola
m. st.  Warszawy 3 osobowy Zespół  ds.  pomocy osobom bezdomnym. W skład zespołu
wchodzi  3  pracowników  socjalnych.  Prace  zespołu  wspiera  pracownik  Działu  Realizacji
Świadczeń  i  Analiz  zajmujący się  sprawami  refundacji  i  pogrzebami.  Współpraca ta jest
niezbędna  dla  skuteczności  udzielonej  pomocy,  m.in.  ze  względu  na  dużą  mobilność  i
rotację grupy osób bezdomnych. Działanie pracowników socjalnych polega na planowaniu
pomocy finansowej i rzeczowej, pracy socjalnej, pomocy w załatwieniu spraw urzędowych, w
tym  w  zakresie  mieszkaniowym,  patrole  ze  strażą  miejską  w  miejsca  niemieszkalne,
informowanie o dostępnych formach pomocy, współpracę z organizacjami pozarządowymi
prowadzącymi działalność na rzecz osób bezdomnych oraz innym instytucjami.

W 2010 r. pracownicy Zespołu ds. pomocy osobom bezdomnym wzięli udział w:

• holendersko-polsko-ukraińskim  projekcie  „LOGOeast”  -  wymiana  doświadczeń  w
zakresie organizacji na rzecz osób bezdomnych. Podsumowanie projektu odbyło się
w  Kijowie  na  Ukrainie  Uczestniczyli  w  nim  przedstawiciele  strony  holenderskiej,
ukraińskiej oraz pracownicy socjalni Ośrodka,

• podpisaniu porozumienia z Fundacją Itaka w sprawach wymiany informacji o osobach
zaginionych i poszukiwanych przez rodzinę,

• patrolowaniu  ze  strażą  miejską  w  ramach  Akcji  „Zima”  altanek  działkowych,
pustostanów,  miejsc  gdzie  (poza  placówkami)  przebywają  bezdomni  pod  kątem
pomocy tym osobom,

• wymianie informacji z Instytutem Spraw Publicznych dotyczących uchodźców, którzy
znaleźli się pod opieką państwa,

• prezentacji  pracy  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  Dzielnicy  Wola  przedstawicielce
administracji Gruzji ,

• Radach Opiekuńczych Wszystkich Organizacji Pozarządowych z terenu Warszawy
świadczących pomoc osobom bezdomnym (jeden raz w miesiącu),

• badaniach dotyczących bezdomności uchodźców przebywających w Polsce. Badania
prowadzone  były  przez  Instytut  Spraw  Publicznych  we  współpracy  z  biurem
Wysokiego Komisarza Zjednoczonych ds. Uchodźców.

5.4. POMOC UDZIELONA CUDZOZIEMCOM

W 2010 r. Ośrodek objął pomocą 55 rodzin cudzoziemskich (135 osób)
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Kraje pochodzenia rodzin objętych pomocą:
− Afganistan 1 rodzina,
− Albania 1 rodzina,
− Białoruś 4 rodziny,
− Irak 3 rodziny,
− Nigeria 1 rodzina,
− Somalia 1 rodzina,
− Rosja ( Czeczenia) 37 rodziny,
− Togo 1 rodzina,
− Kongo 2 rodzina,
− Litwa 1 rodzina,
− Rumunia 1 rodzina,
− Nepal 1 rodzina,
− Sri Lanka 1 rodzina.

statusy pobytu:
− osiedlenie się 5 rodziny,
− status uchodźcy12 rodzin,
− ochrona uzupełniająca 34 rodziny,
− pobyt tolerowany 3 rodziny,
− Unia Europejska 1 rodzina.

Charakterystyka osób i rodzin cudzoziemskich korzystających z pomocy
− osoby samotne (1-osobowe gospodarstwa domowe) 24,
− rodziny wielodzietne 12,
− rodziny z dwójka dzieci 4,
− rodziny, w których matki samotne wychowują dzieci 14,
− osoby niepełnosprawne(orzeczone) 4,
− osoby korzystające z zasiłków stałych 4,
Wszystkie osoby i rodziny korzystały z pomocy w formie zasiłków celowych i pomocy
rzeczowej  oraz  wspierane  były  przez  pracownika  socjalnego  poradnictwem  i  praca
socjalna.

Główne problemy:
• Sytuacja mieszkaniowa:

rodziny  cudzoziemskie  zajmują  zazwyczaj  mieszkania  nielegalnie,  mają  liczne
trudności z wynajmem lokalu ( brak umów najmu, wysokie koszty za wynajem). W
mieszkaniach tych często są  trudne warunki  socjalne,  panuje duże zagęszczenie,
brak  ogrzewania,  złe  warunki  sanitarne.  Wnioski  rodzin  cudzoziemskich  o  najem
lokali komunalnych rozpatrywane są zazwyczaj negatywnie. W 2010 r. jedna rodzina
dostała przydział lokalu socjalnego w ramach konkursu prowadzonego przez WCPR.
Obserwuje się rosnące zjawisko bezdomności wśród cudzoziemców przebywających
na terenie  RP w tym także rodzin  wielodzietnych  i  z  małymi  dziećmi.  Na terenie
Warszawy i najbliższych okolic brak jest placówek przyjmujący pełne rodziny.

• Sytuacja zawodowa:
Obcokrajowcy mają duże trudności z podjęciem legalnego zatrudnienia, ze względu
na to, że często nie spełniają wymogów obecnego rynku pracy. Ponadto często nie
znają  języka  polskiego  w  stopniu  wystarczającym.  Bardzo  wielu  cudzoziemców
utrzymuje  się  z  nielegalnej  pracy  na  terytorium  RP.  Urząd  Pracy  nie  podejmuje
specjalnych  działań  na  rzecz  obcokrajowców,  nie  ma  wydzielonej  komórki
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organizacyjnej. Kobiety wychowują małe dzieci często nie mogą podjąć zatrudnienia
ze względu na trudność umieszczenia dzieci w przedszkolach.

• Trudności adaptacyjne:
W większości uchodźcy nie traktują  Polski  jako kraju docelowego. Poprzez to nie
mają motywacji do integracji, nauki języka i podjęcia legalnej pracy. Ogromne różnice
kulturowe(bardzo silna klanowość i patriarchat, kultura islamu) tylko wydłużają czas
potrzebny do przełamania wewnętrznych oporów i nauki życia w zachodnim świecie.

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  dzielnicy  Wola  w  ramach  pomocy  osobom  bezdomnym  i
cudzoziemcom prowadził współpracę z następującymi instytucjami:

� -Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie,
� -Instytut Spraw Publicznych,
� -Stowarzyszenie Interwencji Prawnej,
� -Polski Komitet Pomocy Społecznej,
� -Ośrodki Pomocy Społecznej w Warszawie i na terenie całej Polski,
� -Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, SPZOZ,
� -Stowarzyszenie Lekarze Nadziei,
� -Fundacja Wspólnoty Chleb Życia,  
� -Katolicka Organizacja Charytatywna Caritas AW,
� -Fundacja Tarkowskich Herbu Klamry,
� -Pogotowie Interwencji Społecznej -Pogotowie Pomocy Bezdomnym, 
� -Biuro Skierowań Stowarzyszenie Monar, 
� -Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
� -Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym „Ul”,
� -Fundacja Itaka,
� -Stowarzyszenie Monar.
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6. POMOC SPECJALISTYCZNA

Dział  Pomocy  Specjalistycznej  udziela  pomocy  osobom  i  rodzinom  niewydolnym,
przeżywających różne trudności życiowe, zagrożonym wykluczeniem społecznym. Działania
w ramach niżej wyszczególnionym programów.

• Program wsparcia i pomocy dla osób z problemami uzależnienia oraz członków ich
rodzin (PWP OU).

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

• Program Pomocy Dziecku i Rodzinie (PPDR).

• Klub  „Ku  Aktywności  Zawodowej”  -  program  pomocy  dla  osób  bezrobotnych  i
poszukujących pracy.

• „Ludzie  Dobrej  Woli  -  Wolontariat  w  OPS”  –  organizacja  i  koordynacja  działań
wolontarystycznych na rzecz potrzebujących mieszkańców Dzielnicy.

• Działania na rzecz środowiska lokalnego.

Formy  pracy :  interwencja,  poradnictwo,  konsultacje  indywidualne;  grupy:  edukacyjne,
wsparcia, rozwoju osobistego, socjoterapeutyczne a także animowanie działań i współpraca
ze środowiskiem lokalnym.

Opis programów i działa ń realizowanych w 2010 roku:
6.1.  Program wsparcia i pomocy dla osób z problemam i uzale żnienia oraz członków
ich  rodzin  (PWP  OU),  tj.:  osób  uzależnionych  od  alkoholu,  od  narkotyków,  osób
współuzależnionych.

Udzielana indywidualnie

• ilość konsultacji dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin – 351 (w
roku 2009 – 354, w 2008- 348, w 2007 - 288) w tym 51 w miejscu zamieszkania
osoby uzależnionej,

• ilość  konsultacji dotyczących problemów narkotykowych – 10 (w 2009-8, w 2008r.-
13),

• liczba  osób  objętych  pomocą  -  149,  w  tym  długotrwałym  wsparciem  i  pomocą
psychologiczną – 104,

• liczba klientów pierwszorazowych – 90 osób, blisko 1/3 klientów pierwszorazowych to
osoby skierowane przez Policję, kuratorów sądowych, pedagogów szkolnych.

Udzielana grupowo
Grupa  wsparcia  dla  osób  z  problemem  alkoholowym  (głównie  klientów  OPS);
prowadzona  cały  rok  bez  przerwy  wakacyjnej;  2  godzinne  zajęcia  odbywają  się  2  x  w
tygodniu.  Uczestniczyły  104 osoby (w 2009 – 89).  Jednorazowo na spotkaniu  ok.  20-25
osób.

• Grupa II (rozwoju osobistego) dla osób z problemem alkoholowym , które mają
co najmniej 6 miesięczny okres abstynencji. Zajęcia odbywały się 1 w tygodniu. W
2010r. uczestniczyło 12 osób (w 2009 - 6 osób).

• Grupa wsparcia dla rodzin  (współuzależnionych) – 2 godzinne spotkanie grupowe 1
x w tygodniu. Uczestniczyło 26 osób. W 2010 roku poszerzono zakres form pracy z
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grupą o tańce integracyjne. Wpłynęło to pozytywnie na integrację grupy, odkrywanie
przez uczestniczki nowych form wypowiedzi, ekspresji oraz relaksu.

• Klub  Abstynenta  KAROL  –  program  dla  osób  z  problemem  alkoholowym
utrzymujących abstynencję oraz dla członków ich rodzin. Klub czynny jest w soboty w
godzinach 10.00-15.00. Program powiązany jest z programem grupy wsparcia.

Celem organizacji zaj ęć 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 2010 roku z ofert skorzystało 57 osób (w 2009r. – 39, w 2008r.- 37 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,  a  także  poznania  i  integracji  z  innymi  klubami
abstynenckimi działającymi w Warszawie. W 2010 roku uczestnicy programu uczestniczyli w:

• Ogólnopolskim Zlocie Rodzin Abstynenckich „Tatry 2010”- wzięło udział 11 osób (po
raz pierwszy z grupy wsparcia i z grupy dla współuzależnionych),

• Piknik  rodzinny  na  Bemowie  –  09.10.2010  –  impreza  integracyjna  dla  osób
uczęszczających do klubu, na grupę wsparcia i na grupę dla współuzależnionych. W
programie pikniku znalazł się m. in.turniej kometki,

• Spotkanie z okazji V rocznicy Klubu – 12.06.2010,

• Udział w dzielnicowym festynie z okazji Dnia Dziecka – 30.05.2010,

• Wyjście do kina,

• Wyjście edukacyjne – „spacerkiem po wolskich cmentarzach”,

• Wycieczka – majówka w Powsinie,

• Udział  w  imprezach  innych  klubów warszawskich  (Bielany,  Śródmieście,  Raszyn,
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Ochota),

• imprezy  okolicznościowe:  spotkania  świąteczne,  zabawa  walentynkowa,
karnawałowa, mikołajkowa.

Od 3 lat utrzymujemy niezmienioną ofertę dla osób uzależnionych i ich rodzin. Jeśli chodzi o
liczbę osób korzystających – utrzymuje się na podobnym poziomie, przy czym obserwujemy
wzrost liczby osób utrzymujących dłuższą abstynencję i dłużej pozostających w programie.

6.2.  „Rodzina bez  przemocy”  -  program wsparcia i  po mocy dla  osób doznaj ących
przemocy:

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.  Pomoc  udzielana  jest  na  dwóch
poziomach: interwencyjnym i pomocy psychologicznej.
Działanie 2010 2009 2008 2007
Konsultacje indywidualne * 413 475 251 115
Liczba osób 180 168 119 65
Procedura „Niebieskich Kart” ** 29 45 8 21

*  Ogółem udzielono 413 konsultacji 180 osobom w tym:
- 189 konsultacji indywidualnych psychologa,
- 73 konsultacje psychologa w środowisku u klientów,
-129 konsultacji specjalisty pracy z rodziną,
- 22 interwencji specjalisty pracy z rodziną,

**Niebieska Karta – Pomoc Społeczna
To indywidualna pomoc rodzinie dotkniętej  przemocą,  prowadzona w oparciu o specjalną
procedurę, polegająca na postawieniu diagnozy i opracowaniu planu pomocy we współpracy
z  lokalnymi  służbami,  instytucjami  i  organizacjami,  a  następnie  długotrwałe  jej
monitorowanie, prowadzone do czasu ustaniem zagrożenia. W związku z występowaniem
przemocy w rodzinie w 29 przypadkach wdrożono procedurę Niebieskiej Karty (dla 46 ofiar
– w tym 6 mężczyzn i 40 kobiet). Wśród ofiar jest 9 osób po 65 roku życia i 22 dzieci. W
założonych niebieskich kartach wskazano 33 sprawców przemocy (w tym 31 mężczyzn i 2
kobiety). O każdej założonej karcie została poinformowana Komenda Rejonowa Policji.

Pomoc grupowa
Praca z osobami doświadczającymi przemowy w formach grupowych ma na celu:

• obniżenie  poziomu  napięć  i  niepokoju  związanego  z  aktualnymi,  urazowymi
przeżyciami w rodzinie,

• nauka  podstawowych  umiejętności  komunikacyjnych,  modelowanie  zachowań
służących  dbaniu  o  swoje  życie,  znajomość  swoich  praw,  pomoc  w budowaniu
poprawnych relacji w rodzinie,

• edukacja związana z problematyką przemocy w rodzinie,

• zapobieganie transmisji przemocy,

• dzielenie się doświadczeniem w pokonywaniu trudności życiowych,

• przeciwdziałanie lub pomoc w wyjściu z „bezradności”,

• uczenie się nowych zachowań wobec sprawcy, obrona swoich praw,

• pomoc w odbudowywaniu własnej mocy sprawczej, poczucia własnej wartości,
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• udzielanie wsparcia, pomoc w lepszym rozumieniu siebie i innych,

• doświadczenie zrozumienia i wspólne szukanie rozwiązań zgłaszanych problemów,

• informowanie  o  różnych  możliwościach  działania  na  rzecz  ochrony  siebie  tj.
interwencje Policji,  procedura Niebieskiej Karty i innych aspektach pomocy prawnej.

W 2010 w ramach programu wsparcia o pomocy dla osób doświadczających przemocy
prowadzone były trzy grupy:

- Grupa Interwencyjna „Rodzina bez przemocy” - 3 godzinne spotkania odbywają się 1 w
tygodniu. Odbyło się  45 spotkań  grupy.  Uczestniczyło w nich 27 osób (w 2009 – 17) na
spotkaniu średnio bywało 6-10 osób.
Od września 2010 r. z uwagi na dołączenie do grupy kobiet z małymi dziećmi zorganizowano
zajęcia opiekuńcze dla dzieci. W zajęciach uczestniczyło 9 dzieci w wieku od 1,5 roku do 11
lat  w  tym  dzieci  z  niepełnosprawnością  intelektualną.  Praca  zatrudnionego  pedagoga
wspierana jest przez wolontariuszy.

- Grupa korekcyjno - adaptacyjna  dla osób doznających przemocy – 3-godzinne zajęcia
odbywają się 1 w tygodniu. Uczestniczyło 16 osób (w 2009 – 15).
W ramach działalności obu grup dla osób doznających przemocy dodatkowo zorganizowano:

� spotkania świąteczne (Wielkanoc, Wigilia)
� wyjście do kina

-  Grupa  wsparcia  dla  seniorów  do świadczaj ących  przemocy  w  ramach  programu
„Starszy Pan, Starsza Pani” (spotkania odbywają się raz w tygodniu po 2 godz.) w 2010 r
odbyło się 47 spotkań,  do  grupy zapisanych było  12 osób,  w spotkaniach uczestniczyło
średnio 5-7 osób.

Grupa ta jest  jednym z elementów  programu przeciwdziałania przemocy wobec osób
starszych – pn. „Starszy Pan, Starsza Pani”.
W 2010 w programie tym wzięło  udział  62 seniorów (w 2009 r.  – 35),  którym udzielono
pomocy w tym:
- 30 konsultacji psychologa w środowisku seniorów
- 35 konsultacji specjalisty pracy z rodziną

Program “ Starszy Pan, Starsza Pani” obejmuje:

• Diagnozę sytuacji osoby starszej

• Wypracowanie  (wspólnie  z  pracownikiem  socjalnym)  planu  pomocy  dla
indywidualnego przypadku

• Edukację  osób starszych  co do umiejętności  radzenia  sobie  w sytuacji  przemocy
(aspekt psychologiczny, socjalny, prawny)

• Pomoc osobom starszym w odzyskaniu sił,  aktywności  życiowej  oraz zdolności do
obrony własnych praw oraz stabilizacji życiowej

• Współpracę specjalistów w sprawie przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych

• Interwencje w środowisku

Pracownicy  Działu  podejmują  szereg  działań  zmierzających  do  podniesienia  zakresu  i
poziomu oferowanej w dzielnicy pomocy osobom doznającym przemocy. W 2010 roku były
to:

• Zaangażowanie się pracowników OPS w projekt Wolskie Zespoły Interdyscyplinarne
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(WZI),  mający  na  celu  stworzenie  sieci  zespołów  pracujących  w  poszczególnych
rejonach  Dzielnicy,  na  rzecz  rodzin  dotkniętych  przemocą.  Na  16  liderów
(organizatorów  pracy  poszczególnych  zespołów)  8  jest  pracownikami  OPS.
Koordynacja  merytoryczna  tego  dzielnicowego  projektu  jak  również  obsługa
formalno-prawna także powierzona została pracownikom OPS. W 2010 roku Wolskie
Zespoły Interdyscyplinarne pracowały nad 14 sprawami, w tym 12 z nich zgłoszone
były przez pracowników OPS. Odbyły się 23 posiedzenie. Posiedzenia prowadzone
są  przez  dwóch  liderów.  W  posiedzeniach  uczestniczyło  łącznie  79  członków
Zespołów tj przedstawicieli lokalnych instytucji.

Łącznie,
w tym PPP PP OPS NGO Policja Szkoły Sąd Ochrona

Zdrowia Prokuratura

79 1 9 32 2 14 8 10 1 2

• Pracownicy  OPS  są  także  zaangażowani  w  prace  Wolskiej  Koalicji  na  Rzecz
Przeciwdziałania  Przemocy:  udział  w  seminariach,  szkoleniach,  promocja  lokalnej  oferty
pomocy  realizowanej  przez  publiczne  i  niepubliczne  podmioty  zaangażowane  w
przeciwdziałanie przemocy, realizacja projektu WZI.

• W 2010 roku pracownicy Działu realizujący działania w zakresie przeciwdziałania przemocy,
w celu zwiększenia efektywności pracy i rozwoju zawodowego korzystali z superwizji (1 raz
w miesiącu).

6.3. Programy  Pomocy  Dziecku  i  Rodzinie  (PPDR)  – jest  szeroką  ofertą  wsparcia  i
pomocy  rodzinom  wieloproblemowym.  Realizowane  w  ramach  Programu  projekty  są
odpowiedzią  na  stale  diagnozowane  potrzeby,  informacje  wpływające  od  rejonowych
pracowników socjalnych, wdrażane przez Urząd Miasta programy ogólnomiejskie.
Specjaliści  pomagający  rodzinom  pracują  zespołowo.  Zespół  ds.  Rodziny  składa  się  z
psychologa, będącego koordynatorem wszelkich działań na rzecz rodziny oraz specjalistów
pracy socjalnej i specjalistów pracy z rodziną z wykształceniem wyższym pedagogicznym.
Pracownicy Działu udzielając bezpośredniej pomocy rodzinom oraz kwalifikując je do niżej
wymienionych programów zrealizowali:

poradnictwo psychologiczne i rodzinne - pomoc udzielana rodzinom przez psychologa

• - ilość konsultacji indywidualnych – 280 dla 121 rodzin,

• - liczba środowisk objętych długotrwałą pomocą o charakterze terapeutycznym – 15

• - wizyty w środowisku celem udzielania wsparcia psychologicznego – 64

• - ilość konsultacji dotyczących problemu narkotykowego – 10

• - liczba rodzin konsultowanych w związku z problemem:

• współuzależnienia - 21
• przemocy - 7
• rodzin zastępczych - 25
• rodzin naturalnych - 2
• wychowawczym - 135

Na PPDR składa się 12 poniżej opisanych programów, realizowanych przez pracowników
Działu oraz zlecane podmiotom zewnętrznym (osoby fizyczne, organizacje pozarządowe i
podmioty gospodarcze).

6.3.1.  Program  wsparcia  dla  rodziców  biologicznych,  których  dzieci  przebywaj ą  w
opiece zast ępczej.
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Jego  celem jest  stworzenie  warunków  na  powrót  dzieci  do  domu  rodzinnego  (stały  lub
okresowy),  a  przede  wszystkim  odbudowanie  /utrzymanie/  wzmocnienie  więzi  między
rodzicami,  a  dziećmi  celem  stworzenia  szans  dla  ich  prawidłowego  rozwoju  fizycznego,
psychicznego i społecznego.

Program skierowany jest do rodzin,  których dzieci przebywają  w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych  całodobowych  (opisany  w  punkcie  1a)  lub  poważnie  zagrożonych
umieszczeniem  poza  rodziną  naturalną.  Od  połowy  2009  został  poszerzony  o  pracę  z
rodzinami naturalnymi dzieci wychowywanymi w rodzinach zastępczych (opisany w punkcie
1b).

1a. W 2010 roku programem pomocy rodzinom naturalnym, których dzieci  przebywają  w
placówkach Opiekuńczo -Wychowawczych  było objętych 28 rodzin, łącznie 121 osób - tym
13 małżeństw i  związków nieformalnych.  Struktura rodzin  objętych działaniami w ramach
programu :

6 rodzin z 1 dzieckiem
9 rodzin z 2 dzieci
7 rodzin z 3 dzieci
3 rodziny z 4 dzieci
1 rodzina z 5 dzieci
2 rodziny z 6 dzieci

Sytuacja dzieci w tych rodzinach jest bardzo różna:

− 40  przebywa  w  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych  i  placówkach
resocjalizacyjnych,

− 19 przebywa pod opieką rodziców naturalnych,

− 6 dzieci powróciło w 2010 r. do rodziców naturalnych,

− 3 dzieci osiągnęło pełnoletność w trakcie pobytu w placówce,

− 4 dzieci zostało umieszczonych w rodzinach adopcyjnych,

− 2 przebywa pod opieką innego rodzica.

Niektóre rodziny posiadają dzieci pełnoletnie, które nie zostały tu wyszczególnione.
Rodziny naturalne z których dzieci przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
charakteryzują się:

� występowaniem wielu  poważnych problemów równocześnie  (ubóstwo,  bezrobocie,
niezaradność życiowa, uzależnienia, konflikty z prawem, zagrożenie bezdomnością, zły
stan zdrowia)

� wykazują bezkrytycyzm wobec przyczyn umieszczenia dziecka w opiece zastępczej,
upatrując ich w czynnikach, występujących poza rodziną,

� wykazują  bardzo  niską  motywację  do  podejmowania  działań  zmierzających  do
poprawy sytuacji,

� posiadają  niski  status  społeczny  (niski  poziom  wykształcenia,  bez  zawodu,  bez
zaplecza społecznego),

Z 28 rodzin  z którymi podjęto  współpracę,  11 już  w początkowej  fazie kategorycznie
odmówiło dalszej pracy i wyraziło akceptację w sprawie pobytu dziecka w opiece zastępczej.
W roku 2010 siedemnaście rodzin podjęło regularną współpracę, z czego 5 rodzin ją zerwało
w trakcie realizowanego programu. Przyczyną tego było najczęściej nadużywanie alkoholu.
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Pozostałe 12 rodzin zrealizowało zaplanowany program naprawczy. Rodzinom wykazującym
chęć  współpracy  w sprawie  powrotu dziecka z placówki  o-w do rodziny zaproponowano
udział w programach opartych na koncepcji asystenta rodziny. Sześć rodzin objętych było
programem  pn.  ”Po  pierwsze  -  Rodzina”  i  dwie  programem  pn.  „Asystent  Rodzinny”.
Działania  w  ramach  obu  programów,  polegają  na  intensywnej  pracy  socjalno  -
wychowawczej realizowanej indywidualnie z rodziną w jej miejscu zamieszkania.
Z pozostałymi czterema pracował specjalista pracy socjalnej w oparciu o program autorstwa
Stowarzyszenia REINTEGRACJA pt „Odzyskać  dzieciństwo”. W ramach tych oddziaływań
odbyły się:

• konsultacje indywidualne pedagogiczne,

• poradnictwo socjalne,

• konsultacje  specjalistów:  psychologa,  specjalisty  ds.  uzależnień,  specjalisty  ds.
przemocy, prawnika, doradcy zawodowego,

• wizyty domowe,

• współpraca  z  pracownikiem  socjalnym  i  wychowawcą  placówki  opiekuńczo
-wychowawczej, w której przebywa dziecko,

• spotkania zespołu interdyscyplinarnego,

• współpraca  z  sądem  (uczestnictwo  w  rozprawach,  organizacja  spotkań
interdyscyplinarnych, sporządzanie opinii, okresowe sprawozdania).

