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Ośrodka Pomocy Społecznej  
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 za rok 2014 
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CEL POMOCY SPOŁECZNEJ 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
/ t. j. Dz. U. 2015, poz. 163 z późn. zm./  



MISJA OŚRODKA 

PORADA 

WSPARCIE 

POMOC 



Dzielnicę Wola zamieszkuje 

  

133.474 mieszkańców 

Źródło informacji: 
Dane Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Dzielnicy Wola, 
według stanu na dzień 31.12.2014 r. 

2011 r.  2012 r. 2013 r. 2014 r. 

Pobyt stały 128.944 128.402 127.771 127.318 

Pobyt czasowy 4.851 4.891 5.669 6.156 

Razem 133.795 133.293 133.440 133.474 

STRUKTURA DEMOGRAFICZNA DZIELNICY WOLA 
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UDZIAŁ % MIESZKAŃCÓW W GRUPACH WIEKOWYCH Z PODZIAŁEM NA PŁEĆ 



Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy 

określone są jego statutem nadanym przez Radę Miasta Stołecznego 

Warszawy Uchwałą nr XXIX/918/ 2008 z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie 

nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy – zał. nr 17.  

 

Przywołany  statut był kilkukrotnie zmieniany, w tym w 2014 r.  

w związku wprowadzeniem zadań: 

 

 organizacji i prowadzenia specjalistycznego poradnictwa,  

 

 przygotowania dokumentacji niezbędnej do wydania przez dyrektora           

WCPR decyzji w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej  

 

 przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych w celu 

potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegająca się  

o zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych, na podstawie ustawy  

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.  

 
(Uchwała nr LXXXII/2122/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4.06.2014 r. 

zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej  

m.st. Warszawy) 

REGULACJE PRAWNE 



Zgodnie z zapisami statutu Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy   

w 2014 r. działał na podstawie: 

 

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

 

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

 

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

 

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych 
( t.j. Dz. U. 2015, poz. 581 ze zm.) 

 

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

 

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

 

 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1493 ze zm.) 

 

REGULACJE PRAWNE cd. 



 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i 

okresu powojennego 
(Dz. U. 2012, poz. 400 ze zm.) 

 

 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów  
(Dz. U. 2014, poz. 567) 

 

 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 
(Dz. U. 2011, Nr 231, poz. 1357 ze zm.) 

 

 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
( t.j. Dz. U.  2014, poz. 1181 ze zm.) 

 

 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. 2013, poz. 267 ze zm.) 

 

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

 

 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  
( Dz. U. 2012, poz.  1015 ze zm.) 

 

 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
( Dz. U.  2013, Nr 223, poz. 907 ze zm.) 

 
 
 

REGULACJE PRAWNE cd. 



Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. w Ośrodku zatrudnionych było: 

 

139 pracowników na 137,50 etatach 
 

Szeroki zakres realizowanych w Ośrodku zadań wymaga zatrudnienia dobrze 

przygotowanej, wykształconej kadry.  

 

Wśród etatowych pracowników OPS: 

 

116 osób – 83,45 % na wykształcenie wyższe (przede wszystkim 

pedagogiczne, politologiczne, socjologiczne, psychologiczne, 

resocjalizacyjne, prawne i ekonomiczne) 

14 osób – 10,07 % ma wykształcenie średnie pomaturalne (przede 

wszystkim w zakresie pracy socjalnej) 

 7 osób – 5,04 % ma wykształcenie średnie 

 2 osoby – 1,44 % ma wykształcenie zawodowe i niższe. 
 

ZATRUDNIENIE W OPS 



W 2014 roku budżet Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola        

m. st. Warszawy stanowiła kwota: 

  

25.108.804,00 zł 
wykonanie budżetu wyniosło:  

99,83%  
 
 

m. st. Warszawy  

 64% 

Budżet Państwa 

33% 

Unia   
Europejska 

 3% 

BUDŻET OPS I JEGO STRUKTURA 



Liczba osób korzystających z pomocy społecznej: 

 

 6. 555 ( 5 %)  

liczba 
mieszkańców 

95% 

liczba osób 
objętych pomocą 

OPS 
 5% 

POMOC UDZIELONA PRZEZ OPS W 2014 R. 



Podstawą do przyznania świadczeń finansowych, rzeczowych 

oraz w formie usług opiekuńczych z pomocy społecznej jest 

każdorazowo przeprowadzany wywiad środowiskowy 

uzupełniony o dokumenty potwierdzające informacje 

zebrane podczas wywiadu. 

