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WYKAZ SKRÓTÓW I AKRONIMÓW 

BPiPS – Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy 

BPO – Biuro Porad Obywatelskich 

CUS – Centrum Usług Społecznych 

DOS – Dział Oparcia Społecznego 

DPB – Dział Pomocy Osobom Bezdomnym 

DPS – Dom Pomocy Społecznej 

DPSPS – Dział Projektów Społecznych i Pracy Socjalnej 

DPŚ – Dział Pomocy Środowiskowej 

DUO – Dział Usług Opiekuńczych 

DWPR – Dział Wsparcia i Pomocy Rodzinie 

EFS – Europejski Fundusz Społeczny 

GIS – Główny Inspektor Sanitarny 

IOD – Inspektor Ochrony Danych  

KRP – Komenda Rejonowa Policji 

LO – Liceum Ogólnokształcące 

MPP – Mobilny Punkt Poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności 

MRiPS – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

NK – Niebieska Karta 

OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej 

OSL – Organizowanie Społeczności Lokalnej 

OWS – Ośrodek Wsparcia Seniorów 

OzNI – Osoby z niepełnosprawnością intelektualną 

PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

PPDR - Program Pomocy Dziecku i Rodzinie 

POPŻ – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 

PROM – Program Rozwoju Osobistego Mam 

PSU – Prace społecznie użyteczne 

RPD – Rzecznik Praw Dziecka 

RPO – Rzecznik Praw Obywatelskich  

ŚDŚ – Środowiskowy Dom Samopomocy 

UE – Unia Europejska 

Uops - Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

Uowrispz - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

Uppr - Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

WCPR -  Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie 

WOT – Wojska Obrony Terytorialnej 

WPO – Warszawski Program Osłonowy 

WSSiZ – Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu m.st. Warszawy 
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ZGN – Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami 

ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego 

ZHR – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 

ZI – Zespół Interdyscyplinarny 

ZPK – Zespół Pierwszego Kontaktu 

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
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CZĘŚĆ 1 - WSTĘP 
 

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawa 
za rok 2021  składane jest na podstawie art. 110 ust 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2021 poz. 2268 ze zm.). 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy jest jednostką organizacyjną 
m.st. Warszawy i jednocześnie jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Głównym 
celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych 
sytuacji życiowych, których samodzielnie nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne 
uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Organizując i udzielając pomoc społeczną Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola 
m.st. Warszawy opiera się na zasadach pomocy społecznej, wskazując osobom i 
rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, informacje o uprawnieniach i 
możliwych sposobach wykorzystania tych uprawnień. Pracownicy Ośrodka pomagają 
wykorzystać różnego rodzaju zasoby osób i rodzin oraz ich możliwości własne. 
Kompensacyjnie Ośrodek udziela różnego rodzaju wsparcia, zarówno pieniężnego, jak i 
niepieniężnego, przy czym widoczny jest trend zmniejszania się liczby osób korzystających 
ze wsparcia pieniężnego, przy utrzymujących się, a w niektórych obszarach 
zwiększających się potrzebach w zakresie świadczeń niematerialnych. Warto podkreślić, 
że pomoc niepieniężna kierowana jest do osób z bardzo różnym statusem finansowym, 
także wobec osób nie mających trudności w zaspokojeniu potrzeb materialnych (np. w 
przypadku osób doświadczających przemocy w rodzinie). 

Ośrodek systematycznie aktualizuje i w miarę potrzeb rozszerza zakres i formy 
udzielonego wsparcia, reagując na bieżące potrzeby. 
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CZĘŚĆ 2 - CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY 

 

 

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

Wola podzielona jest na 8 rejonów: Koło, Ulrychów, Odolany, Powązki, Nowolipie, Młynów, 
Czyste, Mirów. Różnią się one gęstością i czasem powstania budynków mieszkalnych. 
Wola to dzielnica z bogatą historią, szybko rozwijająca się i zmieniająca się. Powstają 
nowoczesne centra biznesu, handlu i usług, przedwojenne kamienice są poddawane 
kapitalnym remontom lub w ich miejsce powstają nowoczesne budynki mieszkalne i osiedla 
deweloperskie. Duży wpływ na zmiany na Woli ma rozwój II linii metra. 

Z uwagi na znaczący udział dzieci i młodzieży w strukturze mieszkańców Woli, istotne jest 
infrastrukturalne zaplecze oświatowe w naszej dzielnicy. Jak wynika z danych 
przekazanych przez Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola na Woli działa: 

• 191 oddziałów przedszkolnych dla łącznie 4412 dzieci (w tym 146 oddziałów 
prowadzonych przez m.st. Warszawa dla 3368 dzieci, w tym 45 oddziałów dla 1044 
dzieci w szkołach podstawowych) 

• 26 placówek prowadzących szkoły podstawowe (w tym 19 prowadzonych przez m.st. 
Warszawa), dla łącznie 9816 uczniów, w tym 3 szkoły podstawowe prowadzące 
oddziały integracyjne 

• 16 liceów ogólnokształcących (w tym 10 prowadzonych przez m.st. Warszawa), dla 
łącznie 7 238 uczniów 

• 7 ponadpodstawowych publicznych zespołów szkół dla 5 430 uczniów 

• Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dla 1 578 uczniów i słuchaczy 

• 6 prowadzonych przez inne podmioty niż m.st. Warszawa Policealnych Szkół 
Zawodowych dla 6930 uczniów 

Ponadto na terenie dzielnicy Wola działają placówki edukacji pozaszkolnej: Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy z którego skorzystało 3 069 dzieci i młodzieży (w tym: 589 w grupach 
stałych, 580 w grupach okresowych, 1 900 w grupach okazjonalnych), Zespół Wolskich 
Placówek Edukacji Kulturalnej z ofertą dla 1323 dzieci  w grupach stałych (łącznie dla 13 



Strona 8 z 129 

 

423 dzieci, w tym także dla 1 600 dzieci w grupach okresowych i 10 500 w grupach 
okazjonalnych). Placówki te mają istotny wkład w zagospodarowanie czasu wolnego dzieci 
i młodzieży, są alternatywą dla podwórka, zajmują ważne miejsce w atrakcyjnym spędzaniu 
czasu wolnego i wspieraniu rodziny w wychowaniu dzieci.  

Na terenie dzielnicy Wola mieszczą się także: Ośrodek Szkolno- Wychowawczych (dla 
dzieci głuchych),  specjalna szkoła podstawowa, przedszkole specjalne oraz Młodzieżowy 
Ośrodek Socjoterapii (w ramach którego działa zespół szkół specjalnych), a także 2 
poradnie psychologiczno - pedagogiczne, które oprócz ustawowych zadań, realizują 
programy wsparcia i pomocy dla dzieci i rodzin o szczególnych potrzebach. 

Istotne, dla działania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy i 
realizacji jego zadań jest usytuowanie na terenie Dzielnicy Wola:  

• 7 szpitali (w tym w szczególności Szpitala Wolskiego) 

• schronisk dla osób bezdomnych i schronisk dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi funkcjonujących w 4 lokalizacjach i dysponujących 280 dotowanymi przez 
m.st. Warszawa, a także jadłodajni i łaźni dla osób bezdomnych (szczegółowe 
informacje w Części 8.1 sprawozdania) 

• przychodni dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych prowadzona przez 
Stowarzyszenie „Lekarzy Nadziei” 

• 2 publicznych domów pomocy społecznej i 3 niepublicznych placówek zapewniających 
całodobową opiekę osobom w wieku sędziwym i niesamodzielnym  

• 2 Warsztatów Terapii Zajęciowej,  

• Stołecznego Ośrodka Dla Osób Nietrzeźwych,  

• Urzędu Pracy m. st. Warszawy oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy,  

• dużego zasobu mieszkań komunalnych i socjalnych, 

• 6 żłobków prowadzonych przez m.st. Warszawa  

• bogatych zasobów w dziedzinie kultury:  

• Wolskiego Centrum Kultury (WCK) z siedzibą przy Działdowskiej 6  i funkcjonujące w 
różnych formach także w 6 innych lokalizacjach na Woli: przy Obozowej 85 (Dom 
Sąsiedzki), Młynarskiej 35a (Rodzinna Młynarska), Górczewskiej 15 (Otwarta Kolonia), 
Wolskiej 50 (Otwarta Pracownia Malarska) i Wolskiej 46/48 (Centrum Edukacji 
Historycznej) a także otwarty w 2021r Wspóldzielnik w Wola Parku. WCK dysponujące 
niezwykle ważnym na mapie kulturalnej i społecznej Woli Amfiteatrem w Parku 
Sowińskiego - stanowiącym ważne miejsce spotkań i wydarzeń kulturalnych (Centrum 
Edukacji Historycznej) 

• Biblioteki Publicznej - prowadzącej 10 wypożyczalni dla dorosłych, 8 placówek dla 
dzieci, Czytelnię Naukową, Czytelnię Młodzieżową i Wypożyczalnię Zbiorów 
Obcojęzycznych „Poliglotka”. Każda z nich posiada wyspecjalizowany, często 
sprofilowany, księgozbiór oraz nowoczesne stanowiska komputerowe z dostępem do 
Internetu, skanera i drukarek  

• Galerii i muzeów - w tym m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Woli 

• zasobów infrastrukturalnych z dziedziny kultury fizycznej: w tym prowadzonych przez 
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola 3 pływalni (Delfin, Foka i 
Nowa Fala) oraz dwóch hal sportowych 
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Istnienie i usytuowanie na Woli powyższych placówek z jednej strony- wpływa na specyfikę 
realizowanych przez Ośrodek zadań, z drugiej zaś stanowi zasób (bazę lokalową, 
instytucjonalną, kadrową) do realizacji wielu działań, w tym także o charakterze 
profilaktycznym, interwencyjnym, pomocowym. 

 

2.1 DANE DOTYCZĄCE MIESZKAŃCÓW DZIELNICY 

 

Według danych Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Dzielnicy Wola (stan 
na dzień 31.12.2021 r.), Dzielnicę zamieszkuje 134 781 mieszkańców (i widoczna jest 
utrzymująca się nieznaczna tendencja wzrostowa - wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 
kolejne 193 osoby).  

Wśród mieszkańców Woli 54,6% stanowią kobiety (73 632 osób), a 45,4% mężczyźni (61 
149 osób), przy czym: 

• 8,38% stanowią dziewczynki w wieku poniżej 18 lat (11 300 osób),  

• 29,05% stanowią kobiety w wieku produkcyjnym (39 158 osób),  

• 17,19% stanowią kobiety w tzw. wieku poprodukcyjnym (23 174 osób), 

• 8,88% stanowią chłopcy w wieku poniżej 18 lat (11 963 osoby), 

• 29,50% stanowią mężczyźni w wieku produkcyjnym (39 758 osób), 

• 7% stanowią mężczyźni w wieku poprodukcyjnym (9 428 osoby). 

Struktura wieku i płci mieszkańców Dzielnicy Wola oraz ich liczebność nie ulega, na 
przestrzeni ostatnich lat, zasadniczym, radykalnym zmianom. Procentowy udział dzieci i 
młodzieży wyniósł w 2021 r 17,26% wszystkich mieszkańców (w 2020 roku - stanowił 
17,59%), przy czym blisko połowa (47, 38%, w stosunku do 48% w 2020 r.) wszystkich 
dzieci na Woli nie ukończyła 7 roku życia. Grupa osób w wieku produkcyjnym powyżej 
18 roku życia, to, oczywiście grupa najliczniejsza (58,55 % w stosunku do wszystkich 
mieszkańców - w 2020 r. stanowiła 57,82%). 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. Liczebność grupy osób w wieku produkcyjnym po drobnym obniżeniu w 
2020 r. (o 0,11% w stosunku do 2019 r.) w 2021 r wzrosła. Bardzo liczna, stanowiąca 
ponad 24,19% (w 2020 r. - 24,5%) mieszkańców Woli jest grupa osób w wieku 
poprodukcyjnym. Trzeba przy tym mieć na uwadze, że grupę tą tworzą w 70% kobiety 
(których wiek poprodukcyjny zaczyna się wcześniej i które statystycznie żyją dłużej). 

Powyższe dane nie uwzględniają informacji o osobach przebywających lub mieszkających 
na Woli i nie zameldowanych (ani czasowo ani na stałe) w tej Dzielnicy. Oszacowanie 
danych o tej grupie mieszkańców jest bardzo trudne. Spodziewać się jednak należy, że są 
to głównie osoby młode, w wieku aktywności zawodowej (i ich dzieci), studiujące, 
przybywające do Warszawy w celu zdobycia wykształcenia, pracy, życia w stolicy. 

Liczba osób bezrobotnych mieszkających na Woli, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy 
m.st. Warszawy pozostawało na podobnym poziomie, co w roku 2020.  

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. w Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 2 321 
osób (w 2020 r. - 2 341osób), tj. 2,94% (w 2020 r. - 3,01%, w 2019 r. - 2,33%) 
mieszkańców Woli w wieku produkcyjnym (wg wskazanych wyżej danych Delegatury Biura 
Administracji i Spraw Obywatelskich Dzielnicy Wola). 
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• 1180 osób (w 2020 r. - 993 osób, a w 2019 r. - 780 osób) to osoby długotrwale 
bezrobotne zwiększenie w ciągu roku o 187 osób, 

• 789 osób (w 2020 r. - 755 osób, a w 2019 r. - 649) to osoby powyżej 50 roku życia, 
zwiększenie w ciągu roku o 34 osoby ,  

• 95 osób  (w 2020 r. - 112 osób, a w 2019 r. - 75) to osoby do 25 roku życia, 
zmniejszenie w ciągu roku o 37 osób.  

• 894 osoby (w 2020 r. - 825 osób, a w 2019 r. - 616) to osoby bez kwalifikacji 
zawodowych, zwiększenie w ciągu roku o 69 osób  

• 366  osób (w 2020 r. - 314 osób, a w 2019 r. - 261 osób) to osoby bez doświadczenia 
zawodowego, zwiększenie w ciągu roku o 52 osoby),  

• 292 osoby (w 2020 r. - 289 osób, a w 2019 r. - 278) to osoby samotnie wychowujące 
dziecko (do 6 roku życia). Analizując pod kątem wykształcenia tych osób, to 
najliczniejsza grupa - aż 113 osób czyli 38,7% to osoby z wykształceniem 
podstawowym lub gimnazjalnym, a pod kątem stażu pracy- to 106, czyli 36,3% to osoby 
ze stażem poniżej 1 roku. W tej grupie znajdują się niemal wyłącznie kobiety  

• 198 osób (w 2020 r. -183 osób, a w 2019 r. - 167) to osoby niepełnosprawne. Widoczny 
jest systematyczny, ale nieznaczny trend wzrostowy udziału osób niepełnosprawnych w 
grupie zarejestrowanych osób bezrobotnych. 

Warto podkreślić, że wśród zarejestrowanych na koniec grudnia 2021 osób bezrobotnych 
prawie 78% osób (tj. 1 806) stanowiły osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy w 
rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 

2.2 DANE DOTYCZĄCE ODBIORCÓW POMOCY SPOŁECZNEJ I ICH CHARAKTERYSTYKA 

 

Ze wszystkich form pomocy: świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy społecznej 
przyznawanych decyzją administracyjną, jak również świadczeń pomocy społecznej 
udzielanych bez ustalania uprawnienia w drodze postępowania administracyjnego (takich 
jak np. poradnictwo czy praca socjalna) skorzystało 4 355 rodzin, w których żyje 6 296 
osób. 

Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej znajdują się zawsze z różnych 
przyczyn w trudnej sytuacji życiowej. Dla potrzeb statystyki wybierany jest jeden z 
problemów, taki, który wydaje się w największym stopniu wpływać na życie osoby i 
możliwości zaspokajania swych potrzeb. Warto zauważyć, że w ciągu roku problemy 
rodziny i ich postrzeganie mogą się zmieniać. 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. Zazwyczaj jednak jednocześnie występuje wiele 
różnych złożonych problemów, których rozwiązanie wymaga pomocy. 

Analiza powodów udzielenia pomocy dotyczy tych rodzin i osób, które skorzystały ze 
świadczeń pomocy społecznej przyznawanych decyzją administracyjną, a więc świadczeń 
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w formie zasiłków, pomocy rzeczowej, usługowej i skierowania do ośrodków, a także 
skierowania do schroniska dla osób bezdomnych. 

Z pomocy przyznawanej decyzją administracyjną skorzystało w 2021 r. łącznie 4 116 
osób (żyjących w 3 676 rodzinach, co oznacza, że w niektórych rodzinach z pomocy 
przyznawanej decyzją administracyjną skorzystało kilka osób). Pośrednio z tej pomocy 
skorzystali wszyscy członkowie tych 3 676 rodzin, czyli 5 083 osoby. 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy kieruje swoje działania z 
zakresu pomocy społecznej w stosunku do dwóch grup świadczeniobiorców: 

• osób i rodzin mieszkających na Woli - ze świadczeń przyznanych decyzją 
administracyjną skorzystało  2 286 rodzin mieszkańców Woli, w tym 2 747 osób 
tych rodzinach; 

• osób i rodzin pozostających w kryzysie bezdomności, w tym przebywających na 
Woli (udzielanie świadczeń pomocy społecznej w pełnym zakresie) lub 
nieprzebywających na Woli, ale posiadających ostatni meldunek w m.st. Warszawie 
(ustalanie uprawnienia do świadczenia pomocy społecznej w formie tymczasowego 
schronienia w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi) - ze świadczeń przyznanych przez OPS Wola w 2021 r. 
osobom w kryzysie bezdomności skorzystało 1 390 rodzin/osób, w tym 1 323 
osoby skorzystały ze świadczenia w formie tymczasowego schronienia. 

Do najistotniejszych powodów przyznania przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Wola m.st. Warszawy świadczenia pomocy społecznej w formie pieniężnej, rzeczowej, 
usługowej i skierowania do ośrodków wsparcia (tj. Środowiskowy Dom Samopomocy Typu 
AC, Ośrodek Wsparcia dla Seniorów) oraz do schroniska dla osób bezdomnych należą: 

▪ długotrwała lub ciężka choroba (2 437 rodzin, w których żyje 3 069 osób), o 13 rodzin 
mniej niż w 2020 r.; 

▪ ubóstwo (1 765 rodzin, w których żyją 2 142 osoby),tj. o 137 rodzin więcej rok do 
roku; 

▪ bezdomność (1 390 rodzin, w których żyje 1 396 osób),tj. o 124 rodziny mniej rok do 
roku; 

▪ niepełnosprawność (1 353 rodzin, w których żyje 1 763 osób), tj. o 37 rodzin mniej rok 
do roku; 

▪ bezrobocie (789 rodzin, w których żyją 1 403 osoby); 

▪ alkoholizm (519 rodzin, w których żyją 594 osoby); 

▪ bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego (429 rodzin, w których żyją 1 163 osoby); 

mając na uwadze, że 1 osoba mogła skorzystać z pomocy ze wszystkich lub przynajmniej 
kilku tych powodów.  
Powody udzielania pomocy dotyczą wszystkich świadczeniobiorców Ośrodka, tj. zarówno 
mieszkańców Dzielnicy Wola, jak i osób w kryzysie bezdomności, wobec których Ośrodek 
realizuje zadanie ogólnomiejskie. 
Należy zaznaczyć, że 4 wskazane najliczniejsze powody  dominują w strukturze powodów 
udzielania świadczeń od kliku lat. 

Z ogółem 4 335 rodzin, które skorzystały z szerokiego wachlarza świadczeń pomocy 
społecznej (zarówno mieszkańców Woli, jak i osób w kryzysie bezdomności): 
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− 79% stanowią rodziny jednoosobowe (3 443 rodziny/ osoby)- duży udział środowisk 
jednoosobowych wynika z realizacji zadania na rzecz  osób w kryzysie bezdomności, 
którzy niemal wszyscy prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe w rozumieniu 
ustawy o pomocy społecznej; 

− 9,6% stanowią rodziny dwuosobowe (419 rodzin/ 838 osób); 

− 5% stanowią rodziny trzyosobowe (217 rodzin/ 651 osób); 

− po 1,6% stanowią rodziny pięcioosobowe i sześcioosobowe lub liczniejsze (po 71 
rodzin i odpowiednio 355 osób i 473 osoby); 

− 15% stanowią rodziny z dziećmi (645 rodziny, 2 281 osób w rodzinach): 

− najliczniejszą grupę rodzin  z dziećmi stanowią rodziny z 1 dzieckiem (297 rodzin/ 753 
osoby); 

− 204 rodziny mają w składzie rodziny 2 dzieci; 

− 85 rodzin ma składzie rodziny 3 dzieci; 

− 38 rodzin ma w składzie rodziny 4 dzieci; 

− 21 rodzin ma 5 lub więcej dzieci w  swoim składzie. 

− 6,7% stanowią rodziny niepełne (291 rodzin, 851 osób w rodzinach), czyli nieco mniej 
niż połowę wszystkich rodzin z dziećmi: 

− w rodzinach niepełnych także dominują rodziny z 1 dzieckiem (151 rodzin); 

− w 93 rodzinach niepełnych wychowuje się po 2 dzieci, a w 31 rodzinach niepełnych po 
3 dzieci; 

− w 16 rodzinach niepełnych wychowuje się 4 lub więcej dzieci. 

− 23,72% stanowią rodziny emerytów i rencistów (1 033 rodziny, 1 228 osób w tych 
rodzinach), w tym 886 emerytów i rencistów prowadzi samodzielne gospodarstwo 
domowe, a 121 rodzin emerytów i rencistów prowadzi dwuosobowe gospodarstwo 
domowe. Tylko w 26 rodzinach, w których składzie żyją emeryci lub renciści jest 3 lub 
więcej członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. 
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CZĘŚĆ 3 - CHARAKTERYSTYKA OŚRODKA 
 

3.1 CELE I ZADANIA OŚRODKA 

 

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy określone są jego 
statutem, określonym załącznikiem 17 do uchwały Nr XXIX/918/2008 Rady miasta 
stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie nadania statutów ośrodkom 
pomocy społecznej m. st. Warszawy. Ostatnia zmiana statutu dokonana została 
Uchwałą Nr LV/1738/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 października 2021r zmieniającą 
uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy. 

Zgodnie z zapisami statutu Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w 2021 r. działał 
na podstawie: 

• ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2021 poz. 1372 ze 
zm.) 

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305 ze zm.) 

• ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2021 poz. 2268 ze zm.) 

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1285 ze zm.) 

• ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz.U.  2021 poz. 1100 ze zm.) 

• ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz.U. 2022 poz. 447) 

• ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2021 
poz. 1249) 

• ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. 2021 poz. 1858) 

• ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. 
2020 poz. 1297) 

• ustawy z dnia 17 lutego 2016r. o pomocy państwa  w wychowaniu dzieci (Dz.U. 2019 
poz. 2407 ze zm.) 

• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie szczegółowych 
warunków realizacji rządowego programu „ Dobry start” ( Dz.U. 2021 poz 1092) 

• ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz.U. 
2020 poz. 1329) 

• ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2021 poz. 1915 ze zm.) 

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

• ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2020 poz. 
685) 
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• ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.) 

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021 
poz. 735 ze zm.) 

• ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.  2021 poz. 217 ze zm.) 

• ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 
2022 poz. 479) 

• ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 
ze zm.) 

Do podstawowych, stałych zadań Ośrodka w 2021 r. należało przede wszystkim: 

1. Organizowanie pomocy społecznej na terenie Dzielnicy Wola, w tym rozeznanie 
potrzeb mieszkańców, tworzenie diagnozy problemów społecznych na terenie Dzielnicy 
Wola i określanie potrzeb mieszkańców Dzielnicy w tym zakresie, udzielanie 
mieszkańcom dzielnicy informacji o przysługujących im uprawnieniach  
z zakresu pomocy społecznej, przyznawanie pomocy finansowej, rzeczowej  
i usługowej, dożywianie dzieci, sprawianie pogrzebów, udzielanie poradnictwa 
specjalistycznego, świadczenie pracy socjalnej, prowadzenie grupowych form wsparcia 
i ośrodków wsparcia, udział w tworzeniu gminnego systemu profilaktyki i opieki nad 
dzieckiem i rodziną, sporządzanie sprawozdawczości, współpraca z urzędem pracy w 
zakresie m.in. organizacji prac społecznie użytecznych, organizowanie oparcia 
społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie, 
organizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób psychicznie chorych, a 
także udzielanie świadczeń finansowych i rzeczowych. 

2. Wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze, w tym w 
formie asystenta rodziny i usług wsparcia rodziny. Zadania z zakresu wsparcia 
rodziny realizowane są w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, która zobowiązuje Ośrodek do zapewnienia rodzinom przeżywającym 
trudności opiekuńczo - wychowawcze wsparcia w formie pracy z rodziną oraz pomocy 
w opiece i wychowaniu dziecka, m.in. poprzez działania asystenta rodziny, usługi i 
programy wsparcia rodziny, specjalistyczne poradnictwo i konsultacje, terapię i 
mediacje, ustanawianie rodzin wspierających. 