Od 17 marca 2010 roku rozpoczęto wdrażanie opracowanej przez Warszawskie Centrum
Pomocy  Rodzinie  procedury  wczesnej  interwencji  i  pomocy  rodzinie  w  przypadku
umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej. Na procedurę składają się:

− wizyta domowa pracownika placówki i pracownika OPS, która odbywa się nie później
niż 5 dni po umieszczeniu dziecka w placówce,

− wspólne  spotkanie  pracownika  placówki,  pracownika  OPS  i  rodziny  w  celu
opracowania planu powrotu dziecka do rodziny,

− spotkania zespołu interdyscyplinarnego (pierwsze w ciągu 14 dni i potem kolejne, nie
rzadziej niż co 3 miesiące.

Specjalista  pracy  socjalnej  pracujący  z  rodzinami  naturalnymi  uczestniczył  w  12  takich
zespołach, w ramach których zajmował się sytuacją 19 dzieci.

Ponadto  pracownik  DPS  uczestniczył  w  organizowanych  przez  placówki  opiekuńczo
-wychowawcze, zespołach okresowej oceny zasadności pobytu dziecka w placówce. W 2010
roku brał udział w 13 zespołach, wypracowując ocenę 89 dzieci, wychowujących się w 59
rodzinach.

1b. Program dla rodzin naturalnych dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych. Jest
realizowany w Dziale Pomocy Specjalistycznej od września 2009.
Działania te mają na celu głównie:

• zwiększenie więzi między rodzicami i dziećmi,
• zwiększenie motywacji do przejęcia funkcji rodzicielskich,
• praca z zasobami własnymi rodziców,

Sprawozdanie OPS Wola za rok 2010
Str. 40



• pomoc w przezwyciężeniu trudności związanych z przejęciem opieki nad dziećmi np.
bezrobocie, uzależnienia etc. przez pomoc w znalezieniu specjalistycznej pomocy np.
terapii uzależnień, przedstawianie oferty różnych form wsparcia w DPS,

• reintegrację rodziny.
Przy planowaniu w/w działań założyliśmy, iż muszą obejmować one cały system rodzinny:
rodziców zastępczych, naturalnych oraz dzieci. Działania realizują specjalista pracy z rodziną
oraz psycholog pracujący z rodzinami zastępczymi.
- Liczba rodzin rozpoznanych - 36
- Ilość wywiadów w celu rozpoznania sytuacji i ustalenia odpłatności - 19
- Liczba rodzin objętych długotrwałą pracą – 8
- Liczba rodzin dobrze rokujących na odzyskanie dziecka lub znacznej poprawy – 10

- Liczba rodzin w których nastąpił powrót dziecka  z rodziny zastępczej do rodziny naturalnej
- 1

6.3.2. Środowiskowy Program Pomocy Rodzinie "Po Pierwsze - Rodzina” – to program
oparty na koncepcji asystenta rodziny. Program jest adresowany do rodzin, z których dzieci
przebywają  w placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub są tym poważnie zagrożone.
Jego celem jest stworzenie warunków na powrót dzieci do rodziny naturalnej lub poprawa
jakości pobytów okresowych tj w czasie weekendów, wakacji i ferii. Program realizowany był
w okresie luty – grudzień w łącznym wymiarze 1200 godzin. Programem objętych było 15
rodzin, w których wychowuje się 48 dzieci.

6.3.3. Środowiskowy Program Pomocy Rodzinie pn.  „Asystent Rodziny”  – to program
dla rodzin wieloproblemowych, niewydolnych, wymagających prowadzenia intensywnej pracy
socjalnej i pomocy pedagogicznej. Celem jest pomoc w realizacji podstawowych czynności
życiowych  związanych  z  funkcjonowaniem rodziny  takich  jak:  planowanie  i  dokonywanie
wydatków, zachowanie higieny, organizacja dnia codziennego, wdrożenie do codziennych
obowiązków  wszystkich  członków  rodziny,  kontakty  i  załatwianie  spraw  w  urzędach,
placówkach  leczenia,  edukacji,  pomocy  i  interwencji,  a  także  podniesienie  kompetencji
wychowawczych.  W  2010  roku  program  realizowano  w  okresie  wrzesień  –  grudzień  w
wymiarze 1000 godzin. Wsparciem objęto 14 rodzin w których wychowuje się 49 dzieci.

6.3.4.  „Odpowiedzialna  mama”  -  program  dla  kobiet  w  ostatnim  miesiąu  ciąży  i  po
porodzie,  do  ukończenia  1  roku  życia  dziecka.  Program  adresowany  jest  do  kobiet
wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych: młodych, najczęściej samotnych i niedojrzałych,
niesprawnych  intelektualnie,  bezradnych  pozostających  bez  wsparcia  rodzinnego  i
społecznego, z rodzin z problemami alkoholowymi, narkotykowymi, przemocy. Do programu
kierują pracownicy socjalni, pracownicy służby zdrowia, zaś kwalifikuje i jest bezpośrednim
realizatorem  specjalista  pracy  z  rodziną  koordynujący  w  Dziale  środowiskowe  usługi  na
rzecz  rodziny.  Działania  podejmowane w ramach programu mają  na  celu  przygotowanie
kobiety  i  członków  całej  rodziny  do  nadchodzącej  zmiany,  edukację  zdrowotną,
pielęgnacyjną,  opiekuńczą,  wychowawczą,  uwrażliwienie  na  potrzeby  niemowlęcia  i  ich
rozumienie,  profilaktykę  przemocy.  Działaniami w ramach programu obejmowane są  całe
rodziny  (wszyscy  członkowie  rodziny,  a  w  szczególności  dzieci,  nie  tylko  noworodki  i
niemowlęta).

W 2010 roku:

• Ilość wizyt domowych – 544 ( w roku 2009 - 434)

• Liczba rodzin zgłoszonych do programu -43, w tym :

• Liczba rodzin objętych programem - 41

• Liczba dzieci w rodzinach objętych programem– 75, w tym:
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− w wieku 0-3 lata – 47

− w wieku 4-6 lat – 10

− w wieku szkolnym - 18

• Liczba rodzin zakończonych zadowalających poprawą – 8

• Liczba rodzin zakwalifikowanych do innych programów – 6

• W pozostałych rodzinach praca będzie kontynuowana w 2011 roku.

W  liczbie  75  dzieci  wychowujących  się  w  rodzinach  objętych  programem  -  5  dzieci
umieszczono  w  2010  w  opiece  zastępczej  poza  rodziną,  a  -  14  jest  zagrożonych
koniecznością opuszczenia rodziny naturalnej.

6.3.5.  „Szkoła  dla  rodziców  i  opiekunów”-  warsztaty  umiejętności  wychowawczych,
opracowane  na  podstawie  koncepcji  Gordona  „Wychowanie  bez  porażek”.  To  warsztaty
adresowane do klientów OPS, rodziców,  którzy mają  problemy wychowawcze  z dziećmi.
Głównie były to osoby kierowane przez pracowników socjalnych,  pedagogów rodzinnych,
szkolnych,  kuratorów,  a  więc  osoby  z  rozpoznanymi  dużymi  deficytami  umiejętności
rodzicielskich. W 2010 roku przeprowadzone zostały 2 cykle zajęć:

− I cykl – realizowany był w terminie 01.03 – 31.05.2 010r. Adresowany był w głównej
mierze  do  rodziców,  których  dzieci  były  objęte  opieką  Świetlicy  Caritas  Archidiecezji
Warszawskiej  przy  ul  Sokołowskiej.  Warsztaty  Umiejętności  Wychowawczych  dla
rodziców miały stanowić uzupełnienie pracy terapeutycznej z dziećmi, realizowanej przez
świetlicę. Przewidywano udział 8 rodziców w warsztatach, ale niestety zgłosiło się tylko 3.
Udział  w  Warsztatach  poprzedzony  był  zawarciem  trójstronnego  kontraktu  między
rodzicem, świetlicą i ośrodkiem.
Pozostali uczestnicy skierowani na warsztaty zostali przez pedagogów rodzinnych, jedna
osoba zgłosiła się sama. W warsztatach uczestniczyło 7 osób.

− II cykl – realizowany był w terminie 11.10 – 20.12. 2010r. Uczestniczący w nim rodzice
zostali  skierowani  przez  pedagogów rodzinnych  z  Działu  Pomocy  Specjalistycznej.  4
rodziców zostało skierowanych przez pedagoga szkolnego ze Szkoły Podstawowej przy
ul. Płockiej, do której uczęszczają ich dzieci. W warsztatach uczestniczyło 16 osób.

Łączna ilość rodziców, którzy wzięli udział w warsztatach w roku 2010 – 23 osoby.

6.3.6.  Program  pn.  „Maminki”  -  to  program  wsparcia  i  pomocy  dla  kobiet  samotnie
wychowujących dzieci.

Na ten środowiskowy program pomocy rodzinie  dla  matek  samotnie  wychowujących
dzieci, składają się różnorodne zajęcia:

• grupowe zajęcia wykładowo –warsztatowe,

• grupowe zajęcia dla dzieci,

• praca grupowa matki z dzieckiem,

• pomoc pedagogiczna świadczona w środowisku domowym,

• konsultacje indywidualne, poradnictwo,

• praca zespołów interdyscyplinarnych.
Program  adresowany  jest  do  rodzin  w  których  istnieje  szereg  różnorodnych  dysfunkcji:
bezradność  życiowa, niski status społeczny i zawodowy, uzależnienie,  współuzależnienie,
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doświadczenia związane z przemocą, przestępczość, brak oparcia społecznego. Problemem
łączącym jest samotne macierzyństwo.
Program  realizowany  był  w  miesiącach  II-VI  oraz  IX  –XII  oraz  w  okresie  wakacyjnym
rodzinny wyjazd z programem profilaktyczno-korekcyjnym.
Do  programu  zgłoszono  13  środowisk  tj  13  matek  wychowujących  24  dzieci.  Całość
programu zrealizowało 6 matek, w tym tylko 3 z osiągnięciem zadowalającej poprawy.

6.3.7. Grupa Rozwoju Osobistego Mam (GROM)  – to grupa wsparcia z elementami pracy
warsztatowej, przeznaczona dla absolwentek programu „Maminki”. Ma na celu doskonalenie
umiejętności  wychowawczych  i  psychospołecznych.  Jest  kontynuacją  i  poszerzeniem
programu Maminki. Zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu po 2 godziny. Równolegle do
pracy  grupy  mam  odbywają  się  zajęcia  opiekuńcze  dla  dzieci  wzbogacone  o  elementy
socjoterapii. Część zajęć odbywa się wspólnie dla całych rodzin to jest mam i dzieci. W 2010
roku uczestniczyło 13 kobiet i 17 dzieci.

6.3.8. Program wsparcia dla rodzin zast ępczych . Program ten realizowany jest od 2004
roku i cieszy się dużym (pozostającym od kilku lat równym poziomie) zainteresowaniem. W
2010  roku  programem  (w  różnych  formach  pracy  –  wyszczególnionych  poniżej)
uczestniczyło 55 rodziny, w których wychowywanych jest 62 dzieci.

Struktura tych rodzin przedstawia się następująco:
50 rodzin z 1 dzieckiem,
3 rodziny z 2 dzieci,
2 rodziny z 3 dzieci.

Na program dla rodzin zastępczych w 2010 składały się następujące działania:

• Sporządzenie opinii na wniosek s ądu  o predyspozycji zgłaszających się rodzin do
pełnienia  funkcji  rodziny  zastępczej.  Opinie  formułuje  się  na  podstawie
rozmowy/rozmów  odbytych  w  czasie  wywiadu  przeprowadzanego  wspólnie  z
pracownikiem socjalnym. W 2010 roku sporządzono 15 takich opinii (w 2009 – 12, w
2008  –  29).  Rodziny  pozytywnie  ocenione,  motywowano  do  uczestnictwa  w
programie dla rodzin zastępczych – 4 spośród nich skorzystało z oferty wsparcia.

� Klub „Serce na dłoni”  – spotkania klubowe, w czasie których obok integracji, są
prowadzone zajęcia edukacyjne w formie mini wykładów co jest punktem wyjścia do
dyskusji mających na celu podzielenie bieżącymi sprawami, problemami, możliwa jest
wymiana  doświadczeń,  udzielenie  wsparcia.  W spotkaniach klubowych,  których w
2010 odbyło się 30 uczestniczyły 55 rodziny.

� Klubik „Serce na dłoni”, - zajęcia dla dzieci organizowane w czasie trwania spotkań
klubowych – skorzystało 30 dzieci.

� Warsztaty  umiej ętności  wychowawczych  –  cykl  spotkań  „jak  rozmawiać  z
nastolatkiem?” - uczestniczyło 6 osób.

� Indywidualna  pomoc  w  nauce  dla  dzieci  wychowujących  się  w  rodzinach
zastępczych, świadczona przez wolontariuszy – 10 dzieci.

� Rodzinny wyjazd profilaktyczny dla rodzin zast ępczych  – szczegóły w  akapicie
„Wyjazdy profilaktyczne dla rodzin”.

� „Rodzina na co dzie ń i od święta” - szereg spotkań, uroczystości, imprez mających
na celu integrację rodzin, klubu jako całości oraz modelowanie zdrowego, aktywnego
trybu życia. W 2010 roku zorganizowano:

−−−− Rodzinne wyjście do teatru Syrena na przedstawienie dla dzieci - “Królowa
Śniegu” - wzięło w nim udział 12 rodzin, w tym 19 dzieci.
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−−−− Wyjście  do  teatru  Rampa  na  przedstawienie  “Jaskółka”  adresowane  do
dorosłych i nastoletnich widzów – spektakl obejrzało 13 rodzin.

−−−− Spotkanie Wielkanocne.

−−−− Wolski  Korowód-  promocja  programów rodzinnych  w tym oferty  dla  rodzin
zastępczych. Rodziny tradycyjnie przygotowały domowy smalec i częstowały
wszystkich chętnych kanapkami ze smalcem i ogórkiem.

−−−− Dzień  Rodzicielstwa  Zastępczego  –  zorganizowano  przedstawienie  pt.
“Charakterki z lokomotywy”, w którym uczestniczyły całe rodziny tj. rodzice i
dzieci.  Uroczystość  zorganizowana  była  w  Domu  Kultury  przy  ul.
Działdowskiej 6.

−−−− VI Rocznica Klubu Rodzin Zastępczych.

−−−− Spotkanie Wigilijne.

Od  października  2010  organizowano  zajęcia  opiekuńcze  dla  dzieci,  których  rodzice
uczestniczą  w  zajęciach  klubowych.  Wcześniej  opiekę  zapewniali  wolontariusze,  jednak
przekraczało to ich możliwości z uwagi na ilość dzieci, rozpiętość wiekową (od 1 r – do 12
lat) oraz na ograniczoną sprawność niektórych dzieci.

6.3.9.  „Rodzina  pod  specjalnym  nadzorem”  -  to  szereg  usystematyzowanych  działań
interwencyjnych oraz monitorowanie środowisk rodzinnych, w których zagrożone jest dobro
dziecka.  Przyczyną  dysfunkcji  lub  kryzysu  najczęściej  jest:  samotne  macierzyństwo,
uzależnienie,  przemoc,  ciężka  choroba  somatyczna  lub  psychiczna,  a  także
wielopokoleniowa  bezradność,  bierność,  roszczeniowość  i  uzależnienie  od  pomocy
społecznej.

W 2010 objęto działaniami:

− rodziny w których przeprowadzono interwencje z powodu doniesienia o zagrożeniu
dobra  dziecka  –  82  rodziny,  w  wyniku  których  w  placówkach  opiekuńczo  –
wychowawczych umieszczono 11 dzieci z 6 rodzin,

− rodziny  w  których  prowadzono  intensywny  monitoring  sytuacji  opiekuńczo
wychowawczej – 110 rodzin,

− konsultacje indywidualne – 25 rodzin, którym udzielono 47 konsultacji,

− wizyty w środowisku rodzin objętych programem – 374 (w 2009r – 270, w 2008  -310,
w 2007 – 210),

− środowiska w sprawie których skierowano pisma interwencyjne – 55 (w 2009r – 25),
w tym:

•••• 28- do sądu rodzinnego,
•••• 21 do policji,
•••• 4 do prokuratury,
•••• 2 do innych instytucji.

− zorganizowano zespoły interdyscyplinarne – 17

6.3.10. Grupa wsparcia dla rodziców z warsztatem um iejętności psychospołecznych.
Program realizowany był w okresie od 28.01 do 16 12.2010r.
W tym czasie odbyło się 19 spotkań Grupy dla rodziców i rodzin w wymiarze 2x3 godz. w
miesiącu. W zajęciach uczestniczyło 15 rodziców, z czego 1 osoba w zajęciach wzięła udział
tylko jeden raz, potem z nich zrezygnowała. Równolegle do zajęć dla rodziców odbywały się
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zajęcia dla dzieci o charakterze opiekuńczo – wychowawczym. Łącznie uczestniczyło w nich
26 dzieci.
Program obejmował również konsultacje indywidualne dla rodziców i rodzin w wymiarze 2x2
godz. w miesiącu – łącznie odbyło się 68 godzin konsultacji indywidualnych.
W  okresie  od  kwietnia  do  czerwca  (po  zamknięciu  programu  socjoterapeutycznej  dla
młodzieży) w ramach programu odbywały się także konsultacje dla młodzieży w wymiarze
1,5  godz.  w  tygodniu  –  12  godzin  konsultacji  dla  młodzieży.  Łącznie  4  nastolatków
skorzystało z tej oferty.

6.3.11.  Program socjoterapeutyczny dla młodzie ży  realizowany  w okresie od 20.01 –
31.03.2010r. był kontynuacją programu rozpoczętego w  roku2009. Obejmował on spotkania
warsztatowe i konsultacje indywidualne. Łącznie odbyło się 9 spotkań grupowych i 9 godzin
konsultacji. W programie uczestniczyło 5 osób. Z uwagi na małą liczbę odbiorców i potrzebę
zapewnienia  im  pomocy  psychologicznej  w  kontakcie  indywidualnym,  zaniechano
kontynuacji  niniejszego  programu  rozszerzając  program  dla  rodzin  (opisany  powyżej)  o
konsultacje dla młodzieży.

6.3.12.  Zajęcia  grupowe  zwi ązane  z  doskonaleniem  umiej ętności  rodzicielskich  –
realizowane w okresie 28.09 – 21.12.2010r. adresowane były do rodzin, które uczestniczyły
w  wakacyjnym  wyjeździe  profilaktycznym  i  miały  na  celu  kontynuację  pracy  nad
doskonaleniem umiejętności wychowawczych. Część zajęć odbywała się wspólnie, a część
była przeprowadzona osobno dla rodziców i dla dzieci. W zajęciach uczestniczyło 6 rodzin, w
tym 13 dzieci. Jedna rodzina zrezygnowała z uczestnictwa w spotkaniach, ponieważ matka z
dzieckiem  rozpoczęła  terapię  i  terminy  spotkań  grupy  kolidowały  z  terminami  zajęć
terapeutycznych.  Z  uwagi  na  fakt,  iż  grupa  jest  nieliczna  uczestnikom  zaproponowano
dołączenie do innych funkcjonujących w Ośrodku grup wsparcia.

Tabela  przedstawia  programy na rzecz dziecka i  rodziny,  realizowane  w Dziale  Pomocy
Specjalistycznej, z wyłączeniem programów realizowanych w okresie wakacji.
Lp. Program Liczba

rodzin
Czas trwania Forma

oddziaływania
1 Odpowiedzialna mama 41 cały rok Długotrwała

pomoc
2 „Maminki” dla samotnych matek 13 luty-grudzień z wył.

wakacji
Długotrwała
pomoc

3 GROM – dla samotnych matek 13 luty-grudzień z wył.
wakacji

Długotrwała
pomoc

4 „Po Pierwsze – Rodzina” –
program pomocy w środowisku

15 luty-grudzień z wył.
wakacji

Długotrwała
pomoc

5 „Asystent Rodziny” – program
pomocy w środowisku

14 wrzesień - grudzień Długotrwała
pomoc

6 Grupa wsparcia dla rodziców 15 luty-grudzień z wył.
wakacji

wsparcie

7 Warsztaty doskonalące um.
wych

6 październik -
grudzień

Wsparcie 

8 Program socjoterapeutyczny - styczeń - marzec Długotrwała
pomoc

9 „Szkoła dla rodziców i
opiekunów” - WUW

23 2 edycja po 10
spotkań

Wsparcie plus
szkolenie

10 Praca z rodziną naturalną 64 cały rok Długotrwała
pomoc

11 Program dla rodzin zastępczych 55 styczeń – grudzień z Długotrwała
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wył. wakacji pomoc
12 Rodzina pod

specjalnym
nadzorem

interwencja 82 działanie ciągłe
Działanie doraźne

Monitorowanie 110 Długotrwałe
oddziaływanie

Działania uzupełniaj ące i wzmacniaj ące efekty prowadzonych programów dla rodzin
             Wakacyjne wyjazdy rodzinne.  

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  Dzielnicy  Wola  po  pozytywnych  doświadczeniach  z  lat
ubiegłych zorganizował wyjazdy profilaktyczne dla rodzin. Celem wyjazdów jest pogłębianie,
doskonalenie umiejętności  wychowawczych,  poprawa relacji  w rodzinie,  a także rodzinny
wypoczynek,  rekreacja  i  zabawa.  Osoby  zakwalifikowane  na  wyjazd,  przez  całych  rok
uczestniczyły  w  różnych  programach  dla  rodzin,  organizowanych  i  realizowanych  przez
pracowników Ośrodka.

W  czasie  trwania  turnusów  odbyło  się  szereg  grupowych  i  rodzinnych  zajęć  oraz
indywidualnych  spotkań,  swą  treścią,  formą  dostosowanych  do  potrzeb  i  oczekiwań
wszystkich uczestników,  a także warunków turystycznych.  Na tych rodzinnych wczasach,
rodzice i ich dzieci, mieli możliwość trenowania umiejętności, jakie nabywali w ciągu roku na
zajęciach warsztatowych.

Poniższa tabela przedstawia zorganizowane w 2010 wyjazdy rodzinne.
Odbiorcy Organizator Realizator Miejsce Czas

trwania
Liczba
uczestnikó
w

Liczba
dzieci

Matki  samotnie
wychowujące
dzieci

OPS w ramach
projektu
systemowego

Fundacja
MEDERI

OW
„Lotnik”
w
Staszowie

13 dni 63 42

Rodzice
uczestniczący  w
grupie wsparcia

WSSiZ KRA
Agnieszka
Nieciecka

OW
„Kama” w
Mierzynie

11 dni 27 17

Rodzice
uczestniczący  w
programach
środowiskowych
„po  pierwsze
rodzina”

WSSiZ KRA
Agnieszka
Nieciecka

OW
„Kama” w
Mierzynie

11 dni 23 15

Rodziny  po
odbytych WUW

WSSiZ Firma
Agnieszka
Stein

OW
„Kama” w
Mierzynie

11 dni 25 16

Rodziny
zastępcze

OPS-rachunek
dochodów
własnych

KRA
Agnieszka
Nieciecka

OW
„Lotnik”
w
Staszowie

13 dni 27 14

Łącznie 165 104

             Imprezy z okazji Dnia Dziecka.  