 

 

Łącznie w 2014 r. wydanych zostało 24.066 decyzji 

administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy 

społecznej dla 4.197 osób (w 3.241 rodzinach, w których żyje 

5.767 osób). 

 

 

Procedurze odwoławczej poddane zostały 83 decyzje 

administracyjne, co stanowi zaledwie 0,35 % wszystkich 

wydanych decyzji. 
 



W praktyce zawsze mamy do czynienia z ubóstwem w rodzinie i innymi 

towarzyszącymi mu licznymi okolicznościami i problemami. 
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POWODY KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ 



Zasiłki celowe przeznaczone są na zaspokojenie podstawowej potrzeby  

bytowej. 

 

W 2014 r. przyznano zasiłki celowe i celowe specjalne na: 
 

I. zakup żywności 1979 osobom, o łącznej wartości: 1.175 047,35 zł 
   ( średnia wartość świadczenia wyniosła: 181,25 zł) 

 

II. opłatę energii 1085 osób, o łącznej wartości: 416.024 zł 
   ( średnia wartość świadczenia wyniosła: 161,69 zł) 

 

III. dofinansowanie  938 osób, o łącznej wartości 215.020 zł 

      zakupu leków (średnia wartość świadczenia wyniosła: 110,00 zł) 

 

IV. zakup odzieży 679 osób, o łącznej wartości: 229.679 zł 
   ( średnia wartość świadczenia wyniosła: 177,49 zł) 

 

V. opłacenie czynszu 462 osób, o łącznej wartości: 217.559 zł 
   ( średnia wartość świadczenia wyniosła: 260,55 zł) 

 
 

 

GŁÓWNE CELE PRZYZNAWANIA ZASIŁKÓW CELOWYCH 



WSPARCIE RODZIN Z PROBLEMAMI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYMI 

Program Pomocy Dziecku i Rodzinie 

 

• WUW 

• WUP 

• Zabawa, mama i ja 

 

•Interwencja 

•Monitoring 

•Zespoły 
interdyscyplinarne 

 
• „Maminki „ 

• „Odpowiedzialna 
Mama” 

 

•od 2005 
 

•139 rodzin  
 

•Rodziny dzieci w 
pieczy zastępczej  
i zapobieganie 

Asysta 
rodzinna  

Programy 
środowiskowe 

dla rodzin 

Formy 
grupowe 

Interwencja 



PROGRAMY ŚRODOWISKOWE DLA RODZIN 

„Maminki” 

• Grupa dla mam 
 i równolegle dla dzieci;  
1 raz w  tygodniu 
 

• Warsztaty dla mam  
i dzieci 
 

• Praca w środowisku;  
2 razy w miesiącu 
 

• Spotkania integracyjne  
5 razy w roku 

„Odpowiedzialna mama” 

• Praca w środowisku 
 

• Edukacja zdrowotna,  
o rozwoju dziecka, 
higiena i pielęgnacja 
 

• Samopomoc 
 

• Częstotliwość 
dostosowana do 
potrzeb 



PROGRAMY ŚRODOWISKOWE DLA RODZIN 

Pilotaż- usługi dla rodzin z dziećmi w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej 



GRUPY DLA RODZICÓW 

Warsztaty 
Umiejętności 

Wychowawczych 

•Opracowane na 
podstawie 
koncepcji Gordona 
„Wychowanie bez 
porażek” 
 
 

•2 edycje po 10 
spotkań 
 ( 21 rodzin) 
 

•Równolegle 
opieka nad 
dziećmi 

Warsztaty 
Umiejętności 

Psychospołecznych 

•Dla absolwentów 
innych 
programów 
 

•Forma łączona: 
psychoedukacja, 
warsztaty, grupa 
wsparcia 
(1 raz w tygodniu) 
 

•Równolegle 
opieka nad 
dziećmi 
 

• dwa spotkania 
integracyjne 
 

Zabawa , mama i ja 

•Warsztaty dla 
rodziców małych 
dzieci 
 

•Opracowane na 
podstawie „Bez 
klapsa” FDN 
 

•1 raz w tygodniu  

 

•2 edycje  
( 12 rodzin) 

PROM 

•Forma łączona: 
grupa rozwoju 
osobistego/grupa 
wsparcia 
( 2 razy w miesiącu) 
 

•Budowanie 
wsparcia 
społecznego, 
wdrażanie do 
samopomocy 
 

•Równolegle opieka 
nad dziećmi 



DZIAŁANIA INTERWENCYJNE 

 Cel:  ochrona dziecka przed przemocą  

 (fizyczną, psychiczną  i zaniedbaniem)  

 

 Rozpoznanie sytuacji rodzinnej: wywiady wspólnie z pracownikiem 

socjalnym, pogłębiona diagnoza pedagogiczno-socjalna, również 

interwencje ( na zgłoszenie pracowników OPS, a także innych 

instytucji, osób, w tym także zgłoszenia anonimowe) 

 

  Interdyscyplinarna współpraca służb i instytucji  

 

  Działania kontrolne, nadzorujące, monitorujące sytuację           

dzieci wychowujące się w rodzinach dysfunkcjonalnych  

i jednocześnie niechętnych do zmiany, współpracy. 