3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez udzielanie różnorodnych 
indywidualnych i grupowych form wsparcia osobom doświadczającym przemocy. 
Pomoc udzielana jest na dwóch poziomach: interwencyjnym i długotrwałego wsparcia i 
pomocy psychologicznej. Ponadto w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
podejmowane są środowiskowe działania o charakterze prewencyjnym. Ośrodek jest 
silnie zaangażowany w działania związane w funkcjonowaniem Zespołu 
Interdyscyplinarnego (obsługa administracyjna ZI, udział w działaniach ZI i grup 
roboczych).   

4. Ustalanie sytuacji życiowej, finansowej i zdrowotnej osób ubiegających się o prawo 
do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz 
wydawanie decyzji uprawniających do świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. 

5. Realizacja zadania ogólnomiejskiego polegającego na prowadzeniu postępowań i 
wydawaniu decyzji w sprawie kierowania do schronisk osób bezdomnych 
przebywających na terenie m.st. Warszawy, ustalanie odpłatności za świadczenia. 
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6. Przeprowadzanie środowiskowych wywiadów rodzinnych w szczególnych 
sytuacjach wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ustaleniu i 
wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 

7. Przygotowanie i realizacja projektów dofinansowywanych ze środków UE. 

8. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie 
ustalania uprawnienia do stypendiów i zasiłków szkolnych oraz ich wypłata. 

9. Ustalanie od osób zobowiązanych odpłatności za pobyt członka rodziny w domu 
pomocy społecznej. 

10. Wskazywanie kandydatów na opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych. 

 

3.2 STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA (SCHEMAT, KADRA, SZKOLENIA, 
INFRASTRUKTURA) 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w stanu na dzień 31.12.2021 
r. funkcjonował w siedzibach: 

• przy ul. Bema 91 - siedziba główna, w której pracowali pracownicy  

− Zespołu Pierwszego Kontaktu (3 osoby na 2,8 etatach), 

− 3 Działów Pomocy Środowiskowej (36 osób na 36 etatach), 

− Działu Usług Opiekuńczych (16 osób na 16 etatach),  

− Działu Pracy Socjalnej i Programów Społecznych (17 osoby na 16,3 etatach), 

− Część Działu  Realizacji Świadczeń i Analiz (8 osób na 7,5 etatach), 

− Część Działu Kadr i Administracji (22 osób na 21 etatach),  

− Działu Finansowo - Księgowego (10 osób na 9,875 etatach), 
oraz samodzielne stanowiska: 

− ds. BHP (1 osoba na 0,25 etatach) oraz  

− Dyrekcja (2 osoby na 2 etatach),  

łącznie 115 pracowników na 111,725 etatach. 

• przy Karolowej 58a - gdzie mieści się: 

− Dział Pomocy Osobom Bezdomnym (25 pracowników na 24,75 etatach), 
w tym Zespół ds. Cudzoziemców ( 2 pracowników na 2 etatach) 

− część Działu Realizacji Świadczeń i Analiz (4 osoby na 4 etatach), 

− część Działu Kadr i Administracji (5 osób na  4 etatach), 

łącznie 34 pracowników na 32,75 etatach. 

• przy Al. Solidarności 102 - gdzie mieści się: 

− Dział Wsparcia i Pomocy Rodzinie (29 pracowników na 28,625 etatach) oraz  

− 1 pracownik Działu Kadr i Administracji na 0,75 etatu, 

− 2 pracowników Działu Pracy Socjalnej i Programów Społecznych na 2 etatach, 

łącznie 32 pracowników na 31,375 etatach. 

• przy Zawiszy 5 - gdzie mieści się: 

− Ośrodek Wsparcia dla Seniorów (4 pracowników na 4 etatach) oraz  

− 1 pracownik z Działu Kadr i Administracji na 0,5 etatu, 
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łącznie 5 pracowników na 4,5 etatach 

• przy Żytniej 75/77- w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Daszkiem” 
na podstawie zawartego porozumienia z ŚDS: 

− Klub samopomocy „Klub pod Daszkiem” 1 pracownik Działu Pracy Socjalnej i 
Programów Społecznych na 0,5 etatu 

łącznie 1 pracownik na 0,5 etatu. 

W Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zatrudnionych było wg 
stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. - 199 pracowników na 192,675 etatach, natomiast wg 
stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. - 187 pracowników na 180,85 etatach. Powyższe 
zestawienie dotyczy wszystkich zatrudnionych pracowników, a więc również tych 
przebywających m. in. na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, 
długotrwałych zwolnieniach lekarskich oraz zatrudnionych na zastępstwo. 

Zmniejszenie liczby zatrudnionych przez Ośrodek pracowników było wynikiem 
„usamodzielnienia się” Środowiskowego Domu Samopomocy, który do końca grudnia 
2020r. funkcjonował w strukturze Działu Oparcia Społecznego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, a od 1.01.2021 r. został samodzielną 
jednostka pomocy społecznej- ośrodkiem wsparcia. W związku z tym na podstawie art. 231 
Kodeksu Pracy, 9 pracowników zostało od 1 stycznia 2021r. przeniesionych do nowego 
pracodawcy. Pracownicy objęci zmianą to pracowali na stanowiskach: kierownik działu, 
konsultant psycholog, robotnik gospodarczy, specjalista pracy socjalnej, starszy inspektor 
terapii zajęciowej, starszy terapeuta oraz terapeuta. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnieni byli pracownicy na 
następujących stanowiskach: 

− dyrektor 

− zastępca dyrektora 

− główny księgowy 

− zastępca głównego księgowego 

− 10 kierowników działów, 

− 1 kierownik ośrodka wsparcia 

− 9 starszych specjalistów pracy socjalnej - koordynatorów 

− 25 starszych specjalistów pracy socjalnej 

− 28 specjalistów pracy socjalnej 

− 12 starszych pracowników socjalnych 

− 18 pracowników socjalnych 

− 2 starszych specjalistów  pracy z rodziną 

− 1 specjalista pracy z rodziną 

− 1 starszy specjalista reintegracji zawodowej 

− 1 główny specjalista ds. płac 

− 1 specjalista ds. kadrowych 

− 1 specjalista ds. finansowo – księgowych 

− 1 specjalista ds. programów i projektów 

− 1 specjalista ds. remontowo - budowlanych 

− 1 specjalista ds. bhp i p.poż 

− 3 starszy asystent rodziny 

− 6 asystentów rodziny 

− 2 młodszych asystentów rodziny 
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− 10 starszych inspektorów 

− 6 inspektorów 

− 10 podinspektorów 

− 1 starszy instruktor terapii zajęciowej 

− 1 starszy terapeuta 

− 4 konsultantów - psychologów 

− 2 psychologów 

− 3 konsultantów - koordynatorów zespołu 

− 1 informatyk 

− 10 pomocy biurowych 

− 3 pracowników obsługi 

− 8 robotników gospodarczych. 

Szczegółowo strukturę organizacyjną Ośrodka określa Zarządzenie nr 53/2020 Dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z mocą obowiązywania od 1 
stycznia 2021 r. spowodowane wydzieleniem ze struktury Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Daszkiem”. 

W działalność Ośrodka zaangażowane były: 

✓ 3 osoby bezrobotne, skierowane przez Urząd Pracy m.st. Warszawy, odbywające staż 
dla bezrobotnych, realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
2014 - 2020  pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w m.st. 
Warszawa (IV)”; 

✓ 2 osoby skierowana przez Uniwersytet Warszawski oraz 1 osoba skierowana przez 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - w celu odbycia praktyk studenckich. 

W 2021 r. w Ośrodku pracowało 92 pracowników socjalnych i ta grupa zawodowa 
stanowiła 49,198 % wszystkich pracowników zatrudnionych w OPS Dzielnicy Wola 
m.st. Warszawy. 

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

• 152 osób - 81,28 % posiada wykształcenie wyższe (przede wszystkim pedagogiczne, 
politologiczne, socjologiczne, psychologiczne, resocjalizacyjne, prawne i ekonomiczne), 

• 12 osób - 6,42 % posiada wykształcenie średnie pomaturalne (przede wszystkim w 
zakresie pracy socjalnej), 

• 16 osób - 8,56 % posiada wykształcenie średnie, 

• 7 osób - 3,74 % posiada wykształcenie zawodowe i niższe. 

Z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2, Ośrodek wprowadził i realizował środki 
zapobiegawcze chroniące pracowników przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-
2. 

Wszystkim zapewniono pracownikom środki ochrony uwzględniające wymagania 
ustawowe (maseczki, płyny dezynfekcyjne, jednorazowe rękawiczki, przegrody pleksi w 
punkcie obsługi klienta oraz pomiędzy znajdującymi się w bliskiej odległości stanowiskami 
pracy w pokojach wieloosobowych). Zmieniono zasady bezpośredniej obsługi Klienta, 
przy zachowaniu ciągłości obsługi w siedzibie OPS przez wszystkie dni robocze w 
2021 roku. Zmiana zasad obsługi obejmowała m.in. ograniczenie liczby osób 
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przebywających jednocześnie w siedzibie OPS, zapisy na rozmowę z pracownikiem OPS, 
możliwość w celu dostarczenia dokumentów korzystania z wrzutni. 

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora nr 13/2020 z dnia 24 marca 2020 roku 
wprowadzającego Regulamin Pracy Zdalnej pracownicy Ośrodka wykonywali swoje 
obowiązki służbowe stacjonarnie oraz w systemie pracy zdalnej. W 2021 r. 121 
pracowników OPS realizowało swoje obowiązki stacjonarnie oraz zdalnie przez w skali 
roku przez 6 568 dni. Trzeba jednak podkreślić, że w ramach pracy zdalnej pracownicy 
socjalni realizowali zadania w terenie, w tym takie jak przeprowadzanie środowiskowych 
wywiadów rodzinnych, czy kontrola realizacji usług opiekuńczych. Również pracownicy 
Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie w ramach pracy zdalnej realizowali część swoich 
obowiązków w terenie, np. udzielając wsparcia rodzinom w ich  miejscu zamieszkania lub 
w okolicy miejsca zamieszkania, czy też realizując interwencje w związku z podejrzeniem 
zagrożenia bezpieczeństwa dziecka. 

W roku 2021 wielu pracowników podnosiło swoje kwalifikacje: 

➢ 3 pracowników zakończyło Specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny 
realizowaną przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie. 

➢ Jeden z pracowników tut. Ośrodka został zaproszony na II Interdyscyplinarną 
Ogólnopolską Konferencję Naukowo - Szkoleniową KREATYWNOŚĆ W INTEGRACJI. 
25 lat inicjatywy w OSPAR w APS. do wygłoszenia wystąpienia nt. "Jak kreować by 
integrować- wyzwania współczesnego pomagania". 

➢ Jak w roku poprzednim nasi pracownicy (łącznie 5 osób) brali udział w szkoleniach 
„Warszawski zintegrowany system leczenia i wspierania środowiskowego osób z 
zaburzeniami psychicznymi - testowanie i wdrażanie”  organizowanych przez Biuro 
Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy w partnerstwie z  Wolskie Centrum 
Zdrowia Psychicznego - Szpitalem Wolskim, Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim, 
Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim Drewnica, Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi”. 

➢ 5 pracowników uczestniczyło w Szkoleniu w ramach projektu pn. "Opracowanie i 
wdrożenie sposobu i standardu obsługi klienta z zakresu przygotowywania dokumentów 
w sposób dostępny", projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój z komponentem ponadnarodowym. 

59 pracowników uczestniczyło w ramach indywidualnych szkoleń zewnętrznych, 
seminariów, warsztatów i konferencji (w tym 21 pracowników w więcej niż jednym 
szkoleniu) między innymi: 

• Szkolenie: „Ustalenie odpłatności za DPS po nowelizacji w 2019r.”- FRDL Centrum 
Mazowsze; on-line 

• Szkolenie: „Dostępność cyfrowa multimediów- obowiązki podmiotów publicznych z 
uwzględnieniem publikacji w mediach społecznościowych.. "- IT w administracji 
Presscom Sp. z o. o.; on-line 

• Szkolenie: „Mity i fakty na temat dostępności cyfrowej dokumentów i stron 
internetowych (…)”- IT w administracji Presscom Sp. z o. o.; on-line 

• Szkolenie: „Profesjonalne wsparcie osoby w kryzysie psychicznym” 
• Szkolenie: „Podstawy rachunkowości budżetowej i finansów publicznych w 2021r.”- 

BDO Solutions Sp. z o. o.; on-line 
• Szkolenie: „Samokontrola w Prawie Pracy dla Pracodawcy i Kadry zarządzającej”- CSS 

Centrum Szkoleń Specjalistycznych; on-line 
• Szkolenie: „Samokontrola w dokumentacji pracowniczej i w RODO w kadrach i płacach” 

- CSS Centrum Szkoleń Specjalistycznych; on-line 
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• Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I stopień- Stowarzyszenie Niebieska 
Linia; on-line 

• Szkolenie: „Tworzenie aktów prawa wewnętrznego”- CSS Centrum Szkoleń 
Specjalistycznych; on-line 

• Szkolenie: „Podstawy prawa pracy- dokumentacja pracownicza, czas pracy, 
wynagrodzenia, urlopy, uprawnienia rodzicielskie, ZFŚS, mobbing, procedury kontroli 
inspekcji pracy”- Kadry w administracji Presscom Sp. z o. o.; on-line 

• Szkolenie: ”Nowe spojrzenie na zaburzenia związane z używaniem alkoholu i zmiany w 
paradygmatach pomagania osobom pijącym alkohol szkodliwe i uzależnionym od 
alkoholu”- finansowane przez WSSiZ Dzielnicy Wola 

• „Wariatka- wydarzenie teatralno-szkoleniowe dla specjalistów zajmujących się 
przeciwdziałaniem przemocy”- stowarzyszenie Niebieska Linia; on-line 

• Szkolenie: „Prawo pracy w 2021r.”- Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma Sp. z 
o. o, Sp. k.; on-line 

• Ogólnopolska konferencja "Ostrożnie- dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci"- 
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę; on-line 

• Szkolenie: „Zmiany w zatrudnieniu pracowników socjalnych zgodnie z ustawą z dn. 
15.04.2021”- Golden Training; on-line 

• Szkolenie: „Ochrona danych osobowych dla pracowników zatrudnionych w OPS”- 
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"; on-line 

• Szkolenie: „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach- poziom podstawowy”- Centrum 
Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"; on-line 

• Szkolenie: „Ochrona danych osobowych dla kadry kierowniczej” ”- Centrum Wspierania 
Rodzin "Rodzinna Warszawa"; on-line 

• Szkolenie: „Organizacja archiwum zakładowego i składnicy akt w praktyce- 
porządkowanie, przejmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie i ochrona 
dokumentacji"-Centrum Szkoleniowe Administracja Publiczna 

• Kurs kancelaryjno-Archiwalny I stopnia- Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. 
Jerzego Regulskiego; on-line 

• Szkolenie: „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne Poziom I”- Centrum 
Wspomagania Rozwoju Osobowości; on-line 

• Szkolenie: „Współpraca pracodawcy i związku zawodowego. Zasady funkcjonowania i 
współdziałania związku zawodowego z pracodawcą”- Konsorcjum Szkoleniowo-
Doradcze Gamma Sp. z o. o, Sp. k.; on-line 

• Szkolenie: „Test bezpieczeństwa infrastruktury i aplikacji IT w Urzędzie- zbieranie 
danych, wyszukiwanie zagrożeń, testowanie i przełamywanie zabezpieczeń, 
raportowanie"; on-line 

• Konferencja "Equal Chances - Uqual work"- dobre praktyki w zatrudnianiu osób z 
niepełnosprawnościami w administracji; on-line 

• Szkolenie: „Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych w 2021r.”- 
Ośrodek Wspierania Administracji Lokalnej S.C.; on-line 

• Szkolenie: „Zaświadczenia i postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń. KPA i 
aspekt praktyczny”- Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego; 
on-line 

• Szkolenie: „Ochrona danych osobowych dla pracowników zatrudnionych w 
warszawskich ośrodkach pomocy społecznej”- Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna 
Warszawa"; on-line 

• Szkolenie: „Superwizje zespołowe” - Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna 
Warszawa"; on-line 
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• Szkolenie: „Stypendia Szkolne 2021/2022- aktualne problemy”- OTI Ośrodek Twórczej 
Interwencji; on-line 

• „Prawo zamówień publicznych w praktyce, orzecznictwie KIO i opiniach UZP”- Centrum 
Szkoleniowe Przetargi Publiczne; on-line 

• „Zamówienia publiczne do 130 tys. zł” - Centrum Szkoleniowe Przetargi Publiczne; on-
line 

• Konferencja MCPS "Zdemaskować przemoc"- Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej; on-line 

• Szkolenie: „Czas pracy dla zaawansowanych- organizacja, planowanie i rozliczanie 
czasu pracy w 2021r. z uwzględnieniem nowej dokumentacji czasu pracy. Praktyczne 
warsztaty”- Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma Sp. z o. o, Sp. k.; on-line 

• Kurs „Jak pracować ze sprawcami przemocy z wykorzystaniem metody z Duluth”- 
Fundacja La Fontaine z dofinansowaniem Województwa Mazowieckiego realizacja 
projektu „Po lepsze jutro”; stacjonarnie 

• Konferencja "Dziecko pokrzywdzone przestępstwem"- Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę; 
on-line 

• Szkolenie: „Rozwiązanie umów o pracę. Najlepsze praktyki- najnowsze trendy w 
orzecznictwie SN- sytuacje problematyczne”- Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze 
Gamma Sp. z o. o, Sp. k.; on-line 

• Szkolenie: „Zasiłki ZUS 2021- teoria i praktyka oraz nadchodzące zmiany”- CSS 
Centrum Szkoleń Specjalistycznych; on-line 

• Szkolenie: „Rewolucyjne zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych”- CSS 
Centrum Szkoleń Specjalistycznych; on-line 

• Szkolenie: „Program rozwoju wolontariatu w ośrodkach pomocy społecznej m.st. 
Warszawy”- Stowarzyszenie Q Rozwojowi; stacjonarne 

• Szkolenie: „Budowanie strategii pracy z rodziną w oparciu o jej potrzeby i zasoby”- 
Stowarzyszenie Niebieska Linia; on-line 

• Szkolenie: „Pomoc dzieciom z FAS i FASD”- Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; 
on-line 

• Konferencja "Dziecko pokrzywdzone przestępstwem"- Fundacja dajemy Dzieciom Siłę; 
on-line 

• Szkolenie: „Inwentaryzacja Środków Trwałych”- CSS Centrum Szkoleń 
Specjalistycznych; on-line 

• Szkolenie „Prawo przeciwdziałania przemocy w rodzinie”- on-line 
• Szkolenie: „Story of Chance Historia Zmiany- organizowanie społecznościowe w 

praktyce”- Fundacja rzecz Społeczna; stacjonarne 
• Szkolenie: „Pomoc Dziecku Krzywdzonemu” Stowarzyszenie Niebieska Linia; on-line 
• Szkolenie: „Polski Ład w płacach, czyli nowelizacja wielu ustaw wpływających na 

naliczenie wynagrodzeń dla pracowników, zleceniobiorców, członków zarządu 
menedżerów pracujących na kontraktach menedżerskich- ujęcie praktyczne”- 
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum 
Edukacji Zawodowej; on-line 

• Szkolenie: „Nowy Ład w Płacach”- Doradztwo i szkolenia prawne Karolina Niedzielska; 
on-line 

• Szkolenie: „Podnoszenie poczucia bezpieczeństwa osobistego”- Centrum Wspierania 
Rodzin "Rodzinna Warszawa"; on-line 

• Seminarium „Prawo przeciwdziałania przemocy w rodzinie”- Stowarzyszenie Niebieska 
Linia; on-line 
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• Szkolenie: „Współpraca pracowników OPS z osobami chorymi psychicznie, ich 
rodzinami i samorządem lokalnym- procedury przymusowego leczenia i 
ubezwłasnowolnienia”- Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej; stacjonarne 

• Szkolenie: „Zarządzenie i organizacja usług społecznych”- Mazowieckie Centrum 
Polityki Społecznej; on-line 

• Szkolenie: „Praca socjalna z klientem roszczeniowym, uzależnionym”- Mazowieckie 
Centrum Polityki Społecznej; stacjonarne 

• Szkolenie: „Podnoszenie poczucia bezpieczeństwa osobistego” - Centrum Wspierania 
Rodzin "Rodzinna Warszawa"; stacjonarne 

• Szkolenie: „Działania dla seniorów i praca z seniorami- dobre praktyki”- Mazowieckie 
Centrum Polityki Społecznej; on-line 

• Warsztaty z diagnozowania wykorzystywania seksualnego- Fundacja Dajemy Dzieciom 
Siłę; stacjonarne 

• Szkolenie: „Interwencje wobec osoby stosującej przemoc- co warto robić ?”- 
Stowarzyszenie Niebieska Linia; on-line 

• Szkolenie: „Kiedy osoba doznająca przemocy nie chce pomocy- jak to rozumieć i co 
można w tej sytuacji zrobić”- Stowarzyszenie Niebieska Linia; on-line 

• Szkolenie: „Praca z tłumaczem w pomocy psychologicznej”- Fundacja Ocalenie; 
stacjonarne 

W miarę potrzeb Ośrodek  organizował także szkolenia wewnętrzne prowadzone przez 
firmy zewnętrzne, a także przez pracowników Ośrodka, jak i przez osoby nie będące 
pracownikami, ale współpracujące od wielu lat z Ośrodkiem  m. in; 

• Szkolenie pt. „Alienacja rodzicielska i traumy dziecięce” dla pracowników Działu 
Wsparcia i Pomocy Rodzinie realizowane przez „Esse” Agata Ejsmont, w 
spotkaniach uczestniczyło 23 pracowników; 

• Szkolenie prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy dla pracowników Działu 
Wsparcia i Pomocy Rodzinie zorganizowane przez Kancelarię Adwokacką 
Grzegorza Wrony dla 8 pracowników; 

• Warsztaty umiejętności wychowawczych dla asystentów rodziny Działu Wsparcia i 
Pomocy Rodzinie zorganizowane przez p. Ewę Krupińską dla 24 pracowników; 

• Superwizje dla pracowników Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie realizowane przez 
Centrum Dialogu Motywującego i Psychoterapii- Urszula Grodzka, w spotkaniach 
uczestniczyło 23 pracowników; 

• Superwizje dla asystentów rodziny zorganizowane przez Studio TSR Izabella 
Warchoł dla 8 pracowników; 

• Szkolenia dla nowych pracowników z zakresu „Przeciwdziałania mobbingowi i 
dyskryminacji w miejscu pracy”- szkolenie on-line, 15 osób; 

• Szkolenie z interwencji kryzysowej prowadzone przez pracownika Ośrodka dla 12 
osób; 

• „Szkolenie z systemu POMOST”- udział wzięło 65 pracowników;  

• Szkolenie z zakresu ustalenia odpłatności za pobyt w DPS organizowane przez 
Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń Janas Adrian, w szkoleniu brało 
udział 23 pracowników; 

• Pracownicy socjalni Ośrodka z Działów Pomocy Środowiskowej i Działu Usług 
Opiekuńczych, Działu Pracy Socjalnej i Programów Społecznych oraz Działu 
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Pomocy Osobom Bezdomnym mieli zapewnioną systematyczną superwizję 
grupową, spotkania on-line oraz stacjonarne; 

• Zespół roboczy zajmujący się wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych (11 
osób) uczestniczył w Szkoleniu pt. „Jak najprościej wdrożyć PPK”, zorganizowane 
przez Centrum Szkoleń Specjalistycznych, szkolenie on-line; 

• Kadra Kierownicza uczestniczyła w szkoleniu „Emisja głosu i dykcja w wystąpieniach 
publicznych” zorganizowane przez Akademię Głosu. 

• Przedstawiciele Komisji Socjalnej wzięli udział w szkoleniu pt. „ZFŚS w 2021r. W 
praktyce z uwzględnieniem nowych przepisów, interpretacji urzędowych i RODO” 
organizowane przez Centrum Szkoleń Specjalistycznych, szkolenie on-line; 
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CZĘŚĆ 4 – BUDŻET 
 

4.1 PLAN I WYKONANIE, WYDATKI ZWIĄZANE Z COVID, DODATKOWE ŚRODKI 
POZYSKANE NA DZIAŁALNOŚĆ 

 

W roku 2021 (wg stanu na dzień 31.12.2021 r.) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Wola m.st. Warszawy dysponował budżetem w łącznej wysokości 31 851 679 zł, przy czym 
wysokość budżetu była w ciągu roku wielokrotnie zmieniana w drodze uchwał Rady m.st. 
Warszawy oraz zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy. 