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  włączył  się  w  organizację  imprezy  plenerowej  o  zasięgu
dzielnicowym.  Koordynatorem był  Wydział  Kultury.  Impreza  pt.  „Jarmark  Inspiracji”
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odbyła  się  30 maja,  w godzinach 12-18 w amfiteatrze  i  parku im.  Sowińskiego ul.
Elekcyjna 17. OPS prowadził – Punkt Poradnictwa Rodzinnego oraz zorganizował gry i
zabawy  sprawnościowe  dla  dzieci  i  całych  rodzin.  Impreza  odbyła  się  w  ramach
obchodów Europejskiego Roku Walko z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

„Sportowy Piknik Integracyjny” - impreza w formie festynu dla integracyjnych klas szkolnych i
grup przedszkolnych.  Mogły  w niej  uczestniczyć  także pod opieka rodziców,  dzieci
niepełnosprawne objęte indywidualnym nauczaniem. Impreza odbyła się 11 czerwca
(piątek) w godzinach 9.30 – 12.00 w Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Ludwiki. Impreza
była jednym z działań w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i
Wykluczeniem Społecznym, zorganizowanym przez OPS, Zespół Szkół Specjalnych
Nr101,  Wydział  Sportu  i  Rekreacji  oraz  Zespół  Wolskich  Placówek  Edukacji
Kulturalnej.

             Imprezy świąteczne dla rodzin.  

Tabela przedstawia zorganizowane w 2010 roku spotkania mikołajkowe i wigilijne dla rodzin i
dzieci.
Nazwa imprezy/spotkania Liczba

odbiorców
W tym
dzieci

Ilość
imprez

Organizator

Spotkania świąteczne,
wigilijne w ramach
prowadzonych grup

186 67 9 OPS – pracownicy
prowadzący zajęcia
grupowe

Integracyjne Mikołajki na
sportowo

300 300 1 We współpracy z ZSS Nr
101 i Zespołem Sportu i
Rekreacji

Mikołajki dla rodzin objętych
dwoma programami dla
samotnych matek

38 23 1 We współpracy z Fundacją
Mederi

Św. Mikołaj – odwiedziny
mikołaja w domu + prezent

20 20 1 We współpracy z
wolontariatem w III LO

Św. Mikołaj – odwiedziny
mikołaja w domu + prezent

20 20 1 We współpracy ze
Stowarzyszeniem RTC
Warszawa Zamek

Paczka dla rodzin ubogich 44 30 1 We współpracy z Fundacją
dla Dobra Dziecka

Zabawa choinkowa dla dzieci
z rodzin objętych programami
„Po pierwsze Rodzina” i
„Asystent Rodziny”

143 79 1 We współpracy z
realizatorem programów
środowiskowych - KRA
Agnieszka Nieciecka

RAZEM 751 539 15

Zespół ds. Rodziny współpracuje z lokalnymi instytucjami na wszystkich etapach pracy z
rodziną:  diagnoza,  plan  pomocy,  realizacja  działań,  ocena  zmian.  W 2010r  oprócz  w/w,
specjaliści ds. pomocy rodzinie współpracowali z:

- Poradniami Psychologiczno- pedagogicznymi,

- Świetlicami środowiskowymi i socjoterapeutycznymi,

Sprawozdanie OPS Wola za rok 2010
Str. 47



- Stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi m.in. Fundacja Mederi, Fundacja
Dzieci Niczyje,

- Placówkami ochrony zdrowia,

- Placówkami oświatowymi- przedszkola, szkoły,

- Sądem Rejonowym dla Warszawa Wola, VI Wydział Rodziny i Nieletnich,

- Komendą Rejonową Policji Warszawa Wola, Wydział do spraw Nieletnich i Patologii oraz
dzielnicowi.
6.4.  Program  pomocy  osobom  bezrobotnym  i  poszukuj ącym  pracy  -  Klub  „Ku
Aktywno ści Zawodowej”  – to oferta Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola dla osób
bezrobotnych  i  poszukujących  zatrudnienia,  mająca  na  celu  pomoc  w  odnalezieniu  się
na rynku pracy.
W 2010 roku oferta Klubu Ku Aktywności Zawodowej  realizowana była na rzecz klientów
OPS Wola w następujących formach:

• Otwarty  klub  pracy  (działa  trzy  razy  w  tygodniu:  poniedziałki,  środy,  piątki  w
godzinach  8.15  –  12.00)  -  oferuje  zgłaszającym się  osobom:  korzystanie  z  ofert
prasowych,  wywieszanych  na  tablicach  ogłoszeniowych,  korzystanie  z  telefonu,
komputera,  Internetu,  drukarki,  faksu. W  omawianym  okresie  zanotowano  5396
wizyt . Z usług Klubu korzystało w 2010 roku 702 osoby .

• Poradnictwo  indywidualne:  -  dostosowane  do  indywidualnych  potrzeb  osób
zgłaszających chęć uczestnictwa w osobistych spotkaniach.

Główne obszary pracy z osobami korzystającymi z poradnictwa zawodowego to m.in.
określenie sytuacji osoby pozostającej bez pracy, diagnoza potrzeb z obszaru zawodowego,
motywowanie  do działania,  wsparcie  emocjonalne,  pomoc w przygotowaniu  dokumentów
aplikacyjnych,  stworzenie  planu  działań,  poszerzenie  wiedzy  i  umiejętności  w  obszarze
sposobów  docierania  do  pracodawców.  Ponadto  prowadzone  było  również  poradnictwo
indywidualne w zakresie wykorzystania Internetu w poszukiwaniu pracy. W ciągu całego roku
odbywały  się  spotkania  z  klientami  chętnymi  poszerzenia  swojej  wiedzy  i  umiejętności
dotyczących sposobów poszukiwania pracy i kontaktowania się z pracodawcą o kontakt za
pomocą Internetu. Osoby zgłaszające zainteresowanie tego rodzaju spotkaniami otrzymały
wsparcie  w  zakresie:  wyszukiwanie  interesujących  ogłoszeń  na  stronach  internetowych,
zamieszczanie  własnych  ogłoszeń,  korzystanie  z  internetowych  branżowych  baz  firm,
zakładanie poczty internetowej; wysyłanie maili do pracodawców, nauka obsługi programów
specjalistycznych. Odbyło się 156 spotka ń indywidualnych.

Zajęcia  aktywizujące.  W  2010  roku  przeprowadzono  cykliczne  lub  incydentalne  zajęcia
komputerowe  dla  osób  o  zróżnicowanych  umiejętnościach  i  potrzebach,  a  zatem
zróżnicowany był wymiar godzin dla poszczególnych grup odbiorców. Ilustruje to poniższa
tabela.
Liczba osób Ilość godzin
2 3
1 6
4 9
2 12
6 15
6 18
4 27
25 Zajęcia odbywały się w podgrupach (jednorazowo max 6 osób,

dlatego ilości godzin nie sumuje się). Łącznie przeprowadzono
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87 godzin zajęć.
W  okresie  sprawozdawczym  z  Klubem  współpracowało  troje  wolontariuszy,  dwie

stażystki (1 osoba - 6 m-cy, 1 osoba - 4 miesiące) oraz sześć praktykantek (po 60 godzin).
Ponadto Klub jest  w stałej  współpracy ze Środowiskowym Hufcem Pracy,  dzięki któremu
klienci mają dostęp do ofert pracy pozyskanych przez pracowników OHP.
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7 POMOC USŁUGOWA

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

Ośrodek realizuje 5 rodzajów usług:

usługi opiekuńcze o charakterze gospodarczym

Usługi realizowane w ramach zadań własnych, finansowane ze środków finansowych
R  85228 – własne. Ten  rodzaj  usług  polega  na  pomocy  w prowadzeniu
gospodarstwa  domowego:  sprzątaniu,  robieniu  zakupów,  gotowaniu,  praniu,
przynoszeniu posiłków,  itp.  Z usług opiekuńczych o charakterze gospodarczym
skorzystało w 2010 r. 785 osób . Miesięcznie z usług opiekuńczych o charakterze
gospodarczym korzystało od 522 do 585 osób (średnio 553 osób). Jedna osoba
korzystała z usług opiekuńczych o charakterze gospodarczym w wymiarze min.
od 4 godzin miesięcznie (1 godzina raz w tygodniu) do 248 godzin miesięcznie
(codziennie 8 godzin) średnio 30 godziny miesięcznie.

Odpłatno ść osoby korzystaj ącej z pomocy w formie
usług opieku ńczych o charakterze gospodarczym

Odpłatność w wysokości
100%

Odpłatność częściowa za usługi
Usługi świadczone

bezpłatnie (odpłatność 0%)

108
(13,76 %)

571
(72,74 %)

106
(13,50 %)

specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacji

Usługi realizowane w ramach zadań własnych, finansowane ze środków finansowych
R85228 - własne. Usługami objęte są osoby niepełnosprawne, długotrwale chore,
wymagające zleconej przez lekarza pielęgnacji, stanowiącej wspieranie procesu
leczenia.  Czynności  pielęgnacyjne  polegają  m. in.  na  podawaniu  leków,
zapobieganiu  odleżynom,  myciu,  ścieleniu  łóżka  osobom  leżącym.  Usługi
wykonywane są przez pielęgniarki (lub osoby o wykształceniu średnim – opiekun
w domu pomocy  społecznej  lub  ratownik  medyczny).  Z  pomocy  w tej  formie
skorzystało w 2010 r 81 osób.  Miesięcznie z pomocy w formie specjalistycznych
usług opiekuńczych w zakresie pielęgnacji korzystało od 38 do 45 (średnio 41
osób miesięcznie). Klienci korzystali z tego rodzaju usług w ilości min. 2 godziny
miesięcznie (1 godz. co drugi tydzień) do 93 godzin miesięcznie (3 godz. dziennie
7 dni w tygodniu), średnio 22 godzin miesięcznie.

Odpłatno ść osoby korzystaj ącej z pomocy w formie
specjalistycznych usług opieku ńczych w zakresie piel ęgnacji

Odpłatność w wysokości
100%

Odpłatność częściowa za usługi
Usługi świadczone

bezpłatnie (odpłatność 0%)

11
(13,58%)

51
(62,96 %)

19
(23,46 %)

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Usługi  realizowane  w  ramach  zadań  zleconych,  finansowane  ze  środków  R
85228 - zlecone.  Usługi  dostosowane  do  szczególnych  potrzeb  osób
z zaburzeniami  psychicznymi,  polegające na  uczeniu  i  rozwijaniu  umiejętności
niezbędnych do samodzielnego życia (m. in. poprzez kształtowanie umiejętności
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zaspokajania  podstawowych  potrzeb  życiowych,  treningi  umiejętności
społecznych,  interwencję  i  pomoc w życiu  w rodzinie),  pielęgnacji,  rehabilitacji
fizycznej  i  pomocy  mieszkaniowej  rozumianej  jako  np.  pomoc  w  organizacji
remontu, wnoszeniu należnych opłat, kształtowaniu relacji sąsiedzkich. Usługami
w 2010 r. objęto 48 osoby  (średnio miesięcznie 27 osób). 6 osób korzystających
z  tego  rodzaju  usług  było  równolegle  uprawnionych  do  korzystania  ze
Środowiskowego Domu Samopomocy, a 3 korzystały równolegle z oferty Klubu
„Pod  Daszkiem”  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi.  Przeciętnie  1  osoba
korzystała  z  18  godzin  usług  miesięcznie.  Środki  finansowe  przyznane  przez
Wojewodę  na  realizację  tego  zadania  są  zdecydowanie  niewystarczające.  W
2010 r. przyznano na ten cel 168.000, z czego 145.000 zł na zakup usług i 23.000
zł.  na  zatrudnienie  koordynatora  usług  (0,4  etatu).  Faktyczne  zaspokojenie
potrzeb  tej  grupy  mieszkańców  Dzielnicy  Wola  w  tym  zakresie  wymaga  co
najmniej dwukrotnej wartości przyznanych środków. Aktualnie zarówno ilość osób
objętych usługami, jak i ilość przyznanych i realizowanych godzin nie odpowiada
stwierdzonym  potrzebom  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi.  Przyznawane  z
konieczności niektórym osobom z zaburzeniami psychicznymi usługi opiekuńcze
o  charakterze  gospodarczym  tylko  w  niewielkim  stopniu  stanowią  faktyczną
pomoc dla tych osób (omówione również w rozdziale 9).

Odpłatno ść osoby korzystaj ącej z pomocy w formie
specjalistycznych usług opieku ńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Odpłatność w
wysokości 100%

Odpłatność częściowa za usługi
Usługi świadczone

bezpłatnie (odpłatność 0%)

2
(4,2 %)

6
(12,5 %)

40
(83,3 %)

specjalistyczne usługi opiekuńcze – readaptacyjne

Usługi realizowane w ramach zadań  własnych, finansowane z rachunku dochodów
własnych i  wydatków nimi finansowanych R85228. Przeznaczone są  dla grupy
osób o szczególnych potrzebach i trudnościach: dla osób w podeszłym wieku z
zaburzeniami psychicznymi, będącymi konsekwencją procesu starzenia, przede
wszystkim z zaburzeniami pamięci, zespołami otępiennymi, choroba Alzheimera,
nieadekwatnym  postrzeganiem  własnej  sytuacji.  Ten  rodzaj  usług  obejmuje
zarówno  czynności  gospodarcze,  jak  i  pielęgnacyjne  i  terapeutyczne.  Usługi
świadczone  są  przez  osoby  ze  specjalistycznym  przygotowaniem  (m. in.
pielęgniarki,  terapeutów,  pracowników  socjalnych).  Specjalistycznymi  usługami
opiekuńczo- readaptacyjnymi objęto  81 osoby ,  (miesięcznie  średnio 48 osób).
Klienci  korzystali  z usług średnio ok. 30 godzin miesięcznie na osobę.  Pomoc
przyznawana była w ilości  odpowiadającej  potrzebom osób korzystających:  12
dwa razy dziennie, a 2 osoby wymagały pomocy 3 razy dziennie. W wyjątkowych
sytuacjach Klienci objęci pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczo-
readaptacyjnych korzystali także z pomocy w formie pobytu w dziennym ośrodku
wsparcia:  6 osób ze Świetlicy Opiekuńczej dla Osób z Choroba Alzheimera,  4
osoby ze Środowiskowego Domu Samopomocy, 4 osoby chodziły na zajęcia do
Klubu „Pod Daszkiem” (omówione również w rozdziale 9).

Odpłatno ść osoby korzystaj ącej z pomocy w formie
specjalistycznych usług opieku ńczo- readaptacyjnych

Odpłatność w wysokości
100%

Odpłatność częściowa za
usługi

Usługi świadczone bezpłatnie
(odpłatność 0%)
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11
(13,6 %)

44
(54,3%)

26
(32,1 %)

specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie usprawniającym

Usługi realizowane w ramach zadań  własnych, finansowane z rachunku dochodów
własnych  i  wydatków  nimi  finansowanych  R  85228.  Usługi  mające  na  celu
przywracanie  sprawności  fizycznej  poprzez  naukę  samoobsługi,  gimnastykę,
zajęcia  rehabilitacyjne,  świadczone  zgodnie  z  zaleceniami  lekarskimi  przez
fizjoterapeutów i rehabilitantów w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
lub chorej.  Z usług korzystają  osoby po urazach (udarach) i  osoby przewlekle
długotrwale  chore,  np.  na  SM - dzięki  usługom  możliwe  jest  utrzymanie
sprawności  w samoobsłudze lub spowolnienie tempa ograniczenia sprawności.
W 2010 r.  z  usług  tego  rodzaju  skorzystało  55  osób,  z  czego  16  uzyskało
uprawnienie do korzystania z tego rodzaju usługi po raz pierwszy w 2010 r., dla
39  była  to  kontynuacja.  Miesięcznie  średnio  korzystało  z  tej  formy  pomocy
usługowej 44 osób. Jedna osoba korzystała z min. 4 do max. 20 godzin usług
miesięcznie (średnio 12 godzin miesięcznie).

Odpłatno ść osoby korzystaj ącej z pomocy w formie
specjalistycznych usług opieku ńczych w zakresie usprawniaj ącym

Odpłatność w
wysokości 100%

Odpłatność częściowa za
usługi

Usługi świadczone
bezpłatnie (odpłatność 0%)

3
(5,5 %)

40
(72,7 %)

12
(21,8 %)

Średnio w każdym miesiącu 2010 r. różnego rodzaju usługami opiekuńczymi objętych było
713  osób,  w  tym  284  osób  rozpocz ęło  korzystanie  z  tej  formy  pomocy.  Poniżej
prezentujemy  zestawienie  liczby  osób  korzystających  z  poszczególnych  rodzajów  usług,
z uwzględnieniem ilości osób objętych pomocą usługową  w 2010 r.  po raz pierwszy oraz
liczbę zleconych i zrealizowanych godzin poszczególnych rodzajów usług.

Rodzaj usług
Liczba osób obj ętych pomoc ą

usługow ą w 2009 r.
Liczba
godzin

zleconych

Liczba godzin
zrealizowanych

Kontynuacja Nowe Razem

Usługi opiekuńcze o
charakterze gospodarczym

551
(70,2%)

234
(29,8%)

785
(100%)

215.773,5
(100%)

201.726,5
(93,5%)

specjalistyczne usługi
opiekuńcze w zakresie

pielęgnacji

37
(45,7%)

44
(54,3%)

81
(100%)

11.747
(100%)

10.885,5
(92,7%)

specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z

zaburzeniami psychicznymi

31
(64,6%)

17
(35,4%)

48
(100%)

6.127
(100%)

5.746
(93,8%)

specjalistyczne usługi
opiekuńcze – readaptacyjne

48
(59,3%)

33
(40,7%)

81
(100%)

16,849
(100%)

15.922
(94,5%)

specjalistyczne usługi
opiekuńcze w zakresie
rehabilitacji fizycznej

39
(70,9%)

16
(29,1%)

55
(100%)

6.737
(100%)

6.023
(89,4%)

Łącznie  w  2010 r.  decyzje  uprawniaj ące  do  korzystania  z  ró żnych  form  pomocy
usługowej świadczonej w miejscu zamieszkania wydano 970 osobom , w tym:
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� 284 osób skorzystało z tej pomocy po raz pierwszy (29,3%),

� 80 osób (8,3%) uzyskało uprawnienie do korzystania z więcej niż  jednego rodzaju
pomocy usługowej.

Poniżej  tabela obrazująca liczbę  osób korzystających z więcej  niż  jednego rodzaju usług
oraz sytuacje rodzinną osób objętych w 2010 r usługami po raz pierwszy.

80 osób obj ętych w 2010 r. wi ęcej ni ż jednym rodzajem pomocy usługowej

Liczba osób korzystających z usług gospodarczych +pielęgnacyjnych +
usprawniających

5

Liczba osób korzystających z usług gospodarczych + pielęgnacyjnych 28

Liczba osób korzystających z usług gospodarczych + usprawniających 31

Liczba osób korzystających z usług pielęgnacyjnych + usprawniających 2

Liczba osób korzystających z usług readaptacyjnych + gospodarczych 8

Liczba osób korzystających z usług gospodarczych i opiekuńczych-
specjalistycznych (dla osób z zaburzeniami psychicznymi)

4

Liczba osób korzystających z usług usprawniających i opiekuńczych-
specjalistycznych

2

Sytuacja rodzinna 284 osób obj ętych w 2010 r usługami po raz pierwszy

Liczba osób samotnych  objętych pomocą usługową po raz pierwszy 74

Liczba osób, które mają rodzin ę zobowi ązaną do alimentacji
zamieszkał ą oddzielnie , objętych pomocą usługową po raz pierwszy

124

Liczba osób mieszkaj ących z rodzin ą, objętych pomocą usługową po raz
pierwszy

86

Wszystkie rodzaje pomocy usługowej świadczonej w domu klienta realizowane były przez
podmioty  zewnętrzne  wyłonione  przez  OPS  z  zastosowaniem  procedur  określonych
w prawie zamówień  publicznych (przetargi nieograniczone oraz zamówienia uzupełniające
w trybie z wolnej ręki)

Poniżej tabela zawierająca wykaz wykonawców oraz ceny za usługi w 2010 rok

Rodzaj usługi Wykonawca Cena 1

godziny [zł]

Usługi opiekuńcze o charakterze

gospodarczym

Agencja Służby Społecznej B. Kościelak,

Spółka jawna ul. Kwiatowa 7a, Warszawa

11,00 i 11,50

Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul.

Hoża 82, Warszawa

12,20

Fundacja "Zdrowie" ul. Niekłańska 4/24 12,00

Od grudnia 2010:
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"Gwarant" ul .Żurawia 22;

Polski Komitet Pomocy Społecznej

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

12,30

11,70

11,50

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w

zakresie pielęgnacji

Agencja Służby Społecznej B.Kościelak,
spółka jawna, ul. Kwiatowa 7a, Warszawa 16,00

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla
osób z zaburzeniami psychicznymi

Fundacja „Zdrowie” ul. Niekłańska 4/24 24,50

Specjalistyczne usługi opiekuńczo –
readaptacyjne

Fundacja „Zdrowie” ul. Niekłańska 4/24 22,90

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w
zakresie rehabilitacji fizycznej

Fundacja „Zdrowie” ul. Niekłańska 4/24 25,50

W 2010 r nastąpiły wahania w cenach usług w granicach jednego złotego.

Cena  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzaniami  psychicznymi  nie
uległa zmianie od roku 2009, a cena specjalistycznych usług opiekuńczych- readaptacyjnych
spadła z 23 zł do 22,90 zł.

Cena specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie usprawniającym nie uległy zmianie.

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  Dzielnicy  Wola  m. st.  Warszawy  na  realizację  pomocy
usługowej  w  środowisku  w  2010  r.  (tj.  zakup  usług  u  Wykonawców,  bez  wydatków  na
zatrudnienie  pracowników  pełniących  funkcję  koordynatorów  usług)  wydatkował  łącznie
3.392.115,50 zł (100%), z czego:

• 3.174.200,00 zł ze środków R 85228 własne (93,5%),

• 144.991,00 zł ze środków R 85228 zlecone (4,3 %),

• 72.924,50  zł  ze  środków  R  85228  –  Rachunek  dochodów  własnych  i
wydatków nimi finansowanych (2,2%).

Wydatki w podziale na poszczególne rodzaje usług kształtowały się następująco:

• usługi opiekuńcze o charakterze gospodarczym – 2.491.108,00 zł

• usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacji – 185.528,00 zł

• specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  –
144.991,00 zł

• specjalistyczne usługi opiekuńczo- readaptacyjne - 396.910 zł

• specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie usprawniającymi - 173.578,50 zł

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola oferował dorosłym mieszkańcom Woli
usługi w dziennych ośrodkach wsparcia:

− Ośrodku Wsparcia dla Seniorów (szerzej omówione w Rozdziale 8),

− Środowiskowym  Domu  Samopomocy  dla  osób  psychicznie  chorych  (szerzej
omówione w Rozdziale 9),

− Świetlicy  Opiekuńczej  dla  Osób  z  Chorobą  Alzheimera  (szerzej  omówione  w
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Rozdziale 9).

• W  2010  r.  Ośrodek  prowadził  155  postępowań  w  sprawie  umieszczenia  osób
wymagających  całodobowej  opieki  w  Domu Pomocy Społecznej.  W 27  sprawach
toczyło się postępowanie przed Sądem o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
bez  zgody.  W sprawach  tych  pracownicy  socjalni  wielokrotnie  występowali  przed
Sądem jako reprezentanci Ośrodka i świadkowie. W wielu przypadkach towarzyszyli
biegłym sądowym w trakcie przeprowadzania badań sądowo-psychiatrycznych.
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8. DZIAŁALNO ŚĆ OŚRODKA WSPARCIA DLA SENIORÓW
Ośrodek  Wsparcia  dla  Seniorów  „Pod  Jaworami”  jako  jeden  z  działów  funkcjonuje  w
strukturach OPS od kwietnia 2009 r. przy ul. Zawiszy 5. Rok 2010 był pierwszym pełnym
rokiem działalności OWS.
Celem działalności OWS jest:

• poprawa sytuacji życiowej osób starszych,
• przeciwdziałanie marginalizacji i poczucia osamotnienia osób starszych,
• umożliwienie osobom starszym prowadzenia aktywnego i twórczego życia.

Cele te są realizowane poprzez:
− zapewnienie Seniorom dziennego pobytu,
− realizację programu „Aktywny Senior”,
− prowadzenie Punktu Informacyjnego dla Seniorów,
− prowadzenia zajęć klubowych,
− inne działania na rzecz Seniorów.

8.1. DZIENNY POBYT
Oferta OWS w części dotyczącej dziennego pobytu skierowana jest do osób mało aktywnych
oraz  częściowo  lub  całkowicie  wycofanych  z aktywności  i  nie  biorących udziału  w życiu
społeczności lokalnej. Zapewnia pobyt dzienny od poniedziałku do piątku w godzinach 8 –
15.
Celem tej formy działalności jest:

- przeciwdziałanie osamotnieniu,
- pobudzenie aktywności życiowej osób dotychczas nieaktywnych,
- poprawa sytuacji życiowej.

Powyższe cele realizowane są między innymi poprzez umożliwienie Seniorom:

• uczestnictwa w zajęciach usprawniających oraz podtrzymujących kondycję fizyczną i
psychiczną, rekreacyjnych, muzycznych, plastycznych, klubowych, dyskusyjnych,

• udziału w spacerach, wycieczkach, imprezach okolicznościowych i kulturalnych,

• aktywnego wykorzystania czasu wolnego,
a także :

• pomoc socjalną,

• zapewnienie dwóch posiłków dziennie.