 

  Wdrażanie procedur policyjnych, sądowych….. 
 



PROGRAM WSPARCIA I POMOCY RODZINIE 

 jest spójny z kierunkami miejskiej polityki społecznej wobec rodziny 

przyjętymi w Społecznej Strategii Warszawy na lata 2009-2020; 

 

 jest zgodny z uchwalonym przez Radę Warszawy w 2010 

Programem RODZINA; 

 

 w 2011 Program zostały wyróżniony przez Wojewodę 

Mazowieckiego w kategorii „działania mające na celu udzielanie 

efektywnej pomocy rodzinom wymagającym wsparcia”; 

 

 21 listopada 2014 r. Pani Elżbieta Lesiak- Kierownik Działu Wsparcia 

i Pomocy Rodzinie, pełniąca także obowiązki Przewodniczącego 

Zespołu Interdyscyplinarnego dla dzielnicy Wola została odznaczona  

Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz osób 
potrzebujących pomocy oraz wsparcia. 



LOKALNY SYSTEM WSPARCIA RODZINY 

Rodzina 

OPS 

WCPR 

Oświata 

Kuratorzy 
rodzinni 

NGO 

WSSiZ 

PWD 

 



PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY 

Program wsparcia i pomocy dla osób doznających przemocy  

„Rodzina bez przemocy” 

 

Dotychczasowa oferta OPS Dzielnicy Wola w 2014 r. w tym zakresie została 

rozszerzona i aktualnie składają się na nią: 

 

 interwencja  

 poradnictwo 

 pomoc psychologiczna  

 konsultacje psychologiczne dotyczące dzieci z rodzin dotkniętych 

przemocą (oferta uruchomiona w 2014r.) 

 grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy  

 grupa rozwoju osobistego dla osób doświadczających przemocy 

 indywidualna pomoc seniorom doświadczającym przemocy 

 mediacje  

 



PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY cd. 

Program przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych  

pn. „Starszy Pan, Starsza Pani” 

 

20 % Niebieskich Kart dotyczy osób powyżej 67 roku życia 

 

Cele programu dla osób starszych doświadczających przemocy: 

 

 podniesienie bezpieczeństwa,  

 podejmowanie interwencji w swojej obronie (wzywanie Policji, procedura 

Niebieskiej Karty, pomoc prawna – poznanie procedur sądowych), 

 uczenie się nowych zachowań wobec sprawcy przemocy, 

 nauka mówienia o sobie i swoich trudnych problemach domowych, 

 motywowanie do działania,  

 podniesienie jakości życia.  

 

Asystent osoby starszej doświadczającej przemocy- wsparcie w miejscu 

zamieszkania. 

 

 

 



PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY cd. 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie dla Dzielnicy Wola m. st. Warszawy 

 

 

  

2014 Średnia warszawska 

 

Wola 

Liczba NK, które wpłynęły 
do ZI 

137 328 

Ilość posiedzeń grup 
roboczych 

295 703 

Liczba wypełnionych NK-C  
( z ofiarą) 

47 203 

Liczba wypełnionych NK- D 
( ze sprawcą) 

38 145 

 Ośrodek  zapewnia obsługę administracyjno- techniczną ZI 

 

 11 pracowników jest członkami ZI 

 

 Pracownik Ośrodka pełni funkcję Przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla 

Dzielnicy Wola 



DZIAŁANIA OPS W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH 

Projekt systemowy „WOLA AKTYWNEJ INTEGRACJI 2014” 

(poddziałanie 7.1.1, priorytet VII POKL) 

 

Cel projektu:   

  przybliżenie do samodzielności życiowej, ekonomicznej  

  i integracji społecznej osób korzystających ze świadczeń 
  pomocy społecznej. 