Na realizację zadań własnych finansowanych ze środków m.st. Warszawy, OPS 
Dzielnicy Wola dysponował w roku 2021 (wg planu na dzień 31.12.2021 r.) kwotą 22 124 
193 zł: 

w R 85203 - ośrodki wsparcia - w wysokości 552 261 zł. Środki tego rozdziału 
przeznaczone były na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia dla Seniorów i Klubu „Pod 
Daszkiem”. 

w R 85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - w wysokości 96 700 zł. Środki tego 
rozdziału przeznaczone były na grupowe poradnictwo dla osób doświadczających 
przemocy, zakup usług, polegających na prowadzeniu zajęć opiekuńczo - wychowawczych 
dla dzieci, w czasie kiedy ich rodzice uczestniczą w grupowych zajęciach dla rodzin 
doświadczających przemocy, prowadzenie zajęć grupowych w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych na rzecz 
dzieci wychowujących się w rodzinach dotkniętych przemocą, świadczenie usług wsparcia i 
pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym doświadczającym przemocy. 

w R 85214 - zasiłki i pomoc w naturze - w wysokości 3 651 563 zł. Środki tego rozdziału 
przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych, fakultatywną część zasiłków okresowych 
(tzw. wkład własny), zakup obiadów dla dzieci i osób dorosłych, talonów do sklepu i 
sprawianie pogrzebów. 

w R 85219 - ośrodki pomocy społecznej - w wysokości 16 814 625 zł. 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 dozór siedzib OPS, energii, usługi pocztowe - dostarczanie korespondencji, a także 
remonty. 

w R 85395 - pozostała działalność w wysokości 12 584 zł. Środki tego rozdziału były 
przeznaczone na organizację prac społecznie użytecznych (tj. formę wsparcia i aktywizacji 
zawodowej osób bezrobotnych). 

w R 85504 - wspieranie rodziny w wysokości 996 460 zł przeznaczoną na finansowanie 
wynagrodzeń asystentów rodziny i refundację wydatków dokonywanych przez rodziny 
wspierające. 

Na realizację zadań zleconych finansowanych ze środków budżetu państwa OPS 
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2021 r. dysponował kwotą 125 620 zł: 

w R 85195 - pozostała działalność w wysokości 61 088 zł z przeznaczeniem na 
sfinansowanie kosztów postępowania w sprawach dot. potwierdzenia uprawnień do 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
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w R 85219 - ośrodki pomocy społecznej w wysokości 17 864 zł przeznaczoną na 
wypłatę świadczenia pomocy społecznej w formie wynagrodzenia, przyznanego przez sąd, 
za sprawowanie funkcji opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej. 

w R 85231 - pomoc dla cudzoziemców w wysokości 46 668 zł z przeznaczeniem na 
wypłatę zasiłków dla cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany na 
terytorium RP. 

Ostateczny plan na rok 2021 dotacji budżetu państwa do zadań własnych 
realizowanych przez OPS Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wyniósł 8 584 425 zł 

w R 85213 - ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 319 230 zł. Środki te przeznaczone 
były na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe. 

w R 85214 - zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 1 442 082 zł  z przeznaczeniem na 
dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych. 

w R 85216 - zasiłki stałe w wysokości 4 007 218 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 1 048 339 zł  z przeznaczeniem na 
utrzymanie Ośrodka. 

w R 85230 - pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 1 042 063 zł z przeznaczeniem 
na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

w R 85295 - pozostała działalność zadania w wysokości 273 700 zł na realizację 
rządowego programu „WSPIERAJ SENIORA”. Środki tego rozdziału przeznaczone były na 
wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie, zakup środków ochrony osobistej oraz 
sprzętu niezbędnego do zdalnego realizowania zadania. 

w R 85415 - pomoc materialna dla uczniów w wysokości 451 793 zł z przeznaczeniem 
na realizację nowego zadania Ośrodka, polegającego na przyznawaniu i wypłacie 
stypendiów i zasiłków szkolnych. 

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy był realizatorem 
projektów współfinansowanych ze środków EFS z budżetem na łączną kwotę 
1 017 441 zł: 

− „Aktywni na Woli”- projekt zyskał dofinansowanie na rok 2021 ze środków UE w 
wysokości 606 492 zł, wkład własny m.st. Warszawy do projektu - 219 747 zł, łączy 
budżet projektu na 2021 r. - 826 239 zł; 

− „Warszawski Zintegrowany System model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z 
niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu" (projekt miejski) - 
OPS dysponował środkami unijnymi w wysokości 188 502 zł; 

− „Miasto z sercem”- OPS dysponował kwotą ze środków UE w wysokości 2 700 zł; 

Łącznie w roku 2021 r. w dyspozycji OPS pozostawały środki w wysokości 31 851 679 zł, w 
tym: 

− m.st. Warszawy w wysokości 22 343 940 zł, co stanowi 70,15 % ogółu budżetu; 

− budżetu państwa w wysokości 8 710 045 zł, co stanowi 27,35% ogółu budżetu; 

− środków UE w wysokości 797 694 zł, co stanowi 2,5% ogółu budżetu. 

Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, został w 2021 r., 
wykonany w 99,44. Wydatkowano łącznie 31 674 686,22 zł, w tym: 
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− kwotę 22 319 099,86 zł ze środków m.st. Warszaw, w tym 212 935,77 wkładu własnego 
do projektów współfinansowanych ze środków UE (tj. 99,89%  tych środków); 

− kwotę 8 574 925,18 zł - ze środków budżetu państwa, (tj. 98,45 % tych środków); 

− kwotę 780 661,18 zł ze środków UE w ramach realizowanych projektów 
współfinansowanych ze środków UE (tj.  97, 86 % tych środków). 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z uwagi na trwającą przez 
cały 2021r epidemię poniósł wydatki tzw. „covidowe” w łącznej wysokości 321 860 zł, w 
tym: 

− 39 913 zł na zakup sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej; 

− 6 087 zł na zakup środków i urządzeń do dezynfekcji; 

− 2 160 zł na opłacenie dodatkowych kosztów pochowków osób zmarłych na COVID; 

− 273 700 zł na realizację programu „WSPIRAJ SENIORA”. 

W 2021 roku na tzw. „pomoc materialną” tj., na realizację świadczeń pomocy społecznej 
obejmujących świadczenia pieniężne, rzeczowe (posiłki) oraz w formie składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i organizację pochówków, wydatkowano: 

▪ 3 471 241,95 zł tj. 99, 99 % planu z R 85214 (własne) - zasiłki i pomoc w naturze - na 
zasiłki celowe i pomoc rzeczową (talony, obiady) oraz wkład własny do zasiłków 
okresowych; 

▪ 179 746,83 zł tj. 99,99 % planu z R 85214 (własne) - zasiłki i pomoc w naturze - na 
sprawianie pogrzebów; 

▪ 1 441 055,63 zł tj. 99,93% z R 85 2014 (dotacja do własnych) - zasiłki i pomoc w 
naturze - na zasiłki okresowe; 

▪ 3 985 385,14 zł tj. 99,46% z R 85216 (dotacja do zadań własnych) - zasiłki stałe - na 
wypłatę zasiłków stałych; 

▪ 17 600 zł tj. 100% z R 85219 (zlecone) - „utrzymanie Ośrodka”- świadczenie pomocy 
społecznej w formie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego; 

▪ 1 042 063  zł tj. 100% z R 85230 (dotacja do zadań własnych) - przeznaczone na 
realizację rządowego programu „posiłek w szkole i w domu”; 

▪ 46 668 zł tj. 100% z R 85231 (zlecone) - pomoc dla cudzoziemców - na zasiłki celowe 
dla cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany i pobyt ze względów 
humanitarnych; 

▪ 319 229, 35 zł tj. 99,99% z R 85213 (dotacja do własnych) - na opłacanie składki na 
ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 

Łącznie na w/w świadczenia wydatkowano 10 502 989,90 zł. 
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CZĘŚĆ 5 - ŚWIADCZENIA Z USTAWY O POMOCY 
SPOŁECZNEJ 
 

Jak wskazano w Części 2.2 z różnych form pomocy społecznej w 2021 roku skorzystało 4 
355 rodzin (6 296 osób w tych rodzinach)  mieszkających na Woli oraz osób w kryzysie 
bezdomności, wobec których Ośrodek realizuje zadania statutowe, w tym w zakresie 
kierowania do schronisk. 

Łącznie ze świadczeń pieniężnych (tj. różnego rodzaju zasiłków pomocy społecznej) 
skorzystało w 2021 r. 1 935 rodzin (3 075 osób w tych rodzinach). 

Ze świadczeń niepieniężnych skorzystało 2 686 rodzin (3 338 osób w tych rodzinach). 

W 2021 r. pracownicy socjalni w związku ze zgłoszonymi wnioskami przez Klientów 
lub inne osoby i instytucje dokonali rozeznania/ analizy sytuacji 1 476 nowych 
środowisk (w tym 725 rodzin będących mieszkańcami Dzielnicy Wola i 751 osoby w 
kryzysie bezdomności. (W przypadku osób w kryzysie bezdomności część rozeznań 
została dokonana przez pracowników innych OPS-ów i przekazana do OPS Wola w celu 
zakończenia postepowania o ustalenie uprawnienia do tymczasowego schronienia). 

 

5.1 ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE POMOCY SPOŁECZNEJ (ZASIŁKI STAŁE, OKRESOWE, 
CELOWE I CELOWE SPECJALNE) 

 

Rodzaje świadczeń:  

A. zasiłki stałe  

Przyznawanie i wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym dofinansowywanym ze 

środków budżetu państwa o charakterze obligatoryjnym. Zasiłki stałe przeznaczone są dla 

osób niezdolnych do pracy z tytułu wieku lub inwalidztwa, których dochód (dochód na 

osobę w rodzinie) nie przekraczał kryterium dochodowego określonego w ustawie o 

pomocy społecznej - kryterium to wynosiło - 701,00 zł dla osoby samotnej i 528,00 zł dla 

osoby w rodzinie. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosiła w 2021 r.  645,00 zł, a 

minimalna 30 zł OPS w 2021 r. zasiłki stałe wypłacił 748 osobom (w tym 74 osobom w 

kryzysie bezdomności) na łączną kwotę 3 985 385,14 zł. Średnia wartość zasiłku 

stałego w 2021 r. wyniosła 514,04 zł i zmalała w porównaniu do roku 2020 r. (o 7,39 zł 

na jedno świadczenie). OPS wypłacił łącznie 7 753 świadczeń, jedna osoba skorzystała 

średnio z 10,36 świadczeń w formie  zasiłku stałego w ciągu roku. Obserwowany jest trend 

systematycznego zmniejszania się liczby osób korzystających ze świadczenia w formie 

zasiłku stałego. 

B. zasiłki okresowe  

Przyznawanie i wypłata zasiłków okresowych jest zadaniem własnym dofinansowywanym 

ze środków budżetu państwa. Świadczenie to w części finansowanej przez budżet państwa 

ma charakter obligatoryjny i przyznawane jest w przypadku spełniania określonych ustawą 

o pomocy społecznej warunków, tj. osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza 
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kryterium dochodowego, w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń emerytalno - 

rentowych. Zasiłki okresowe w wysokości połowy różnicy między kryterium dochodowym, a 

dochodem osoby/rodziny finansowane są ze środków budżetu państwa. Pozostałe 50% 

różnicy pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem może być przyznane, w przypadku 

dysponowania środkami, ze środków własnych gminy. W 2021 r. przyznano i wypłacono 

zasiłki okresowe 947 osobom, w tym 35 osobom w kryzysie bezdomności na łączną 

kwotę 1 725 973,89 zł, w tym 1 441 055,63 zł ze środków dotacji budżetu państwa i 

284 918,26 zł ze środków m.st. Warszawy. Średnio jedna osoba otrzymywała w 2021 r. 

świadczenie w formie zasiłku okresowego przez około 5,5 miesiąca (wypłacono 5 270 

świadczeń). Przeciętny zasiłek okresowy wyniósł 327,51 zł. 

C. zasiłki celowe i celowe specjalne 

Przyznawanie i wypłata zasiłków celowych i celowych specjalnych jest zadaniem własnym 

gminy finansowanym ze środków własnych m.st. Warszawy (przy czym zasiłki na 

dofinansowanie zakupu żywności niezbędnej do przygotowania jednego ciepłego posiłku 

dziennie, przyznawane w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” w części 

finansowane są ze środków budżetu państwa). Zasiłki celowe przeznaczone są na 

zaspokojenie podstawowej potrzeby bytowej, przede wszystkim zakupu żywności, opłatę 

energii elektrycznej i gazu, dofinasowanie opłat czynszowych, zakup leków itp.  

➢ zasiłki celowe przyznawane są osobom, których dochód nie przekracza kryterium 
dochodowego dla rodziny jednoosobowej - 701 zł  lub dochodu na osobę w rodzinie w 
gospodarstwach wieloosobowych - 528 zł; 

➢ zasiłki celowe specjalne 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 we własnym zakresie zaspokoić podstawowych potrzeb rodziny; 

➢ zasiłki celowe w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” przyznawane są przy 
dochodzie poniżej 150%  kryterium dochodowego wskazanego powyżej. 

Łącznie w ciągu 2021 roku przyznano zasiłki celowe i celowe specjalne 1 717 
osobom, na łączną kwotę 3 062 780,93 zł w tym: 

− zasiłki celowe specjalne przyznano 697 osobom z 689 rodzin, na łączną kwotę 
708 889 zł. Średnia wartość zasiłku celowego specjalnego wyniosła 149 zł; 

− wypłacono zasiłki celowe na dofinansowanie zakupu produktów spożywczych na jeden 
ciepły posiłek dziennie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” 1 137 
osobom z 1 119 rodzin, w których żyje 1 966 osób. W skali roku wypłacono 5 136 
zasiłków o łącznej wartości 1 030 719,10 zł oraz zasiłki w formie bonów pieniężnych o 
łącznej wartości 20 910 zł; 

− wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności w ramach zadania: „pozostałe zadania z 
zakresu dożywiania” 804 osobom z 797 rodzin, w których żyje 1 321 osób. W skali 
roku wypłacono 2 123 zasiłki o łącznej wartości  347 914,40 zł, w tym w formie bonów 
pieniężnych o łącznej wartości 14 300 zł; 

− łączna wartość  wypłaconych zasiłków (w tym w formie bonów pieniężnych) na zakup 
żywności wyniosła 1 399 543,10 zł; 

− na zasiłki celowe i celowe specjalne dla 1 568 osób na cele inne niż żywność  
wydatkowano 1 663 237,43 zł, w tym:  
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✓ 878  osobom udzielono 2 392 świadczenia na dofinansowanie opłat 
mieszkaniowych na kwotę 445 078, 20 zł. Średnia wartość zasiłku wyniosła 
186,07 zł; 

✓ 935 osób na kwotę 257 305 zł otrzymało 2 240 świadczeń na opłacenie energii 
elektrycznej. Średnia wartość zasiłku wyniosła 114,87 zł; 

✓ 683 osoby na kwotę 189 661 zł otrzymało 1 597 świadczeń na dofinansowanie 
zakupu leków. Średnia wartość zasiłku wyniosła 118,76 zł; 

✓ 1 156 osób na kwotę 246 960 zł otrzymało 1 457 świadczeń na zakup odzieży. 
Średnia wartość świadczenia wyniosła 169,50 zł; 

✓ 1 017 osób na kwotę 156 025 zł otrzymało 2 216 świadczeń  na zakup 
artykułów higienicznych. Średnia wartość świadczenia wyniosła 70,41 zł; 

✓ 142 osoby na kwotę 52 078 zł otrzymały 166 świadczeń na przeprowadzenie 
dezynsekcji. Średnia wartość świadczenia wyniosła 313,73 zł; 

✓ 77 osób na kwotę 31 068 zł otrzymało 90 świadczeń na zakup sprzętu 
gospodarstwa domowego. Średnia wartość świadczenia wyniosła 345,20 zł. 

Należy zauważyć, że w zdecydowanej większości rodziny korzystające z pomocy w formie 

zasiłków celowych, w tym zasiłków na zakup żywności, objęte były także pomocą w formie 

zasiłków okresowych.   

Podsumowując: najwięcej świadczeń w formie zasiłków celowych i celowych specjalnych 
przyznano na dożywianie, na dofinansowanie opłat czynszowych oraz na dofinansowanie 
opłat za energię elektryczną, zakup artykułów higienicznych i leków. 

D. składki na ubezpieczenie zdrowotne  

Jest to zadanie własne dofinansowywane ze środków budżetu państwa - składki 

zdrowotne opłacono 632 osobom. Łączna wartość wypłaconych składek na powszechne 

ubezpieczenie zdrowotne wyniosła 319 229,35 zł. Jest to świadczenie powiązane z wypłatą 

zasiłków stałych, także zmniejszenie liczby osób korzystających z zasiłków stałych 

przekłada się na zmniejszenie liczby osób korzystających z ubezpieczenia. 

 

5.2 ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

5.2.1 PRACA SOCJALNA 

 

Ogółem z pracy socjalnej skorzystało 4 355 rodzin, w tym 6 296 osób w tych rodzinach, 
czyli wszystkie rodziny, które w 2021 roku skorzystały z pomocy Ośrodka. Podstawowa 
praca socjalna udzielana była przez każdego pracownika socjalnego, który udzielał 
informacji o uprawnieniach i możliwościach oraz wspierał świadczeniobiorców w ich 
wykorzystaniu. 

Wyłącznie z pracy socjalnej skorzystało 679 rodzin i 1 213 osób w tych rodzinach. 

W 2021 r. zawarto łącznie 374 kontrakty socjalne, przy czym realizowane były także 
niektóre kontrakty zawarte w 2020 r. 
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W 2021 r. 9 pracowników socjalnych (w tym 6 w ramach wspófinansowanego ze środków 
UE projektu “Aktywna Wola” i „Aktywni na Woli) świadczyło pogłębioną̨ pracę socjalną w 
139 rodzinach. Spośród tych 139 rodzin 50 % stanowiły rodziny z dziećmi, 35% rodziny 
jednoosobowe, 15% rodziny składające się̨ wyłącznie z osób pełnoletnich. Wśród rodzin z 
dziećmi 62% stanowili samotni rodzice. Pracownicy socjalni zawarli 132  kontrakty socjalne 
w związku z realizowaną pogłębioną pracą socjalną. 

Rodziny objęte pogłębioną̨ pracą socjalną w większości składały się̨ z osób regularnie 
korzystających ze świadczeń́ materialnych pomocy społecznej (ok. 44%), rodziny 
niekorzystające wcześniej z pomocy Ośrodka to ok. 27%, pozostałe rodziny korzystały z 
pomocy społecznej sporadycznie (ok. 29%). 

Osoby objęte pogłębioną̨ pracą socjalną to grupa, w której charakterystyczne jest 
współwystępowanie wielu trudności i dysfunkcji, takich jak problemy zdrowotne, 
długotrwała choroba, niepełnosprawność́, zaburzenia psychiczne, uzależnienia, samotne 
rodzicielstwo, zadłużenia, zła lub niestabilna sytuacja mieszkaniowa, trudności opiekuńczo 
- wychowawcze, przemoc w rodzinie oraz bezrobocie często wynikające z w/w powodów, a 
w przypadku cudzoziemców - trudności w adaptacji społeczno-kulturowej. 

Praca socjalna obejmuje m.in. następujące obszary umiejętności: 

1. Wzmocnienie prawidłowych umiejętności społecznego funkcjonowania w zakresie 
korzystania z własnych możliwości i uprawnień́, załatwiania spraw urzędowych, 
podnoszenia umiejętności komunikacji. 

2. Motywowanie do zmiany postawy wobec własnego bezrobocia, poprawę̨ 
funkcjonowania psychospołecznego, w tym wzrost samooceny, umiejętności 
rozwiązywania problemów, wzrost poczucia odpowiedzialności za własne życie. 

3. Wzmocnienie prawidłowych umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziców oraz 
umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, a także gospodarowania 
budżetem domowym. 

4. Poradnictwo w zakresie profilaktyki przemocy w rodzinie. 

5. Działania doradcze dotyczące zapobiegania zadłużeniu rodzin i minimalizowania 
skutków zadłużenia. 

6. Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie diagnozy i leczenia oraz 
funkcjonowania społecznego. 

W 2021 r. jeden z pracowników socjalnych ds. pogłębionej pracy socjalnej koordynował 
zgłoszenia do programu Stowarzyszenia Wiosna - Szlachetna Paczka. Łącznie pracownicy 
Ośrodka na Woli wytypowali i zgłosili 39 rodzin, z czego 25 osób lub rodzin otrzymało 
wsparcie w postaci paczki. 

 

5.2.2 DOŻYWIANIE 

 

Uzupełnieniem pomocy finansowej przeznaczonej na dożywianie (zasiłków celowych na 
zakup żywności, o której mowa w Części 5.2.1) była pomoc realizowana w formie 
rzeczowej: 

Posiłki dla dzieci i młodzieży 
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1. W ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą w 
postaci jednego gorącego posiłku (tzw. obiady szkolne) w roku 2021 zostało objętych 
365 dzieci. Na ten cel wydatkowano kwotę 344 054 zł. 

2. Pomocą w formie jednego gorącego posiłku (tzw. obiady szkolne), poza wyżej 
wymienionym Programem, objęto 178 dzieci i wydatkowano na to kwotę w wysokości 
97 574 zł. 

3. Ponadto, w ramach pomocy poza Programem „Posiłek w szkole i w domu”, dla 
najmłodszych dzieci (klasy zerowe SP oraz w szczególnych przypadkach w klasach I 
SP) przyznawano również śniadanie i podwieczorek. Z tej pomocy skorzystało 89 
dzieci, a koszt tej pomocy wyniósł 31 117 zł. 

Gorący, dwudaniowy obiad dla osób dorosłych 

▪ Ośrodek przyznał pomoc i zorganizował gorący posiłek dla 334 osób dorosłych, które 
własnym staraniem nie są w stanie zapewnić sobie ciepłego posiłku. Obiady tym 
osobom na podstawie umowy zawartej z Ośrodkiem przygotowywała i dostarczała 
Spółdzielnia Socjalna „Kto Rano Wstaje”. Dwudaniowy obiad kosztował wraz z 
dowozem 16,50 zł (koszt obiadu dla uczestników środowiskowego domu samopomocy - 
12,70 zł). Łączna wartość pomocy w formie posiłku dla wszystkich tych osób  wyniosła 
723 979 zł, w tym 349 443 zł w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” i 374 536 
zł w ramach w ramach zadania „pozostałe zadania z zakresu dożywiania” 

▪ Ponadto Ośrodek przyznał świadczenie w formie gorącego, dwudaniowego posiłku dla 
170 osób niesamodzielnych, głównie korzystających ze wsparcia w formie usług 
opiekuńczych. Obiady dla tych osób zorganizowało Centrum Usług Społecznych 
„Społeczna Warszawa” (CUS). Obiady dostarczane były do mieszkań osób 
uprawnionych przez firmę „Szwajcarka”, na zlecenie CUS.  

▪ Łącznie z obiadów dla osób dorosłych skorzystały 504 osoby. 

Łącznie z pomocy w formie gorącego posiłku skorzystało 1 047 osób (dorosłych i 
dzieci). 

Uzupełnieniem pomocy żywnościowej dla mieszkańców Dzielnicy Wola było zapewnienie i 
dostarczenie produktów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym - FEAD. W ramach współpracy z Caritas Polska w zakresie 
udzielania wsparcia osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 
pracownicy OPS wydali 547 skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach 
tego Programu. Z pomocy tej skorzystały 1 056 osoby. 

 

5.2.3 ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ZAPEWNIENIA OPIEKI OSOBOM STARSZYM I 
NIEPEŁNOSPRAWNYM 

 

5.2.3.1 KIEROWANIE DO DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 

 

W 2021 r.: 

- pracownicy Działu Usług Opiekuńczych skompletowali dokumentację w 45 sprawach 
dotyczących skierowania osób wymagających całodobowej opieki do Domu Pomocy 
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Społecznej (w tym w 12 sprawach na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego i 
Nieletnich o skierowaniu osoby do domu pomocy społecznej  bez jej zgody);   

- pracownicy Działu Pomocy Osobom Bezdomnym w stosunku do 28 osób skompletowali 
dokumentację, niezbędną do rozpatrzenia wniosku o skierowania osoby bezdomnej do 
domu pomocy społecznej. W 15 przypadkach komplet dokumentów zgromadzonych w 
sprawie przekazano zgodnie z właściwością miejscową do Warszawskiego Centrum 
Pomocy Rodzinie, a w 10 sprawach o przyznanie miejsca w DPS dokumenty zostały 
przekazane do Ośrodków Pomocy Społecznej, zgodnie z właściwością terytorialną ze 
względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały.  Postępowania dotyczące 3 
wniosków zostały umorzone przez tutejszy Ośrodek. 