W czasie dziennego pobytu uczestnicy mogą korzystać z codziennie prowadzonych przez
pracownika OWS półgodzinnych zajęć usprawniających. Są one dostosowane do możliwości
fizycznych osób starszych. Większość ćwiczeń wykonywana jest na siedząco.
Dodatkowo  od  lipca  do  listopada  prowadzone  były  przez  specjalistę  zatrudnionego  na
umowę zlecenie zajęcia Nordic Walking. Odbywały się one raz w tygodniu w Lasku na Kole.
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Uczestnicy dziennego pobytu podczas zajęć Nordic Walking
W ramach warsztatów twórczych prowadzonych przez pracowników OWS uczestnicy mieli
możliwość między innymi:

• zapoznania  się  z  techniką  decupage  i  wykonania  ikon  oraz  przedmiotów
dekoracyjnych na drewnie, podobraziach, pudełkach i szkle,

• zapoznania  się  z  papieroplastyką  i  wykonania  kwiatów  z  krepiny,  kartek
okolicznościowych, zaproszeń, wizytówek,

• wykonania odlewów gipsowych i ich malowania,

• przygotowania dekoracji świątecznych (ozdoby choinkowe, choinki, zajączki i baranki
wielkanocne),

• wykonania obrazów techniką haftu krzyżykowego,

• zapoznania się z techniką kolażu,

• nauki rysunku i malarstwa,

• zapoznania się z techniką filcowania i wykonania korali, bombek i broszek,

• wykonania z masy solnej wazonów, naczyń dekoracyjnych, figurek.
Ponadto uczestnicy dziennego pobytu brali udział między innymi w:

• ćwiczeniach pamięci,

• prasówkach,

• grach towarzyskich,

• lekturze wybranych artykułów prasowych,

• oglądaniu filmów i dyskusjach na ich temat,

• zajęciach kulinarnych (pieczenie ciast, przygotowywanie deserów),

• spacerach,

• wyjściach do kina, muzeum, na koncerty,

• zwiedzaniu Zamku Królewskiego, Sejmu,

• wycieczkach do Ogrodu Botanicznego, ZOO,

• imprezach  organizowanych  przez  władze  dzielnicy  oraz  wolskie  placówki
opiekuńcze (DPS Syrena, DPS Budowlani, Ośrodek Nowolipie),
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• imprezach  okolicznościowych  organizowanych  przez  OWS  (Wigilia,  Wielkanoc,
Sylwester, obchody imienin),

• spotkaniach tematycznych (dot. bezpieczeństwa osób starszych, podróży, zdrowia,
problematyki uzależnień)

Uczestnicy dziennego pobytu podczas zwiedzania Zamku Królewskiego i ZOO

Uczestnicy korzystali z dwóch posiłków dziennie: śniadania oraz obiadu. Śniadanie
było  przygotowywane  w  ramach  zajęć  kulinarnych  przez  dyżurującego  w  danym  dniu
uczestnika. Pomocy i wsparcia udzielał  uczestniczący w przygotowaniach personel OWS.
On  też  dokonywał  zakupów  produktów  wykorzystanych  do  przygotowania  i  spożycia
śniadania. Obiad uczestnicy spożywali  w Stołówce Agencji Służby Społecznej znajdującej
się w najbliższym sąsiedztwie OWS, przy ul. Zawiszy 12. ASS wybrana w drodze przetargu,
zgodnie  ze  specyfikacją  oferowała  różnorodne  posiłki  dostosowując  diety  do  wymagań
uczestników dziennego pobytu.

Należy zaznaczyć, że oprócz udziału w zorganizowanych zajęciach, uczestnicy mieli
możliwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych w czasie wspólnego spędzania czasu
i rozmów oraz objęci byli indywidualnym wsparciem pracowników OWS dostosowanym do
ich  potrzeb  i  sytuacji  życiowej.  Ponadto  ważną  rolę  odgrywała  współpraca  pracowników
OWS z rodzinami osób korzystających z pobytu dziennego.

Odpłatność  za pobyt  dzienny naliczana jest  zgodnie z Uchwałą  Nr LXI/1726/2005
Rady  m.  st.  Warszawy  z  dnia  28  października  2005  r,  zmieniającą  uchwałę  w  sprawie
szczegółowych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  oraz  zasad
zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m. st. Warszawa
w  zakresie  zadań  własnych  gminy  na  poziomie  kosztów  wyżywienia  w  zależności  od
dochodu danej osoby i jej sytuacji życiowej. Zgodnie z w/w uchwałą Zarządzeniem Dyrektora
całkowity dzienny koszt pobytu dziennego od stycznia do listopada został ustalony na kwotę
11,56 zł.  (3 zł.  koszt  śniadania,  8,56 zł  koszt  obiadu),  od grudnia wynosił  12,09 zł  (3 zł
śniadanie, 9,09 zł koszt obiadu).

Przyjęcie  do  OWS następuje  na  podstawie  decyzji  administracyjnej  przyznającej
prawo  do  korzystania  z  tej  formy  pomocy.  Powyższa  decyzja  wydawana  jest  po
przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego i skompletowaniu
niezbędnej  dokumentacji  w  tym:  wniosku  o  przyjęcie  do  OWS  oraz  zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez OWS.
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W roku 2010 z pobytu dziennego OWS skorzystało 26 osób (w tym 17 kobiet i 9
mężczyzn).  Średnia  wieku  osób  korzystających  z  dziennego  pobytu  wynosiła  75  lat.
Najmłodszy uczestnik miał 62 lata, najstarszy 86. Najwięcej osób było w przedziale wieku
80-84 lat.

Z 26 uczestników 20 osób zamieszkiwało samotnie.
17 osób to wdowy i wdowcy,
 8 osób były rozwiedzionych,
 1 osoba była stanu wolnego.

24 uczestników posiadało dzieci (w 18 przypadkach zamieszkiwały one oddzielnie).
20 osób utrzymywało się z emerytury, 3 z zasiłku stałego, 2 z renty inwalidzkiej i 1 z renty
rodzinnej.
12 osób miało ustalony stopień  niepełnosprawności  z czego: znaczny 3,  umiarkowany 6,
lekki 3.
13 osób ponosiło 100% odpłatność za pobyt
  6 osób było częściowo zwolnionych z odpłatności
  1 osoba była całkowicie zwolniona z odpłatności
  6  osób korzystało  z  pobytu  nieodpłatnie,  ponieważ  ich  dochód kształtował  się  poniżej
kryterium dochodowego

8.2. PROGRAM „AKTYWNY SENIOR”
W ramach Ośrodka Wsparcia dla Seniorów  realizowany jest program „Aktywny Se-

nior”, który jest adresowany do mieszkańców dzielnicy Wola powyżej 60 roku życia.
Rozpoczęcie  zajęć  poprzedzone  było  ankietą  skierowaną  do  wolskich  Seniorów.  Celem
przeprowadzenia ankiety była próba zdiagnozowania potrzeb osób starszych w zakresie ak-
tywnego spędzania czasu.

Cele programu:

• zapobieganie marginalizacji społecznej,

• integracja lokalnego środowiska,

• przeciwdziałanie samotności,

• organizacja czasu wolnego osób starszych,

• podtrzymywanie aktywności i sprawności fizycznej i psychicznej,

• nauka nowych umiejętności społecznych,

• pomoc w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów interpersonalnych,

• podtrzymywanie i rozwijanie zainteresowań.

W 2010 roku w Programie uczestniczyło 223 osób (w tym 127 po raz pierwszy).

Program „Aktywny Senior” obejmował w 2010 roku następujące nieodpłatne zajęcia aktywi-
zujące:

Sprawozdanie OPS Wola za rok 2010
Str. 59



Rodzaj zajęć Miejsce Ilość

godz/tyg

Ilość grup

w danym

cyklu

Ilość 10

tyg cykli

Łączna

ilość

miejsc

Gimnastyka

usprawniająco-

aktywizująca

Dom Pomocy

Społecznej "Syrena"

ul. Syreny 26

1 2 2 60

Gimnastyka mózgu

metodą P.Dennisona

OWS ul. Zawiszy 5 1 2 3 54

Chór "Wolska Melodia" Dom Kultury

"Działdowska" ul.

Działdowska 6

2 1 3 90

Integracyjne tańce w

kręgu

Ośrodek Kultury ul.

Obozowa 85

1 1 3 90

Nordic Walking Tereny zielone

dzielnicy

2 2 3 90

Nauka języka

angielskiego dla

początkujących i

zaawansowanych

OWS ul. Zawiszy 5 1,5 2 1 30

Łączna ilość miejsc 414

Zaznaczyć należy, że ilość miejsc jaką zapewniono w roku 2010 w ramach Programu jest
większa od ilości osób korzystających, ponieważ jedna osoba mogła korzystać z kilku zajęć.
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Uczestnicy Programu „Aktywny Senior” podczas zajęć
W związku z bardzo dużym i stale rosnącym zainteresowaniem mieszkańców dzielni-

cy uczestnictwem w zajęciach od roku 2008 przyjęto zasadę korzystania z danego rodzaju
zajęć przez 10 tygodni. W każdym cyklu pierwszeństwo mają osoby, które dotychczas nie
korzystały z danego rodzaju zajęć. Przyjęcie po raz kolejny na dany rodzaj zajęć jest możli-
we jedynie w przypadku pozostawania wolnych miejsc. Ponadto w roku 2009 wprowadzono
tzw „czarną listę”, na której umieszczane są osoby, które zapisały się na zajęcia i nie skorzy-
stały z nich oraz nie powiadomiły o rezygnacji. Osoby te nie są przyjmowane na kolejne cy-
kle.

W 2010 roku odbyły się trzy 10 tygodniowe cykle zajęć w terminach:
• 1 luty – 5 kwiecień
• 19 kwiecień – 29 czerwiec
• 13 wrzesień – 25 listopad

Każdy cykl był  poprzedzony zebraniem informacyjno – organizacyjnym, na którym
przedstawiano  ofertę  Programu (prezentacja  multimedialna  aktualizowana  przed  każdym
spotkaniem) oraz dokonywano zapisów uczestników na zajęcia.

Zebrania odbywały się w sali sesji Urzędu Dzielnicy Wola, dwa z nich organizowano
we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia, zaś jedno samodzielnie przez
OWS. Zebrania odbywały się w terminach:

• 14 styczeń - uczestniczyło 116 osób

• 29 marzec - uczestniczyło 78 osób

• 30 sierpień - uczestniczyło 140 osób
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Zebranie informacyjno – organizacyjne dla Seniorów

W roku 2010 już po raz piąty w ramach Programu „Aktywny Senior” przeprowadzono
Konkurs dla Wolskich Seniorów. Tematem Konkurs była „Kartka Okolicznościowa” Podobnie
jak w roku poprzednim. Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach: prac wykonanych
samodzielnie oraz prac wykonanych z przedstawiciele innego pokolenia.
Na konkurs wpłynęło łącznie 27 prac, w tym 5 prac wykonanych z przedstawicielem innego
pokolenia.

Do udziału w jury zaproszono: plastyka z Domu Kultury „Działdowska, polonistkę – z-
cę Dyrektora CKU nr 3 oraz pracownika Działu Pomocy Specjalistycznej OPS.
Jury wyłoniło 4 laureatów w kategorii prac wykonanych samodzielnie oraz 1 laureata pracy
wykonanej z przedstawicielem innego pokolenia. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie
nagród odbyło się w Teatrze na Woli podczas uroczystości podsumowującej Wolskie Dni Se-
niora. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, bony do realizacji w Sklepie dla Plastyków
oraz folder zawierający komplet pocztówek – reprodukcji prac konkursowych.

Foldery zawierające pocztówki zostały wręczone także pozostałym 300 uczestnikom uroczy-
stości. Należy nadmienić, że foldery z pocztówkami zawierały również informacje dotyczące
oferty skierowanej do osób starszych przez Ośrodek Wsparcia dla Seniorów.

Wystawa prac konkursowych oraz kartek okolicznościowych wykonanych przez uczestników
dziennego pobytu, Klubu „Kłębuszek” i Plastycznego OWS oraz folder konkursowy
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Informacje o programie „AS” rozpowszechniano przez:

• internet,

• ulotki,

• plakaty (OWS, OPS, organizacje seniorskie, Urząd Dzielnicy),

• prezentację multimedialną przedstawianą podczas zebrań informacyjno – organi-
zacyjnych,

• tablice informacyjne (OWS ul. Zawiszy 5, OPS ul. Bema 91, OPS ul. Karolkowa
58A),

• rozmowy indywidualne (osobiste/telefoniczne),

• kronikę Programu,

• książkę uwag i komentarzy do Programu.

W roku 2010 oprócz kontynuacji dotychczasowych działań wprowadzono do Programu na-
ukę  języka  angielskiego.  Jednocześnie  od  3  cyklu  wyłączono  z  Programu  gimnastykę
usprawniająco - aktywizującą, którą przejął Wolski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

8.3. PUNKT INFORMACYJNY DLA SENIORÓW

Celem działalności punktu informacyjnego jest:

• ułatwienie załatwiania spraw,

• podniesienie świadomości obywatelskiej,

• ograniczenie wycofywania się Seniorów z życia publicznego,

• przedstawienie oferty osobom pozostającym w odosobnieniu i osamotnieniu.

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów udziela zarówno osobiście jak i telefonicznie głównie oso-
bom starszym informacji przede wszystkim na temat:

• programów aktywizacyjnych,

• oferty opiekuńczej i usługowej,

• ulg i uprawnień.

W ramach punktu w roku 2010 udzielono indywidualnej informacji około 960 osobom.

Klientami punktu byli:

• Seniorzy,

• członkowie rodzin oraz sąsiedzi Seniorów,

• mieszkańcy dzielnicy w innych grupach wiekowych.
75% udzielonych informacji dotyczyło Seniorów
25% dotyczyło osób w innych grupach wiekowych.

Formy działalności punktu:

• udzielanie informacji,

• osobiście podczas wizyt w OWS,
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• telefonicznie,

• podczas spotkań informacyjnych dla Seniorów,

• podczas spotkań klubowych,

• podczas zajęć aktywizujących prowadzonych w ramach Programu „Aktywny Senior”,

• podczas spotkań z przedstawicielami Policji odbywającymi się na terenie OWS,

• podczas dzielnicowych imprez masowych (Piknik „Na Wolę po Zdrowie”, „Wolski Ko-
rowód”),

• na łamach lokalnej prasy,

• na tablicach informacyjnych,

• udostępnianie osobom zainteresowanym przygotowywanych przez OPS i inne.

instytucje i organizacje pomocowe:

• ulotek,

• biuletynów,

• informatorów,

• innych materiałów,

• pozyskiwanie informacji od Seniorów (ankieta) i wykorzystywanie ich do modyfika-
cji działalności OWS.

Źródła pozyskiwania informacji:

• Internet,

• prasa, biuletyny, informatory, literatura naukowa,

• kontakty telefoniczne,

• osobiste kontakty z przedstawicielami innych instytucji i organizacji pomoco-
wych,

• spotkania, konferencje i szkolenia,

• wiedza i doświadczenie Seniorów,

• wiedza i doświadczenie personelu OWS.

Najczęściej udzielane Seniorom informacje dotyczyły:

• programów aktywizacyjnych,

� ulg i uprawnień oraz sposobu i miejsca ich załatwiania,

� bezpłatnych porady prawnika,

� wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego,

� ulg dla osób niepełnosprawnych oraz sposobu i miejsca ich załatwiana,

� orzekania o niepełnosprawności oraz sposobu i miejsca ich załatwiania,

� sanatoriów i turnusów rehabilitacyjnych oraz sposobu i miejsca ich załatwiania,
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� lokalizacji instytucji – np. ZUS u, Urzędu Skarbowego, Stołecznego Centrum Osób
Niepełnosprawnych oraz organizacji pomocowych i seniorskich,

� oferty kulturalnej,

� świadczeń pomocy społecznej – kryteriów przyznawania i form udzielanej pomocy.

Najczęściej udzielane osobom w pozostałych grupach wiekowych informacje dotyczyły:

− świadczeń pomocy społecznej – kryteriów przyznawania i form udzielanej po-
mocy,

− instytucji pomocowych,

− bezpłatnych porad prawnika,

− pomocy dla osób poszukujących pracy,

− świadczeń rodzinnych.

8.4. ZAJĘCIA KLUBOWE
OWS prowadzi analizę potrzeb starszych mieszkańców dzielnicy w zakresie ich zaintereso-
wań dotyczących zajęć klubowych.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach proszone są o wypełnienie ankiety, w któ-
rej mają możliwość zadeklarowania uczestnictwa w konkretnych zajęciach. Osoby deklarują-
ce w ankietach udział w danych zajęciach, były zapraszane do udziału w zajęciach muzycz-
nych  oraz  spotkaniach tematycznych  organizowanych  przede  wszystkim dla  uczestników
dziennego pobytu.

Analiza ankiet oraz ogromne zainteresowanie jakie wzbudził przeprowadzony w roku
2009 w ramach Programu „Aktywny Senior” Konkurs Wolskie Rękodzieło było przyczynkiem
do powstania w ramach OWS pierwszego klubu.

Działalność Klubu R ękodzieła „Kł ębuszek”  uruchomiona 16 listopada 2009 r. przez
cały 2010 r. była kontynuowana. W zajęciach uczestniczyło od 5 do 17 kobiet. Liczba człon-
kiń klubu stale wzrastała w kolejnych miesiącach.

Po ponad rocznej działalności Klubu „Kłębuszek” można stwierdzić, że wszystkie założenia
jakie zostały przed nim postawione zostały zrealizowane. Uczestniczki Klubu zaprzyjaźniły
się, utrzymują ze sobą stałe kontakty osobiste i telefoniczne (również poza spotkaniami klu-
bowymi), dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami. Chętnie włączają się do różnego rodzaju
akcji oraz prezentują swoje prace.

15 września 2010 r uruchomiono działalność  Klubu Plastycznego . Jego uroczyste
otwarcie miało miejsce 6 października. Do końca 2010 roku odbyło się 14 spotkań, w których
uczestniczyło łącznie 15 osób.

Na zajęciach przedstawiono uczestnikom różne techniki: decoupage (6 zajęć), karty okolicz-
nościowe (3 zajęcia), ozdobne oklejanie pudełek (1 zajęcia). Na jednych z zajęć, prowadzo-
nych przez wolontariusza prezentowana była sztuka origami.
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Uczestniczki i personel Klubu Plastycznego

Kluby umożliwiają uczestnikom:

• prezentację swoich umiejętności i osiągnięć,

• wymianę doświadczeń,

• poznanie nowych technik i wzorów,

• poznanie osób o podobnych zainteresowaniach.

Spotkania każdego klubu odbywały się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Spotkania prowadzili pracownicy OWS, dodatkowo w przypadku Klubu Plastycznego wspie-
rani od listopada przez wolontariuszkę.

Prace wykonane przez uczestniczki Klubu „Kłębuszek”

8.5. DZIAŁANIA INTEGRACYJNE OWS
OWS w roku 2010 podejmowało szereg działań integracyjnych:

• zorganizowano całodniową wycieczkę do Żelazowej Woli, Łowicza i Sromowa, w któ-
rej uczestniczyły osoby korzystające z pobytu dziennego, zajęć klubowych oraz biorą-
ce udział w Programie „Aktywny Senior”,

• w ramach współpracy ze  Stowarzyszeniem Amazonek „Żonkil”  uczestniczki  Klubu
Kłębuszek oraz uczestnicy pobytu dziennego wykonali 100 broszek oraz szereg prac
w innych technikach z motywem żonkila, który jest logiem Stowarzyszenia. Przedsta-
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wicielki Stowarzyszenia przedstawiły informacje o profilaktyce choroby nowotworowej
oraz działalności swojej organizacji,

• prowadzono akcję zbierania plastikowych nakrętek, mającą na celu wsparcie Specjal-
nego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Zakroczymskiej, który środki z ich
sprzedaży ma zamiar przeznaczyć na remont boiska szkolnego. W ramach akcji od-
były się 2 spotkania uczniów jednej z klas Ośrodka z uczestnikami pobytu dziennego.
Seniorzy związani z OWS-em zebrali około 200 kg. nakrętek,

• uczestniczki Klubu Kłębuszek oraz Klubu Plastycznego i uczestnicy pobytu dzienne-
go wykonali ozdoby i zabawki choinkowe, które zostały przekazane na akcję „wspar-
cia  dzieła  pomocy dzieciom i  rodzinom pozostającym w potrzebie”  organizowaną
przez Szkołę Podstawową nr 1 w Błoniu. Udział w akcji został nagrodzony przyzna-
niem tytułu „Przyjaciela Dziecka„ oraz przekazaniem nagrania przedstawienia Jasełek
w wykonaniu uczniów szkoły,

• uczestnikom wszystkich form działalności OWS oraz Programu „Druga Młodość- Wol-
ski Program Senioralny”  umożliwiono korzystanie na podstawie legitymacji  „Wolski
Aktywny Senior” wydawanej przez OWS, z akcji „Kawa i herbata za złotówkę”. Akcja
ta była możliwa dzięki współpracy z Restauracją „Palestra” oraz „Florian”, a także Za-
kładem Fotograficznym Mini Lab Maxi Serwis,

• wspólnie z Domem Pomocy Społecznej zorganizowano „Święto Truskawki”, w którym
wzięli udział mieszkańcy DPS oraz uczestnicy dziennego pobytu, a Chór „Wolska Me-
lodia” miał możliwość zaprezentowania swoich dokonań,

• kartki okolicznościowe wykonane przez uczestników dziennego pobytu oraz obu klu-
bów zaprezentowano w Teatrze Na Woli podczas uroczystości podsumowującej ‘Wol-
skie dni Seniora”,

• podczas dzielnicowych masowych imprez „Na Wolę po Zdrowie” oraz „Wolski Koro-
wód” przedstawiano ofertę OWS i zachęcano do skorzystania z niej. W imprezach
czynny udział  wzięli  przedstawiciele  uczestników pobytu dziennego,  klubu „Kłębu-
szek” oraz Programu „Aktywny Senior”. Nagrodami w konkursach zorganizowanych
przez OWS były prace wykonane przez uczestników dziennego pobytu,

• wspólnie z Wydziałem Sportu oraz OSIRem zorganizowano Wigilię  dla 300
samotnych Wolskich Seniorów. Dystrybucję zaproszeń OWS zrealizował poprzez or-
ganizacje seniorskie działające na terenie dzielnicy.  Podczas uroczystości wystąpił
Chór „Wolska Melodia”,

• uczestniczki obu klubów wzięły udział we wspólnej Wigilii w Restauracji „Pale-
stra”.
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8.6. POZOSTAŁA DZIAŁALNO ŚC OWS NA RZECZ OSÓB STARSZYCH
W 2010 roku pracownicy OWS oprócz wyżej wymienionej działalności:

− w ramach porozumienia zawartego z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia  pro-
wadzili rekrutację Seniorów do organizowanego przez ten Wydział Programu „Druga
młodość – Wolski Program Senioralny”,

− zorganizowali w lokalu OWS 5 spotkań z przedstawicielami policji na temat bezpie-
czeństwa osób starszych. Wzięło w nich udział 45 osób,

− zaktualizowali ulotki oraz prezentację multimedialną dotyczącą oferty OWS,

− w siedzibie  Wydziału Spraw Społecznych i  Zdrowia  zorganizowali  wystawę  kartek
okolicznościowych przygotowanych przez uczestników dziennego pobytu,

OWS współpracował z:

• Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia,

• Domem Pomocy Społecznej „Syrena” ul. Syreny 26,

• Domem Pomocy Społecznej „Budowlani” ul. Elekcyjna 6,

• Ośrodkiem „Nowolipie”,

• Domem Kultury „Działdowska” ul. Działdowska 6,

• Ośrodkiem Kultury im. Żeromskiego ul. Obozowa 85,

• Parafią Św. Wojciecha,

• Organizacjami seniorskimi,

• Organizacjami kombatanckimi,

• Klubami Seniorów,

• Wolskim Oddziałem PKPS,

• Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3 ul. Sołtyka 8/10,

• Biblioteką Publiczną ul. Solidarności 90 i Młynarska 35A,

• Komendą Dzielnicową Policji,

• Restauracją „Palestra” Al. Solidarności,

• Restauracją „Florian” ul. Chłodna,

• Zakładem Fotograficznym  Mini Lab Maxi Serwis ul. Górczewska 25.

PERSONEL OWS
W OWS zatrudnionych jest 4 pracowników (andragog specjalny, psycholog, pedagog spe-
cjalny i polityk społeczny) na czterech pełnych etatach:

� kierownika

� specjalisty d/s aktywizacji

� 2 terapeutów d/s aktywizacji
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9  SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNO ŚCI  DZIAŁU  OPARCIA  SPOŁECZNEGO  W  2010
ROKU.