21 % uczestników podjęło i utrzymało pracę 

 
Projekt konkursowy „ Warszawskie Inspiracje do Pracy” 

(poddziałanie 7.2.1, priorytet VII POKL) 

Cel główny: 

  aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych 

  wykluczeniem społecznym 

z 21 osób – 6 osób podjęło pracę 
 



ROZWÓJ AKTYWNYCH FORM WSPARCIA 

 praca socjalna metodą organizowania społeczności lokalnej 

 

 wspieranie rozwoju ekonomii społecznej m.in. poprzez 

stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych 

 

 realizacja prac społecznie użytecznych ( OSiR, Biblioteka, 

Oświata)  

58 osób- 11 osób ( 19%) podjęło pracę 

 

 projekty socjalne 

 

 „Ludzie Dobrej Woli”- wolontariat ( 118 osób) 

 



SYSTEM OPARCIA SPOŁECZNEGO 

Ośrodek 
Wsparcia 

dla Seniorów 

Dział 
Oparcia 

Społecznego 

Dział 
Usług 

 Opiekuńczych 



OŚRODEK WSPARCIA DLA SENIORÓW 

 „Pod Jaworem” ul. Zawiszy 5 

Cel działalności: 

 

 

 poprawa sytuacji życiowej osób starszych 

 

 

 przeciwdziałanie marginalizacji i poczuciu 

osamotnienia osób starszych 

 

 

 umożliwienie osobom starszym prowadzenia                                                            
aktywnego i twórczego życia 
 

 



Ośrodek Wsparcia dla Seniorów 

Dzienny pobyt Program 
„Aktywny Senior” 

Zajęcia klubowe Punkt Informacyjny 
dla Seniorów 

25 osób 
w 2014 r. 

 
 
 

średnia wieku: 
77 lat 

W 2014 r. 
wykorzystano  

308 miejsc 
po raz pierwszy 

udział wzięło 49 os. 
 

• Gimnastyka mózgu 
metodą Dennisona 

• Chór „Wolska 
Melodia” 

• Integracyjne tańce  
w kręgu 

• Nauka j. angielskiego 
 

• Klub Rękodzieła 
„Kłębuszek” 

 
 
• Klub plastyczny 
 
 
• Klub 

Podróżnika 

w 2014 r. 
udzielono 

 
1.275 

informacji 
 

1.120 
osobom 



DZIAŁ OPARCIA SPOŁECZNEGO 

 Środowiskowy Dom 
 Samopomocy dla Osób 
 psychicznie chorych 

 Klub „ Pod Daszkiem” 

 Świetlica Opiekuńcza  
 dla Osób z chorobą 
 Alzheimera 



ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB PSYCHICZNIE CHORYCH 

CEL: 

Indywidualne programy rehabilitacyjne realizowane poprzez 

zróżnicowaną terapię zajęciową i podtrzymującą oraz trening 

umiejętności społecznych. 

W 2014 r. z oferty ŚDS skorzystało  46 osób  

    ( w roku ubiegłym  41 os.) 

 

Średnia wieku uczestników wynosi: 50 lat. 

Dom przeznaczony jest dla 35 osób.  

czynny w godzinach: 800- 1600 

 



KLUB „Pod Daszkiem” 

Ośrodek wsparcia o charakterze Klubu 

Samopomocy. 

CEL: 

 

 pomoc i wsparcie w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności do 

pełnienia ról w środowisku rodzinnym i społecznym osobom 

niepełnosprawnym i długotrwale chorym 

 

 zapobieganie izolacji społecznej 

 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

 

 aktywizowanie społeczności lokalnej w zakresie organizowania wsparcia 

na rzecz osób niepełnosprawnych 



Świetlica Opiekuńcza dla Osób z chorobą Alzheimera 

CEL: 

 

 zapewnienie dziennej ośmiogodzinnej 

opieki osobom chorym 

 

 wsparcie rodzin osób chorych 

W 2014 r. 18 osób, w tym 7 pierwszorazowo. 



USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE  

W MIEJSCU ZAMIESZKANIA 

 usługi opiekuńcze o charakterze gospodarczym  530 osób 

         

 specjalistyczne usługi w zakresie pielęgnacji   65 osób 

         

 specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi     63 osób 

         

 specjalistyczne usługi opiekuńczo- readaptacyjne  74 osób 

 

         

Łącznie pomocą usługową zostały objęte 684 osoby,      

w tym 266 po raz pierwszy. 
 



 Partnerska współpraca Ośrodka z instytucjami 

samorządowymi oraz licznymi organizacjami 

pozarządowymi, działającymi na rzecz pomocy osobom 

chorym,  niepełnosprawnym, starszym, bezdomnym, 

uzależnionym, więźniom, bezrobotnym, rodzinom 

niewydolnym i dysfunkcyjnym, przyczynia się do stałego 

rozwoju systemu wsparcia mieszkańców naszej dzielnicy. 