Łącznie pracownicy Ośrodka skompletowali 73 dokumentacje w postępowaniach w 
sprawie skierowania do domu pomocy społecznej 

- 60 dokumentacji zostało przekazanych do WCPR; 

- 10 dokumentacji zostało przekazanych zgodnie z właściwością miejscową odpowiednim 
organom; 

- postępowania w sprawie skierowania do DPS, w których dokumentacja została 
skompletowana, zostały umorzone. 

 

5.2.3.2 KIEROWANIE DO OŚRODKÓW WSPARCIA 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2021 r. wydał: 

- 47 decyzji kierujących do Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, 

- 13 decyzji kierujących do Środowiskowego Domu Samopomocy typu C. 

W sumie 60 decyzji kierujących do ŚDS typu AC „Pod Daszkiem” przy ul. Żytniej 75/77 

- 17 decyzji kierujących do prowadzonego przez OPS Wola Ośrodka Wsparcia Seniorów 
przy ul. Zawiszy 12, 

- 8 decyzji kierujących do mieszkań chronionych. Mieszkania prowadzone były m.in. 
przez Fundację Wspierania Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej im. Prof. Andrzeja 
Piotrowskiego, Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną, Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, Stowarzyszenie 
Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”. 

Ponadto Ośrodek 53 osobom wydał decyzje umożliwiające skorzystanie z gorącego posiłku 
w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej 

Ośrodkiem wsparcia w rozumieniu ustawowym (art. 51 ust 4 i 5 ustawy o pomocy 
społecznej) jest także schronisko dla osób bezdomnych i schronisko dla osób bezdomnych 
z usługami opiekuńczymi. Szczegółowe dane dotyczące postępowań w sprawie kierowania 
do schronisk, w tym wydanych decyzji kierujących do schronisk znajdują się w Części 8.1 
Pomoc udzielona osobom w kryzysie bezdomności. 
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5.2.3.3 ZAPEWNIANIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W TYM SPECJALISTYCZNYCH 

 

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

Uchwałą Nr XXXVIII/982/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. Rada m.st. Warszawy utworzyła 
nową jednostkę budżetową - Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” przy ul. 
Z. Nałkowskiej 11 w Warszawie, której zadaniem jest organizowanie i koordynowanie usług 
opiekuńczych, w tym specjalistycznych na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy. CUS 
zgodnie ze swoimi kompetencjami, przeprowadza postępowania i wybiera wykonawców 
usług opiekuńczych, którzy na podstawie umowy zawartej z CUS realizują usługi na terenie 
wszystkich dzielnic Warszawy, w tym na Woli. Środki finansowe na realizację od 01 lutego 
2018r. zadania świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
mieszkańców Warszawy w ich miejscu zamieszkania pozostawały w budżecie CUS.  

W 2021r realizowane były  następujące usługi: 

usługi opiekuńcze 

Ten rodzaj usług polega na pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego: sprzątaniu, 
robieniu zakupów, gotowaniu, praniu, przynoszeniu posiłków, pomocy w utrzymaniu higieny 
osobistej itp. Z usług opiekuńczych skorzystało w 2021 r. 447 osób, zrealizowano 93 
873,5 godzin. Miesięcznie z usług opiekuńczych korzystało średnio 305 osób. Jedna 
osoba korzystała z usług opiekuńczych w wymiarze od 4 do 108 godzin miesięcznie, 
średnio 25,64 godziny miesięcznie.   

Z 447 osób, które skorzystały z tej formy pomocy w 2021 r. dla 298 osób, tj. 64,65% była to 
kontynuacja świadczenia, a 149 osób tj. 35,35% rozpoczęło w 2021 r. korzystanie z tego 
świadczenia: 

• 9 osób (2,01% wszystkich korzystających z usług opiekuńczych) było zobowiązanych 
do odpłatności za usługi opiekuńczych w wys. 100%) 

• 317 osób (70,93% wszystkich korzystających z usług opiekuńczych) było 
zobowiązanych do częściowej odpłatności za usługi) 

• 121 osoby (27,06 % wszystkich korzystających z usług opiekuńczych) było 
zwolnionych z odpłatności) 

specjalistyczne usługi opiekuńcze   w zakresie: pielęgnacja jako wspieranie procesu 
leczenia 

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 2021 r. 65 osób - 1 osoba więcej niż w 2020 r. 
Zrealizowano 8541,5 godzin.   Miesięcznie z pomocy w formie specjalistycznych usług 
opiekuńczych korzystało średnio 30 osób Klienci korzystali z tego rodzaju usług w 
wymiarze od 8 do 62 godzin miesięcznie, średnio jedna osoba korzystała z 23 godzin 
usług miesięcznie. 
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Z 65 osób, które skorzystały z tej formy pomocy w 2021 r. dla 22 osób, tj. 33,85% była to 
kontynuacja świadczenia, a 43 osoby tj. 66,15% rozpoczęło w 2021 r. korzystanie z tego 
świadczenia: 

• 1 osoba (1,53% wszystkich korzystających z usług opiekuńczych) było 
zobowiązanych do odpłatności za usługi opiekuńczych w wys. 100%) 

• 35 osoby (53,84% wszystkich korzystających z usług opiekuńczych) było 
zobowiązanych do częściowej odpłatności za usługi) 

• 29 osób (44,63 % wszystkich korzystających z usług opiekuńczych) było zwolnionych 
z odpłatności) 

specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie: uczenie i rozwijanie umiejętności 
niezbędnych do samodzielnego życia 

Przeznaczone dla osób powyżej 60 roku życia z charakterystycznymi dla wieku 
senioralnego zaburzeniami psychicznymi, w tym zespołami otępiennymi, chorobą 
Alzheimera, depresyjnymi, organicznymi, psychozami starczymi, chorych u których 
przeważają objawy negatywne choroby psychicznej, mieszkańców Dzielnicy Wola 
wymagających opieki i pielęgnacji w miejscu zamieszkania. Ten rodzaj usług ma na celu 
zapewnienie jak najdłuższego funkcjonowania ludzi starych, chorych w ich naturalnym 
środowisku, podtrzymanie istniejących czynności życia codziennego, pomoc w bieżącym 
funkcjonowaniu, ewentualne zastępstwo Klienta w czynnościach życia codziennego, 
których wykonanie przerasta jego możliwości. Zakres usług jest zależny od stanu zdrowia, 
występujących deficytów i przebiegu choroby Klienta. Obejmuje zarówno czynności 
gospodarcze, pielęgnacyjne i terapeutyczno - rehabilitacyjne. W 2021 r. specjalistycznymi 
usługami opiekuńczymi w zakresie: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego życia objęto 82 osoby - 8 osób więcej niż w 2021 r. Zrealizowano 9.998 
godzin. Średnio miesięcznie z usług korzystało 34 osoby. Jedna osoba średnio 
miesięcznie korzystała z   24,5 godziny  usług. 

Usługi świadczone były od 1 do 7 dni w tygodniu, u 8 osób opiekunka/opiekun wchodzili w 
środowisko 2 razy dziennie, a do 2 osób trzy razy dziennie. Klienci korzystali ze 
specjalistycznych usług w liczbie od 8 do 93 godzin miesięcznie. 

Z 82 osób, które skorzystały z tej formy pomocy w 2021 r. dla 45 osób, tj. 54,88% była to 
kontynuacja świadczenia, a 37 osób tj. 45,12% rozpoczęło w 2021r korzystanie z tego 
świadczenia: 

• 2 osoby (2,45% wszystkich korzystających z usług opiekuńczych) było 
zobowiązanych do odpłatności za usługi opiekuńczych w wys. 100%) 

• 36 osób (43,90% wszystkich korzystających z usług opiekuńczych) było 
zobowiązanych do częściowej odpłatności za usługi) 

• 44 osoby (53,65% wszystkich korzystających z usług opiekuńczych) było zwolnionych 
z odpłatności) 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania 
zlecone) 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowią istotny instrument wspierania osób z 
zaburzeniami psychicznymi w wielu sferach życia. Świadczone są chorym psychicznie 
mieszkańcom Woli głównie z rozpoznaniem psychoz z kręgu schizofrenii, zaburzeń 
afektywnych, organicznych zaburzeń psychicznych w ich miejscu zamieszkania, a także 
osobom niepełnosprawnym intelektualnie pozbawionym wsparcia rodzinnego. Usługi 
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dostosowane są do szczególnych potrzeb tych osób, które stanowią grupę cechującą się 
wielokrotnymi pobytami w szpitalach psychiatrycznych, utrzymywaniem się ze świadczeń 
społecznych (rent, zasiłków wypłacanych z OPS), brakiem wsparcia rodziny. Usługi w 
zależności od sytuacji Klienta miały różny zakres, stopień zaawansowania, zależały od 
przebiegu choroby, aktualnego stanu zdrowia, istniejących deficytów, powiązań 
społecznych w jakich funkcjonuje odbiorca usług. 

Świadczone były w miejscu zamieszkania, rozumianym, jako mieszkanie i miejsca i 
instytucje na terenie Warszawy ważne dla odbiorcy usługi (podwórka, parki, sklepy, apteki, 
urzędy itp.) Usługi obejmowały: pomoc i asystowanie w zaspokajaniu codziennych potrzeb 
życiowych, wspólne organizowanie i spędzanie wolnego czasu, korzystanie z usług 
różnych instytucji, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc i wspieranie w 
uzyskaniu zatrudnienia, różnorodne psychospołeczne interwencje terapeutyczne. Usługi 
świadczone były przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem (m.in. psychologów, 
pedagogów, terapeutów, pielęgniarki, asystentów osoby niepełnosprawnej). W 2021 r. 
usługami objęto 46 osób - 38 osób z chorobą psychiczną i 8 osób z niepełnosprawnością 
intelektualną (w tym 4 osoby skorzystało z usług po raz pierwszy, 42 osoby kontynuowały 
świadczenie z lat ubiegłych). Zrealizowano łącznie 8983,00 godzin usług. W porównaniu z 
rokiem 2020 liczba osób objętych usługami nie zmieniła się. W wyjątkowych sytuacjach 
klienci objęci pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, korzystali również z 
innych form pomocy takich jak: pobyt w ŚDS, w Klubie „Pod Daszkiem”. 12 osób miało 
przyznane zasiłki stałe. Klienci korzystali ze specjalistycznych usług w liczbie od 6 do 60 
godzin miesięcznie. 

Z 46 osób, które skorzystały z tej formy pomocy w 2021 r. dla 42 osób, tj. 91,30% była to 
kontynuacja świadczenia, a 4 osoby tj. 8,70% rozpoczęło w 2021r korzystanie z tego 
świadczenia: 

• 2 osoby (4,35% wszystkich korzystających z usług opiekuńczych) było 
zobowiązanych do odpłatności za usługi opiekuńczych w wys. 100%) 

• 3 osoby (6,52% wszystkich korzystających z usług opiekuńczych) było 
zobowiązanych do częściowej odpłatności za usługi) 

• 41 osoby (89,13% wszystkich korzystających z usług opiekuńczych) było zwolnionych 
z odpłatności) 

Koordynator specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
jak i specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności    
niezbędnych do samodzielnego życia pozostawał w stałym kontakcie z lekarzami PZP przy 
ul. Płockiej 49 i uczestniczył w odbywających się raz w miesiącu, spotkaniach w Wolskim 
Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wolskim przy ul. M. Kasprzaka 17. Spotkanie 
odbywały się on-line lub osobiście, w zależności od sytuacji epidemicznej. 

Łącznie w 2021 r. decyzje uprawniające do korzystania z różnych form pomocy 
usługowej świadczonej w miejscu zamieszkania wydano 614 osobom (575 w ramach 
usług opiekuńczych i specjalistycznych własnych oraz 46 w ramach usług 
specjalistycznych zleconych), przyznając łącznie 148.050 świadczeń (138 818 w 
ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych własnych oraz 9 232 w ramach usług 
specjalistycznych zleconych). 16 osób nie skorzystało z przyznanego świadczenia.  

Z usług skorzystało 598 osób, dla których zlecono realizację 140 556 godzin usług: 

• Ze 109 344,5 zleconych godzin usług opiekuńczych zrealizowanych zostało 93 873,5 
godziny, tj. 85,85% 
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• Z 9 946 zleconych godzin usług specjalistycznych w zakresie: pielęgnacja jako 
wspieranie procesu leczenia zrealizowanych zostało 8 541,5 godziny, tj. 85,87% 

• Z 12 282,5 zleconych specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie: uczenie i 
rozwijanie umiejętności    niezbędnych do samodzielnego życia zrealizowanych zostało 
9 998 godzin, tj. 81,40 % 

• Z 8 983 zleconych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi zrealizowanych zostało 100% usług tj. 8 983 godzin 

• Łącznie ze zleconych 140 556 godzin wszystkich usług opiekuńczych zrealizowanych 
zostało na rzecz mieszkańców Dzielnicy Wola 121 396 godzin, tj. (86,36%) 

Niepełne wykonanie zleconych usług wiąże się z sytuacją pandemiczną,  okolicznościami 
leżącymi po stronie osób korzystających z usług, tj. wyjazdów, odwołania usług, niechęci 
do przyjmowania osoby zastępującej stałą opiekunkę. Ponadto   znacznie wzrosła  liczba 
osób hospitalizowanych, zgonów, skierowanych do ZOL, lub  DPS,  a także z trudnościami 
leżącymi po stronie Wykonawcy (gł. braki kadrowe). 

Wszystkie usługi wykonywane były, na zlecenie OPS, przez firmy zewnętrzne - 
Wykonawców wyłonionych przez CUS w postępowaniach prowadzonych na podstawie 
prawa zamówień publicznych. 

Usługi realizowane w ramach zadań własnych, tj. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze w zakresie pielęgnacji oraz uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do 
życia były świadczone przez Agencję Służby Społecznej Kościelak, Spółka jawna, ul. 
Kwiatowa 9, 02-579 Warszawa. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi były świadczone 
przez „Vital Plus” Ewa Lechowska, ul. Tadeusza Borowskiego 2, 03-475 Warszawa 

PODSUMOWUJĄC: W 2021 roku z   pomocy usługowej skorzystało 598 osób w łącznym 
wymiarze  121 396 godzin, średnio dla 1 osoby 203 godziny. Zlecono 140 556 godzin 
usług (niezależnie od rodzaju), średnio dla 1 osoby 235 godzin. W porównaniu do roku 
2020 liczba osób, które skorzystały z pomocy usługowej   zwiększyła się (o 8 osób). 

 

5.2.4 SPRAWIANIE POGRZEBÓW 

 

Sprawianie pogrzebów jest zadaniem własnym gminy finansowanym ze środków m.st. 
Warszawy. Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował i pokrył koszty pogrzebu 65 
osób (o 5 więcej niż w 2020 r.), w tym 20 osobom bezdomnym (co stanowiło ponad 30% 
pogrzebów). Zorganizowano w 2021 roku 2 pochówki tzw. „covidowe”, tj. pochówek osoby 
zmarłej na covid-19, z realizacją przepisów sanitarnych w tym zakresie. Ośrodek w 2021r 
poniósł koszty na sprawienie pochówków w wysokości 179 746,83 zł. Realizacja zadania 
polegającego na sprawianiu pogrzebu odbywa się w oparciu o porozumienie zawarte z 
Zarządem Cmentarzy Komunalnych (dot. usług cmentarnych) i umowy z firmą świadczącą 
usługi pogrzebowe (wyłonioną w postępowaniu przetargowym) - Zakład Pogrzebowy 
Memento Mori Arkadiusz Wojdyła ul. Nowogrodzka 51, 00-693 Warszawa. 
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5.2.5 PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE 

 

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE - od 21 marca 2011 roku, OPS jest placówką 
wpisaną do Rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa 
mazowieckiego (poz. Nr 43).  

Poradnictwo to forma pomocy wynikająca z zapisów ustawowych: 

- art. 46 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

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

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

Zgodnie z art. 46 ust.1 ups „ poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, 
psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub 
wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu 
na posiadany dochód.” 

Pracownicy Ośrodka  w 2021 r. udzielili 853 rodzinom mieszkającym na Woli 
specjalistycznego poradnictwa. W rodzinach tych żyło 2 278 osób, które pośrednio 
skorzystały z tej pomocy. 

Poradnictwo specjalistyczne dotyczyło spraw socjalnych, a także związanych z 
problematyką rodzinną i przemocy w rodzinie. 

Poniżej dane dotyczące poradnictwa specjalistycznego udzielonego przez pracowników 
Ośrodka w 2021 r. 

Rodzaj poradnictwa 

Liczba osób Liczba usług 

I półrocze II półrocze I półrocze II półrocze 

Poradnictwo psychologiczne 297 332 1 548 1 047 

Poradnictwo rodzinne 270 260 2687 2 624 

Poradnictwo socjalne z zakresu  

p/działania przemocy 
432 293 1165 1 702 

Inne (np. udzielanie informacji, pomoc  

w wypełnieniu dokumentów i załatwieniu 

spraw urzędowych, zawodowe) 

86 126 679 235 

Razem* x x 6 079 4371 

Tabela 1. Dane liczbowe dot. pomocy udzielonej w zakresie poradnictwa specjalistycznego dotyczącego problemów 
rodzinnych i przemocy w 2021r. 
 

* Dane dot. liczby osób w wierszu „ razem” nie sumują się, gdyż jedna osoba może korzystać z różnych rodzajów 
poradnictwa. 
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5.2.6 INTERWENCJE KRYZYSOWE 

 

Pracownicy Ośrodka podjęli w 2021 r. wobec 117 rodzin interwencję kryzysową, 
która objęła 181 członków tych rodzin. 

W 2021 r. w Ośrodku prowadzone były działania w ramach interwencji kryzysowej przez 2 
psychologów interwentów oraz 1 specjalistę ds. pracy z osobami z zaburzeniami 
psychicznymi. Do zadań zespołu należało prowadzenie interwencji kryzysowych 
indywidualnych, masowych, konsultacji psychologicznych, w tym o charakterze 
diagnostycznym oraz poradnictwa dla osób z zaburzeniami, ich rodzin i otoczenia, a także 
udział w zebraniach, spotkaniach z partnerami, tj. personelem Szpitala Wolskiego, poradni 
zdrowia psychicznego, organizacji pozarządowych. 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, oprócz standardowych działań, pracownicy 
udzielali również telefonicznego wsparcia psychologicznego osobom objętym kwarantanną 
i/lub izolacją, które znalazły się w sytuacji kryzysu psychicznego. Pracownicy zespołu 
przeprowadzali także konsultacje w przypadkach klientów zgłoszonych przez pracowników 
Ośrodka lub innych instytucji, łącznie 666 konsultacje na rzecz 197 klientów. Wymienione 
konsultacje miały charakter konsultacji diagnostycznych (493) lub interwencji kryzysowej 
(173). Ze względu na restrykcje sanitarne, interwencje realizowano i telefonicznie, i w 
środowisku. 

Podczas konsultacji ujawniono następujące trudności dotyczące: 

• zaburzeń psychicznych klienta lub bliskiej osoby (zaburzenia psychotyczne, afektywne, 
lękowe, osobowości, adaptacyjne), 

• zmian organicznych, 

• samotności, rozwodu, rozstania, trudności relacyjnych, 

• uzależnienia (alkohol/narkotyki, aktywne/w okresie abstynencji), DDA, 

• diagnozy śmiertelnej choroby, choroby przewlekłej, 

• żałoby, śmierci bliskiej osoby, 

• nagłego pogorszenie stanu zdrowia, 

• doświadczenia traumatycznego, udziału w wypadku, sytuacji kryzysowej, 

• myśli samobójczych, myśli rezygnacyjnych, śmierci samobójczej bliskiej osoby, 

• bezdomności, braku pracy trudności finansowych, 

• konfliktów, trudności w relacjach z bliskimi, niskich  umiejętności komunikacyjnych,  

• problemu syllogomanii, Zespołu Diogenesa, poważnego zaniedbania higieny osobistej, 
zagracenia mieszkania, zagrożenia epidemiologicznego, niebezpiecznych warunków 
sanitarnych, 

• wypalenia zawodowego, ryzyka wtórnej traumatyzacji, 

• przewlekłego stresu, ostrej reakcji na stres, 

• molestowania seksualnego, mobbingu. 

Pracownica prowadząca poradnictwo, wsparcie i interwencje na rzecz osób z zaburzeniami 
psychicznymi zrealizowała 77 konsultacje na rzecz 53 klientów, ponadto pełniła obowiązki 
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zastępcy przewodniczącego w Wolskim Zespole ds. Wspierania Osób z Zaburzeniami 
Psychicznymi. 

Psycholożki - interwentki uczestniczyły w realizacji interwencji kryzysowych, w tym w 
sytuacji zdarzenia losowego na terenie dzielnicy, tj. zdarzeń: 

- 2 interwencje związane z samobójstwem mężczyzny, wsparcie psychologiczne dla 
członków rodziny; 

- 4 pożary, zaangażowane 2 psycholożki oraz 1 pracownica socjalna, łącznie ok. 8 
godzin spędzonych w terenie oraz podczas  konsultacji indywidualnych z 
poszkodowanymi; udzielono pomocy psychologicznej w ramach interwencji kryzysowej 
na miejscu zdarzenia, podczas telefonicznych konsultacji psychologicznych oraz 
pomocy w  formie pracy socjalnej i skierowania do  pomocy materialnej; 

- 5 interwencji związanych ze śmiercią bliskich osób, udzielaniem wsparcia 
psychologicznego osobom w żałobie, towarzyszeniem podczas załatwiania formalności 
(ok. 30 godzin); 

- działania interwencyjne na rzecz zespołu medycznego jednego z wolskich szpitali w 
związku z sytuacją epidemiczną, w formie spotkań grupowych; 10 spotkań 
debriefingowych (20 godzin), spotkania z kadrą zarządzającą (10 godzin), spotkania 
organizacyjne, spotkania grupowe i konsultacje indywidualne z pracownikami 
medycznymi (54 godzin); 

Ponadto realizowane były interwencje kryzysowe w związku z zagrożeniem 
bezpieczeństwa dziecka w rodzinie, o czym mowa w Części 6.1 

 

5.2.7 PODSUMOWANIE 

 

Podsumowując: 

Poniższa tabela przedstawia kluczowe dane o udzielonych w 2021 r. świadczeniach 
pomocy społecznej: 

Świadczenia pomocy społecznej udzielone w 2021 r. liczba 

Liczba rodzin ogółem, które skorzystały z wszelkich form 

pomocy udzielonej przez OPS Wola  

4 335 

Liczba osób w rodzinach które skorzystały z wszelkich form 

pomocy udzielonej przez OPS Wola 

6 296 

Liczba rodzin, które otrzymały świadczenie pomocy 

społecznej przyznane decyzją administracyjną 

3 676 

Liczba osób, które otrzymały świadczenia pomocy społecznej  

przyznane decyzją administracyjną 

4 116 

Liczba osób, którym przyznano pieniężne świadczenia 

pomocy społecznej 

1 935 
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Świadczenia pomocy społecznej udzielone w 2021 r. liczba 

Liczba osób, którym przyznano niepieniężne świadczenia 

pomocy społecznej 

2 686 

W tym liczba osób w kryzysie bezdomności, którym 

przyznano niepieniężne świadczenia pomocy społecznej w 

formie tymczasowego schronienia 

1 323 

Liczba rodzin, które skorzystały wyłącznie z pracy socjalnej i 

poradnictwa 

679 

Tabela 2. Liczba rodzin i osób, które skorzystały z pomocy społecznej ogółem w 2021 roku. 

Łącznie wydanych zostało w 2021 r. 25 059 decyzji administracyjnych w sprawach 
świadczeń pomocy społecznej dla 4 116 osób żyjących w 3 676 rodzinach. Wydano 20 965 
decyzji przyznających świadczenia, 3 266 decyzji innych niż przyznające lub odmawiające 
świadczenia (np. w sprawie zmiany lub uchylenia decyzji). Wydano także 828 decyzji 
odmawiających świadczenia pomocy społecznej (co stanowi ok. 3,95% decyzji wydanych w 
sprawach pomocy społecznej), przy czym 545 decyzji odmownych dotyczyło świadczenia 
niepieniężnego w formie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych 
lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, przede wszystkim z 
powodu opuszczenia miejsca pobytu i nie wskazanie nowego miejsca pobytu, oraz 
ustalenia, że wnioskodawca nie jest osoba bezdomną w rozumieniu ustawowym. 