W  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  od  1997  roku  działa  zintegrowany  system  oparcia
społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 

Działania systemowe funkcjonują w oparciu o lokal przy ul. Żytniej 75/77,  w którym
prowadzone są :

� Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób psychicznie chorych

� Klub „Pod Daszkiem”

� Świetlica Opiekuńcza dla Osób z Chorobą Alzheimera

� Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

� Specjalistyczne usługi opiekuńczo-readaptacyjne

9.1.  DZIAŁALNO ŚĆ  ŚRODOWISKOWEGO  DOMU  SAMOPOMOCY  DLA  OSÓB
PSYCHICZNIE CHORYCH

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

ŚDS czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00.

Oferta  ŚDS  przeznaczony  jest  dla  osób  chorych  psychicznie,  które  mają  problem  w
codziennym funkcjonowaniu. Podstawą  oferty ŚDS są tygodniowe, indywidualne programy
rehabilitacyjne.  Bazą dla opracowywania programów rehabilitacyjnych jest oferta ŚDS, która
obejmuje zróżnicowane zajęcia z zakresu terapii zajęciowej i podtrzymującej  oraz treningu
umiejętności  społecznych.  Program  rehabilitacyjny  realizuje  zespół  terapeutyczno  -
wspierający składający się z kierownika ŚDS, trzech psychologów, pracownika socjalnego i
terapeuty zajęciowego.

Zgodnie  z  wypracowana  zasadą,  elementem  każdego  indywidualnego  planu
rehabilitacyjnego  jest  udział  uczestnika  w  co  najmniej  jednym  zajęciu  w  ciągu  dnia,
wybranym  w  rozmowach  indywidualnych,  przy  uwzględnieniu  potrzeb  uczestnika,  jego
deficytów i  możliwości  oraz  realizowanego celu  rehabilitacyjnego.  Bazą  dla  opracowania
programów indywidualnych jest oferta ŚDS, która obejmuje zróżnicowane zajęcia z zakresu
terapii zajęciowej i podtrzymującej oraz treningu umiejętności społecznych.
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Program rehabilitacyjny realizowany w ŚDS w 2010 roku obejmował:

• motywowanie  Klientów  do  aktywności,  samoobsługi,  samodzielności,
kontynuowania lub podjęcia leczenia, podejmowania kontaktów społecznych,

• psychoedukację  –  zajęcia  grupowe  prowadzone  raz  w  tygodniu  przez
psychologów,  które mają  na  celu  lepsze  zrozumienie  choroby.  Uczestnicy  ŚDS z
większą wiedzą o chorobie lepiej sobie z nią radzą,

• treningi umiejętności ,program rehabilitacyjny realizowany w ŚDS w 2010 roku
obejmował:  trening  higieny  osobistej,  samoobsługi,  umiejętności  kulinarnych,
gospodarowania  finansami,  nawiązywania  kontaktów  interpersonalnych,
podstawowych czynności dnia codziennego, korzystania z dostępnych form pomocy,
przede  wszystkim  opieki  zdrowotnej,  załatwiania  spraw urzędowych,  umiejętności
przestrzegania  norm  współżycia  w  grupie  m  .in.  kontrolowania  zachowań
agresywnych,

• zajęcia  z  zakresu  terapii  zajęciowej  -  prowadzone  przez  psychologa  i
pracownika socjalnego,

• biblioterapię - czyli terapia z wykorzystaniem książki,

• muzykoterapię  i  relaksację  -  służącą  rozładowaniu  emocji  i  napięć,
zwiększeniu integracji i komunikacji w grupie,

• zajęcia choreoterapeutyczne polegające na rozładowaniu emocji przy pomocy
tańca  i  ruchu  przy  jednoczesnym  celowym,  twórczym  działaniu,  prowadzone  w
okresie  od  stycznia  do  maja  (  przygotowanie  do  Majówki  i  występów w  Święta
Wielkanocne ) oraz w grudniu ( przygotowanie do Jasełek),

• zajęcia z zakresu promocji zdrowego stylu życia,

• gimnastykę, prowadzoną codziennie,

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

• psychozabawa  -  zajęcia  mające  na  celu  rozładowanie  napięcia,  poznanie
sposobów reakcji na rożne sytuacje życiowe,

• „Klub Podróżnika” - zajęcia nastawione na podtrzymywanie i  rozwój  funkcji
poznawczych oraz umiejętności komunikacyjnych, polegające na prezentacji rożnych
rejonów Polski, Europy i Świata,

• poradnictwo psychologiczne i socjalne (dotyczące bieżących spraw - zasiłków,
rent, pisania podań, załatwiania spraw w urzędach, relacji rodzinnych, itp.),

• nauka języka angielskiego dla początkujących,

• zajęcia  rekreacyjne  i  kulturalne,  w  tym  liczne  wycieczki  po  Warszawie  i
okolicach,  wyjścia  do  kin,  teatrów  i  muzeów  (  m.  in.  dwudniowa  wycieczka  do
Krakowa, Łazienki Królewskie, Stare Miasto, Pola Mokotowskie, Park Moczydło, Park
Leśny  Bemowo,  Fort  Blizne,  ZOO,  Park  Praski,  Port  na  Czerniakowie,  ogród
Botaniczny,  Wolskie Cmentarze,  i  inne). Wyjścia i  wyjazdy poza ŚDS są  ważnym
treningiem  dla  uczestników,  pozwalają  znaleźć  się  w  szerszym  środowisku,  są
treningiem korzystania z komunikacji miejskiej,  a także dla ludzi  zdrowych szansą
kontaktu  z  ludźmi  chorymi  psychicznie  i  okazją  do  przełamywania  stereotypów
dotyczących postrzegania osób psychicznie chorych w społeczeństwie,
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• organizację imprez okolicznościowych (m. in. imieniny wszystkich uczestników
ŚDS,  dwie  zabawy  karnawałowe,  spotkanie  wielkanocne  i  wigilijne,  andrzejki,
mikołajki, zabawa sylwestrowa),

„ Śpiewamy kolędy na spotkaniu wigilijnym” „Zabawa sylwestrowa”

„Zabawa sylwestrowa” „Jasełka – występ w czasie spotkania wigilijnego”

• pomoc  socjalna  -  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.  Zajęcia w pracowni kulinarnej  obejmują  m. in.
codzienne zakupy, przygotowanie posiłku, nakrywanie do stołu, zmywanie naczyń.

Szeroki zakres proponowanych zajęć pozwala na indywidualny dobór stosownie do potrzeb,
deficytów i możliwości poszczególnych uczestników i stanowi podstawę do opracowywania
indywidualnych planów wspierająco - rehabilitacyjnych.

Dopełnieniem programu ŚDS były działania skierowane nie tylko do uczestników, ale także
ich rodzin, sąsiadów, a także partnerów lokalnych. Działania te miały na celu budowę sieci
wsparcia i tolerancji dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

• Prezentacja działalności artystycznej ŚDS na corocznej imprezie zwanej „Majówką”.
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Od  12  lat  ŚDS organizuje  przegląd  swojej  działalności.  Impreza  przeznaczona  jest  dla
szerokiego kręgu odbiorców: władz Dzielnicy,  Pracowników Służby Zdrowia,  Pracowników
innych placówek prowadzących działalność  o podobnym charakterze,  Pracowników OPS,
Osób Chorych i ich rodzin. W 2010 roku tematem przewodnim był „Egipt wczoraj i dziś”. Od
kilku lat „Żytnia przekracza granice”, byliśmy już w krajach Unii Europejskiej, Chinach i na
Dzikim Zachodzie. Tym razem Egipt stał się dla nas inspiracją do przedstawienia różnych
form naszej  działalności.  Odbyła się  prezentacja sceniczna ( taniec ), której towarzyszyła
wystawa  prac  malarskich  i  rękodzielnictwa  artystycznego  wykonanych  podczas  zajęć
terapeutycznych.

„prezentacja sceniczna na „Majówce”

• Prezentacja  działalności  ŚDS:  oferty  pomocowej  i  działalności  artystycznej  na
imprezach „zewnętrznych” np. w ramach pikniku „Wola po Zdrowie” czy Wolskiego
Korowodu.

Już  po raz piąty odbyła  się  impreza plenerowa pn „Wolski Korowód”  w trakcie której 75
instytucji,  placówek  publicznych  i  organizacji  pozarządowych  działających  na  rzecz
mieszkańców  Dzielnicy  Wola  przedstawiło  swoje  oferty  pomocowe.  OPS  jest
współorganizatorem pikniku.  Na  imprezie  uczestnicy  mogli  zapoznać  się  z  oferowanymi
przez  Ośrodek  formami  pomocy.  Swoją  działalność  zaprezentował  też  ŚDS.
Przygotowaliśmy  wyroby  wykonane  w  trakcie  terapii  zajęciowej  i  kulinarnej.  Dla
najmłodszych przygotowaliśmy stoisko plastyczne, gdzie można było wykonać piękne róże z
jesiennych liści.

„prezentacja twórczości artystycznej „Wolski korowód”
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• 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,

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

• współpraca  z  innymi  placówkami  o  podobnej  działalności,  najczęstsze  kontakty
utrzymywane były  w 2010r  ze  Środowiskowym domem Samopomocy w Dzielnicy
Ursynów - udział w konkursach i imprezach okolicznościowych,

• udział 4 uczestników ŚDS w konkursie plastycznym i literackim organizowanym przez
Mazowieckie Forum Środowiskowych Domów Samopomocy i Stowarzyszenie Boris.
Głównym  celem  konkursu  jest  popularyzacja  szeroko  rozumianej  idei  integracji
poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
uczestników ŚDS z  woj.  mazowieckiego.  Jeden  uczestnik  konkursu  plastycznego
otrzymał wyróżnienie,

• 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 i doraźnie w sytuacjach kryzysowych.

• Realizacji edukacyjnego programu dla środowiska lokalnego   „Inny nie znaczy obcy”
-  w  2010  roku  nawiązaliśmy  współpracę  z  Wolskim  Gimnazjum  nr  20  w  celu
przybliżenia młodzieży wiedzy na temat osób chorych psychicznie (uczestniczyło w
szkoleniu 20 uczniów).

Łącznie w 2010 roku z oferty ŚDS skorzystało 47 osób (o 4 więcej niż w 2009 r i o 9 więcej
niż w roku 2008, obserwowana jest utrzymująca się tendencja wzrostowa)

− w styczniu 35 osób
− w lutym 36 osób
− w marcu 35 osób
− w kwietniu 35 osób
− w maju 36 osób
− w czerwcu 35 osób
− w lipcu 36 osób
− w sierpniu 35 osób
− we wrześniu 37 osób
− w październiku 36 osób
− w listopadzie 36 osób
− w grudniu 36 osób

Średnia wieku uczestników – to 50 lat, są to osoby od wielu lat chorujące psychicznie,
które  zdolność  pracy  utraciły  średnio  25  lat  temu,  cechujące  się  znacznym  deficytem
umiejętności społecznych,  dominacją negatywnych objawów choroby psychicznej,  brakiem
jakiegokolwiek innego wsparcia, poza instytucjonalnym.

13 uczestników (co stanowi 27 % ogółu uczestników ŚDS) zostało skierowanych do
korzystania  z oferty ŚDS w 2010 r,  13 osób także zrezygnowało  z  różnych powodów z
uczestnictwa w ŚDS. Dla pozostałych osób była to kontynuacja pomocy, z której korzystali w
roku ubiegłym lub wcześniej. 7 osób korzysta z oferty ŚDS od 1997r (przy czym 2 z tych
osób z krótkimi przerwami na hospitalizację, a 5 z przerwami od pół roku do dwóch lat).
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Dziennie  w  zajęciach  uczestniczyło  średnio  31  osób,  tj.  o  4  więcej  niż  w  roku
ubiegłym.

W ciągu całego 2010 r  hospitalizowano  psychiatrycznie  9  osób,  co  stanowi  19%
ogółu uczestników, przy czym dwie osoby były hospitalizowana dwukrotnie. U osób, które
korzystają ze wsparcia ŚDS dłużej niż rok obserwowane są rzadsze i krótsze hospitalizacje.

Dotacja  na  jednego  uczestnika  ŚDS  w  2010  roku  wynosiła  927  zł.  W  ostatnim
kwartale 2010 roku zwiększono koszt dotacji na jednego uczestnika Domu z kwoty 927 zł do
wysokości 1 104 zł.

Odpłatność za pobyt w ŚDS ustala się na poziomie 5% dochodu uczestnika, jeżeli
dochód przekracza 250% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 i 2.

9  uczestników  ponosiło  odpłatność,  a  38  osób  było  zwolnionych  z  ponoszenia
odpłatności.

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy OPS wydatkował w 2010r
kwotę 411 042 zł (środki zlecone- R 85203), w tym:

− 313.320 zł - wydatki osobowe.

− 97.722 zł - wydatki rzeczowe. - kwota ta była wyższa niż w 2009 r. o 12.922 zł

9.2. DZIAŁALNO ŚĆ KLUBU “POD DASZKIEM”

Klub  „  Pod  Daszkiem”   to  Ośrodek  Wsparcia  o  charakterze  Klubu  Samopomocy.,
przeznaczony jest przede wszystkim dla mieszkańców Woli, którzy na skutek długotrwałej
choroby,  niepełnosprawności  wymagają  pomocy  i  wsparcia  w  odbudowywaniu  i
podtrzymywaniu umiejętności do pełnienia ról w środowisku rodzinnym i społecznym.

Celem Klubu jest  udzielanie  pomocy i  wsparcia  uczestnikom w odbudowywaniu  i
podtrzymywaniu  umiejętności  do  pełnienia  ról  w  środowisku  rodzinnym  i  społecznym,
zapobieganie  izolacji  społecznej  i  ograniczenie  zjawiska  wykluczenia  społecznego  oraz
kształtowanie aktywności społeczności lokalnej w zakresie organizowania wsparcia i pomocy
na rzecz osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych.

Cel Klubu realizowany jest poprzez:
• organizowanie działań o charakterze samopomocowym, terapeutycznym i socjalnym,
• indywidualne poradnictwo psychologiczne i socjalne,
• tworzenie grup samopomocowych,
• możliwość  skorzystania  z  pralki  automatycznej,  prysznica,  żelazka,  maszyny  do
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szycia, urządzenia te stanowią podstawę do prowadzenia treningów z uczestnikami
Klubu,

• treningi umiejętności społecznych w formie działalności usługowej na rzecz Klubu i
współuczestników (  przyrządzanie  podwieczorku w ramach treningu kulinarnego,
robienie zakupów, wykonywanie czynności porządkowych),

• prowadzenie przez uczestników przy pomocy pracownika etatowego kawiarenki na
terenie Klubu,

• korzystanie z komputera z dostępem do internetu,
• prowadzenie działań edukacyjnych.

Organizację czasu wolnego poprzez :
• cotygodniowe spotkania z poezją,
• spotkania filmowe,
• wycieczki turystyczno - krajoznawcze,
• wyjścia do kin i muzeów, na  wystawy,
• organizacja imprez okolicznościowych,
• zajęcia plastyczne,
• spotkania w ogrodzie przy grillu.

W godzinach popołudniowych osoby z problemami mogą przyjść do Klubu na kawę,
brydża, tenisa, dyskotekę lub na zwykłą pogawędkę. Zajęcia w Klubie stwarzają płaszczyznę
do nawiązywania bliższych kontaktów interpersonalnych.

Osoby  korzystające  z  tej  formy  pomocy  mają  możliwość  skonsultowania  się  z
psychologiem,  poradzenia  się  w  sprawach  socjalnych  (pomoc  w  pisaniu  wniosków,
udzielanie informacji).  Znajdują  w Klubie bezpieczne miejsce, gdzie mogą porozmawiać  o
swoich problemach, gdzie czują się akceptowani i doceniani.

Uczestnicy  Klubu  coraz  bardziej  integrują  się,  aktywizują,  wykazują  inicjatywę,
podkreślając,  że  Klub  stał  się  oazą,  ciepłym,  przyjaznym  miejscem  na  Ziemi  dla  tych
wszystkich, którzy już zwątpili, dla których problemy były zbyt duże, aby mogli się uporać z
nim o własnych siłach.

„spotkanie wigilijne uczestników ŚDS i Klubu”

Szczególnie  atrakcyjna  -  z  punktu  widzenia  uczestników  Klubu  -  jest  oferta
indywidualnego poradnictwa psychologicznego. Codziennie poradą  służy psycholog.  Z tej
pomocy korzysta od 3 do 5 uczestników dziennie.

Szereg imprez zorganizowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy (np. zabawy
karnawałowe,  spotkania  przy  grillu,  Sylwester)  odbywało  się  po  południu,  w godzinach  i
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formule  pracy  Klubu  tak  by  jak  największej  grupie  osób  dać  możliwość  skorzystania  z
proponowanej  oferty.  Inne  imprezy  takie  jak  (śniadanie  wielkanocne,  spotkanie  wigilijne)
odbywało się w godzinach przedpołudniowych, w których również uczestniczyli Klubowicze.

Klub  otwarty  jest  na  wszelkiego  rodzaju  współpracę  z  podobnymi  ośrodkami  i
wszystkimi,  którzy mają  na względzie  pomoc ludziom znajdującym się  w trudnej  sytuacji
życiowej.
W 2010  r. z oferty  „Klubu Pod Daszkiem” skorzystało 129 osób.
w styczniu -66 osób
w lutym -53 osób
w marcu -54 osoby
w kwietniu -49 osób
w maju -61- 47 osób
w czerwcu -50 osób
w lipcu -57 osób
w sierpniu -54 osoby
we wrześniu -57 osób
w październiku -54 osób
w listopadzie -46 osób
w grudniu -54 osoby

Klub czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00.
Korzystanie  w  oferty  Klubu  samopomocy  nie  wymaga  skierowania  w  formie  decyzji
administracyjnej. Uczestnicy nie ponoszą odpłatności za korzystanie z zajęć.

W  roku  2010 r.  na  funkcjonowanie  Klubu  „Pod  Daszkiem”  dla  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi wydatkowano 75.398, 40 zł, w tym:

• 38.626,40 zł- wydatki rzeczowe

• 36.772,00 zł na wydatki osobowe

9.3. DZIAŁALNO ŚĆ ŚWIETLICY OPIEKUŃCZEJ DLA OSÓB Z CHOROB Ą ALZHEIMERA

Świetlica dla osób chorych na Alzheimera
Ośrodek Wsparcia o charakterze domu dziennego pobytu przeznaczony jest dla osób

starszych  z  zaburzeniami  pamięci  i  różnymi  zespołami  otępiennymi,  przede  wszystkim
Chorobą Alzheimera.

Celem Świetlicy  jest  z  jednej  strony  zapewnienie  dziennej  ośmiogodzinnej  opieki
osobom chorymi z drugiej zaś strony wsparcie rodzin, dla których sprawowanie stałej opieki
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jest  niezwykle  obciążającym  i  trudnym  zadaniem.  Dzięki  ofercie  Świetlicy  możliwe  jest
dłuższe pozostawienie osoby chorej w środowisku.

W 2010 roku prawo do korzystania ze Świetlicy Opiekuńczej dla Osób z Chorobą
Alzheimera przyznano 21 osobom .

Przyjęto 10 nowych osób, u 11 osób była kontynuacja tej formy pomocy. W ciągu
roku wygaszono 14 decyzji:

• 8  osób  zrezygnowało  z  powodu  złego  stanu  zdrowia,  osobom  tym  zapewniono
pomoc w domu w formie specjalistycznych usług  opiekuńczo – readaptacyjnych i
usług gospodarczych,

• 5 osób zostało umieszczonych w domach pomocy społecznej,

• 1 osoba zmieniła miejsce zamieszkania.

Realizacja zadań Świetlicy odbywała się zgodnie z opracowaną wcześniej koncepcją.
Do głównych zadań zaliczono:

zadania opieku ńcze i piel ęgnacyjne  -monitorowanie stanu psychicznego i fizycznego.
Wezwanie  pogotowia  ratunkowego  w  razie  nagłego  pogorszenia  stanu  zdrowia
klienta.  Pomoc  przy  ubieraniu  i  rozbieraniu,  karmienie,  pojenie,  pomoc  przy
korzystaniu  z  toalety  gdy  stan  zdrowia  uczestnika  Świetlicy  uniemożliwia
zaspakajanie tych potrzeb. Podawanie leków.

zadania  psychoedukacyjne :  motywowanie  do  aktywności  (organizowanie  zajęć
ruchowych: gimnastyki i indywidualnych ćwiczeń rehabilitacyjnych, zajęcia manualne:
malowanie, rysowanie, wycinanie, przewijanie, darcie), zachęcanie klientów Świetlicy
do  samodzielnego  wykonywania  podstawowych  czynności  życia  codziennego:
zmywanie, wycieranie naczyń, podlewanie kwiatów, przygotowywanie podstawowych
potraw.

Wszystkie  czynności  dobierano  indywidualnie  do  potrzeb  i  zmieniających  się  możliwości
chorego tak aby uczestnicy czuli  się  w Świetlicy  bezpiecznie a opiekunowie pozostawiali
swoich bliskich bez obawy.

Przyjęto stały plan dnia dla zapewnienia poczucia bezpieczeństwa uczestników:

• Spotkanie powitalne przy herbacie pozwalające nawiązać kontakt, porozumieć
się z chorym, określić aktualną datę, porę roku.

• Drugie śniadanie

• Zajęcia manualne

• Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki geriatrycznej i tańca.

• Obiad

• Relaks

• Zabawy ćwiczące pamięć i koncentrację

• Zajęcia muzyczne, śpiewanie piosenek.
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„spotkanie wigilijne uczestników Świetlicy ich
opiekunów i Wolskiej grupy wsparcia” „terapia zajęciowa w Świetlicy Opiekuńczej”

W Świetlicy w 2010 roku organizowane były liczne imprezy okolicznościowe; imieniny
i  urodziny  każdego  klienta,  ”Dzień  Babci  i  Dziadka”,  Walentynki,  „Dzień  Kobiet”,  ”Dzień
Matki”,  spotkania przy  grillu  uczestników i  ich opiekunów (np.  z okazji  Światowego Dnia
Choroby Alzheimera), Andrzejki, spotkanie wielkanocne i wigilijne z Wolską Grupą Wsparcia.

Opiekunowie przyprowadzający tu swoich bliskich mogą uzyskać wsparcie i pomoc.
Codzienne  przyprowadzanie  chorych  do  Świetlicy  jest  okazją  do  nawiązania  rozmowy,
wysłuchania opiekuna i w miarę możliwości wskazania mu form pomocy.

Możliwe jest udzielanie rodzinom konsultacji psychologicznych i prawnych.
W przypadku nieobecności uczestnika w Świetlicy nawiązywany jest kontakt telefoniczny lub
organizowane są odwiedziny w domu.

Comiesięczne  spotkania  z  Wolską  Grupą  Wsparcia  wzmacniają  poczucie  więzi  i
bezpieczeństwa.  Rodziny  zapraszane  są  na  uroczystości  okolicznościowe,  coroczną
„Majówkę”,  zajęcia  świetlicowe,  spacery.  Proponowane  są  także  inne  formy  pomocy
usługowej w domu, gdy stan zdrowia nie pozwala na przychodzenie do Świetlicy.

Koszt pobytu jednej osoby w Świetlicy Opiekuńczej w 2010 roku wynosił 47,15 zł. Z
21 osób korzystających ze Świetlicy w 2010 r. 10 osób było zwolnione z ponoszenia opłat,
pozostałe 12 osób płaciło od 4% do 100% kosztów pobytu.

Koszt obiadu spożywanego w Świetlicy wynosił 8,50 zł. Trzy osoby były zwolnione z
odpłatności za obiady, dwie osoby płaciły od 30% do 40%, 15 osób ponosiło 100%.

13 stycznia w siedzibie Świetlicy odbyło się spotkanie podsumowujące 10 lat istnienia
Świetlicy. Spotkanie to stało się płaszczyzną wymiany doświadczeń nt. problematyki opieki
nad osobami chorymi na Chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne. Chorzy na całym
świecie  korzystają  z  placówek  takich  jak  nasza.  Wydaje się,  że  jest  to  najlepszy  model
wsparcia-  połączenie  opieki  rodziny  i  profesjonalnej  instytucjonalnej  opieki  dziennej
realizowanej w grupie.

„spotkanie z okazji X – lecia Świetlicy”
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Pracownicy  Działu  Oparcia  Społecznego  zorganizowali  warsztaty  ”Jak  pomagać
osobie chorej na Chorobę Alzheimera” oraz „Jesienne prace - niekoniecznie w ogrodzie”.
Spotkanie odbyło się w ramach „Wolskich Dni Seniora”.