Główne powody wydania decyzji odmownych w przypadku świadczeń pieniężnych: 

• zasiłki stałe - przede wszystkim z powodu nie spełniania przesłanek ustawowych 
dotyczących osiągniętego wieku emerytalnego lub legitymowania się orzeczeniem o 
umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, 

• zasiłki okresowe - przede wszystkim z powodu nie spełniania przesłanek ustawowych 
dotyczących wysokości uzyskiwanego dochodu (poniżej kryterium), 

• zasiłki celowe - przede wszystkim z powodu możliwości zaspokojenia potrzeby we 
własnym zakresie oraz braku działań na rzecz poprawy własnej sytuacji, w tym braku 
współpracy z pracownikiem socjalnym w celu poprawy swej sytuacji. 

Świadczeniobiorcy złożyli do Samorządowego Kolegium Odwoławczego jedynie 59 
odwołań od decyzji (co oznacza, że tylko 0,23 % wydanych decyzji podlegało procedurze 
odwoławczej). Do 12 kwietnia 2021 r. rozpatrzono odwołania w następujący sposób: 

- 29 decyzji utrzymano w mocy; 
- 9 decyzji  uchylono do ponownego rozpatrzenia; 
- 1 decyzja nie podlegało postępowaniu odwoławczemu z uwagi na złożenie odwołania 

po terminie; 
- w sprawach 2 decyzji SKO uznało, że: "Prezydent nie dopuścił się bezczynności"; 
- 2 odwołania zostały załatwione we własnym zakresie; 
- w 2 sprawach SKO uznało: "wskazać Prezydenta m.st. Warszawy jako organ właściwy 

do rozpatrzenia sprawy"; 
- w dwóch sprawach, na wniosek Ośrodka, będącego skutkiem autokontroli, SKO 

stwierdziło nieważność 2 decyzji. 
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CZĘŚĆ 6 - ŚWIADCZENIA Z INNYCH USTAW 
 

6.1 REALIZACJA OBOWIĄZKÓW Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY 
ZASTĘPCZEJ  

 

Poza organizowaniem i udzielaniem pomocy społecznej (na podstawie ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej, dalej uops) statutowym zadaniem Ośrodka, jest 
również wspieranie rodzin w prawidłowym realizowaniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej 
(na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, dalej uowrispz). 

Działania w tych obszarach realizują w Ośrodku przede wszystkim pracownicy Działu 
Wsparcia i Pomocy Rodzinie (DWPR), wspierani w tym zakresie i współpracujący z 
pracownikami pozostałych komórek organizacyjnych Ośrodka. 

Pomoc udzielana jest głównie rodzinom z problemami opiekuńczo - wychowawczymi, 
przeżywającym różne trudności i kryzysy życiowe. 

Rok 2021 był kolejnym, w którym oferta Ośrodka w tym zakresie nie mogła być realizowana 
w pełnym zakresie, ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju. 

Duża zachorowalność, która obejmowała również klientów Ośrodka, miała wpływ na rodzaj 
i intensywność kontaktów z pracownikami oraz formy prowadzenia działań. Okresowo 
wprowadzana nauka zdalna w szkołach miała niekorzystny wpływ na funkcjonowanie dzieci 
i młodzieży. Izolacja, zakaz spotkań, konieczność utrzymania dystansu społecznego miały 
negatywny wpływ na samopoczucie psychiczne zarówno dzieci jak osób dorosłych. 

Dało się to przede wszystkim odczuć w pierwszym kwartale 2021 r. oraz okresowo późną 
jesienią i z końcem roku. Działania Ośrodka w tych okresach, podobnie jak w 2020 r., ze 
względów bezpieczeństwa sanitarnego, musiały być realizowane w sposób mniej 
bezpośredni. Wszyscy pracownicy dostosowali się do wymogów i starali ograniczać 
bezpośrednie kontakty na rzecz rozmów telefonicznych i spotkań w formie on-line. Pomimo 
tego starali się docierać do wszystkich osób i wspierać w zakresie adekwatnym do ich 
potrzeb. Podobnie jak w 2020 r. okres wiosenno - letni pozwolił na zwiększenie 
bezpośrednich spotkań, które w dużej mierze organizowane były w przestrzeni otwartej. 
Część działań wymagała jednak wejść w środowiska, niezależnie od sytuacji 
epidemiologicznej i działania takie przez cały rok były realizowane. 

Pracownicy Ośrodka w pracy z rodzicem odwołują się głównie do podejścia 
skoncentrowanego na rozwiązaniach, teorii przywiązania, wiedzy na temat dynamiki 
zaburzeń post - traumatycznych, etapów rozwoju dziecka i dialogu motywującego. 

W 2021 r., podobnie jak w ubiegłych latach, zadania wynikające z  ustawy z dnia 9 czerwca 
2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowane były w 2 obszarach: 

1. Obszar wspieranie rodziny - Program Pomocy Dziecku i Rodzinie (PPDR) 

2. Obszar edukacja społeczna - Profilaktyczny program promocji świadomego i 
aktywnego rodzicielstwa pn. Klub „RODZINA na 102” 

W pracy specjalistów Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie z rodziną wykorzystywane były 
następujące formy pracy: 

- poradnictwo specjalistyczne (całościowo wskazane w Części 5.2.5 sprawozdania) 
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- formy pomocy w kontakcie indywidualnym: interwencja, wsparcie, asysta rodzinna, 

- grupowe formy pracy: warsztaty, grupy edukacyjne, wsparcia, rozwoju osobistego, 

- interdyscyplinarne zespoły specjalistów. 

PODARNICTWO SPECJALISTYCZNE W OBSZARZE WSPARCIA RODZIN: 

- Poradnictwo specjalistyczne świadczone przez pracowników DWPR ma na celu pomoc 
w rozwiązaniu sytuacji problemowych, z uwzględnieniem wewnętrznych przeżyć osoby, 
która wymaga wsparcia. Specjalista pomaga w zmianie zwyczajowego sposobu 
myślenia, postaw, sposobu podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów, tak aby 
maksymalizować konstruktywne wykorzystanie własnego potencjału i minimalizować 
niesprzyjające warunki środowiskowe, co w efekcie ma prowadzić do wzrostu szansy 
na przezwyciężenie problemu. Model poradnictwa prowadzonego w Dziale Wsparcia i 
Pomocy Rodzinie opiera się na wspieraniu klienta w samodzielnym decydowaniu oraz 
poszukiwaniu rozwiązania jego problemu. 

- W ramach Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie poradnictwo specjalistyczne dotyczy: 
problemów rodzinnych i przemocy. 

Rodzaj poradnictwa 

Liczba osób Liczba usług 

I półrocze II półrocze I półrocze II półrocze 

Poradnictwo psychologiczne 179 157 935 537 

Poradnictwo rodzinne 270 239 2687 2310 

Poradnictwo socjalne z 
zakresu p/działania przemocy 

307 236 1165 1524 

Razem* 647 632 4787 4371 

Tabela 3. Dane liczbowe dot. pomocy udzielonej przez pracowników DWPR w zakresie poradnictwa specjalistycznego w 
2021 r. 
 

* Dane dot. liczby osób w wierszu „ razem” nie sumują się, gdyż jedna osoba może korzystać z różnych rodzajów 
poradnictwa. 

 

6.1.1 PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE 

 

Program Pomocy Dziecku i Rodzinie (PPDR) jest szeroką ofertą wsparcia i 
specjalistycznej pomocy na rzecz rodzin z wieloma problemami, przeżywającymi trudności 
opiekuńczo- wychowawcze. W ramach Programu od wielu lat realizowane są działania i 
projekty o charakterze ciągłym, które są odpowiedzią na stale diagnozowane potrzeby 
mieszkańców dzielnicy. Oferta budowana i aktualizowana jest w oparciu o informacje 
wpływające od rejonowych pracowników socjalnych, pracowników lokalnych instytucji i 
organizacji, kuratorów sądowych oraz wdrażane przez Urząd Miasta programy 
ogólnowarszawskie. Pomoc na rzecz rodziny realizują: psycholodzy, specjaliści pracy 
socjalnej, specjaliści pracy z rodziną i asystenci rodziny. 
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Specjalistyczną pomocą (w formie pracy socjalnej i wsparcia pedagogiczno- 
psychologicznego) w ramach Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie w 2021 r.  objętych 
było 484 rodzin. 

Poniższa tabela przedstawia dane liczbowe obrazujące udzielanie pomocy specjalistycznej 
na przestrzeni ostatnich 3 lat. Na podstawie analizy wskazanych danych można zauważyć, 
że w 2021 r. liczba rodzin, która skorzystała z poradnictwa specjalistycznego jest wyższa 
niż w poprzednim roku. Wzrosła też liczba rodzin, która uczestniczyła w konsultacjach 
psychologicznych. W 2021 r. przeprowadzono program integracyjno-edukacyjny dla rodzin 
cudzoziemskich, którego pierwsza edycja miała miejsce w 2019 r. Nie zrealizowano jednak, 
żadnej pomocy o charakterze terapeutycznym, wpływ na to zapewne miał rozwój oferty w 
zakresie specjalistycznym dla osób borykających się z problemami psychicznymi. 

Pomoc specjalistyczna 2021 2020 2019 

Poradnictwo specjalistyczne 484 443 504 

Pomoc w formach grupowych 35 18 64 

Długotrwała pomoc psychologiczno-
pedagogiczna 

306 215 325 

Długotrwała pomoc  
o charakterze terapeutycznym 

0 11 11 

Tabela 4. Rodziny objęte specjalistyczną pomocą w latach 2019 - 2021. 

 

W ramach Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie(PPDR) prowadzone jest: 

- poradnictwo rodzinne - które zgodnie z art. 46 ust.4 ups „obejmuje problemy 
funkcjonowania rodziny w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także 
terapię rodzinną ”. Poradnictwo rodzinne prowadzone jest przez osoby z 
wykształceniem wyższym na kierunkach pedagogika, resocjalizacja, zatrudnionych na 
stanowiskach: specjalistów pracy socjalnej i  specjalistów pracy z rodziną, 

- poradnictwo psychologiczne - które zgodnie z art. 46 ust.3 ups, „realizuje się przez 
procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii”. Poradnictwo psychologiczne prowadzone 
jest przez psychologów, w tym jednego posiadającego uprawnienia psychoterapeuty - 
doradcy rodzinnego. 

W ramach poradnictwa specjalistycznego od 2019 roku prowadzona jest pomoc w formie 
konsultacji psychologicznych dla dzieci. Oferta ukierunkowana jest na pracę z dziećmi 
przy współpracy z ich rodzicami/opiekunami. Pierwsze spotkanie z rodzicem (opiekunem 
prawnym) ma na celu przeprowadzenie wywiadu dotyczącego sytuacji dziecka, tj. 
przebiegu jego rozwoju, sytuacji rodzinnej, szkolnej, rówieśniczej, zasobów oraz trudności. 
Konsultacja z rodzicem obejmuje również obszar psychoedukacji i poradnictwa w zakresie 
kwestii opiekuńczo-wychowawczych (omówienie podłoża określonych zachowań oraz ich 
funkcji). Rodzice są często motywowani do podjęcia własnej pracy psychologicznej w 
formie warsztatów umiejętności wychowawczych lub indywidualnych konsultacji z 
psychologiem pracującym z osobami dorosłymi. 

W czasie pierwszych spotkań z dzieckiem psycholog koncentruje się na zbudowaniu relacji 
opartej na akceptacji i zaufaniu, prowadzi obserwację. Poznanie funkcjonowania dziecka w 
wymiarze biologicznym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym odbywa się zarówno w 
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trakcie rozmowy, jak też zabawy i pracy. Zdarza się, że za zgodą dziecka na zakończenie 
spotkania zapraszany jest rodzic, co daje możliwość obserwowania wzajemnych relacji, ale 
również modelowania zachowań. Po kilku spotkaniach z dzieckiem odbywa się kolejna 
konsultacja z rodzicem/opiekunem mająca na celu podsumowanie spotkań, omówienie 
obserwacji i ewentualnych zaleceń do dalszej pracy. 

 W roku 2021 z oferty wsparcia psychologa dziecięcego skorzystało 59 rodzin, w tym: 

- 69 osób dorosłych 

- 50 dzieci (10 w wieku do 6 lat, 27 w przedziale wiekowym 7-12 lat, 13 z nich w wieku 
13-18 lat) 

Poniższa tabela przedstawia dane liczbowe obrazujące udzielanie pomocy w formie 
konsultacji psychologicznych w ciągu ostatnich trzech lat. 

ODBIORCY DOROŚLI DZIECI 

Rok 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

Liczba osób 69 74 85 50 53 65 

Liczba konsultacji 143 167 165 359 398 541 

Tabela 5. Pomoc psychologiczna dla dzieci w latach 2019 - 2021. 

 

Ze względu na trudności w realizacji pomocy, w związku z sytuacją epidemiologiczną, 
wskaźnik udzielonego wsparcia w 2021 r. jest niższy w stosunku do lat poprzednich. 
Duża liczba zaplanowanych konsultacji była odwoływana w związku z zachorowaniami 
klientów i dzieci, bądź obowiązkową izolacją (kwarantanną), na przykład w sytuacji 
kontaktu z osobą chorą w szkole. 

Ze wsparcia długofalowego (powyżej 10 spotkań) skorzystało 18 rodzin. W 35 
rodzinach, które skorzystały ze wsparcia psychologa dziecięcego równolegle 
prowadzona była praca specjalistów do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 6 
współpracowało z asystentem rodziny. Troje z dzieci uczestniczących w konsultacjach, 
zgodnie z postanowieniem Sądu znajdowało się pod opieką spokrewnionych rodzin 
zastępczych. 

W związku z wprowadzonymi zasadami bezpieczeństwa epidemicznego, w okresach 
zaostrzonych ograniczeń dotyczących izolacji społecznej, część konsultacji odbywała 
się w formie rozmów telefonicznych lub spotkań online. W 2021 roku odbyło się 59 
konsultacji telefonicznych (w 2020 r. - 93) i 2 konsultacje online z osobami dorosłymi (w 
2020 r. - 13) oraz 3 konsultacje telefoniczne (w 2020 r. - 42) i 11 konsultacji online z 
dziećmi (w 2020 r. - 111). 

W porównaniu z rokiem ubiegłym zauważyć można duży wzrost liczby spotkań 
stacjonarnych prowadzonych w siedzibie DWPR. W zdecydowanej większości, zarówno 
dorośli, jak i dzieci, preferowali tę formę. Kontakt bezpośredni, wzbogacany 
dodatkowymi narzędziami pracy, wskazywano jako bardziej atrakcyjny dla dzieci. 
Pomimo propozycji ze strony psychologa, rodzice byli mniej chętni do spotkań w ich 
miejscach zamieszkania. Jako trudność podawali brak warunków w domach do 
zachowania prywatności i swobodnej rozmowy. W związku z tym, w sytuacji kiedy było 
to możliwe, konsultacje psychologa dziecięcego prowadzone były w formie kontaktu 
osobistego w siedzibie Ośrodka. 
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Pomoc psychologiczna dla osób dorosłych - adresowana jest do klientów będących 
rodzicami, doświadczających trudności opiekuńczo - wychowawczych oraz tych, którzy 
chcą pracować nad pogłębieniem swoich kompetencji rodzicielskich. W ramach oferty 
proponowane są konsultacje indywidualne, czasem wspólne dla obydwojga rodziców. 
Osoby korzystające z tej formy pomocy najczęściej kierowane są do psychologa przez 
pracowników ośrodka oraz kuratorów rodzinnych. Konsultacje realizowane są zwykle w 
siedzibie działu, w przypadku osób, dla których dotarcie na konsultację jest niemożliwe 
lub utrudnione istnieje możliwość udzielenia wsparcia w miejscu zamieszkania. Osoby, 
rodziny korzystające z indywidualnej pomocy psychologicznej motywowane są również 
do skorzystania z dostępnych form wsparcia grupowego. 

W 2021 r. z pomocy psychologicznej skorzystało 103 rodziców (2020 r. - 73) udzielono 
422 konsultacji (2020 r. - 569). Z uwagi na sytuację epidemiczną kraju i konieczność 
zachowania dystansu społecznego część konsultacji zrealizowana była telefonicznie. 

Z analizy danych liczbowych wynika, że w porównaniu z ubiegłym rokiem, w 2021 r. 
liczba osób konsultowanych był wyższa, natomiast liczba udzielonych konsultacji 
psychologicznych uległa obniżeniu. 41 osób skierowanych było do psychologa celem 
odbycia kwalifikacji do udziału w prowadzonych przez niego formach grupowych - 
Warsztatach Umiejętności Wychowawczych i Warsztatów „Być ojcem”. Wśród tych 
osób, byli rodzice zobowiązani do uczestnictwa przez sąd oraz motywowani przez 
pracowników podczas prowadzenia procedury „Niebieskiej Karty”. Z tego względu liczba 
osób była wyższa, jednak skorzystały tylko jednorazowo z konsultacji psychologa, stąd 
ogólna liczba spotkań jest niższa niż w poprzednim roku.  

Na wynik ilości konsultacji niewątpliwie miało również wpływ powstanie nowych 
podmiotów realizujących wsparcie psychologiczne na terenie Warszawy, w tym m.in. 
powstanie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci Młodzieży, 
świadczącego kompleksową pomoc psychiatryczno - psychologiczną, z którego oferty 
skorzystało wielu Klientów Ośrodka. 

Działania diagnostyczno - monitorujące pn. „Rodzina pod specjalnym nadzorem” 

W 2021r. podobnie jak w poprzednich latach, zgodnie z art. 8 ust.1 uwrspz w rodzinach 
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych udzielane 
było wsparcie, poprzedzone analizą sytuacji i środowiska rodzinnego oraz przyczyn 
kryzysu, przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny. W środowiskach 
rodzinnych, w których zagrożone było dobro dziecka, prowadzone były działania o 
charakterze diagnostycznym i interwencyjnym. Rodziny, w których podejmowano tego typu 
czynności borykają się  najczęściej z problemem uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych, przemocy, rozpadu związku i więzi, ciężkiej choroby somatycznej lub 
choroby psychicznej, niepełnosprawności intelektualnej, a także wielopokoleniowej 
bezradności, bierności, roszczeniowości i uzależnienia od pomocy społecznej. 

W 2021 r. na terenie dzielnicy Wola zdiagnozowano 285 środowisk rodzinnych, w których 
podejrzewano zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, w związku z czym podejmowane były 
działania o charakterze interwencyjno - monitorującym. W tym 5 środowisk to rodziny, w 
których działania o charakterze interwencyjnym musieli podjąć asystenci rodziny. 

W tym zakresie pracownicy DWPR realizowali następujące działania: 

• diagnozowanie sytuacji rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i 
dotkniętymi przemocą; 
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• udzielanie poradnictwa  i konsultacji członkom rodzin z problemami opiekuńczo - 
wychowawczymi, dotkniętymi przemocą oraz znajdującymi  się w sytuacji kryzysowej, 
zapoznanie z  ofertą OPS; 

• organizowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w rodzinach, gdzie zagrożone 
było bezpieczeństwo i dobro dzieci; 

• monitorowanie środowisk, w których występowało ryzyko zagrożenia dobra dziecka; 

• współpraca z kuratorami sądowymi, Wydziałem ds. Nieletnich i Patologii w zakresie 
działań interwencyjnych i monitorujących na rzecz rodzin z dziećmi, oraz Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowym Zespołem Wola; 

• współpraca z pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny i innymi specjalistami z 
DWPR w zakresie interwencji, monitorowania, redagowania pism, ustalania planu 
pomocy rodzinom; 

• współpraca z placówkami oświatowymi, Poradniami Psychologiczno - Pedagogicznymi, 
organizacjami pozarządowymi i placówkami wsparcia dziennego działającymi na 
terenie Dzielnicy Wola; 

• uczestnictwo i prowadzenie  posiedzeń grup roboczych związanych z procedurą 
„Niebieskie Karty” oraz  monitorowanie sytuację małoletnich po zamknięciu procedury 
NK ; 

• uczestnictwo w rozprawach sądowych w charakterze świadka; 

• składanie zeznań i zawiadomień w KRP IV w sprawach prowadzonych z art 207 kk; 

• opiniowanie i monitorowanie sytuacji małoletnich przebywających w pieczy zastępczej 
podczas urlopowania u rodziny spokrewnionej. 

Poniższa tabela przedstawia działania podejmowane w środowiskach zagrożonych 
poważną niewydolnością wychowawczą. 

DZIAŁANIE 2021 2020 2019 

Środowiska 
diagnozowane  

285 235 248 

Środowiska nowe  

(zgłoszone do DWPR 
jako zagrożone) 

109 55 103 

Monitoring - liczba 
kontaktów/ wizyt 

891 767 584 

Udział w grupach 
roboczych w toku 
procedury Niebieskiej 
Karty 

222 165 278 

Tabela 6. Działania o charakterze interwencyjnym podejmowane w zakresie ochrony dziecka przed zaniedbaniem i 
przemocą, podejmowane na przestrzeni ostatnich 3 lat. 

 

Analiza danych pokazuje, że liczba środowisk objętych diagnozowaniem i monitoringiem 
sytuacji opiekuńczo-wychowawczej w 2021 r. była wyższa niż w latach ubiegłych i dlatego 
zespół interwentów został powiększony o jednego dodatkowego pracownika. 



Strona 46 z 129 

 

Zaobserwowano, ponowny wzrost zgłoszeń z placówek oświatowych dotyczących 
nieprawidłowej sytuacji wychowawczej i zaniedbań wobec dzieci, w tym nadal dominowały 
zgłoszenia dot. problemów związanych z nierealizowaniem obowiązków szkolnych przez 
dzieci w systemie pracy zdalnej czy dzieci objętych kwarantanną związaną z Covid-19. 
Ponadto widoczny był ponowny wzrost zgłoszeń z innych instytucji, w tym także zgłoszeń 
anonimowych związanych z podejrzeniem, iż dziecko może doznawać przemocy. 

W 2021r. w związku ze zmianą restrykcji i wytycznych dot. Covid-19 i możliwości 
bezpośredniego kontaktu wzrosła liczba wizyt  pracowników w środowisku. Nadal część 
kontaktów była realizowana telefonicznie i zdalnie w formie video rozmów w zależności od 
aktualnej potrzeby. 

Podobnie sytuacja wpłynęła na udział pracowników realizujących działania interwencyjne w 
grupach roboczych. Po zamknięciu procedury „NK” była monitorowana sytuacja 85 dzieci. 

Wśród działań o charakterze interwencyjnym skierowanych do grupy rodzin wysokiego 
ryzyka dot. zagrożenia bezpieczeństwa dzieci, znaczące miejsce zajmuje współpraca 
między instytucjami. Odbywa się ona w drodze pisemnej oraz osobistych kontaktów m.in. z 
zastosowaniem metody interdyscyplinarnej współpracy specjalistów. W obszarze 
interwencyjnym najbardziej dynamiczna współpraca odbywa się na linii OPS - Sąd 
Rodzinny. Sąd nie tylko prosi OPS o informacje na temat sytuacji socjalno - bytowej 
rodziny i udzielanej pomocy, ale także o wydawanie opinii o sytuacji opiekuńczo - 
wychowawczej, predyspozycjach rodzicielskich oraz dokonywanie pilnego, interwencyjnego 
wglądu w sytuację opiekuńczo - wychowawczą. Pracownicy są wzywani na świadków 
zarówno w sprawach opiekuńczo - wychowawczych jak i sprawach karnych rodziców. 

W ramach działań interwencyjnych w stosunku do rodzin, w których podejrzewano 
zagrożenia bezpieczeństwa dzieci pracownicy Ośrodka w 2021 r. skierowali: 

- 33 wnioski do Sądu o wgląd w sytuację opiekuńczo - wychowawczą lub umieszczenie w 
pieczy zastępczej, 

- 56 pism do Sądu informujące o sytuacji opiekuńczo wychowawczej, 

- 81 pism do Policji, Biura Rzecznika Praw Dziecka, szkół, OPS-ów, itp. 

W 10 rodzinach pracownicy na wniosek placówek opiekuńczo-wychowawczych wydawali 
opinie i monitorowali sytuacje dzieci w czasie ich urlopowania podczas pobytu u rodziny 
spokrewnionej. Podjęto 3 interwencje z udziałem innych służb, które zakończyły się 
zabezpieczeniem małoletnich pod opieką innego członka rodziny. Dodatkowo pracownicy 
prowadzący działania w zakresie diagnostyczno-monitorującym w 2021 r. przeprowadził 13 
wywiadów środowiskowych w rodzinach ubiegających się o wsparcie w formie asystenta 
rodziny lub w celu skierowania rodziny do innej formy pomocy niematerialnej. Ponadto 
jeden z pracowników koordynował działania w ramach współpracy z Fundacją „Dajemy 
Dzieciom Siłę ”na rzecz rodzin, w których dzieci były dotknięte przemocą. 

Specjaliści pracujący z rodzinami uczestniczyli systematycznie w superwizjach, 
szkoleniach i konferencjach podnoszących kwalifikacje zawodowe. 

Praca socjalna z rodzicami biologicznymi, których dzieci przebywają w pieczy 
zastępczej. 

Praca z rodziną biologiczną dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej jest prowadzona 
zgodnie z art. 10 ust.4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jej celem 
jest wspieranie rodziców biologicznych w stworzeniu warunków umożliwiających powrót 
dzieci przebywających w instytucjonalnych i rodzinnych formach pieczy zastępczej do 
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domu rodzinnego, budowaniu i pogłębieniu więzi z dzieckiem, także w sytuacji, gdy nie jest 
możliwe przejęcie opieki nad nim, prowadzenie działań na rzecz uregulowania sytuacji 
prawnej dziecka we współpracy z Sądami, Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, 
Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie na terenie całego kraju i placówkami opiekuńczo-
wychowawczymi. 

Do dominujących przyczyn umieszczenia dziecka/dzieci w pieczy zastępczej należą: 

− nadużywanie alkoholu i uzależnienie od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, 

− nasilone problemy opiekuńczo-wychowawcze, 

− przemoc w rodzinie, w tym zaniedbania wobec dzieci, 

− zaburzenia i choroby psychiczne, 

− bezdomność. 

Wyżej wymienione problemy u większości rodzin występują równolegle. 

Praca z rodziną biologiczną prowadzona jest w kilku etapach: 

1) etap diagnozy, czyli rozeznania sytuacji socjalno - bytowej i opiekuńczo -
wychowawczej rodziny, wyjaśnienia przyczyn kryzysu umieszczenia dziecka/dzieci w 
pieczy zastępczej oraz określenia potrzeb i zasobów rodziny, a także ograniczeń, które 
mogą wpływać na wprowadzanie zmian w systemie rodzinnym, 

2) etap planowania pracy z rodziną, czyli formułowania celu współpracy z rodziną, 
spodziewanych efektów, jak i działań zmierzających do osiągnięcia danego celu, w tym 
opracowywania planu pracy z rodziną lub zawarcie kontrakt socjalnego, 

3) etap wsparcia rodziny we wprowadzaniu zmian sformułowanych w planie pracy z 
rodziną/kontrakcie socjalnym, przy równoległym monitorowaniu faktycznych działań 
podejmowanych przez rodzinę, istotnych dla potrzeb ewaluacyjnych oraz instytucji 
zewnętrznych (sądów, WCPR/PCPR, placówek opiekuńczo-wychowawczych itp.), 
podejmowanie decyzji, dotyczących sytuacji dziecka, dokonywanych podczas 
okresowych zespołów ds. oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, 
np. dot. urlopowania dziecka do środowiska rodzinnego w trybie zabezpieczenia i 
zaproponowanie współpracy z asystentem rodziny, 

4) etap monitorowania sytuacji dziecka po powrocie pod opiekę rodziców ma miejsce 
wówczas, kiedy rodzina nie korzysta z innych form wsparcia po przejęciu bezpośredniej 
opieki nad dzieckiem - tj. asystenta rodziny bądź nie jest objęta nadzorem kuratora 
sądowego. 

Wieloproblemowość sytuacji rodzin, których dzieci zostają umieszczone w pieczy 
zastępczej, uniemożliwia w znacznej mierze realizację wszystkich powyższych etapów. 
Najczęściej, przy pierwszych kontaktach z pracownikiem socjalnym, rodzina deklaruje 
gotowość do współpracy we wprowadzaniu zmian ukierunkowanych na powrót dziecka. Z 
biegiem czasu gotowość ta stopniowo maleje. Rodzice urywają kontakt ze specjalistą, 
zaprzestając tym samym realizację już rozpoczętych działań np. uczęszczania na terapię 
uzależnień, utrzymywania aktywności zawodowej, udziału w warsztatach umiejętności 
wychowawczych bądź innych działań stabilizujących sytuację rodzinną. Malejące 
zaangażowanie rodziców w przezwyciężanie trudności, które spowodowały umieszczenie 
dziecka w placówce czy rodzinie zastępczej lub brak jakichkolwiek działań z ich strony, w 
konsekwencji prowadzi do jego wieloletniego pobytu w pieczy zastępczej. Sytuacja prawna 
dziecka sporadycznie zostaje uregulowana w okresie  ustawowych 18  miesięcy. Sądy 
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rzadko decydują o pozbawieniu rodziców władzy rodzicielskiej w przypadku dzieci w wieku 
nastoletnim. Wyjątkiem w tej kwestii są sytuacje prawne dzieci do 6 roku życia, w których 
przypadku odbywa się to szybciej. 

W sytuacji, gdy do pieczy zastępczej trafiają dzieci nastoletnie (w wieku 15 - 17 lat) praca 
socjalna zmierza głównie w kierunku utrzymania regularnych kontaktów rodziców z 
nastolatkiem przebywającym w pieczy zastępczej oraz wspierania rodziców w zrozumieniu 
zachowań dziecka. Bardzo często rodzice nastolatków nie mają wystarczającej motywacji i 
potrzeby dokonywania zmian swojego dotychczasowego stylu życia, gdyż zdają sobie 
sprawę, że w niedługim czasie ich dziecko osiągnie pełnoletniość. Doświadczenie 
wskazuje, że bardziej korzystne dla przyszłości dziecka jest pozostanie w placówce 
opiekuńczo - wychowawczej lub rodzinie zastępczej. Wówczas ma ono możliwość 
skorzystania z programu usamodzielnienia, który daje realną szansę na rozpoczęcie życia 
osoby dorosłej w warunkach bezpiecznych i przewidywalnych. Środowisko rodzinne często 
nie gwarantuje i nie umożliwia młodej osobie stabilnego startu w dorosłość. 

W 2021r. podobnie jak w poprzednich latach pracownicy socjalni w pracy z rodzinami dzieci 
przebywającymi w pieczy zastępczej wykorzystywali następujące formy pracy: 

1) Poradnictwo rodzinne i oddziaływania psychoedukacyjne - dotyczące etapów 
rozwojowych dziecka, jego reakcji emocjonalnych, metod wychowawczych, skierowanie 
uwagi rodzica na jego potrzeby. 

2) Wsparcie w ustabilizowaniu sytuacji zdrowotnej: np. motywowanie do podjęcia terapii 
uzależnień, wprowadzenia zmian w relacjach społecznych, skorzystania z konsultacji 
psychologicznych, psychiatrycznych, zmianie sposobów reagowania i postrzegania 
otoczenia, wypracowania adekwatnych zachowań adaptacyjnych. 

3) Wsparcie w kontaktach z personelem placówki w której przebywa dziecko - w tym 
informowanie rodzica o funkcjonowaniu placówki i kompetencji personelu, procedurach, 
formach pracy, wspieranie w czasie posiedzeń zespołów oceniających zasadność 
pobytu dziecka w pieczy zastępczej, motywowanie rodzica do współdziałania z 
obecnym opiekunami dziecka. 

4) Wsparcie w podejmowanych działaniach prawnych - poprzez informowanie na temat 
działających punktów udzielających bezpłatnych porad prawnych, towarzyszenie, 
klientowi w czasie konsultacji, wyjaśnianie niezrozumiałych kwestii, pomaganie w 
przygotowaniu pism. 

5) Wsparcie w ustabilizowaniu sytuacji zawodowej - informowanie o miejscach uzyskania 
pomocy dot. kwestii zawodowych np. podanie adresu agencji pracy czasowej czy 
możliwości skorzystania z usług doradcy zawodowego. 

6) Wsparcie w ustabilizowaniu sytuacji mieszkaniowej - wspieranie rodzica w 
przygotowaniu wniosku o przyznanie mieszkania, przygotowanie pisemnego poparcia 
wniosku przez OPS, towarzyszenie podczas spotkań rodzica z przedstawicielem WZL i 
konsultacjach prawnych w tym zakresie. 

7) Współpraca z innymi podmiotami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny - udzielanie 
informacji, wydawanie opinii organizatorom i podmiotom pieczy zastępczej oraz sądom 
rodzinnym o sytuacji rodzin biologicznych, formach udzielanej pomocy i jej efektach, 
bieżące kontaktowanie się i omawianie sytuacji rodzin celem dokonania diagnozy i 
planu pracy, zachęcanie rodziców do korzystania z oferty w zakresie wzmacniania 
kompetencji i umiejętności wychowawczych. 
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8) Monitorowanie sytuacji rodziny podczas urlopowania dziecka do domu rodzinnego - 
wizyty w miejscu zamieszkania rodzica oraz pozostawania z rodziną w kontakcie 
telefonicznym. W 2021 r. pracownicy łącznie monitorowali 15 takich środowisk. 

9) Poradnictwo i wsparcie klientów w związku z pandemią COVID-19. 

W ramach udzielanego poradnictwa pracownicy socjalni zauważyli utrzymującą się 
tendencję z roku 2020, która była uwarunkowana utrzymującą się w kraju pandemią Covid-
19. W związku z reorganizacją czasu i stylu pracy różnych instytucji tj. sądów, urzędów, 
szpitali, przychodni zdrowia, a także placówek opiekuńczo - wychowawczych, rodzice 
często zwracali się z zapytaniem i prośbą o pomoc w kontakcie z tymi podmiotami, bądź 
prosili o wsparcie przy załatwianiu różnego rodzaju spraw urzędowych - drogą telefoniczną 
lub z wykorzystaniem Internetu. 

Rodzice biologiczni podkreślali, że dzięki wsparciu pracownika socjalnego lepiej rozumieli 
działania różnych instytucji. Czuli się w tych kontaktach bardziej bezpiecznie i mieli 
poczucie sprawczości. Taka forma wspierania rodzica pozwala na zdobywanie u niego 
zaufania i przyczynia się do większej otwartości w przekazywaniu specjalistom swoich 
obaw lub przedstawianych, znaczących w kontekście dziecka, doświadczeń życiowych. 

Pracownicy socjalni od paru lat widzą, że znacząca grupa rodziców deklaruje wolę 
przejęcia opieki nad dzieckiem, nie podejmuje jednak realnych działań, przerywa kontakt 
czy współpracę z pracownikiem socjalnym. 

Praca z rodzinami biologicznymi w 2021 r. była prowadzona w kontakcie indywidualnym, tj. 
specjalista spotykał się z rodzicem w miejscu jego zamieszkania, w siedzibie OPS lub 
innych miejscach, gdzie realizowane było działanie w ramach planu pomocy np. dom 
dziecka, szkoła, poradnia. Należy podkreślić, że pomimo wyzwań sanitarnych jakie wiązały 
się z trwająca w kraju pandemią Covid-19, pracownicy socjalni utrzymywali formę spotkań 
osobistych z rodzicem. Szczególne było ono wykorzystywane podczas monitorowania 
urlopowanych do domu rodzinnego dzieci. Częściowo został zastąpiony kontaktem 
telefonicznym bądź kontaktem poza miejscem zamieszkania - na wolnym powietrzu. 

Praca prowadzona jest także w formule interdyscyplinarnej współpracy specjalistów np. 
zespoły okresowej oceny zasadności pobytu w pieczy zastępczej, czy udział w grupach 
roboczych w procedurze „Niebieskiej Karty”, systematyczny kontakt z koordynatorami 
pieczy zastępczej, wychowawcami placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

W 2021 roku pracownicy socjalni w dużej mierze uczestniczyli w posiedzeniach zespołów 
ds. oceny sytuacji dziecka w formie online bądź z wykorzystywaniem telekonferencji. Taka 
forma udziału w posiedzeniach pozwoliła na udział w spotkaniach na terenie całego kraju. 
Łącznie wzięli udział w 120 posiedzeniach Zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka 
umieszczonego w pieczy zastępczej. 

W 2021 r. OPS podjął pracę w 85  rodzinach (w 2020 r. - 73, 2019 - 119 osób w 77 
rodzinach, 2018 r. - 119 osób, 2017 r.- 103). Szczegółowe dane: 

• w przypadku 9 rodzin Ośrodek realizował nałożony przez Sąd obowiązek składania 
sprawozdań o sytuacji rodziny, 

• wysłano w sprawach rodzin dzieci przebywających w pieczy zastępczej łącznie 191 do 
różnych instytucji (PCPR-ów, OPS-ów, sądów, RPD itp.) 

• odbyło się 620 spotkań z klientami i na rzecz klientów. 

W 2021 r. Sąd postanowił o powrocie 15 (w 2020 r. - 1) dzieci do domu rodzinnego. 
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W znacznej części przypadków było to wynikiem intensywnej, regularnej współpracy 
rodziców z pracownikiem socjalnym w oparciu o ustalony plan pracy oraz efektem 
przedłużających się postępowań sądowych z roku ubiegłego spowodowanych sytuacją 
pandemiczną w kraju. Można zauważyć, że w stosunku do poprzedniego roku sytuacja 
uległa znacznej poprawie. W poprzednim roku w związku z trwającą w Polsce pandemią, 
zostały zawieszone działania Sądów w określonych okresach, przesunięto terminy rozpraw 
sądowych, co w efekcie wydłużyło czynności procesowe. 

Asysta rodzinna 

W 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola zatrudnionych było 8 asystentów 
rodziny, których aktywnie wspierał koordynator zespołu. 

Rodziny, z którymi współpracowali asystenci, tak jak w poprzednich latach, kierowane były 
przede wszystkim przez pracowników socjalnych, ale też inne instytucje takie jak szkoły, 
przedszkola, kuratorów i sąd rodzinny. Ponadto zgodnie z art. 109 § 2 pkt. 1 Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego, sąd zobowiązywał rodziców małoletnich do współpracy z 
asystentem rodziny. 

W 2021 r. Sąd wydał takie zobowiązanie wobec 45 rodzin (w 2020 r. - 19). Jest to 
znaczący wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. 

Asystenci tak jak w poprzednich latach wykonywali swoje obowiązki w systemie 
zadaniowego czasu pracy. Spotykali się z rodzinami w miejscu zamieszkania rodziny lub w 
miejscu przez nią wskazanym, za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem. W okresie 
sprawozdawczym zrealizowali w sumie 3148 spotkań. 

Zadaniem asystenta jest pomoc rodzinie przeżywającej trudności w opiekowaniu się i 
wychowywaniu dzieci, wsparcie w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 
wychowawczej oraz praca z rodzicami biologicznymi w sytuacji czasowego umieszczenia 
dziecka w pieczy zastępczej, wówczas zadaniem asystenta rodziny jest działanie na rzecz 
powrotu dziecka do rodziny biologicznej. 

Łącznie w 2021 r. objęto wsparciem asystentów 110 rodzin, w tym: 

- 25 małżeństw, 

- 29 związków nieformalnych, 

- 52 samotnych matek, 

- 4 samotnych ojców. 

Rodziny te posiadały łącznie 247 małoletnich dzieci (licząc wychowywane w domu i 
przebywające w pieczy zastępczej). Pod względem liczebności dzieci, charakterystyka 
rodzin przedstawia się następująco: 

1) powyżej 3 dzieci - 18 rodzin; 

2) 3 dzieci - 17 rodzin; 

3) 2 dzieci - 43 rodziny; 

4) 1 dziecko - 32 rodziny.  

Ze względu na wiek, dzieci  można podzielić następująco: 

▪ wiek 0-3 lata - 56 dzieci, 

▪ wiek 4- 7 lat - 83 dzieci, 

▪ wiek 8-15 lat - 94 dzieci, 
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▪ wiek powyżej 15 lat - 14 dzieci. 

Podobnie jak w poprzednich latach dominujące były trudności opiekuńczo - wychowawcze, 
których główną przyczyną były zaburzone więzi i relacje pomiędzy członkami rodziny, 
konflikty zaburzające proces wychowania, trudności w zaspokojeniu potrzeb biologicznych, 
psychicznych i kulturalnych, zły stan zdrowia psychicznego i fizycznego, uzależnienia, 
przemoc, niepełnosprawność, w tym intelektualna i fizyczna, oraz zaburzenia rozwojowe 
dzieci. 

Poniższa tabela obrazuje współwystępowanie niektórych problemów. Dane zostały 
przedstawione w procentach w odniesieniu do wszystkich środowisk objętych współpracą 
w danym roku kalendarzowym. Wartości nie sumują się na 100%, z uwagi na jednoczesne 
występowanie kilku problemów w rodzinie. 

WYSTĘPUJĄCY PROBLEM: 2021 2020 2019 

problemy opiekuńczo-
wychowawcze 

100% 100% 100% 

alkoholizm w rodzinie 19% 15% 17% 

przemoc w rodzinie 26% 19% 15% 

niepełnosprawność 
intelektualna rodzica 

10% 11% 8% 

choroby i zaburzenia 
psychiczne u rodzica 

20% 15% 17% 

niepełnosprawność ruchowa 
i choroby somatyczne 
rodzica 

10% 14% 10% 

narkomania 9% 7% 2% 

niepełnosprawność i 
przewlekłe schorzenia u 
dzieci 

27% 27% 24% 

Tabela 7. Problemy występujące w rodzinach objętych asystą rodzinną w latach 2019 - 2021. 

 

Z powyższych danych można wnioskować, iż w 2021 roku niepełnosprawność intelektualna 
rodzica, niepełnosprawność i przewlekłe schorzenia u dzieci utrzymują się na podobnym 
poziomie co w roku 2020. Natomiast procentowo nastąpił duży wzrost, bo aż o 7 punktów 
procentowych w obszarze dotyczącym przemocy, o 4 punkty procentowe nastąpił wzrost w 
obszarze alkoholizmu w rodzinie. Z obserwacji asystentów wynika, że powodem były 
wprowadzone ograniczenia, które miały na celu ochronę zdrowia publicznego przed 
wirusem SARS-Cov-2. Osoby doświadczające przemocy i uzależnione od alkoholu 
znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa 
zalecano zachowanie społecznego dystansu, pracę i naukę w domu, czy ograniczenie 
wyjść z domu do niezbędnego minimum. Strach przed zakażeniem, poczucie braku kontroli 
nad biegiem wydarzeń, czy potencjalne pogorszenie sytuacji materialnej powodowały 
stresory prowadzące do wybuchów agresji wobec najbliższych i sięganie przez dorosłych 
po alkohol. Dodatkowo rodziny przebywały w izolacji lub na kwarantannie, co ograniczyło 
im dostęp do specjalistów, w tym psychologów. Można zauważyć też spadek o 4 punkty 
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procentowe w obszarze niepełnosprawności ruchowej i choroby somatycznej rodzica. 
Pandemia ograniczyła wielu osobom dostęp do ochrony zdrowia i innych usług publicznych 
co też uniemożliwiło lub wydłużyło otrzymanie przez pacjentów diagnoz i orzeczeń o 
niepełnosprawności. 

W toku swojej pracy asystenci spotykali się także z problemami wynikającymi z 
niepełnosprawności i chorób przewlekłych również u dzieci. Podczas pracy podejmowali 
działania mające na celu wsparcie rodziców: w uzyskaniu diagnoz, opinii psychologiczno - 
pedagogicznych, orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o 
niepełnosprawności, zapoznawali rodziców z dostępną ofertą lekarzy i specjalistów, 
udzielali pomocy w poszukiwaniu wolnych miejsc w przedszkolach i szkołach specjalnych. 
Współpraca asystenta z rodzicem z orzeczeniem o niepełnosprawności polegała również 
na dużym wsparciu w realizacji codziennych obowiązków oraz w przezwyciężaniu trudności 
opiekuńczo - wychowawczych. Dzieci, które wychowują się w rodzinach objętych 
wsparciem asystenta rodziny przejawiają szereg trudności. Posiadają deficyty rozwojowe w 
zakresie wzroku czy słuchu. Mają opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, co skutkuje 
zaburzeniem mowy. Duża część dzieci ma ograniczenia możliwości prawidłowego 
funkcjonowania społecznego co objawia się całościowymi zaburzeniami rozwojowych, do 
których zaliczamy autyzm wczesnodziecięcy, zespół Aspergera, ADHD. W 2021 r. problemy 
takie rozpoznano w 25 rodzinach, dotknęły one 32 dzieci. Wśród tych rodzin były 4 
rodziny, w których asystenci realizowali działania na podstawie utworzonego przez 
asystenta indywidualnego katalogu wsparcia, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o 
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 poz. 1329). 

Asystenci pracowali z 12 rodzinami, gdzie obydwoje bądź jeden rodzic byli z pochodzenia 
innego niż polskie. Wśród nich było 6 rodzin z pochodzeniem czeczeńskim, 1 nigeryjskim, 
1 pakistańskim, 1 ukraińskim, 1 uzbeckim, 1 tureckim i 1 ze Sri Lanki. Praca z tymi 
rodzinami narzucała dodatkowe trudności wynikających z trudności w porozumiewaniu się, 
różnic kulturowych i społecznych. 

W ramach swoich zadań asystenci rodziny współpracowali z placówkami opiekuńczo - 
wychowawczymi i koordynatorami pieczy zastępczej w zakresie opiniowania możliwości 
urlopowania dziecka do środowiska rodzinnego, uczestniczyli w zespołach okresowej 
oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej i opracowywali plany pracy z 
rodziną. Podejmowali działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do 
samodzielnego, prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych. 

W 2021 r. 28 dzieci z 11 rodzin objętych wsparciem asystenta przebywało w różnych 
formach pieczy zastępczej: 

• 16 dzieci z 7 rodzin przebywało w placówkach opiekuńczo – wychowawczych; 

• 1 dziecko przebywało w rodzinnym domu dziecka; 

• 11 dzieci z 3 rodzin przebywało  rodzinach zastępczych. 

Długofalowa praca z rodzinami, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej jest bardzo 
trudna ze względu na niechęć rodziców do podejmowania zmian. Wielu z nich przerywa 
działania i zaprzestaje starań o powrót dziecka pod ich opiekę. 

Regularność spotkań asystenta rodziny z rodzicami małoletnich umożliwiło dokonanie 
pogłębionej diagnozy rodzin i ujawnienie szeregu wcześniej nierozpoznanych problemów i 
zagrożeń. W 2021 r. asystenci podjęli działania interwencyjne, wskutek czego 15 dzieci z 5 
rodzin trafiło do różnych form pieczy zastępczej. Jest to znaczący wzrost w porównaniu z 
rokiem 2020 (6 dzieci). Tak wysoka liczba dzieci wynika z wielodzietności rodzin. 
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W ocenie asystentów rodziny w 30 środowiskach ich praca zapobiegła umieszczeniu 39 
dzieci w pieczy zastępczej. Regularna praca w środowisku rodzinnym i ścisła współpraca z 
instytucjami zewnętrznymi pomogła w poprawie sytuacji życiowej rodziców i małoletnich 
dzieci. 

W 2021 roku 40 rodzin zakończyło współpracę z asystentem. W 20 rodzinach współpraca 
została zakończona z powodu niechęci klientów do podejmowania działań z asystentem 
i/lub braku efektów. W sprawach dzieci wychowujących się w tych rodzinach, powoływane 
były zespoły interdyscyplinarne specjalistów, powiadamiany był Sąd Rodzinny, Policja. 
Pomimo zaangażowania wielu służb nie udało się zachęcić rodziców do współpracy i 
zmiany swojej postawy. W 10 rodzinach osiągnięto zadowalający poziom wypełniania 
funkcji rodzicielskiej. W 4 rodzinach zdecydowano o zmianie metody pracy i skupieniu się 
bardziej na wsparciu psychologicznym klientów lub na wsparciu w zakresie pracy socjalnej, 
6 rodzin wyprowadziło się poza teren dzielnicy Wola. 

W 2021 r. podobnie jak w latach poprzednich, asystenci podejmowali szereg działań 
mających na celu poprawę funkcjonowania rodziny, które w szczególności polegały na 
pedagogizacji rodziców dotyczącej prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi, 
poradnictwa i treningu w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego i realizacji spraw 
urzędowych, doradztwa w zakresie dbania o sytuacje zdrowotną oraz doradztwa 
zawodowego. Podobnie jak w ubiegłym roku, asystenci mierzyli się z wyzwaniem 
związanym z funkcjonowaniem dzieci  i rodzin  w stanie epidemii.  Informowali  o 
możliwości uzyskania pomocy w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb życiowych, w tym 
żywności i środków czystości, prowadzili działania edukacyjne związane z przestrzeganiem 
obowiązujących zasad higieny, pomagali w organizacji zdalnego nauczania, w kontakcie z 
rodzinami wykorzystywali dostępne komunikatory internetowe. 

W 2021 r. asystenci rodziny zachęcali współpracujące z nimi rodziny do skorzystania z 
oferty i programów prowadzonych w OPS, z proponowanych form skorzystało: 

- z warsztatów umiejętności wychowawczych - 5 rodziców; 

- z warsztatów dla ojców - 1 rodzic; 

- z warsztatów aktywizacji zawodowej w ramach projektu: „Aktywni na Woli” - 1 rodzic; 

- z usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi - 8 rodzin, w tym 12 dzieci; 

- ze specjalistycznych - usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi - 14 rodzin, w tym 22 
dzieci; 

- z udziału w projekcie pn. "Bezpieczna rodzina", realizowanym przez Stowarzyszenie na 
rzecz Dzieci i, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa 
Zastępczego „Chaber” - 14 rodzin, w tym 17 dzieci. 