W  2010  roku nawiązaliśmy  także  współpracę  ze  Stowarzyszeniem  „mali  Bracia
Ubogich”.  Pracownicy  Działu  uczestniczyli  w  zorganizowanej  przez  Stowarzyszenie
konferencji  pt.  „Czy  ich  pamięć  ma  znaczenie”,  która  odbyła  się  25.09.2010  roku.
Konferencja  była  podsumowaniem  polsko  -niemieckiego projektu  partnerskiego na  rzecz
poprawy  jakości  życia  osób  starszych,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  ofiar  nazizmu.
Pracownicy DOS przedstawili sytuację opieki nad osobami, u których występują zmiany w
procesach pamięciowych oraz cierpiących na chorobę Alzheimera w Polsce, ze szczególnym
omówieniem sytuacji chorych w Warszawie oraz pokazali rolę Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Wola w tworzeniu systemu wsparcia, pomocy i opieki dla osób starszych, chorych
na różnego rodzaje otępienia na przykładzie Świetlicy Opiekuńczej i specjalistycznych usług
opiekuńczo- readaptacyjnych.

W  2010 r.  na  działalność  Świetlicy  Opiekuńczej  dla  osób  z  Chorobą  Alzheimera
wydatkowano kwotę 144.747,36 zł, w tym:

• 41.031,36 zł- wydatki rzeczowe

• 103.716,00 zł wydatki osobowe

9.4.  SPECJALISTYCZNE  USŁUGI  OPIEKU ŃCZE  DLA  OSÓB  Z  ZABURZENIAMI
PSYCHICZNYMI  realizowane w ramach zadań  zleconych finansowanych ze  środków R
85228- zlecone.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone
są  mieszkańcom  Dzielnicy  Wola  w  ich  miejscu  zamieszkania,  dostosowane  są  do
szczególnych potrzeb tych osób i mają na celu podniesienia ich jakości życia, zapobieganiu
społecznej  izolacji  oraz  umożliwianie  uzyskania  niezbędnej  pomocy  w  sytuacjach
kryzysowych.

Zakres usług obejmuje:
− uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
− pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
− wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
− pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi,
− wspieranie także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych,
− pomoc  mieszkaniową  rozumiana  jako  np.  pomoc  w  organizowaniu  remontu,

wnoszeniu należytych opłat, kształtowaniu relacji sąsiedzkich,
− interwencje i pomoc  w życiu rodziny.

Usługi  świadczone  są  przez  osoby  ze  specjalistycznym  przygotowaniem  takim  jak:
psychologicznym,  pedagogicznym,  pielęgniarskim,  pracownika  socjalnego,  terapeuty
zajęciowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005
roku, zmienionego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006
roku).

Realizowane były jako zadanie zlecone, finansowane ze środków budżetu państwa. Były
realizowane we wszystkie dni tygodnia w godzinach 7.00 – 20.00.

W 2010 roku specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych zostało 48 osób:
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− 17 osobom przyznano taką pomoc po raz pierwszy.

− dla 31 osób była to kontynuacja tej formy pomocy.

− Średnio w miesiącu z tej formy pomocy korzystało 27 osób, średnio realizowano 18
godzin miesięcznie dla jednego Klienta usług.

W 12 przypadkach zaprzestano realizacji usług:

− 1 osoba została umieszczone w domu pomocy społecznej,
− 3 osoby zmarły,
− 2 osoby nie nawiązały długotrwałej współpracy z terapeutami i koordynatorem usług,
− 4 osoby uzyskały wsparcie ze strony rodziny,
− 1 osoba z powodu długotrwałej hospitalizacji,
− 1 osoba zrezygnowała z usług na rzecz pomocy prywatnej.

W  2010  roku,  w  wyjątkowych  sytuacjach  Klienci  objęci  pomocą  w  formie
specjalistycznych usług opiekuńczych korzystali również z innej formy pomocy takich jak:

Z Klubu „Pod Daszkiem„- 3 osoby
Z Środowiskowego Domu Samopomocy-6 osób

Zrealizowano 5746.5 godzin na kwotę 140.789.75 złotych

Podmiotem realizującym usługi w 2010 roku była Fundacja „Zdrowie” wyłoniona przez
Ośrodek  Pomocy Społecznej  w postępowaniu  przetargowym,  koszt  jednej  godziny  usług
wynosił 24.50 zł.

Usługi  koordynowane  były  przez  etatowego  pracownika  Ośrodka.  Koordynator
kwalifikuje Klienta do usług, określa wymiar i zakres usług, wprowadza osobę świadczącą
usługi w środowisko i kontroluje ich przebieg.

Osoby  korzystające  ze  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  są  zapraszane  na
imprezy  okolicznościowe  organizowane  w  Środowiskowym  Domu  Samopomocy  oraz  w
Klubie „Pod Daszkiem„.

9.5.  SPECJALISTYCZNE  USŁUGI  OPIEKU ŃCZO-READAPTACYJNE  realizowane  w
ramach zadań własnych.

Specjalistyczne  usługi  opiekuńczo  -readaptacyjne  przeznaczone  są  dla  grupy  o
szczególnych potrzebach i trudnościach, dla osób starszych z zaburzeniami psychicznymi, w
tym zespołami otępiennymi, chorobą Alzheimera, u których przeważają objawy negatywne
choroby psychiczne. Usługi są świadczone w  miejscu zamieszkania Klienta.

Zakres usług obejmuje:
− kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
− motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,
− pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
− pomoc w utrzymywaniu kontaktów z rodziną i środowiskiem,
− pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia.

Ten rodzaj usług który obejmuje zarówno czynności gospodarcze jak pielęgnacyjne i
terapeutyczne  świadczą  osoby  ze  specjalistycznym  przygotowaniem(np.  pielęgniarka,
pracownik socjalny, asystent osoby niepełnosprawnej).
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Realizowane były jako zadanie własne, finansowane z rachunku dochodów własnych,
świadczone przez 7 dni w tygodniu od 7.00 do 20.00.

W 2010 roku objęto usługami 81 osób.
Dla 48 osób była to kontynuacja tej formy pomocy,33 osoby zostały objęte pomocą po raz
pierwszy.

Średnio  miesięcznie  z  pomocy  w  formie  usług  skorzystało  48  osób,  średnio
realizowano miesięcznie 30 godzin na rzecz jednej osoby.

Z powodu złego stanu zdrowia u 2 osób usługi były świadczone trzy razy dziennie, u
12 osób dwa razy dziennie.

Zaprzestano realizacji usług w 34 środowiskach:
− 10 osób zostało umieszczonych w domu pomocy społecznej w tym 4 na podstawie

postanowienia sądu o umieszczeniu w domu pomocy społecznej bez zgody,
− 3 osoby zmieniły miejsce zamieszkania,
− 11osób miało zapewnioną opiekę rodziny,
− 2 osoby miały zmienioną tą formę pomocy na usługi gospodarcze,
− 1 osoba ze względu na poprawę stanu zdrowia i funkcjonowania,
− 2 osoby z powodu długotrwałej hospitalizacji,
− 2 osoby zostały umieszczone w hospicjum,
− 3 osoby zmarły.

W  2010  roku,  w  wyjątkowych  sytuacjach  Klienci  objęci  pomocą  w  formie
specjalistycznych usług opiekuńczych korzystali również z innej formy pomocy takich jak:

− ze Środowiskowego Domu Samopomocy – 4 osoby
− ze Świetlicy Opiekuńczej dla Osób na Chorobę Alzheimera- 6 osób
− z „Klubu Pod Daszkiem”- 4 osoby
− 11 osobom zapewniono pomoc w formie przynoszonego obiadu.

Zrealizowano 15922 godzin na kwotę 364,710 zł.
Podmiotem realizującym usługi w 2010 roku była Fundacja „Zdrowie” wyłoniona przez

Ośrodek Pomocy Społecznej  w postępowaniu przetargowym, średni  koszt  jednej  godziny
usług wynosił 22,90 zł.

Usługi  koordynowane  były  przez  etatowego  pracownika  Ośrodka.  Koordynator
kwalifikuje Klienta do usług, określa wymiar i zakres usług, wprowadza osobę świadczącą
usługi w środowisko i kontroluje ich przebieg.

Osoby  korzystające  ze  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  są  zapraszane  na
imprezy  okolicznościowe  organizowane  w  Środowiskowym  Domu  Samopomocy  oraz  w
Klubie „Pod Daszkiem„.
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10. POZOSTAŁA DZIAŁALNO ŚĆ PROWADZONA PRZEZ OPS W 2010 R.

10.1.  „Ludzie  Dobrej  Woli”  -  WOLONTARIAT  W  OPS  -  ORGANIZACJA  I
KOORDYNACJA DZIAŁA Ń WOLONTARYSTYCZNYCH NA RZECZ POTRZEBUJ ĄCYCH
MIESZKAŃCÓW DZIELNICY

W 2010 roku z bezpośredniej pomocy wolontariuszy skorzystały 204 mieszkańców
Dzielnicy Wola.  Wolontariusze wspierali osoby indywidualne oraz organizację imprez typu
wigilia, piknik, festyn, zebranie. Wskaźnik ten utrzymuje się od 3 lat na zbliżonym poziomie.

W 2010 roku z tut. OPS współpracowało  81 wolontariuszy. Wolontariusze rekrutują
się z następujących grup społecznych (w kolejności od najliczniej reprezentowanej ):

• studenci  warszawskich  uczelni  (studenci  kierunków pedagogicznych  i  psychologii,
następnie:  dziennikarstwa,  matematyki,  informatyki,  filologii  angielskiej,  ekonomii).
Osoby te angażują się we wszystkie formy pracy wolontarystycznej (pomoc w nauce,
doraźna opieka nad dziećmi, pomoc osobom starszym itp.).

• młodzież  licealna,  która  przede  wszystkim  pomaga  dzieciom  i  młodzieży  w
wyrównaniu braków edukacyjnych.

• osoby w wieku od 27 do 45 roku życia, aktywne zawodowo i większości posiadające
wyższe wykształcenie. Wolontariusze ci głownie udzielają się przy pomocy w nauce
oraz pracy w osobami starszymi i niepełnosprawnymi,

• osoby  w  wieku  emerytalnym,  które  angażują  się  w  wyrównywanie  braków
edukacyjnych oraz do pomocy osobom starszym.

W 2010 r. zrealizowano następujące zadania w ramach programu:
• pomoc dzieciom i  młodzieży w nauce- wyrównanie braków edukacyjnych z języka

polskiego,  języka niemieckiego,  języka angielskiego oraz  przedmiotów ścisłych.  Z
pomocy  tej  korzystają  głównie  dzieci  i  młodzież  w  wieku  szkoły  podstawowej  i
gimnazjalnej.  Osoby  te  to  m.in.  dzieci  klientów  tut.  OPS,  zgłaszane  przez
pracowników socjalnych, dzieci wychowujące się w rodzinach zastępczych, młodzież
mająca  nadzór  kuratora  lub  zgłaszane  przez  pedagogów  szkolnych  ze  szkół  na
terenie  Dzielnicy  Wola.  Zajęcia  odbywały  się  w  pomieszczeniach  Działu  Pomocy
Specjalistycznej  lub  w  domu  podopiecznego.  Wolontariusze  przepracowali  1344
godzin. Łącznie z tej formy pomocy skorzystało 79 osób.

• pomoc osobom starszym i samotnym - to druga pod względem liczebności,  grupa
odbiorców. Większość z osób starszych jest objęta przez tut. OPS pomocą usługową,
jednakże dodatkowa pomoc świadczona przez wolontariuszy uzupełnia w/w formę
pomocy.  Pomoc  wolontariuszy  polega  na  wychodzeniu  na  spacery,  rozmowach,
wspólnym spędzaniu czasu, czytaniu prasy i książek, pomocy w załatwianiu spraw
urzędowych, towarzyszeniu podczas wizyt u lekarza. Łącznie z pomocy skorzystało
18 osób,

• pomoc osobom niepełnosprawnym (dzieci i dorośli) - zakres obowiązków jak powyżej.
Z pomocy skorzystały 4 osoby
Na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych przepracowali 160 godzin

• prowadzenie  zajęć  obsługi  komputera  i  internetu dla klientów Klubu
„Ku Aktywności Zawodowej” – Z tej formy skorzystało 9 osób.
• sprawowanie doraźnej opieki nad dziećmi:

w  czasie  zajęć  grupowych  dla  rodziców  organizowanych  w  Dziale  w  ramach
działalności „Klubu Rodzin Zastępczych”, Warsztatów umiejętności wychowawczych i
„Rodzina  bez  przemocy”  -  sprawowanie  opieki,  zajęcia  plastyczne,  gry,  zabawy,
rozmowy.  Łącznie  z  w/w  formy  pomocy  skorzystało  48  dzieci.  Wolontariusze
przepracowali 540 godzin.
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− sprawowanie doraźnej opieki nad dziećmi w ramach wakacyjnego wyjazdu pobytowo
-  szkoleniowego  w  Staszowie  -  w  dniach  10.07.2010–  24.07.2010  r.  dziewięciu
wolontariuszy wraz z koordynatorem wolontariatu uczestniczyło w dwu tygodniowym
wyjeździe  rekreacyjno  -  szkoleniowym w miejscowości  Staszów.  Podczas  pobytu
wolontariusze  pracowali  nawet  do  8  godzin  dziennie,  a  po  zajęciach  z  dziećmi
uczestniczyli  w  szkoleniach  z  zakresu  problematyki  wykluczania  społecznego.
Podczas  pobytu  wolontariusze  mieli  także  okazję  do  lepszego  poznania  się,
integracji z innymi uczestnikami wyjazdu, zawarcia ciekawych znajomości i nowych
przyjaźni, wymiany doświadczeń oraz zdobycie nowych umiejętności. Wolontariusze
w czasie wyjazdu przepracowali 288 godzin, obejmując opieką 42 dzieci.

− „Native  speaker  z  Australii”  –  od  czerwca  2010  wolontariusze,  pracownicy  oraz
klienci  Ośrodka Pomocy Społecznej  Dzielnicy Wola korzystają  z  bezpłatnej  nauki
języka  angielskiego  prowadzonej  przez  Australijskiego  wolontariusza  Daniela
Constantin,

− Zajęcia dla Seniorów w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów:
• O podróżach po świecie opowiadał Australijski wolontariusza Daniel Constantin,
• Od czerwca  2010 r.  wolontariuszka prowadzi  bezpłatne  lekcje  angielskiego w

wymiarze 1 godziny raz w tygodniu.
− „Wolontariat akcyjny”

• Pomoc w organizacji i udział w imprezie plenerowej dla mieszkańców Dzielnicy,
mającej na celu prezentację dzielnicowej oferty pomocowej pn. „Wolski Korowód”

• Pomoc w organizacji i przeprowadzeniu imprez z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek a
także spotkań wigilijnych.

Bezpośrednim  realizatorem  programu  jest  pracownik  socjalny-koordynator  wolontariatu.
Jego praca przebiega w następujących etapach:

− Pozyskiwanie, dokonanie trafnego doboru dawcy i biorcy,
− Przygotowanie i podpisanie umowy na świadczeniu usługi woluntarystycznej na rzecz

klientów OPS
− Przyuczenie do realizacji zadań
− Monitorowanie pracy, wzmacnianie, superwizowanie.
− Zakończenie pracy: podsumowanie, wydanie zaświadczeń, opinii.

Najtrudniejszym  zadaniem  jest  utrzymanie  wolontariuszy,  motywowanie  ich  do  pracy,
pokonywanie  trudności,  wzmacnianie,  wspieranie.  Koordynator  utrzymuje  stały  kontakt  z
wolontariuszami.  Telefonicznie,  mailowo  i  w  kontakcie  osobistym  udziela  wsparcia  i
monitoruje wykonywane zadania. Ponadto organizuje szkolenia i spotkania integracyjne.
Pomoc i wsparcie dla wolontariuszy:

• Szkolenia. W okresie listopad – grudzień zorganizowano i przeprowadzono warsztaty
dla wolontariuszy – 5 dni szkoleniowych w których wzięło  udział  łącznie 60 osób.
Tematyka warsztatów:

• Asertywność
• Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych
• Praca w zespole. Umiejętności potrzebne do współdziałania.
• Skuteczna komunikacja
• Jak skutecznie obronić się przed manipulacją

• Spotkanie  z  okazji  Dnia  Wolontariatu,  zorganizowane  16  grudnia–  spotkanie
zorganizowane w okresie wigilijnym,  było  okazją  do podsumowania  pracy w roku
2010, przekazania podziękowań, wręczenia nagród, a przede wszystkim okazją  do
wymiany doświadczeń.

• Wolski Dzień Wolontariusza – 20 grudnia w Teatrze na Woli, odbyła się uroczystość,
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o  zasięgu  dzielnicowym,  z  okazji  Międzynarodowego  Dnia  Wolontariatu.
Wolontariusze z OPS wystąpili na nim liczną reprezentacją, otrzymując indywidualne i
zespołowe nagrody i wyróżnienia.

• Profil wolontariatu na portalu społecznościowym „Facebook”.

We wrześniu 2010 koordynator wraz z wolontariuszką utworzyli profil wolontariatu na
portalu  społecznościowym  „Facebook”.  Na  profilu  tym  zamieszczane  są  informacje  o
działalności  wolontariatu  w  OPS.  Dzięki  profilowi  mamy  lepszy  kontakt  i  pozyskujemy
wolontariuszy m. in. z innych miast, jak również  zgłaszają  się do nas osoby potrzebujące
pomocy.

10.2.  PROWADZENIE  POSTĘPOWANIA  W  SPRAWIE  USTALENIA  UPRAWNIE Ń  DO
ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  Dzielnicy  Wola  w  okresie  2010 r.  prowadził  postępowania
w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.

Postępowania te cechuje znaczny stopień trudności:

− wymagają one podjęcia działań w bardzo krótkim terminie,

− wiele wniosków złożonych przez zakłady opieki zdrowotnej  zawiera niepełne bądź
nieprawdziwe dane świadczeniobiorców, np., co do ich miejsca zamieszkania,

− część  osób,  których  dotyczy  postępowanie  znajduje  się  w  bardzo  złym  stanie
zdrowia,  w terminalnym okresie choroby,  bądź  jest  nieprzytomna- co uniemożliwia
przeprowadzenie  wywiadu  środowiskowego,  będącego  podstawowym  narzędziem
prowadzonego postępowania,

− część  wniosków  złożonych  przez  szpitale  dotyczy  osób,  które  zmarły  w  trakcie
leczenia.  W  tej  sytuacji  w  ogóle  nie  ma  możliwości  przeprowadzenia  wywiadu
środowiskowego. Istnieją znaczne trudności w ustaleniu faktycznej sytuacji tych osób:
życiowej,  zawodowej,  dochodowej,  rodzinnej,  majątkowej  w  okresie  ostatniego
miesiąca  przed  złożeniem  wniosku  (gł.  przez  szpitale)  o  ustalenie  prawa  do
bezpłatnych świadczeń zdrowotnych,

− znaczna  część  postępowań  nie  dotyczy  ani  świadczeniobiorców  OPS,  ani
mieszkańców Dzielnicy Wola, lecz osób przebywających w szpitalach usytuowanych
na terenie naszej  Dzielnicy,  w tym osób bezdomnych i  osób niezainteresowanych
zakończeniem  postępowania  i  ustaleniem  uprawnienia  do  bezpłatnych  świadczeń
zdrowotnych.

W 2010 r. zło żonych zostało 605 wniosków  (o 104 więcej niż w 2009 r.) o wydanie decyzji
uprawniającej do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Łącznie w 2010 r. wydanych zostało:

• 545 decyzji, w tym 411 decyzje pozytywne tj. przyznające uprawnienie,

• 62 decyzji odmawiających,

• 40 decyzji umarzających postępowanie.

W 21 przypadkach wydano postanowienie o przekazaniu sprawy zgodnie z właściwością do
innego organu, zaś  w 71 przekazano sprawy do rozpatrzenia do innego OPS na terenie
Warszawy.
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W  powyższych  sprawach  przeprowadzonych  zostało  482  (o  115  wywiadów  więcej  niż
w 2009 r.) wywiadów środowiskowych, przy czym 261 wywiadów przeprowadzili pracownicy
socjalni OPS, w pozostałych przypadkach wywiady były przeprowadzane przez pracowników
socjalnych szpitala, noclegowni lub innego ośrodka pomocy społecznej,  a pracownicy tut.
OPS prowadzili inne elementy postępowania w sprawie.

10.3. DZIAŁANIA OPS W RAMACH REALIZACJI PROJEKTÓW E UROPEJSKICH

W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy realizował
trzecią edycję projektu systemowego.

Projekt „Wola aktywnej integracji” realizowany od marca do grudnia 2010 roku, był
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  (PO  KL)  2007-  2013,  Priorytet  VII.
Promocja  integracji  społecznej,  Działanie  7.1.  „Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej
integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej - projekty systemowe.

Celem  interwencji  było  przybliżenie  do  samodzielności  życiowej,  ekonomicznej  i
integracji społecznej grupy 57 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, korzystających ze
świadczeń  OPS.  Cele  szczegółowe  to  zwiększenie  możliwości  uzyskania  i  utrzymania
zatrudnienia,  umiejętności  poruszania  się  po  rynku  pracy,  mobilności  zawodowej,
podniesienie  poziomu  umiejętności  opiekuńczo-wychowawczych,  poprawa  relacji  rodzic-
dziecko  i  zdolności  komunikacji  wewnątrz  rodziny,  zwiększenie  zaradności  życiowej  i
zdolności komunikacji społecznej, zdobycie większej wiedzy o zdrowiu i higienie.

Cele  te  były  zgodne  z  celami  POKL:  „Wzrost  poziomu  zatrudnienia  i  spójności
społecznej” oraz strategicznym celem: „Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego”, a
także Planem Działania na rok 2010 dla priorytetu VII dla województwa mazowieckiego w
zakresie  „rozwoju  i  upowszechniania  aktywnej  integracji”  oraz  „rozwoju  form  aktywnej
integracji poprzez kontrakty socjalne”.

Grupą docelową były osoby korzystające z różnych świadczeń systemu pomocy jak
np.  matki  samotnie  wychowujące dzieci  lub  powracające na rynek  pracy,  osoby  dorosłe
poszukujące pracy, odznaczające się różnymi dysfunkcjami społeczno - osobowościowymi.

Instrumenty  aktywizacyjne  obejmowały  indywidualnie  zaplanowane  działania
społeczne,  edukacyjne,  zawodowe  oraz  zdrowotne.  Dzięki  działaniom  wdrażanym  w
projekcie  osoby  korzystające  z  systemu  pomocy  społecznej  otrzymały  kompleksowe
wsparcie,  których  podstawą  była  praca  socjalna  metodą  kontraktu  socjalnego  oraz
poradnictwo psychologiczne (coach indywidualny).

W  2010  r.  wytypowani  przez  zespół  projektu  uczestnicy  mogli  skorzystać  z
dofinansowania  zabiegów  stomatologicznych  lub  pracować  nad  własnym  wizerunkiem  z
pomocą fryzjera i stylisty, w celu poprawy statusu społecznego i pozycji na rynku pracy. Dla
uczestników,  których  problemem  było  utrzymanie  pracy  lub  brak  doświadczenia
zawodowego  pracownik  socjalny  organizował  praktyki  pracownicze  u  pracodawców
wdrażających  ideę  społecznie  odpowiedzialnego  biznesu.  Natomiast  uczestniczki
podnoszące poziom umiejętności wychowawczych brały udział  w programie obejmującym
warsztaty  wychowawcze,  konsultacje  indywidualne,  poradnictwo  lekarza  pediatry  oraz
wyjścia  wraz  z  dziećmi  do  miejsc  kulturalno  –  rekreacyjnych,  gdzie  ćwiczyły  nabyte
umiejętności  w  praktyce.  Większość  instrumentów  aktywizacji  społecznej  dla  osób  z
problemami  opiekuńczo-wychowawczymi  zorganizowano  podczas  letniego  wyjazdu
szkoleniowo – integracyjnego. W dwutygodniowym pobycie wzięło udział 21 kobiet wraz z 42
dziećmi.
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Każdy  z  uczestników  projektu  został  objęty  wsparciem  w  ramach  kontraktu
socjalnego.  Zrealizowano  trzy  cykle  warsztatów  umiejętności  społecznych  i  aktywnego
poszukiwania pracy, które ukończyło 29 osób; indywidualnym tokiem objęto 3 uczestniczki. Z
61 osób objętych kontraktami socjalnymi (60 kontraktów zostało zakończonych pozytywnie, a
1 negatywnie). W grupie aktywizowanych zawodowo 17 uczestniczek podjęło pracę.

Zakładane  rezultaty  projektu  zostały  osiągnięte  tak  więc  i  cel  główny,  jakim było
przybliżenie do samodzielności ekonomicznej i integracji społecznej, został osiągnięty.

10.3.1. INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI I INNE DZIA ŁANIA

Uczestnicy projektu skorzystali z następujących instrumentów:

• Coach indywidualny

Istotą  spotkań  było indywidualne podejście do uczestników. Główny nacisk w tych
spotkaniach kładziono na pracę z klientem pod kątem zgłoszonych problemów, potrzeb, na
motywowanie do podejmowania działań zmierzających do ich pokonania. Coach monitorował
udział  uczestnika  w  projekcie,  udzielał  informacji  na  temat  pomocy  świadczonej  przez
właściwe instytucje i współdecydował o doborze pozostałych instrumentów.