W roku 2021 pomimo sytuacji epidemiologicznej dla rodzin współpracujących z 
asystentami zostały zorganizowane różne formy działań integracyjnych, edukacyjnych i 
wzmacniających długofalową pracę asystentów. 

W okresie lipiec - wrzesień 2021 r. Zespół Asystentów Rodziny po raz szósty przeprowadził 
projekt "Aktywne Lato". Rodziny objęte wsparciem asystentów miały okazję wziąć udział w 
różnorodnych atrakcjach. Zrealizowane działania miały za zadanie integrację rodzin w 
środowisku lokalnym, budowanie sieci wsparcia oraz pokazanie rodzicom alternatywnych 
form spędzania czasu wolnego wspólnie z dziećmi. Asystenci organizowali wyjścia dla  
poszczególnych rodzin, z którymi współpracują, ale też w większych grupach, zachowując 
zasady bezpieczeństwa przed zakażeniem koronawirusem. Wiele rodzin odwiedziło 
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Warszawski Ogród Zoologiczny, Taras Widokowy PKiN. Ponadto w ramach projektu 
realizowane były wspólne wyjścia kulturalne do Teatru „Kamienica”. Rodziny skorzystały 
również z oferty edukacyjnej w  Centrum Nauki Kopernik. Dwukrotnie została 
zorganizowana wycieczka do punktu rekreacyjno-edukacyjnego „Przystanek Alpaka” na 
warszawskiej Białołęce. Łącznie w projekcie "Aktywne lato 2021" uczestniczyły 52 rodziny, 
w tym 78 dzieci w różnym wieku. 

W dniach od 23 sierpnia do 30 sierpnia 2021 r. 5 rodzin, w tym 15 dzieci, objętych asystą 
rodzinną zostało zakwalifikowanych do udziału w wyjeździe rodzinnym z realizacją 
programu profilaktyczno - korekcyjnego w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Syrenka w 
Marózie k. Olsztynka. Turnus został sfinansowany ze środków Wydziału Spraw 
Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.  

We wrześniu 2021 r. odbyła się jednodniowa wycieczka do Gościńca Wiecha w 
Kawęczynie pn. „Dawno temu na wsi”, gdzie zrealizowano zajęcia o charakterze 
edukacyjno - rekreacyjnym. W wycieczce wzięło udział 14 rodzin, w tym 31 dzieci. 

W grudniu 2021 r. 28 rodzin, w tym 40 dzieci, w sumie 70 osób skorzystało ze 
wspólnego wyjścia do kina. 

Ośrodek Pomocy Społecznej podejmował działania ukierunkowane na zapewnienie 
asystentom ofert szkoleniowej w celu nabycia i podwyższenia ich kompetencji 
zawodowych. Każdy asystent regularnie, raz w miesiącu uczestniczył w superwizji 
grupowej i indywidualnej prowadzonej w formie on-line, każdy z asystentów miał możliwość 
pracować nad wzbogaceniem własnych umiejętności i doświadczenia zawodowego, które 
docelowo miały służyć klientom zgłaszającym się o pomoc. 

Usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi 

Pomoc w formie usług dla rodzin z dziećmi udzielana jest w OPS od 2012 roku w oparciu o 
art. 10 ust.3 pkt. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Usługi 
polegają na pomocy rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w 
zaprowadzaniu i przyprowadzaniu dzieci do placówek wychowawczych, oświatowych, 
zdrowotnych, jak też opiece nad dziećmi, w czasie choroby rodzica, podczas podróżowania 
licznej rodziny po mieście lub gdy rodzice musieli wyjść z domu. 

W 2021 r. pomocy w tej formie udzielono 13 rodzinom, obejmując pomocą 18 dzieci, 
w łącznym wymiarze 2 400 godzin. Pomoc ta jest kierowana do rodzin jako jeden z 
elementów planu długofalowej pracy z rodziną znajdującej się w wyjątkowo trudnej sytuacji 
życiowej np. rodziny wielodzietne, rodzice lub dzieci niepełnosprawne lub też osób nie 
mogących pogodzić pracy z opieką nad dziećmi, co uniemożliwiało ich aktywizację 
zawodową. Wielu rodziców wymagało wsparcia, w zakresie organizacji czasu wolnego 
dzieciom, które nie miały możliwości skorzystania z ofert placówek wsparcia dziennego. 

Usługi opiekuńcze 
dla rodzin z 
dziećmi 

2021 2020 2019 

Liczba rodzin 13 20 19 

Liczba dzieci 18 32 29 

Liczba godzin 2400 2077 3152 

Tabela 8. Usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi w latach 2019 - 2021. 
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Liczba rodzin korzystających z usług w 2021 r. była mniejsza niż w poprzednim roku, ale 
większość rodzin wymagała przyznania dużej liczby godzin. 

W 2021 r. usługi były realizowane przez Fundację „Zdrowie” na podstawie zawartej umowy. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi. 

Zgodnie z zapisami w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 10 
ust 3 pkt 3) od 2012 r. OPS udziela również pomocy w formie specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla rodzin, w których wychowują się dzieci o szczególnych potrzebach 
wynikających z  zaburzeń rozwojowych. Forma ta adresowana jest do rodziców, którzy z 
różnych względów życiowych, nie mogą zapewnić dzieciom wsparcia i pomocy w 
placówkach terapeutycznych. 

Usługa polega na prowadzeniu zajęć indywidualnych o charakterze terapeutycznym z 
dziećmi przejawiającymi całościowe zaburzenia rozwojowe: autyzm, Zespół Aspergera, 
zespół nadpobudliwości psychoruchowej objawiający się nadmierną ruchliwością, 
zaburzeniem uwagi i nadmierną impulsywnością oraz z dziećmi z niepełnosprawnością 
intelektualną. Zajęcia prowadzone są w miejscu zamieszkania rodziny, w obecności 
rodziców, którzy są włączeni w działania mające na celu pomóc dziecku. Duży nacisk 
kładziony jest na edukację i modelowanie zachowań rodzicielskich. 

W 2021 r. pomocy w formie usług specjalistycznych dla rodzin z dziećmi, udzielono 
23 dzieciom, wychowujących się w 15 rodzinach, w łącznym wymiarze 528,5 h. Usługi 
realizowane były częściowo w formie zdalnej ze względów bezpieczeństwa, ale i w miejscu 
zamieszkania. Praca miała charakter długofalowy, skorzystały z niej głównie dzieci w wieku 
szkolnym. 

Specjalistyczne 
usługi opiekuńcze 
dla rodzin z dziećmi 

2021 2020 2019 

Liczba rodzin 15 5 12 

Liczba dzieci 23 7 12 

Liczba godzin 528,5 240 575 

Tabela 9. Usługi specjalistyczne dla rodzin z dziećmi w latach 2019 - 2021. 

Liczba rodzin korzystających z tej formy usług w 2021 r. oraz liczba godzin była większa 
niż w poprzednim roku. W 2020 roku usługi były realizowane w mniejszym niż w 
poprzednich latach wymiarze i w krótszym okresie. Wynikało to z realizacji współpracy z 
Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w ramach miejskiego projektu pn. “Specjalistyczne 
usługi wspomagające rozwój dziecka w rodzinach z problemem alkoholowym i w 
rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 
wychowawczych”. Projekt zakończył się z końcem 2020 r. W związku z tym ponownie 
zwiększona została liczba godzin w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
rodzin z dziećmi prowadzonych w OPS. 

W 2021 r. usługi były realizowane na podstawie zawartej umowy z firmą zewnętrzną 
„Vital Plus” Ewa Lechowska. 

Program „Odpowiedzialna mama” 

Od kilku lat w DWPR prowadzony jest program dla kobiet w ciąży i po porodzie, 
opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 1 roku życia. Adresowany jest do 
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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. 
W 2021 r., tak jak w poprzednich latach, matki i kobiety w ciąży kierowane były do 
programu przez pracowników socjalnych, pracowników ochrony zdrowia, Sąd, kuratorów, 
zaś kwalifikowane przez bezpośredniego realizatora, którym jest specjalista pracy socjalnej 
posiadający dodatkowo kwalifikacje z zakresu pielęgniarstwa i edukacji zdrowotnej. 
Działania podejmowane w ramach programu mają na celu przygotowanie kobiety i 
członków całej rodziny do nadchodzącej zmiany, edukację zdrowotną, pielęgnacyjną, 
opiekuńczą, wychowawczą, uwrażliwienie na potrzeby niemowlęcia i ich rozumienie oraz 
profilaktykę przemocy. Koncentrują się na kobiecie i urodzonym dziecku, ale w polu 
zainteresowania są wszyscy członkowie rodziny, a w szczególności dzieci, nie tylko 
noworodki i niemowlęta. Rodzice uczeni są przez realizatora programu masażu Shantala- 
techniki, której celem jest budowanie relacji z dzieckiem co przekłada się na rozwój dziecka 
oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach nagłych. 

Pomimo sytuacji epidemiologicznej w 2021 r. spotkania odbywały się w miejscu 
zamieszkania klientek, z zachowaniem reżimu sanitarnego (stosowanie masek, 
dezynfekcja rąk, wcześniejsze ustalenie sytuacji zdrowotnej rodziny). Przy sprzyjających 
warunkach pogodowych realizowano je podczas spacerów na świeżym powietrzu lub na 
terenie DWPR, w pomieszczeniach gdzie zostały zapewnione bezpieczne warunki. 
Realizator programu pozostawał też w regularnym kontakcie telefonicznym z 
uczestniczkami. Ponadto regularnie współpracował z pracownikami socjalnymi, kuratorami 
sądowymi i społecznymi, placówkami ochrony zdrowia (szpitale, przychodnie, 
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży) oraz Wydziałem 
Świadczeń Rodzinnych. 

W 2021 roku program zrealizowano w następującym zakresie: 

• Liczba wizyt domowych i kontaktów - 309 

• Liczba rodzin objętych programem - 34, w tym: 12 rodzin objętych programem cały rok 

W pozostałych 22 rodzinach  program był realizowany krócej niż rok, w tym: 

• w 1 rodzinie decyzją Sądu Rodzinnego dziecko po porodzie zostało umieszczone w 
pieczy zastępczej; 

• 2 mamy zrezygnowały z udziału w programie przed jego zakończeniem; 

• 8 rodzin wyprowadziło się do innej dzielnicy lub miasta; 

• 2 rodziny zobowiązane przez Sąd rodzinny zostały objęte asystą rodzinną; 

• 9 rodzin będzie kontynuowało współpracę w 2021 roku. 

Liczba dzieci w rodzinach objętych  programem w 2021 r. - 44 ( w 2020 r. - 63 , w roku 
2019 - 80, w 2018 r. - 66, w roku 2017 - 53) w tym: 

• w wieku 0 - 3 lata - 31; 

• w wieku 4 - 6 lat - 6; 

• w wieku szkolnym - 7. 

Na podstawie przedstawionych danych widać, że w ciągu ostatnich trzech lat liczba rodzin 
zgłaszanych do programu zmniejsza się. Wpływ na to, może mieć sytuacja epidemiczna i 
asystentura rodzinna. 
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W 10 rodzinach objętych programem „Odpowiedzialna Mama” w roku 2021 występował 
problem uzależnienia od alkoholu u przynajmniej 1 z członków rodziny, w 5 rodzinach 
prowadzona była procedura „Niebieskiej Karty”. 17 rodzin objętych programem w 2021r. to 
rodziny współpracujące z OPS od wielu lat, które w przeszłości korzystały z różnych form 
pomocy, pozostałe 17 rodzin to środowiska nowe. 

Wśród rodzin, które objęte były programem cały rok - 9 zakończyło w nim udział z 
zadowalającą poprawą. Ocena ta, jest subiektywną opinią realizatora programu 
obserwującego czynności i umiejętności rodziców na początku i końcu programu oraz 
ocena rodzica w zakresie poziomu zaspokajania potrzeb swojego dziecka/dzieci. 

Pracownik realizujący program wykonywał dodatkowo następujące zadania: 

- uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w 
ramach Lokalnego Systemu Profilaktyki Krzywdzenia Małego Dziecka; 

- uczestnictwo w grupach roboczych w związku z prowadzoną procedurą „Niebieskiej 
Karty”; 

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, w rodzinach ubiegających się o 
współpracę z asystentem rodziny, na potrzebę udziału rodzin w programie 
„Odpowiedzialna Mama” oraz wydania opinii do Wydziału Zasobów Lokalowych; 

- przygotowanie opinii i przekazywanie pisemnej informacji dotyczącej sytuacji rodzin do 
sądu; 

- uczestnictwo w interwencjach gdzie zagrożone było bezpieczeństwo dziecka; 

- udział w szkoleniach i konferencjach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz w 
superwizjach. 

Warsztaty Umiejętności Wychowawczych 

Warsztaty Umiejętności Wychowawczych, opracowane na podstawie książek A. Faber i E. 
Mazlish z cyklu "Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły", 
adresowane są do rodziców, którzy doświadczają trudności wychowawczych, do tych, 
którzy chcą rozwijać się i doskonalić swoje kompetencje rodzicielskie oraz budować więź z 
dzieckiem w oparciu o szacunek i zrozumienie.  

Celem warsztatów jest nabycie przez uczestniczących w warsztatach rodziców 
umiejętności wychowawczych takich jak: 

• lepszego rozumienia siebie i dziecka - rozpoznawania i wyrażania przeżywanych emocji 
i potrzeb, 

• komunikowania się z dzieckiem w oparciu o zasadę zaufania i współpracy, 

• stawiania granic z poszanowaniem godności dziecka, 

• radzenia sobie z konfliktami i trudnymi sytuacjami z dzieckiem, 

• zmiany niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania różno-
rodnych form przemocy, 

• pomocy w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i 
zdolności, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka. 

W 2021 r. przeprowadzono dwa cykle zajęć, składających się z 10-ciu dwugodzinnych 
spotkań, poprzedzonych indywidualną konsultacją. By umożliwić uczestnictwo w zajęciach 
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tym klientom, którzy na zajęcia muszą przyjść z dziećmi, zapewniona jest opieka pedagoga 
i wolontariuszy. 

W 2021r. warsztaty ukończyło 25 rodziców, z czego 14  było skierowanych w ramach 
procedury  „Niebieskiej Karty“ w związku z podejrzeniem występowania przemocy, 10 
rodziców do odbycia warsztatów zostało zobowiązanych przez sąd, w przypadku 5 - dzieci, 
w związku z przeżywanymi przez rodziców trudnościami, przebywały w pieczy zastępczej.  

Większość uczestniczących w warsztatach rodziców, były to osoby doświadczające 
kryzysu, przeżywające poważne trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - 
wychowawczych. 

Podobnie jak w latach ubiegłych uczestnicy wysoko ocenili spotkania, mówili o satysfakcji i 
poczuciu efektywnie spędzonego na zajęciach czasu. 

Program integracji i rozwoju umiejętności społecznych pn. „Bo w nas jest siła” 

W 2018 r. pracownicy Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie we współpracy z pracownikami 
Zespołu ds. Cudzoziemców zainicjowali i przeprowadzili pilotażowy program wsparcia dla 
rodzin cudzoziemskich, na który składały się warsztaty edukacyjne realizowane w czasie 
kilkudniowego wyjazdu dla rodzin z dziećmi, rodzinne wyjście do ogrodu zoologicznego 
oraz jednodniowa wycieczka edukacyjna. Ze względu na to, że wymienione działania 
cieszyły się dużym zainteresowaniem podjęto decyzję o ich kontynuacji na rzecz tej grupy 
klientów i w 2019 r. zrealizowano po raz pierwszy program pn. „Bo w nas jest siła”. Ze 
względu na trudną sytuację epidemiologiczną w 2020 r. zrezygnowano z realizacji tego 
działania. W 2021 r. program został wznowiony. Jego celem głównym jest integracja 
kulturowa rodzin cudzoziemskich korzystających z pomocy OPS Wola, w tym zwiększenie 
stopnia integracji społecznej cudzoziemców zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
odniesienie kompetencji społecznych, zwiększenie świadomości , odpowiedzialności i 
umiejętności rodzicielskich, wzmocnienie więzi w rodzinie, profilaktyka przemocy w 
rodzinie. 

Program skierowany był do kobiet m.in. pochodzących z rejonu kaukaskiego oraz z terenu 
Ukrainy, korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola. 
Uczestniczyło w nim 10 kobiet w różnym wieku. W tym czasie małe dzieci miały 
zapewnioną opiekę. 

Program realizowany był w okresie wrzesień - listopad 2021 r. we współpracy z „Fundacją 
dla Somalii”, z którą została zawarta umowa. 

Na program składały się następujące tematy: 

- 1 spotkanie zapoznawczo-organizacyjne, na którym zostały omówione potrzeby, 
oczekiwania uczestniczek, sprawy organizacyjne, tematyka, miejsca i harmonogram 
spotkań; 

- 6 spotkań o charakterze edukacyjnym - omówienie różnic kulturowych, edukacja 
zdrowotna dotyczącej kobiet i dzieci, warsztat umiejętności wychowawczych, spotkanie 
wykładowo-seminaryjne dot. przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dzieci, edukacja 
prawna, zajęcia dla kobiet dotyczące dbania o własny wizerunek; 

- 1 spotkanie o charakterze integracyjnym dla  całych rodzin - wspólne wyjście z dziećmi do 
sali zabaw „Hula - Kula”; 

- 1 spotkanie o charakterze podsumowującym. 

W ramach programu, zgodnie z sugestią realizatora poprzedniej edycji, odbył się warsztat 
międzykulturowy dla pracowników Ośrodka prowadzących zajęcia. 
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Lp. NAZWA PROGRAMU Liczba 
rodzin 

Czas trwania Forma oddziaływania 

1 Poradnictwo specjalistyczne 484 działanie ciągłe krótko i długoterminowe 

2 
Rodzina pod specjalnym 
nadzorem 

285 
działanie ciągłe działanie interwencyjne, 

krótkookresowe 

3 
Praca z rodziną naturalną, 
dzieci przebywających w pieczy 
zastępczej  

85
 

działanie ciągłe długotrwała pomoc 

4 Asysta rodzinna 110 działanie ciągłe długotrwała pomoc 

5 
Usługi opiekuńcze dla rodzin z 
dziećmi 

13 
styczeń - grudzień 

2400 godzin 

dodatkowa pomoc 
uzupełniająca inne 
długofalowe formy  

6 
Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla rodzin z dziećmi 

15 
czerwiec – listopad 
528,5 godzin 

dodatkowa pomoc 
uzupełniająca inne 
długofalowe formy 

7 „Odpowiedzialna mama 34 działanie ciągłe długotrwała pomoc 

11 
Warsztaty Umiejętności 
Wychowawczych 

25 
2 edycje - 10 
spotkań 

działanie okresowe, grupy 
zamknięte. 

12.  
Program integracji i rozwoju 
umiejętności społecznych 

10 

wrzesień - listopad 

- 9 spotkań dla 
klientów i warsztat 
dla pracowników 
DWPR 

działanie okresowe 

Tabela 10. Programy realizowane w ramach Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie w 2021 r. 

 

6.1.2 PROGRAM PROMOCJI ŚWIADOMEGO I AKTYWNEGO RODZICIELSTWA PN. KLUB 
„RODZINA NA 102” 

 

Klub „RODZINA na 102” to: 

- program na który składają się różnego rodzaju formy edukacyjne: wykłady, seminaria, 
konsultacje indywidualne, warsztaty,  pokazy, prezentacje, 

- przyjazne miejsce spotkań wolskich rodzin, gdzie można rozmawiać o rodzicielskich 
wyzwaniach i problemach, doskonalić umiejętności wychowawcze, poszerzać wiedzę, 
spędzać czas na wspólnej zabawie z dzieckiem, czerpać siłę i wsparcia ze spotkań z 
innymi rodzicami. 

Podobnie jak w poprzednim roku ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, 
działania na rzecz mieszkańców dzielnicy, prowadzone w ramach klubu w 2021 r. były 
ograniczone. W bezpośrednim kontakcie z klientami zrealizowano warsztaty pn. "Być 
Ojcem" adresowane do ojców zainteresowanych rozwojem i wzmocnieniem w pełnieniu 
swojej roli rodzicielskiej, ale również do tych, którzy w roli ojca odczuwają zagubienie i 
niepewność, którzy nie otrzymali od swoich często nieobecnych ojców dobrego wzorca 
rodzica, lub otrzymali wzorzec negatywny. Celem warsztatów jest uświadomienie ojcom jak 
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ważną rolę pełnią w życiu dziecka, jego wychowaniu i rozwoju, udzielenie im wsparcia  w 
odkrywaniu własnego potencjału oraz dostarczenie wiedzy i umiejętności dotyczących 
budowania bliskich relacji opartych na wzajemnym szacunku i godności. Warsztaty 
realizowane są w dwóch cyklach w roku. Jeden cykl zajęć składa się z 8, dwugodzinnych 
spotkań, poprzedzonych indywidualną konsultacją. 

Warsztaty realizowane są od 2018 r. W 2021 r. przeprowadzono dwa cykle zajęć - po 8 
spotkań każdy. Łącznie wzięło w nich udział 16 ojców, z których 9 do odbycia warsztatów 
zostało zobowiązanych przez sąd. Warsztaty miały charakter zamkniętej grupy 
spotkaniowej. Prowadzone były w formie dyskusji przeplatanych ćwiczeniami, w których 
udział umożliwia inne spojrzenie na samego siebie i swój sposób myślenia oraz 
funkcjonowania.  

Z analizy zgłaszanych przez uczestników problemów wynikało, że w przypadku 11 - w ich 
rodzinach występował problem przemocy, procedowana była „Niebieska Karta“ w 8 
rodzinach występował konflikt rodzicielski, dwóch ojców zgłaszało problem alienacji 
rodzicielskiej, dwóch ojców samotnie wychowywało dzieci. 

W oparciu o powyższe dane wiadomo, że coraz częściej na warsztaty zgłaszają się ojcowie 
doświadczający poważnych trudności i kryzysów, potrzebujący wraz z całymi rodzinami 
systematycznego wsparcia i pomocy. Tematem wiodącym warsztatów stał się temat 
dotyczący przemocy i konfliktów rodzicielskich, a więc budowania autorytetu i stawiania 
granic z poszanowaniem godności dziecka oraz ochrona dziecka przed konsekwencjami 
konfliktu rodzicielskiego. 

Podobnie jak w poprzednim roku, ze względu na konieczność minimalizowania 
bezpośrednich kontaktów, oferta w ramach promowania aktywnego rodzicielstwa 
poszczególnych warsztatów prezentowana była na fanpage Klubu poprzez portal 
internetowy Facebook. 

Zamieszczane treści były podzielone tematycznie i podobnie jak dotychczasowa oferta 
klubu kierowane do różnych grup wiekowych, w tym porady dotyczących aktywnego 
rodzicielstwa, propozycji zabaw z wykorzystaniem dostępnych materiałów, informacje 
ogólne o warsztatach, kampaniach, działaniach i profilaktyce. W okresie październik - 
listopad zorganizowano specjalny cykl 4 wykładów dotyczących problemów nastolatków, 
adresowanych do rodziców, którzy chcą lepiej zrozumieć swoje dorastające dziecko, 
stojące przed nim wyzwania i zagrożenia, chcą poznać sposoby zapobiegania problemom i 
radzenia sobie z nimi. 

 

6.1.3 DZIAŁANIA UZUPEŁNIAJĄCE I WZMACNIAJĄCE EFEKTY PROWADZONYCH 
PROGRAMÓW DLA RODZIN 

 

Wakacyjne wyjazdy rodzinne. 

Rok 2021 był kolejnym, w którym pomimo  trudnej sytuacji epidemiologicznej w kraju 
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola wspólnie z Wydziałem Spraw Społecznych i 
Zdrowia, zorganizował wyjazd profilaktyczny dla rodzin objętych wsparciem asystenta 
rodziny. Celem wyjazdu było pogłębianie, doskonalenie umiejętności wychowawczych, 
poprawa relacji w rodzinie, a także rodzinny wypoczynek, rekreacja i zabawa.  

W czasie trwania turnusu odbyło się szereg zajęć oraz indywidualnych spotkań, swą 
treścią, formą dostosowanych do potrzeb i oczekiwań wszystkich uczestników, a także 
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warunków turystycznych, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa zgodnych z wytycznymi 
sanitarnymi. 