Ilość odbytych spotkań z coachem: 253

Liczba klientów, którzy skorzystali z konsultacji z coachem indywidualnym: 60

• Warsztaty umiej ętności społecznych

Celem  warsztatów  było  rozwijanie  zdolności  interpersonalnych  i  organizacyjnych,
przełamanie  własnej  bezradności,  wyobcowania,  zwiększenie  samooceny,  asertywności  i
zdolności komunikacyjnych.

Liczba uczestników, którzy ukończyli warsztaty: 29

• Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

Ich celem było nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, zwiększenie motywacji
do doskonalenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji.

Ilość uczestników warsztatów z aktywnego poszukiwania pracy - 28
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• Konsultacje doradcy zawodowego

Istotą  spotkań  było  indywidualne  podejście  do  uczestników  w  celu  określenia  ich
umiejętności i predyspozycji do wykonywania określonej pracy. Doradca kierował uczestnika
projektu na kurs zawodowy.

Ilość odbytych konsultacji: 140

Liczba klientów, którzy skorzystali z doradztwa zawodowego: 37 osób

• Warsztaty umiej ętności wychowawczych

Uczestniczki  starały  się  wzmocnić  kompetencje  rodzicielskie  m.  in.  poprzez  rozwijanie
zdolności  interpersonalnych  i  organizacyjnych,  przełamanie  własnej  bezradności,
wyobcowania, zwiększenie samooceny i nabycie umiejętności komunikacyjnych w relacji z
dzieckiem.  W  ramach  warsztatów  przewidziano  trening  asertywności  i  rozwiązywania
konfliktów, utrzymywania prawidłowych relacji z dziećmi oraz rozpoznawania i zaspokajania
ich  potrzeb  w zależności  od wieku(w tym kreatywne  formy spędzania  czasu  z dziećmi),
trening zarządzania budżetem domowym i czasem.

• Warsztaty komunikacji interpersonalnej

Uczestniczki  pracowały  nad  zwiększeniem  zdolności  skutecznego  porozumiewania  się,
poznawały techniki perswazji i zachowań asertywnych oraz praktyczny trening kontaktów z
instytucjami (np. szkoła, urząd, lekarz).

W dwóch ostatnich działaniach wzięło udział łącznie 21 kobiet. Podczas zajęć matek
zapewniono opiekę 42 dzieciom oraz zorganizowano warsztaty psycho-edukacyjne.

•  Edukator  prozdrowotny .  Zapoznawał  z  zasadami  zachowania  higieny  osobistej  i
domowej, diety i profilaktyki zdrowotnej (21 uczestniczek);

•  Kurs  pierwszej  pomocy  z  elementami  pierwszej  pomo cy  pediatrycznej  (18
uczestniczek)
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• konsultacje psychiatryczne  (3 uczestników);

• leczenie stomatologiczne  (w tym protetyczne ) - 8 uczestników;

• kursy zawodowe i szkolenia  ukończyło 36 osób, w tym:

- kurs prawa jazdy kat. B (6),

- specjalista ds. podatków,

- asystencko-sekretarski,

- profesjonalnego zarządzania biurem,

- realizacji dźwięku scenicznego,

- licencyjny I stopnia pracownika ochrony fizycznej osób i mienia,

 -języka angielskiego(11),

- komputerowy(13),

- komputerowy ECDL (10),

- kas fiskalnych (4),

- wózków widłowych,

- obsługi programu komputerowego WF- Mag,

- kadry-płace(2),

- operatora koparek i koparko-ładowarek (2),

- księgowości(3),

- stylizacji paznokci,

- szkolenie LPG,

- wizażu(2),

szkolenia z zakresu:

- „Deficyty integracji sensorycznej (SI) i ich wpływ na rozwój dzieci w wieku 0-3 lat”,

- „Leczenie rany odleżynowej”,

- warsztat pt. „Droga do bliskości – tworzenie udanych związków”,

- „Jak założyć fundację lub stowarzyszenie?”,

- „Metody pracy z dziećmi nadpobudliwymi i z zespołem ADHD”(3),

- wykład „Podstawowe zagadnienia prawa pracy”(4);
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• Program  pracy  nad  własnym  wizerunkiem  z  pomoc ą  fryzjera  i  stylisty  (40
uczestników).

• Praktyki pracownicze „Wola pracy” w ramach projek tu

Uczestnicy projektu mieli możliwość realizacji kilkudniowych praktyk pracowniczych. Miejsce
odbywania  praktyk  było  dobierane  do  indywidualnych  potrzeb  praktykanta.  Zadaniem
praktyk  było  uzupełnienie  wsparcia  z  zakresu  aktywizacji  zawodowej.  Uczestnicy  mogli
zdobyć  podstawowe  doświadczenie  w  zawodzie,  który  miał  być  wykonywany,  nawiązać
kontakty  z  pracodawcami,  poczuć  atmosferę  pracy,  wszystko  po  to,  aby  zwiększyć
możliwości uzyskania i utrzymania zatrudnienia.

Praktyki  pracownicze  były  organizowane  przez  Ośrodek  po  raz  pierwszy  i  dały
możliwość dokładniejszego przyjrzenia się rynkowi pracy oraz wymaganiom, jakie stawiają
pracodawcy.  Praktyki  pokazały  także  jakie  kompetencje  są  szczególnie  ważne  i  jakie
dodatkowe umiejętności powinny zdobyć osoby poszukujące pracy. Organizowanie praktyk
było  dobrą  sposobnością  do  poznania  firm  działających  w  poszczególnych  branżach.
Działania  te  przyczyniły  się  również  do  propagowania  idei  społecznie  odpowiedzialnego
biznesu. Angażowanie się pracodawców w problemy ważne społecznie, takie jak bezrobocie,
brak  możliwości  samodzielnego  funkcjonowania,  konieczność  korzystania  ze  świadczeń
pomocy  społecznej  jest,  obok  wolontariatu  pracowniczego,  udziału  w  kampaniach
społecznych,  wsparciu  rzeczowym  i  finansowym  najczęściej  wymienianym  elementem
społecznej odpowiedzialności biznesu.

Pracodawcy społecznie zaanga żowani:

Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

Praktyki odbyły się w kancelarii Urzędu. Uczestniczka zapoznała się z wewnętrzną strukturą
organizacyjną,  obiegiem  dokumentów,  organizacją  pracy.  Do  obowiązków  uczestniczki
należała także obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
Warbud S.A.

Praktyka odbyła  się  na stanowisku operatora koparko-ładowarki.  Uczestnik  praktyk,  który
ukończył  wcześniej  kurs  operatora  ładowarek  i  koparko-ładowarek,  miał  możliwość  pod
opieką opiekuna praktyk zdobywać doświadczenie i ćwiczyć praktyczne umiejętności obsługi
urządzeń.

Ośrodek Szkolenia Kierowców IMOLA
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Praktyki  odbyły  się  w  Dziale  Obsługi  Klienta.  Uczestniczka  praktyk  zapoznała  się  z
wewnętrzną  strukturą  organizacji,  zasadami  funkcjonowania,  obsługiwała  korespondencje
oraz zajmowała się obsługą Klientów.

Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Aktywno ści Lokalnej CAL

Uczestniczka  odbyła  praktyki  jako asystentka  działu  kadr.  W  ramach  praktyk  miała
możliwość przećwiczyć umiejętności zdobyte na kursie kadrowo-płacowym.

FUH Amiko Plus S.C.

Uczestnik  odbywał  praktykę  jako  dozorca.  Do  jego  obowiązków  należała  pielęgnacja
trawników,  kwietników  i  nasadzeń,  pielęgnacja  żywopłotu  oraz  uczestniczenie  w
wykonywaniu drobnych napraw.

Ponadto,  w  miarę  potrzeb  uczestników,  kierowano  ich  do  specjalistów:  prawnika,
psychologa, psychoterapeuty, psychiatry PZP oraz programów pedagogicznych OPS, Klubu
„Ku Aktywności Zawodowej”, a także otrzymali pomoc wolontariuszy OPS Wola. W wyniku
działań projektowych 3 osoby rozpoczęło dalszą naukę( 2 -szkołę średnią, 1- wyższe studia).

10.3.2. DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE W RAMACH PROJEKTU

W części dotyczącej działań o charakterze środowiskowym projektu Ośrodek Pomocy
Społecznej dzielnicy Wola przy współpracy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy
Wola realizował badanie w celu gromadzenia wiedzy o problemach społecznych dzielnicy.

Celem  przedsięwzięcia  było  wypracowanie  priorytetów  w  poszczególnych  kwestiach
społecznych,  określenie  zagrożeń  i  szans  rozwojowych  dzielnicy,  służących  poprawie
planowania  i  realizowania  działań  lokalnych.  Powstałe  priorytety  zostały  zaprezentowane
podczas konsultacji społecznych specjalistom z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej
oraz  przedstawicielom  organizacji  pozarządowych.  W  toku  konsultacji  zostały  także
zaproponowane przez uczestników przykładowe działania odpowiadające na problemy grup
społecznych.

Projekt Wola aktywnej Integracji był realizowany przez Zespół projektowy składający
się z:

•  koordynatora  i  asystenta  projektu,  którzy  byli  odpowiedzialni  za  prawidłowy  przebieg
realizacji projektu;

• 29 pracowników socjalnych, którzy zawarli 61 kontraktów socjalnych (60 kontraktów zostało
zakończonych pozytywnie, a 1 negatywnie), w tym jeden pracownik odpowiedzialny był za
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realizację  praktyk  pracowniczych,  współprowadzenie  Klubu  Ku  Aktywności  Zawodowej  i
grupy samopomocowej;

• coacha indywidualnego -psychologa,

• doradcy zawodowego-trenera;

• wsparciem merytorycznym dla pracowników zespołu projektu była superwizja.

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

Z zaplanowanej na realizację projektu w 2010 r. kwoty 615 000,00 zł wydatkowano
605 764,04 zł (98,5%), z czego 64 575 zł (100% planowanej kwoty) z wkładu własnego z
R85214  przeznaczone  na  wypłatę  zasiłków  dla  uczestników  projektu  i  541 189,04  zł
(98,32%) z R 85395 dotacji ze środków EFS na dofinansowanie projektu.

10.4.  ODBYWANIE  KARY  WYKONYWANIA  PRAC  SPOŁECZNIE  U ŻYTECZNYCH
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA

W 2010 r. zostały skierowane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli do OPS Dzielnicy
Wola m. st.  Warszawy 3 osoby w celu wykonania orzeczonej  kary w formie nieodpłatnej
kontrolowanej pracy na cele społeczne. Jedna z osób nie podjęła wykonywania orzeczonej
kary, 2 osoby są w trakcie realizacji nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.

10.5.  DZIAŁANIA  NA  RZECZ  ŚRODOWISKA  LOKALNEGO  (W  TYM  WSPÓŁPRACA
Z ORGANIZACJAMI POZARZ ĄDOWYMI)

Dla pełnej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, organizacji oparcia społecznego
dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  oraz  profilaktyki  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.

Szereg  podejmowanych  w  tym  zakresie  działań  zostało  szczegółowo  przedstawione
w poszczególnych  rozdziałach  sprawozdania  (jak  np.:  realizacja  programu  edukacji
środowiska  lokalnego  w zakresie  integracji  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  „Inny  nie
znaczy obcy” - informacja w R 9, działania z zakresu aktywizacji zawodowej dla społeczności
lokalnej- informacja w R 6).

Poniżej inne działania podejmowane przez OPS w tym zakresie:

• Od lipca 2010r. Ośrodek rozpoczął  współpracę  z Fundacją  „JEDEN DRUGIEMU”.
Pomiędzy  OPS a Fundacją  zostało  zawarte  porozumienie.  W ramach współpracy
Ośrodek  kierował  osoby  i  rodziny  pozostające  w  trudnej  sytuacji  życiowej,
uprawnione do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej do prowadzonego przez
Fundację  pierwszego  w  Polsce  sklepu  socjalnego.  Osoby  kierowane  do  sklepu
socjalnego  mogły  dokonywać  zakupów  artykułów  pierwszej  potrzeby  za  cenę
minimum 50% niższą  od ceny rynkowej. Sklep oferuje artykuły spożywcze, chemię
gospodarczą  oraz  środki  czystości.  Możliwość  korzystania  z  tej  formy  pomocy
efektywnie  obniża  koszty  codziennego utrzymania  osób i  rodzin  korzystających  z
pomocy społecznej. Do sklepu socjalnego kierowani byli seniorzy, rodzice samotnie
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wychowujący  dzieci  i  rodziny  wielodzietne.  Do  dnia  31  grudnia  2010  wydano  78
skierowań, dzięki którym z pomocy sklepu socjalnego skorzystało 199 osób.

• Kolejny  rok  Ośrodek  ściśle  współpracował  z  Zakładem  Gospodarowania
Nieruchomościami  Dzielnicy  Wola  m.st.  Warszawy. Celem  współpracy  jest
zapobieganie  marginalizacji  i  wykluczeniu  społecznemu  osób  i  rodzin,  które  ze
względu na to, iż znalazły się w trudnej sytuacji życiowej popadają w zadłużenia z
tytułu  nie  regulowania  czynszu  oraz  świadczeń  za  lokale  komunalne  na  terenie
Dzielnicy Wola. Ponadto współdziałanie służy zwiększeniu skuteczności udzielonego
wsparcia.  W  2010  roku  prowadzono  183  sprawach  dotyczących  zadłużeń
czynszowych  mieszkańców  Woli.  W  109  sprawach  Ośrodek  wydał  wnioski
popierające umorzenie  zadłużenia,  w 3 sprawach poparł  umorzenie  odsetek,  w 9
rozłożenie zaległości  na raty a w 1 odroczenie  spłaty zaległości.  W 51 sprawach
Ośrodek wydał opinie w sprawie zgłoszonej przez ZGN.

Na wnioski Ośrodka ZGN w 44 sprawach umorzył  zadłużenie czynszowe w całości,  w 8
sprawach odroczył termin spłaty, w 7 rozłożył na raty zaległości, a w 18 odmówił umorzenia
zaległości. Część  spraw jest jeszcze w trakcie rozpoznawania.

• W ramach zawartego porozumienia Ośrodek podjął współpracę z Fundacją Pomocy
Rodzinie „CZŁOWIEK W  POTRZEBIE ''  w ramach pilotażowego programu pomocy
postpenitencjarnej  dla  mieszkańców  Woli  przebywających  lub  opuszczających
zakłady karne, areszty śledcze, zakłady poprawcze oraz ich rodzin. Do uczestnictwa
w programie Ośrodek skierował 12 rodzin. Współpracę z Fundacją podjęło 6 rodzin
tj.15 osób. W ramach programu rodzinom udzielana jest pomoc w formie materialnej,
psychologicznej  oraz  doradztwa  zawodowego  i  prawnego.  Ponadto  w  ramach
współpracy, Fundacja zorganizowała dla 100 dzieci w dniu 17.12.2010 r. w Ośrodku
Kultury im. Stefana Żeromskiego imprezę  „Gwiazdkowa Niespodzianka”. W trakcie
imprezy dzieci  obejrzały sztukę  teatralną,  ugoszczone zostały poczęstunkiem oraz
otrzymały paczki  świąteczne.  Ponadto Fundacja przekazała dodatkowo 10 paczek
dla dzieci nie biorących udziału w spotkaniu gwiazdkowym.

• Ośrodek  współpracował  z  Polskim  Komitetem  Pomocy  Społecznej  w  zakresie
udzielania wsparcia osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Pracownicy OPS wydali 998 skierowań  po odbiór żywności finansowanej m. in. ze
środków U.E. Z pomocy tej skorzystało 1326 osób.

• Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia
Dzielnicy Wola m. st Warszawy ul. Syreny 18 skierował na kolonie letnie 150 dzieci.
Kolonie odbyły się w Białce Tatrzańskiej. Dwa turnusy zorganizowane były dla 100
uczniów szkół podstawowych, jeden dla 50 uczniów szkół gimnazjalnych.

• Ośrodek zorganizował dla podopiecznych Ośrodka szkolenie dotyczące oszczędnego
korzystania  z  energii.  Szkolenie  odbyło  się  w  ramach  programu  edukacyjnego
realizowanego  przez  Oddział  Centralnego  Urzędu  Regulacji  Energetyki  i
skierowanego  do  grup  gospodarstw  domowych  zagrożonych  zjawiskiem  ubóstwa
energetycznego.  W  celu  podniesienia  efektywności  pomocy  szkolenie  takie
przeprowadzone zostało także dla pracowników tut. Ośrodka. Szkolenie odbyło się w
Sali Sesji Urzędu Dzielnicy Wola.

• Pracownicy socjalni, jak co roku, brali udział w dniu otwartym organizowanym przez
Zakład  Ubezpieczeń  Społecznych  ul.  Wrocławska  20.  W  siedzibie  ZUS  osobom
zainteresowanym przedstawiali zakres działalności Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
zapoznawali z obowiązującymi aktualnie przepisami.
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• Pracownicy Ośrodka współpracowali z licznymi organizacjami pozarządowymi. Celem
współpracy  było  maksymalne  rozszerzenie  oferty  pomocy  i  przeciwdziałanie
wykluczeniu  społecznemu  poszczególnych  grup  klientów.  Oprócz  wymienionych
powyżej były to : Stowarzyszenie OD-DO (kursy zawodowe dla osób bezrobotnych),
Fundacją  „Sławek”  (kursy  zawodowe  dla  osób,  które  opuściły  Zakłady  Karne),
Towarzystwem  Przyjaciół  Szalonego  Wózkowicza  (wigilia  dla  osób
niepełnosprawnych), Fundacją  Integracja (poradnictwo psychologiczne i zawodowe
dla osób niepełnosprawnych), Fundacją Academia Iuris (pomoc prawna), Fundacją
Pomocy  Matematykom  i  Informatykom  Niepełnosprawnym  Ruchowo  (kursy
komputerowe i zawodowe).

• Kolejny raz pracownicy  Ośrodka przyłączyli się do ogólnoświatowej akcji ”Godzina
dla Ziemi”, mającej na celu promowanie działań związanych z walką z tzw. globalnym
ociepleniem.

• Pracownicy  Działu  Pomocy Specjalistycznej  są  uczestnikami  Kampanii  społecznej
„Dzieciństwo bez przemocy, „Bez klapsa” a także ambasadorami kampanii Fundacji
Dzieci Niczyje pn.”Zły Dotyk”.

• Ośrodek Pomocy Społecznej jest członkiem Porozumienia NIEBIESKA LINIA.

• We współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia, zorganizowano Wolski
Korowód  –  imprezę  plenerową  mającą  na  celu  upowszechnianie  lokalnej  oferty
pomocowej.

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

• Pracownicy  OPS  zaangażowani  są  w  pracę  Wolskiej  Koalicji  na  Recz
Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie,  prace  Dzielnicowego  Zespołu  ds.
Przeciwdziałania Przemocy, a także Wolskie Zespoły Interdyscyplinarne – zadanie i
udział pracowników OPS opisany w Programie II tj „Rodzina bez przemocy”- program
wsparcia i pomocy dla osób doznających przemocy, omówiony w rozdziale 6.

• Ośrodek  nawiązuje  współpracę  z  firmami  i  organizacjami  pozarządowymi  w  celu
wzbogacenia,  uatrakcyjnienia  oferty  realizowanych  programów  dla  rodzin  oraz
organizowanych przez Ośrodek imprez typu pikniki,  festyny. W 2010 roku były to:
WSS Społem, Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska, Firma
Coolfmix  -  usługi  transportowe  Piotr  Uszyński,  Wydawnictwo  Egmont  Polska
Sp.z.o.o, Fundacja „Jeden Drugiemu”, Fundacja dla Dobra Dziecka, Stowarzyszenie
RTC Warszawa Zamek.

10.6. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

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

ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY I USŁUGI

1 tryb przetarg nieograniczony  - dostawa

przedmiot zamówienia dostawa talonów uprawniających klientów Ośrodka Pomocy Społecznej do zakupu
asortymentu towarów codziennego użytku w placówkach handlowych znajdujących się
w Warszawie w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola i jej bliskim
sąsiedztwie
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wybrany Wykonawca „Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców WOLA,ul. Wolskiej 84/86, 01-141
Warszawa

termin realizacji umowy Umowa Nr  20/2010  zawarta w dniu  15 lutego 2010r.  na okres:  15.02 -31.12.2010r.

wartość umowy w PLN  300.000,00 zł

2 tryb zamówienie z wolnej ręki – usługa (z zastosowaniem art. 5 ust.1 – przed nowelizacją
ustawy)

przedmiot zamówienia realizacja środowiskowego programu wsparcia i pomocy dla rodzin wieloproblemowych
będących klientami OPS

wybrany Wykonawca KRA  Agnieszka Nieciecka
ul. Jana Żiżki 10, 03-117 Warszawa

termin realizacji umowy Umowa Nr 17/2010  z dnia 01.02.2010r.  zawarta na okres: 01.02 – 10.12.2010r.

wartość umowy w PLN 68.700,00 zł

3 tryb przetarg nieograniczony - usługa 

przedmiot zamówienia świadczenie  usługi  kompleksowego  sprzątania,  pomieszczeń  budynków zajmowanych
przez Zamawiającego:
- przy ul. Gen. J. Bema 91 w Warszawie - siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- przy ul. Żytniej 75/77 - siedzibie Działu Oparcia Społecznego  Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej.

wybrany Wykonawca  „DDD - KONKRET” Andrzej Baradziej, ul. Powązkowska  80 m 9, 01-728 Warszawa, 

termin realizacji umowy Umowa  Nr   230/2010  zawarta w dniu  01 marca 2010r.  na okres:  01.03 – 30.11.2010r.

wartość umowy w PLN   57.151,44 zł

4 tryb przetarg nieograniczony - usługa ((z zastosowaniem art. 5.1)

przedmiot zamówienia świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczo – readaptacyjnych na rzecz osób
powyżej 60 roku życia z zaburzeniami psychicznymi, w tym: z zespołami otępiennymi,
chorobą Alzheimera, depresyjnymi, organicznymi, psychozami starczymi, chorych u
których przeważają objawy negatywne choroby psychicznej, mieszkańców Dzielnicy
Wola wymagających opieki i pielęgnacji w miejscu zamieszkania

wybrany Wykonawca Fundacja ZDROWIE, ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa

termin realizacji umowy Umowa   Nr 29/2010   zawarta w dniu 23 kwietnia 2010r.  na okres:  01.05 - 30.11.2010
roku

wartość umowy w PLN 241.500,00 zł

5 tryb przetarg nieograniczony - usługa  ((z zastosowaniem art.5.1)

przedmiot zamówienia świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w zakresie
rehabilitacji fizycznej  i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu /w

zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz.U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) /, dla mieszkańców Dzielnicy Wola

w Warszawie, z wyłączeniem osób psychicznie chorych

wybrany Wykonawca Fundacja ZDROWIE  ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa
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termin realizacji umowy Umowa   Nr  32/1010  zawarta w dniu 13 maja 2010r.  na okres: 01.06 - 15.12.2010r.

wartość umowy w PLN 99 450,00 zł

6 tryb przetarg nieograniczony - usługa ((z zastosowaniem art. 5.1)

przedmiot zamówienia organizacja w okresie wakacji   pobytu szkoleniowo-integracyjnego  z podziałem na 2
części  z dopuszczeniem składania ofert częściowych: CZĘŚĆ 1 - dla matek z dziećmi
realizowanego w ramach projektu „Wola aktywnej integracji” współfinansowanego przez
Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  z  Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. CZĘŚĆ 2 - dla rodzin zastępczych

Postępowanie unieważnione

7 tryb przetarg nieograniczony - usługa (z zastosowaniem art. 5.1)

przedmiot zamówienia świadczenie usług pogrzebowych  na rzecz osób zmarłych z terenu Dzielnicy Wola m. st.
Warszawy, którym Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany zapewnić sprawienie
pogrzebu, stosownie do art. 17 ust 1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o
pomocy społecznej  (tekst jednolity Dz. U.  z 2009r.  Nr 175,  poz. 1362  ze
zmianami)   oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

wybrany Wykonawca Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o., 
ul. Redutowej 25,  01-106 Warszawa, 

termin realizacji umowy Umowa Nr  36/2010  zawarta w dniu  02 czerwca 2010r. na okres: 02.06 – 30.11.2011r.

wartość umowy w PLN 190.460,00 zł   /netto: 178.000,00 zł/

8 tryb przetarg nieograniczony  - usługa (z zastosowaniem art. 5.1)

przedmiot zamówienia świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,  w tym również dla osób z autyzmem oraz osób

niepełnosprawnych intelektualnie, w miejscu ich zamieszkania,
mieszkańców Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

wybrany Wykonawca Fundacja ZDROWIE, ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa

termin realizacji umowy Umowa Nr  35/2010 zawarta w dniu 02 czerwca 2010r. na okres:  02.06 -  31.12.2010r. 

wartość umowy w PLN  68.110,00 zł

9 tryb przetarg nieograniczony  - usługa

przedmiot zamówienia dozorowanie w dwóch obiektach Zamawiającego:
- w siedzibie Ośrodka przy ul. Gen. J. Bema 91 
- w siedzibie Działu Pomocy Specjalistycznej przy ul. Karolkowej 58 A  

wybrany Wykonawca OCHRONA-GOT S.C. T.R. GRĘDA, A. JANDUŁA
ul. Stołeczna 89,   05-860 Płochocin

termin realizacji umowy Umowa  Nr 54/2010  zawarta w dniu 05 lipca 2010r.  na okres  od  06.07 – 17.01.2011r.

wartość umowy w PLN  33.080,00  zł

10 tryb przetarg nieograniczony  - usługa
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przedmiot zamówienia Organizacja w okresie wakacji  pobytu szkoleniowo-integracyjnego  z podziałem na 2
części  z dopuszczeniem składania ofert częściowych: CZĘŚĆ 1 - dla matek z dziećmi
realizowanego w ramach projektu „Wola aktywnej integracji” współfinansowanego przez
Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  z  Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. CZĘŚĆ 2 - dla rodzin zastępczych

Postępowanie unieważnione

11 tryb Negocjacje w sprawie zamówienia na podstawie umowy ramowej zawartej przez Miasto
Stołeczne Warszawa pl. Bankowym 3/5, 00-950 Warszawa,

przedmiot zamówienia świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla potrzeb
Zamawiającego wraz z dostawą urządzeń oraz z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami
SIM

wybrany Wykonawca POLKOMTEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa

termin realizacji umowy Umowa Nr 43/2010  zawarta w  dniu 16.06.2010r.  na okres: 26.06 – 30.11.2011r. w
sprawie zamówienia na podstawie umowy ramowej nr BI/B/X/2/2/4/120/10-11 z dnia
23.04.2010 roku

wartość umowy w PLN 20.000,00 zł

12 tryb zamówienie z wolnej ręki – usługa (z zastosowaniem art. 5 ust.2)

przedmiot zamówienia organizacja w okresie wakacji   pobytu szkoleniowo-integracyjnego  z podziałem na 2
części  z dopuszczeniem składania ofert częściowych: CZĘŚĆ 1 - dla matek z dziećmi
realizowanego w ramach projektu „Wola aktywnej integracji” współfinansowanego przez
Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  z  Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. CZĘŚĆ 2 - dla rodzin zastępczych

wybrany Wykonawca:

część 1 i część 2

„JAR” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Fliegera nr 12, lok. 5,  40-053
Katowice Oddział w Staszowie, kod 28-200, ul. Hanki Sawickiej 5,

Część 1

termin realizacji umowy
Umowa   Nr  55/2010/EFS zawarta w dniu  06 lipca  2010 roku na okres: 11.07 –
24.07.2010r. 

wartość umowy w PLN 74.415,00 zł

Część 1

termin realizacji umowy
Umowa   Nr  56/2010 zawarta w dniu  06 lipca  2010 roku na okres: 01.08 – 14.08.2010r.

wartość umowy w PLN 33.775,00 zł

13 tryb zamówienie z wolnej ręki - zamówienie uzupełniające (art. 67, ust. 1 pkt 6) - usługa

przedmiot zamówienia świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie pielęgnacji osób
wymagających opieki w domu na rzecz osób wymagających opieki w miejscu
zamieszkania, mieszkańców Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, 

wybrany Wykonawca Agencja Służby Społecznej B. Kościelak Spółka Jawna, 
ul. Kwiatowa 7A, 02-579  Warszawa,

termin realizacji umowy Umowa  Nr 68/2010  zawarta w dniu 05.08. 2010r.  na okres: od  01.09.2010r. do
31.03.2011r.  

wartość umowy w PLN 113.400,00 zł

14 tryb przetarg nieograniczony  - usługa (z zastosowaniem art.5.1)
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przedmiot zamówienia przygotowanie i wydawanie gorących obiadów  w stołówce Wykonawcy znajdującej się
na terenie Dzielnicy Wola, dla klientów będących świadczeniobiorcami Ośrodka Pomocy
Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy 

Postępowanie unieważnione 

15 tryb przetarg nieograniczony  - usługa  (z zastosowaniem art.5.1)

przedmiot zamówienia świadczeniu usług opiekuńczych o charakterze gospodarczym, na rzecz osób
wymagających opieki w miejscu zamieszkania, mieszkańców Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy,   z podziałem na 4 części: część  I -rejon I, obszar  środkowy -kierunek
północ- południe Dzielnicy Wola, część  II -rejon II,   obszar  zachodni Dzielnicy Wola,
część  III -rejon III,  obszar  północno - wschodni Dzielnicy Wola, część  IV -rejon

IV,  obszar  południowo-wschodni Dzielnicy Wola.

rejon I
wybrany Wykonawca

Firma „GWARANT” - Tomczyk Spółka Jawna 
ul. Rynek 3A, 67-200 Głogów

termin realizacji umowy Umowa  Nr  94/2010 zawarta w dniu 21.10.2010r.  na okres:   01.12.2010r. - 30.11.2011
roku

wartość umowy w PLN 505.530,00 zł

rejon II
wybrany Wykonawca

Agencja Służby Społecznej B. Kościelak Spółka Jawna, 
ul. Kwiatowa 7A, 02-579  Warszawa,

termin realizacji umowy Umowa  Nr 86/2010 zawarta w dniu 22.10.2010r. na okres:  01.12.2010r. - 30.11.2011
roku

wartość umowy w PLN 598.345,00 zł 

 rejon III
wybrany Wykonawca

Mazowieckim Zarządem Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, 
ul. Hoża 62, 00-682 Warszawa

termin realizacji umowy Umowa  nr 93/2010 zawarta w dniu  21.10.2010r.  na okres:   01.12.2010r. - 30.11.2011
roku

wartość umowy w PLN 557.505,00 zł

rejon IV
wybrany Wykonawca

Agencja Służby Społecznej B. Kościelak Spółka Jawna, 
ul. Kwiatowa 7A, 02-579  Warszawa, 

termin realizacji umowy Umowa  Nr  87/2010 zawarta w dniu 22.10.2010r.  na okres:   01.12.2010r. -
30.11.2011r.

wartość umowy w PLN 663.320,00 zł

16 tryb przetarg nieograniczony  - usługa (z zastosowaniem art.5.1)

przedmiot zamówienia przygotowanie i wydawanie gorących obiadów  w stołówce Wykonawcy znajdującej się
na terenie Dzielnicy Wola, dla klientów będących świadczeniobiorcami Ośrodka Pomocy
Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy 

wybrany Wykonawca:

część 1, część 2, część 3

Agencja Służby Społecznej B. Kościelak Spółka Jawna
ul. Kwiatowa 7A, 02-579  Warszawa

Część 1

termin realizacji umowy
Umowa  nr  98/2010 zawarta w dniu 28.10.2010r.  na okres:  01.12 -  30.11.2011 roku

wartość umowy w PLN 246.474,50 zł  /netto:  230.350,00 zł/
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Część 2

termin realizacji umowy
Umowa  nr  99/2010 zawarta w dniu 28.10.2010r.  na okres:  01.12 -  30.11.2011 roku

wartość umowy w PLN  246.474,50 zł  /netto:  230.350,00 zł/

Część 3

termin realizacji umowy
Umowa  nr  100/2010 zawarta w dniu 28.10.2010r.  na okres:  01.12 -  30.11.2011 roku

wartość umowy w PLN 48.021,60 zł  /netto: 44.880,00/

17 tryb przetarg nieograniczony - usługa (z zastosowaniem art. 5.1)

przedmiot zamówienia świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczo – readaptacyjnych na rzecz osób
powyżej 60 roku życia z zaburzeniami psychicznymi, w tym: z zespołami otępiennymi,
chorobą Alzheimera, depresyjnymi, organicznymi, psychozami starczymi, chorych u
których przeważają objawy negatywne choroby psychicznej, mieszkańców Dzielnicy
Wola wymagających opieki i pielęgnacji w miejscu zamieszkania

wybrany Wykonawca Fundacja ZDROWIE, ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa

termin realizacji umowy Umowa  Nr 106/2010 zawarta w dniu 08.11.2010r.  na okres:   0.12.2010r. -  30.11. 2011
r.

wartość umowy w PLN 369.600,00 zł

18 tryb przetarg nieograniczony

przedmiot zamówieniadostawa sprzętu komputerowego do siedziby Zamawiającego przy ul. Gen. J. Bema 91 w
Warszawie,  z podziałem na 3 części z dopuszczeniem składania ofert częściowych:
CZĘŚĆ 1: Dostawa obejmuje: zestawy komputerowe w dwóch specyfikacjach,
odpowiednio 5 i 12 sztuk oraz dwie drukarki laserowe A4.
CZĘŚĆ 2: Dostawa obejmuje: przełącznik sieciowy oraz dwa moduły SFP gigabit
ethernet do przełącznika Cisco 3560-24PS-S
CZĘŚĆ 3: Dostawa obejmuje: serwer stelażowy 2U

Część 1

wybrany Wykonawca

SET - UP SYSTEMY KOMPUTEROWE Możdżonek Grażyna, 
ul. Płowiecka 70, 04-501 Warszawa

termin realizacji umowy Umowa  Nr   103/2010 zawarta w dniu 05.11.2010 r. na okres: 05.11 - 18.11.2010r.

wartość umowy w PLN 51.473,02 zł

Część 2

wybrany Wykonawca
ANNCOMP  I®  Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Człuchowskiej 37, 01-360  Warszawa,

termin realizacji umowy Umowa  Nr  104/2010 zawarta w dniu: 04.11.2010r. na okres: 04.11 – 18.11.2010r.

wartość umowy w PLN 5.868,20 zł

Część 3

wybrany Wykonawca
SYSTEM DATA Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec,

termin realizacji umowy Umowa  Nr   105/2010 zawarta w dniu 04.11. 2010 roku  na okres: 04.11 – 18.11.2010r.

wartość umowy w PLN 13.916,54 zł
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19 tryb zamówienie z wolnej ręki - zamówienie uzupełniające  (art. 67, ust. 1 pkt 6) - usługa

przedmiot zamówienia świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, w tym również dla osób z autyzmem oraz osób niepełnosprawnych
intelektualnie, w miejscu ich zamieszkania, mieszkańców Dzielnicy Wola m. st.
Warszawy, zwanych dalej świadczeniobiorcami

wybrany Wykonawca Fundacja  „Zdrowie” 
 ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa

termin realizacji umowy Umowa Nr 122/2010 zawarta w dniu  01.12.2010r. na okres: od 01.12 – 31.12.2010r.   

wartość umowy w PLN  19.992,00 zł 

20 tryb przetarg nieograniczony (z zastosowaniem art. 5 ust.1)

przedmiot zamówienia realizacja usług cateringowych polegających na dostarczaniu przygotowanych przez
Wykonawcę gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych klientom
Działu Oparcia Społecznego Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola przy ul.
Żytniej 75/77 w Warszawie, 

wybrany Wykonawca „AKCENT CATERING” SP. z o o.,  ul. Graniczna nr 41, 05-090 Sękocin Stary,

termin realizacji umowyUmowa Nr 125/2010 zawarta w dniu   09.12.2010r. na okres:  03.01 – 30.11. 2011 roku. 

wartość umowy w PLN 70.405,06 zł 

21 tryb zamówienie z wolnej ręki - zamówienie uzupełniające  (art. 67, ust. 1 pkt 6) - usługa

przedmiot zamówieniaŚwiadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń budynków zajmowanych przez
Zamawiającego:

- przy ul. Gen. J. Bema 91 w Warszawie - siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- przy ul. Żytniej 75/77 - siedzibie Działu Oparcia Społecznego  Ośrodka Pomocy Społecznej

wybrany Wykonawca  „DDD - KONKRET”   Andrzej Baradziej,  
ul. Powązkowska  80 m 9, 01-728 Warszawa

termin realizacji umowy Umowa  Nr 112/2010 zawarta w dniu  24.11.2010r. na okres: 01.12.2010r. - 31.03.2011r.

wartość umowy w PLN 21 428,08 zł

22 zamówienie z wolnej ręki - art. 67.1.a i b - usługa

przedmiot zamówienia realizacja powszechnych usług pocztowych, obejmujących wykonanie polecenia
doręczenia adresatowi w kraju określonej kwoty pieniężnej, przez operatora publicznego
na podstawie przekazu pocztowego

wybrany Wykonawca Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 26,
00-940 Warszawa w ramach którego działa Centrum Poczty Oddział Rejonowy
Warszawa Południe z siedzibą w Warszawie przy ulicy Towarowej 5,

termin realizacji umowy Umowa   Nr  SF-7/2011   zawarta w dniu  23.12.2010r.  na okres: 01.01 - 31.12.2011r.

wartość umowy w PLN 120.000,00

23 tryb zamówienie z wolnej ręki - art. 67.1.a i b - usługa

przedmiot zamówienia realizacja powszechnych usług pocztowych, polegających na przyjmowaniu,
przemieszczaniu i doręczaniu  przesyłek listowych  o wadze do 50 gram

wybrany Wykonawca Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 26,
00-940 Warszawa w ramach którego działa Przedstawicielstwo Handlowe Warszawa 2,
ul.  Świętokrzyska 31/33, 00-941 Warszawa
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termin realizacji umowy Umowa   Nr  2429/CP RPH13-4/2010/D zawarta w dniu 14.12.2010r. na okres: 01.01 -
31.12.2011r.

wartość umowy w PLN 80.000,00 zł

24 tryb zamówienie z wolnej ręki - zamówienie uzupełniające  (art. 67, ust. 1 pkt 6) - usługa

przedmiot zamówienia realizacja zamówienia polegającego na dozorowaniu w dwóch obiektach
Zamawiającego:
- w siedzibie Ośrodka przy ul. Gen. J. Bema 91
- w siedzibie Działu Pomocy Specjalistycznej przy ul. Karolkowej 58 A  

wybrany Wykonawca OCHRONA-GOT S.C. T.R. GRĘDA, A. JANDUŁA
ul. Stołeczna 89,  kod 05-860 Płochocinie

termin realizacji umowy Umowa Nr  126/2010 zawarta w dniu   09.12.2010r. na okres:  18.01 – 31.03.2011 r.

wartość umowy w PLN 12.405,00 zł 

25 tryb zamówienie z wolnej ręki - zamówienie uzupełniające  (art. 67, ust. 1 pkt 6) - usługa

przedmiot zamówienia świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, w tym również dla osób z autyzmem oraz osób niepełnosprawnych
intelektualnie, w miejscu ich zamieszkania, mieszkańców Dzielnicy Wola m. st.
Warszawy, zwanych dalej świadczeniobiorcami

wybrany Wykonawca Fundacja  „Zdrowie” 
 ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa

termin realizacji umowy Umowa Nr 135/2010 zawarta w dniu  21.12.2010r. na okres: od   01.01 – 31.01.2011r.

wartość umowy w PLN 14.063,00 zł

Ogółem przeprowadzono 25 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w tym:
− w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzono 15 postępowań,
− w trybie zamówienia z wolnej ręki przeprowadzono 9 postępowań,
− jednego zamówienia udzielono w ramach umowy ramowej,
− 3 postępowania unieważniono.
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11. WNIOSKI ORAZ PLANY I ZAMIERZENIA NA 2011 ROK.

Jak wynika z przedstawionych w sprawozdaniu danych i analiz w 2010 r. z pomocy
i wsparcia udzielonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
w formie materialnej, rzeczowej lub usługowej, tj. w formie świadczenia pomocy społecznej
przyznawanego  decyzją  administracyjną  skorzystało   5221 osób  w  4.146 rodzinach
( w 2009 r.- 4.173) .  Systematycznie wzrasta   liczba osób , które skorzystały z pomocy po
raz pierwszy  –  w 2010  roku było to  1 425 osób  (w 2009 - 1.237 osób ;1.101 w 2008 r.;
1.078 w 2007 r.). Z wszystkich form pomocy ośrodka w roku 2010 skorzystało 4597 rodzin,
w  których  żyje  8213  osób  co  stanowi  w  stosunku  do  danych  GUS  6  %  wszystkich
mieszkańców Dzielnicy Wola. 

Plan budżetu na rok 2011 wynosi 17.996.953 zł. Skonstruowany zgodnie z wytycznymi
Skarbnika M.St. Warszawy w odniesieniu do planu obowiązującego na dzień  30.06.2010r
jest o  o 2.899.830 zł ni ższy  w stosunku do planu z pierwszego półrocza 2010 roku. 

Jak wskazano w rozdziale 7, aż 943 osoby korzystały z pomocy usługowej w 2010 r.,
z czego 30% po raz pierwszy. Pomoc ta oferowana osobom niesamodzielnym (samotnym
i  pozbawionym  z  rożnych  względów  wsparcia  rodziny,  starszym,  niepełnosprawnym)
wymaga  systematycznego  monitoringu,  stałego  kontaktu  z  osobami  korzystającymi  ze
wsparcia , bieżącej analizy zmieniających się potrzeb. Liczba osób wymagających tej formy
pomocy,  struktura  demograficzna  dzielnicy  (  27%  mieszkańców  to  osoby  w  wieku
poprodukcyjnym) były przesłankami  do utworzenia,  w strukturach ośrodka od 1 stycznia
2011 roku planowanego od kilku lat Działu Usług Opiekuńczych. 
Realizacja zadania własnego gminy,  jakim jest świadczenie usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania,  na  jak  najwyższym   poziomie,   uznawana  jest  w  OPS  Wola   za  jeden
z  najważniejszych  priorytetów.  W  roku  2010  mieszkańcy  Dzielnicy  Wola  objęci  byli
5  rodzajami  usług  opiekuńczych.  Drastyczne  zmniejszenia  budżetu  na  rok  2011  będzie
skutkowało   ograniczeniem  ilości  świadczeniobiorców   oraz  całkowitym  zaprzestaniem
realizacji usług usprawniających.

Kolejnym priorytetowym zadaniem jest zapewnienie gorącego, dwudaniowego obiadu
dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, a także pomoc na zakup żywności. W roku 2010
wydatkowaliśmy na ten cel 3.005.095 zł. Z pomocy w formie obiadów skorzystało 1.637 osób
,  a  pomocą  na  żywność  objęliśmy  3.759  osób.  W  bud żecie  na  rok  2011  środki  na
realizacj ę  tego zadania  zabezpieczaj ą  tylko  50 % potrzeb.

Od  lat  w  Dzielnicy  Wola  najczęstszymi  powodami  korzystania  z  pomocy  są:
długotrwała  choroba  i  niepełnosprawność  ,  a  63%  świadczeniobiorców  w  2010  roku
stanowiły  osoby  prowadzące  jednoosobowe  gospodarstwa  domowe.   W  rozdziale
5  wskazano  iż   pomoc  finansowa  przyznawana  była  głównie  (  poza  dożywianiem  )  na
dofinansowanie zakupu energii elektrycznej i gazu, leków, opłat czynszu i zakup odzieży.
Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń pomocy społecznej pozostają  od czterech
lat  na  tym samym  poziomie  i  wynoszą  477  zł.  dla  osoby  samotnej  i  351  zł  na  osobę
w rodzinie. Zmniejszenie o 54 %  w budżecie  na rok 2011  środków na zasiłki  celowe
i celowe specjalne ograniczy liczbę  osób korzystających z tej formy pomocy i drastycznie
obniży wysokość zasiłków. 

Systematycznie  rozwijamy  i  widzimy  potrzebę  dalszego  rozwoju  pomocy
niematerialnej, „wieloaspektowej”, realizowania równolegle, ale w synchronizowany sposób,
rożnych  form  wsparcia,  stosując   aktywne  metody  pracy  socjalnej  takie  jak:  kontrakty
socjalne,  zespoły  interdyscyplinarne.  Znacząco   wzrosła  liczba  rodzin  objętych  pracą
socjalną  –  4274  rodziny  w  stosunku  do  2970  rodzin  w  roku  ubiegłym.  Kompleksowe,
aktywizujące formy wsparcia dają  największe szanse skuteczności oddziaływań. Są jednak
bardzo  czasochłonne,  wymagają  systematycznych  kontaktów  pracownika  z  klientem
i  rodziną  oraz  długotrwałej  współpracy.  Należy  podkreślić  iż  każdy  pracownik  socjalny
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prowadzi,  często  bardzo  skomplikowane,  postępowanie  administracyjne  poprzedzające
wydanie decyzji administracyjnej - w 2010 wydano 27.650 decyzji, co daje średnio ponad
500 postępowań na jednego pracownika socjalnego.
Działania  podejmowane  przez  profesjonalnie  przygotowaną  kadrę  specjalistów  ośrodka
(73% zatrudnionych posiada  wykształcenie wyższe)  przynoszą  wymierne efekty.  Między
innymi wzrasta liczba noworozeznanych środowisk wymagających wsparcia, zmniejsza się
natomiast liczba (o 2,4% mniej niż w roku 2009)  osób korzystających z pomocy z powodu
bezrobocia mimo iż liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jest o 981
osób  wyższa niż w poprzednim roku.  
Konieczne jest zwiększenie zatrudnienia. Zwiększenie zatrudnienia pracowników socjalnych
jest także  wymogiem  określonym  w przepisach ustawy o pomocy społecznej, która w art
110 ust 11 zobowiązuje do zatrudnienia 1 pracownika socjalnego na 2000 mieszkańców.
Osiągnięcie  ustawowego standardu jest również wymagane  przy  ubieganiu się o  środki
z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów mających na celu działania
zapobiegające wykluczeniu społecznemu mieszkańców Woli ( realizowanych przez OPS od
2006 r.  W roku 2010 Ośrodek Pomocy Dzielny Wola został  wyróżniony przez Marszałka
Województwa  Mazowieckiego  za  aktywną  i  wyróżniającą  się  realizację  projektów
systemowych w latach 2008 – 2010. W roku 2011 nie spełnienie tego warunku, nie będzie
dyskwalifikujące,  pod  warunkiem  złożenia  szczegółowego  wyjaśnienia  przyczyn  braku
określonego ustawowo standardu oraz oświadczenia kiedy wymóg ten zostanie osiągnięty.
Ośrodek w 2010r  zatrudniał,  jak wskazano w rozdziale 3 – 60  pracowników socjalnych
w tym w tzw. rejonach opiekuńczych 54 ( w roku 2009 - 49). W zależności  od przyjęcia
liczby mieszkańców Dzielnicy Wola wg danych GUS , czy Delegatury Biura  Administracji
i  Spraw  Obywatelskich,  dla  osi ągnięcia  ustawowego  standardu  niezb ędne  jest
zatrudnienie  dodatkowo 9 lub 7 pracowników socjaln ych.

Od  lat   praca  z  rodziną,  w  tym  z  rodziną  wykluczoną  społecznie  i  zagrożoną
wykluczeniem społecznym jest priorytetem Ośrodka. Realizowane przez OPS Wola działania
znakomicie wpisują  się  w cele Miasta St.  Warszawy wytyczone w uchwalonej  w grudniu
2008  roku  Społecznej  Strategii  Warszawy.  Dla  rodzin  wieloproblemowych   z  deficytami
w sferze opiekuńczo - wychowawczej planujemy  rozszerzać wymiar i zakres indywidualnej,
intensywnej  pracy  socjalno  -wychowawczej  i  pomocy  pedagogiczno  –  psychologicznej,
opartej  na koncepcji pracy  asystenta rodziny. Ponadto w związku z włączeniem dzielnicy
Wola  w  obszar  realizacji  programu  miejskiego  „Dobry  Rodzic  –  Dobry  Start”,  który
adresowany  jest  do  rodzin  z  małymi  dziećmi,  zamierzamy  kontynuować  program
„Odpowiedzialna  mama”  oraz  dodatkowo  przeprowadzić  warsztaty  dla  rodziców
wychowujących dzieci w wieku 0-3 lata,  pn. „Bez klapsa”. 
Także systematycznie będziemy rozwijać ofertę działań na rzecz ofiar przemocy, rozszerzać
zakres,  upowszechniać  i  doskonalić  metodę  pracy  interdyscyplinarnej,  co  spójne  jest
z  zapisami  ustawy  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie  z  dnia  10  czerwca  2010  r.
Zwiększa  się  liczba  rodzin  w  których  zdiagnozowano   przemoc  domową.  W roku  2010
o 50 % wzrosła  liczba  seniorów korzystających  z  adresowanego do tej  grupy  wiekowej
programu przeciwdziałania przemocy „Starszy Pan, Starsza Pani”. W nasze ocenie nie jest
to skutek rozszerzania się tego problemu  w dzielnicy Wola , ale ustawicznego zwiększania
kompetencji  specjalistów ośrodka w diagnozowaniu  tego zjawiska,  efekt  pracy  zespołów
interdyscyplinarnych  oraz  aktywnego  i  konsekwentnego  prowadzenia  kampanii
informacyjnych. 
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