Organizatorem 8-dniowego wyjazdu do Ośrodka Szkoleniowo- Wypoczynkowego w 
Marózie był Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy 
Wola, a realizatorem programu podczas wyjazdu firma: Centrum Terapii Hipnos. 
Uczestnikami było 6 osób dorosłych i 15 dzieci zakwalifikowanych przez asystentów 
rodziny. 

Pomoc w nauce dla dzieci wychowujących się w rodzinach korzystających z pomocy 
OPS pn. „Pogotowie lekcyjne” 

Podobnie jak w poprzednich latach pracownik OPS koordynował pomoc w nauce udzielaną 
w ramach wolontariatu przede wszystkim przez uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego. 
Wskutek tego 35 dzieci z zaległościami szkolnymi lub deficytami edukacyjnymi skorzystało 
z tej formy pomocy. Podobnie jak w poprzednim roku udzielana była w dużym zakresie w 
formie zdalnej. 

Akcja świąteczna pn. „Ekipa Św. Mikołaja” 

Po raz kolejny pracownicy DWPR nawiązali współpracę z I Społecznym Liceum 
Ogólnokształcącym mieszczącym się przy ul. Zawiszy 13 w Warszawie. Uczniowie szkoły 
w ramach akcji pn. „Ekipa Św. Mikołaja” wolontarystycznie przygotowali prezenty 
świąteczne dla dzieci. Z tej formy wsparcia skorzystało 153 dzieci, z 78 rodzin. Prezenty 
zostały przekazane przy wsparciu pracowników na terenie siedziby DWPR. 

Współpraca ze Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i 
Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego „Chaber” 

W 2021 r. celem dodatkowego wsparcia rodzin w zakresie poprawy umiejętności 
opiekuńczo-wychowawczych Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 
zawarł porozumienie o współpracy  ze Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci i Młodzieży oraz 
Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego „Chaber”. Zgodnie z 
porozumieniem współpraca będzie realizowana do  końca 2022 r., w ramach projektu pn. 
"Bezpieczna rodzina", finansowanego ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego. Projekt skierowany jest do rodzin przeżywających trudności w wypełnieniu 
funkcji opiekuńczo - wychowawczych, chcących podnieść swoje kompetencje i 
samodzielność w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi. W 2021 r. realizowany był 
stacjonarnie w siedzibie Stowarzyszenia. 

W 2021 r. 16 rodzin, w tym 20 dzieci skierowanych przez pracowników Ośrodka wzięło 
udział w różnego rodzaju formach wsparcia realizowanych w ramach działań 
Stowarzyszenia. 

Przeprowadzono łącznie 22 konsultacje diagnostyczne, 18 konsultacji pedagogicznych, 9 
spotkań z psychologiem, 2 dzieci skorzystało ze wsparcia świetlicy „Chaberek” w ramach 
akcji „Lato w mieście”, 2 dzieci wyjechało na kolonie letnie, 9 rodziców uczestniczyło w 
warsztatach umiejętności wychowawczych, 6 rodzin wraz z dziećmi wyjechało na wczasy z 
programem edukacyjnym w zakresie poprawy umiejętności wychowawczych w Góry 
Świętokrzyskie. 

W 2021 roku, tak jak w poprzednich latach w ramach Wolskiego Korowodu 
(ogólnodzielnicowej imprezy festynowej dla mieszkańców) OPS wystawił stoisko, gdzie 
mieszkańcy mogli zapoznać się z ofertą pomocy specjalistycznej w zakresie 
przeciwdziałania przemocy, wsparcia w zakresie umiejętności wychowawczych oraz 
skorzystać z konsultacji indywidualnej. 



Strona 62 z 129 

 

6.2  REALIZACJA OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU 
PRZEMOCY W RODZINIE 

 

6.2.1 PROGRAM WSPARCIA I POMOCY DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY - 
„RODZINA BEZ PRZEMOCY” 

 

W ramach realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
Ośrodek realizuje program wsparcia i pomocy dla osób doznających przemocy - 
„Rodzina bez przemocy”. 

W 2021 r. pomimo wciąż trwającej epidemii Ośrodek z dużym zaangażowaniem realizował 
działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Tak jak w poprzednich latach 
realizował je Zespół Pracy Socjalnej ds. Przeciwdziałania Przemocy składający się z 4 
specjalistów pracy socjalnej, psychologa, których wspiera koordynator, będący 
jednocześnie Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego. Na rzecz realizacji zadań w 
tym obszarze zaangażowani byli również inni pracownicy Ośrodka, w szczególności Działu 
Wsparcia i Pomocy Rodzinie oraz pracownicy innych działów OPS. 

Wprowadzenie izolacji, kwarantanny i okresowe zakazy kontaktów w większych grupach, 
powodowały ograniczenia w zakresie form i sposobów udzielanej pomocy. Pracownicy 
świadczyli jednak usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, psychologicznego, 
socjalnego i rodzinnego w sposób nieprzerwany - w trybie osobistym, z zachowaniem 
wszelkich środków sanitarnych lub telefonicznym i online. 

Mając także na uwadze trudną sytuację osób doznających przemocy, o czym także 
donosiły media i inne specjalistyczne placówki udzielające pomocy w tym zakresie, 
zwiększono częstotliwość monitorowania rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy.  

W 2021 roku na Program składały się: 

• Interwencja - podejmowana w siedzibie OPS jak i w środowisku u klienta, w tym w 
oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”, zarówno wobec ofiary jak i sprawcy; 

• Poradnictwo - dla osób doznających przemocy i stosujących przemoc; 

• Praca socjalna z osobą dotkniętą przemocą i z jej rodziną; 

• Pomoc psychologiczna (dot. sytuacji przemocy, kryzysu); 

• Mediacje - w sytuacjach konfliktowych; 

• Konsultacje psychologiczne dot. dzieci z rodzin dotkniętych przemocą; 

• Grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy; 

• Grupa rozwoju osobistego dla osób doświadczających przemocy; 

• Grupa dla osób współuzależnionych doznających przemocy psychicznej; 

• Indywidualna pomoc asystenta dla seniorów doświadczających przemocy; 

• Monitorowanie bezpieczeństwa dzieci po zakończeniu procedury „Niebieskiej Karty” 
prowadzonej dla dziecka. 

Po zdiagnozowaniu potrzeby dodatkowego wsparcia dla osób starszych doznających  
przemocy w rodzinie kontynuowano, realizowany od wielu lat przez tut. Ośrodek Pomocy 
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Społecznej, program: „Asystent osoby starszej, niepełnosprawnej, doświadczającej 
przemocy” oraz kierowano do programu rządowego „Wspieraj Seniora”. 

Podobnie jak w poprzednich latach pracownicy Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy 
współpracowali z innymi zespołami w Dziale Wsparcia i Pomocy Rodzinie, Działami 
Pomocy Środowiskowej, Działem Usług Opiekuńczych, Działem Pracy Socjalnej i 
Programów Społecznych, Ośrodkiem Wsparcia dla Seniorów. Mając na celu 
interdyscyplinarne podejście do problemów klientów m.in. skierowano i motywowano do 
udziału w programie Asystenta Rodziny wybrane klientki doznające przemocy, wymagające 
dodatkowego wsparcia. 

W sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu klientów doświadczających przemocy 
podejmowane były interwencje, w 5 przypadkach zawiadomiono Prokuraturę o podejrzeniu 
popełnieniu przestępstwa.  

W 2021 roku w zakresie przeciwdziałania przemocy ogółem udzielono pomocy 442 
klientom - w tym: było 346 kobiet, 96 mężczyzn, (w  tym 96 seniorów ).W rodzinach, które 
objęto pomocą ogółem było 307 dzieci. 

Łącznie udzielono: 3 416 wszystkich konsultacji w tym indywidualnych i grupowych. 

Główne elementy Programu „Rodzina bez przemocy” 

1. Poradnictwo indywidualne: 

Główną formą pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą są konsultacje 
indywidualne, prowadzone z każdą osobą objętą pomocą. 

Konsultacje indywidualne dotyczące przemocy mają na celu: 

− podjęcie działań interwencyjnych zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa 
klienta w aspekcie prawnym, socjalnym, społecznym, psychologicznym,   

− opracowanie planu bezpieczeństwa, 

− poradnictwo psychologiczne 

−  instruowanie dotyczące przeciwdziałania sytuacji przemocy, informowanie o prawach, 
miejscach i formach pomocy, 

− uruchomienie procedur chroniących tj. „Niebieskie Karty, zgłoszenie do Policji, 
zawiadomienie Prokuratury, 

− działania zmierzające do przeciwdziałania skutkom przemocy, 

− motywowanie do udziału w grupie wsparcia, 

− zapoznanie z ofertą Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie. 

Indywidualne konsultacje psychologiczne mają na celu: 

− udzielanie wsparcia, 

− przerwanie izolacji społecznej i emocjonalnej klientów, 

− edukację na temat zjawiska przemocy, 

− diagnozę: doświadczanej przemocy, stopnia jej nasilenia, skutków przemocy, rezultatów 
poszukiwania pomocy dostarczenie wiedzy na temat problemów związanych z 
przemocą lub/i uzależnieniem i funkcjonowaniem rodziny z problemami przemocy i 
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alkoholizmu, 

− bieżącą diagnozę potencjalnego zagrożenia życia, 

−  pomoc klientom doświadczającym, innych sytuacji problemowych m.in. kryzysu, 
konfliktów etc., 

− skierowanie do odpowiedniego ośrodków, poradni itp. 

Z uwagi na tendencje osób doznających przemocy do wycofywania się z korzystania z 
pomocy, ważnym elementem pracy  z nimi jest ciągłe inicjowanie kontaktu telefonicznego 
przez pracowników w celu: zaproponowania oferty pomocowej działu lub innego podmiotu, 
monitorowania sytuacji przemocy, motywowania do uczestnictwa w grupach wsparcia, 
udzielenia wsparcia psychologicznego. 

W 2021 r. pomoc w  z zakresu poradnictwa specjalistycznego, psychologicznego i 
socjalnego realizowana była w sposób nieprzerwany, w kontakcie osobistym, z 
zachowaniem wszelkich środków sanitarnych lub kontakcie telefonicznym i w formie online. 

W 2021 roku przeprowadzono 2401 (w 2020 r. - 2408) konsultacji indywidualnych w tym: 

▪ 844 w zakresie poradnictwa socjalnego (w 2020 r. - 987), 

▪ 65 rozmów edukacyjno - interwencyjnych z  osobami wskazanymi w Niebieskich 
Kartach jako podejrzanych o stosowanie przemocy, (w 2020 r. - 88), 

▪ 318 w ramach monitorowania sytuacji osoby doświadczającej przemocy w toku 
procedury Niebieskie Karty, (w 2020 - 434), 

▪ 394 indywidualnych konsultacji psychologicznych (w 2020 r.- 414), 

▪  330 - konsultacji psychologicznych dla dzieci i/lub ich rodzicami, z rodzin dotkniętych 
lub zagrożonych przemocą (w 2020 r. - 265), 

▪ 450 konsultacji w ramach programu asystent osoby starszej doświadczającej przemocy 
(w 2020 r. - 220). 

W poniższej tabeli przedstawiono dane dot. poradnictwa indywidualnego. 

DZIAŁANIE 2021 2020 2019 

Konsultacje 
indywidualne 

2401 2408 1886 

Liczby osób 442 531 434 

Tabela 11. Poradnictwo indywidualne dla rodzin dotkniętych przemocą w latach 2019 - 2021. 

W 2021 roku psycholog dziecięcy zrealizował 330 konsultacji indywidualnych w z osobami 
z rodzin, w których diagnozowano występowanie przemocy (w tym 229 porad na rzecz 29 
dzieci i 101 porad na rzecz 38 rodziców), łącznie 35 rodzin (w 2020 r. - 33 rodziny) 
Konsultacje głównie były przeznaczone dla klientek, biorących udział w grupach wsparcia 
zgłaszających trudności z funkcjonowaniem dzieci w związku z problemem przemocy w 
rodzinie oraz będących w konflikcie około rozwodowym. 

2. Interwencja - Procedura Niebieskie Karty:  

W związku z podejrzeniem występowania przemocy w rodzinie pracownicy OPS wszczęli 
procedurę „Niebieskie Karty” w 62 rodzinach. Wśród osób wobec których zachodziło 
podejrzenie, że doznają przemocy było: 57 kobiet, 4 mężczyzn, 61 dzieci, w tym 36 
doznających przemocy i 17 seniorów. 
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Ponadto podejmowane były działania interwencyjne wobec osób podejrzanych o 
doznawanie przemocy w ramach procedury „Niebieskie Karty”, we wszystkich przypadkach 
wszczętych przez inne  instytucje. W 2021 r. takich NK było 138. W tych przypadkach 
pracownicy OPS nawiązują kontakt i podejmują działania pomocowe, informując o ofercie 
specjalistycznej pomocy OPS i innych podmiotów (poradni psychologiczno- 
pedagogicznych, Poradni Zdrowia Psychicznego, Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego, 
do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- Zespół Wola). Pracownicy również 
realizują zadania zlecone przez Zespół Interdyscyplinarny i grupy robocze oraz monitorują 
sytuację w rodzinie dotkniętej przemocą przez cały czas trwania procedury NK - 
wszczętych w 2021 r. (200) i kontynuowanych z 2020 r. (117) procedurach - łącznie 317. 

W 2021 r. roku pracownicy OPS pracowali we wszystkich 157 pracujących grupach 
roboczych (w 2020 r. - 103, 2019 r. -168), biorąc udział w 607 posiedzeniach (w wielu 
udział więcej niż 1 pracownika OPS, np. psycholog i pracownik socjalny) oraz 33 
podzespołach ZI- monitorujących NK. 

Od 1 marca 2016 r. na podstawie Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy nr 4B/2016 z dnia 12 lutego 2016 r. pracownicy Działu 
Wsparcia i Pomocy Rodzinie OPS Wola monitorują sytuację rodzin, w których prowadzona 
była procedura „Niebieskiej Karty” dla dziecka. Działania w ramach monitoringu 
prowadzone są m.in.1 raz na 3 miesiące (częściej w przypadku stwierdzenia zagrożenia 
bezpieczeństwa dziecka). Monitoring jest prowadzony w oparciu o wizyty  w środowisku, 
informacje od członków rodziny itp. oraz informacje od pracowników lokalnych instytucji tj. 
innych pracowników OPS, policji, kuratorów, placówek oświaty, świetlic środowiskowych itp. 

Przeprowadzono monitoring w 59 rodzinach (w 2020 r. - 63), w których 85 dzieci 
zostało wskazanych w Niebieskich Kartach, jako doświadczające przemocy. W większości 
przypadków w toku działań podejmowanych w ramach monitoringu, nie ujawniono 
ponownego wystąpienia przemocy. 

Pracownicy OPS działający w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego skierowali 67 pism do 
Sądu rodzinnego, dot. sytuacji opiekuńczo - wychowawczej małoletnich z rodzin w 
procedurze NK, 18 pism do innych instytucji , w tym policji (wydział dochodzeniowo - 
śledczy), prokuratury, Wydziału Zasobów Lokalowych. W 5 sprawach składali zeznania na 
Policji (wydział dochodzeniowo - śledczy) oraz podczas 1 sprawy  w Sądzie. 

3. Pomoc udzielana w ramach prowadzonych grup wsparcia. 

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

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

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

- edukację związana z problematyką przemocy w rodzinie, 

- zapobieganie transmisji przemocy 

- dzielenie się doświadczeniem w pokonywaniu trudności życiowych, 

- przeciwdziałanie lub pomoc w wyjściu z bezradności, 

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

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

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

W okresie 20.03.2021 r. do 30.04.2021 r.  zostało zawieszone  wsparcie grupowe. W tym 
czasie kontakt z uczestniczkami grup odbywał się telefonicznie. W 01.05.2021 r. - 
31.12.2021 r. wsparcie grupowe odbywało się z zachowaniem wszelkich środków 
sanitarnych i przestrzeganiem wszystkich wytycznych rządowych dot. ograniczeń w 
zgromadzeniach.  

Pomimo tego realizacja działań grupowych nie była tak ograniczona jak w roku ubiegłym.  

W 2021 roku w grupowych formach wsparcia uczestniczyło łącznie 77 osób doznających 
przemocy. Odbyło się 178 spotkań, w ramach wsparcia grupowego przeprowadzono 1015 
konsultacji.  

Ośrodek prowadził następujące zajęcia grupowe: 

4. Grupa dla osób współuzależnionych doświadczających przemocy psychicznej pn. 
„Odzyskać własną moc”. 

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu przez 2 godziny. W 2021 roku odbyło się 37 
spotkań, w których uczestniczyło 14 osób, w spotkaniu uczestniczyło średnio 5 osób. 
Spotkania służą dostarczeniu wiedzy nt. uzależnień i sposobów postępowania wobec 
osoby uzależnionej, służących zmobilizowaniu osoby z problemem do podjęcia leczenia, 
budowaniu umiejętności ochrony siebie przed konsekwencjami uzależnienia, 
uniezależnieniu się emocjonalnemu od osoby uzależnionej, odzyskaniu poczucia 
bezpieczeństwa i wpływu na swoje życie. 

5. Grupa interwencyjna „Rodzina bez przemocy”.  

Grupa prowadzona przez cały rok, z przerwą wakacyjną. Zajęcia odbywają się 1 raz w 
tygodniu po 2 godziny (w godz. popołudniowych). Jest przeznaczona głównie dla klientek 
pracujących. W 2021 r. odbyły się 33 spotkania grupy, w których łącznie uczestniczyło 16 
kobiet, w spotkaniu średnio 5. W czasie trwania grupy, zapewniona była opieka nad 
dziećmi. Zajęcia opiekuńcze, w których średnio uczestniczyło 2-5 dzieci, prowadzone były 
przez dwóch pedagogów.  

6. Grupa rozwoju osobistego dla osób z doświadczeniami przemocy „Odnaleźć 

siebie”. 

Jest to grupa dla osób, które w przeszłości doświadczały przemocy ze strony bliskich osób, 
obecnie żyją w bezpiecznych warunkach, nadal jednak mają trudności w adaptacji do 
codziennego życia, potrzebują wsparcia w radzeniu sobie samodzielnie z problemami, w 
budowaniu własnej tożsamości i poczucia własnej wartości. 

Podczas spotkań uczestniczki zajmują się: 

− odzyskaniem poczucia tożsamości i satysfakcji z tego, kim jestem; 

− nauczeniem się, jak stawiać swoje cele i jak je realizować; 

− nauczeniem się jak korzystać ze swoich praw i skutecznie bronić siebie w różnych 
sytuacjach; 

− budowaniem poczucia własnej wartości. 
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Zajęcia odbywają się 1x tygodniu, po 3 godziny, przez cały rok z przerwą wakacyjną. W 
2021 r. odbyło się 35 spotkań, w których uczestniczyło 17 osób, na spotkaniu jest średnio 
5 kobiet. 

7. Grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji życiowej. 

Grupa przeznaczona jest dla kobiet nie pracujących, sprawujących opiekę nad małymi 
dziećmi, co stanowi poważną barierę w procesie uniezależniania się od sprawcy i 
wychodzenia z przemocy. Spotkania odbywają się cały rok (łącznie z okresem wakacji), 1 
raz w tygodniu po 2 godziny. W 2021 r. odbyły się 42 spotkania, w których uczestniczyło 
18 kobiet, średnio na spotkaniu 6 kobiet. Równolegle do zajęć zapewniona była opieka 
nad dziećmi. Na zajęcia opiekuńcze przyprowadzanych było od 2 do 4 dzieci. Są to dzieci 
nie uczęszczające do żłobka, przedszkola, których matki nie mają możliwości zapewnić 
innej opieki w związku z trudną sytuacją życiową. 

8. Grupa wsparcia dla seniorów doświadczających przemocy w ramach 
(wskazanego poniżej) programu „Starszy Pan, Starsza Pani”. 

Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu po 2 godziny, przez cały rok. W 2021 r. odbyło się 
31 spotkań, do grupy zapisanych było 12 osób (10 kobiet i 2 mężczyzn), w spotkaniach 
uczestniczyło średnio 8 osób. 

W ramach wsparcia grupowego dla klientów korzystających z tej formy pomocy dodatkowo 
zorganizowano: 

- jednodniową wycieczkę o charakterze edukacyjno - integracyjnym do Kawęczyna pn. 
„Dawno temu na wsi” w dniu sierpniu 2021 r. (łącznie 50 osób - 19 dorosłych i 31 
dzieci); 

- dla seniorów - uczestników grup wsparcia wyjście do  „OchTeatru” na sztukę pt. 
Mayday” w październiku 2021 r. (8 osób); 

- dla klientów wszystkich grup wsparcia - spotkania wigilijne; 

- dla klientek z dziećmi wyjście do kina w grudniu 2021 r. 

Ponadto klientki aktywnie uczestniczące w grupach wsparcia wzięły udział w 
terapeutycznym wyjeździe wakacyjnym organizowanym przez Wydział Spraw Społecznych 
i Zdrowia Dzielnicy Wola, przeznaczonym dla kobiet z dziećmi doznającymi przemocy. 
Turnus odbył się w terminie od 15.08 - 23.08 2021 r. W wyjeździe wzięło udział 7 kobiet i 
14 dzieci (w wieku 1 - 12 lat). W pierwszej kolejności zostały zakwalifikowane rodziny 
(matki z dziećmi), które nie korzystały wcześniej z tej formy pomocy. 

9. Program przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych pn. „Starszy Pan, 
Starsza Pani”. 

Ze względu na zagrożenia wynikające ze stanu epidemii, pracownicy otoczyli seniorów, 
którzy są grupą społeczną najbardziej narażoną na ciężki przebieg infekcji, szczególną 
troską. Pozostawali w stałym kontakcie z osobami doznającymi przemocy w rodzinie, 
zarówno objętymi procedurą "Niebieskiej Karty", jak i spoza procedury w ramach programu 
„WSPIERAJ SENIORA”. Pracownicy DWPR utrzymywali stały kontakt (telefoniczny i 
osobisty) z seniorami doznającymi przemocy i osobami stosującymi przemoc, 
współpracowali interdyscyplinarnie z innymi służbami, co powodowało zwiększenie 
bezpieczeństwa osób poszkodowanych. Podczas kontaktu pracownicy pracowali nad 
potrzymaniem relacji, udzielając poradnictwa, wsparcia, instruktażu, pomocy 
psychologicznej, informowali o innych dostępnych formach pomocy i wsparcia dla 
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seniorów, motywując korzystania. Rozmowy pracowników z seniorami dotyczyły głównie 
problemu przemocy, a także epidemii, stanu zdrowia, możliwości, zasobów i wsparcia 
rodziny, znajomych, sąsiadów oraz ogólnie o radzeniu sobie w tej trudnej sytuacji. 

Seniorzy są szczególną grupą osób doświadczających przemocy, ze względu na 
niepełnosprawność i zależność od sprawcy. Od wielu lat w Ośrodku Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Wola realizowany jest program dla tej grupy odbiorców pn. „Starszy Pan, Starsza 
Pani” polegający na konsultacjach psychologa i/lub specjalistów pracujących w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie z seniorami i osobami niepełnosprawnymi, nie 
wychodzącymi z domu. Konsultacje realizowane są w miejscu zamieszkania klientów w 
przypadku nie możności udziału klienta w grupie wsparcia. 

W 2021r. w ramach realizowanego programu „Starszy Pan, Starsza Pani” łącznie wzięło 
udział 43 seniorów (2020 r. - 50, 2019 r. - 49). 

Cele programu dla osób starszych doświadczających przemocy: 

- podniesienie bezpieczeństwa, 

- nauka osób doznających przemocy podejmowania interwencji w swojej obronie 
(wzywanie Policji, procedura „Niebieskie Karty”, pomoc prawna - poznanie procedur 
sądowych), 

- uczenie się nowych zachowań wobec sprawcy przemocy, obrony swoich praw, 
odmawiania, konsekwencji w działaniu, podejmowania własnych decyzji 

- nauka mówienia o sobie i swoich trudnych problemach domowych, domowych w 
sposób jasny, konkretny, bez wstydu i lęku, 

- motywowanie do działania, 

- podniesienie jakości życia, 

- uzyskanie konkretnych informacji i wskazówek dotyczących długofalowych, 
konstruktywnych i skutecznych rozwiązań, 

- ukierunkowanie na dalszy etap pomocy i rozwiązywania innych problemów danego 
klienta. 

Program „Starszy Pan, Starsza Pani” w 2021 r. obejmował: 

- diagnozę sytuacji osoby starszej, 

- poradnictwo, 

- 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, 

- w zależności od możliwości klienta uczestnictwo w grupie wsparcia „Starszy Pani, 
Starsza Pani”, 

- pomoc asystenta osoby starszej doznającej przemocy udzielana w miejscu 
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zamieszkania, 

- monitorowanie sytuacji seniorów korzystających w poprzednich edycjach z programu 
(głównie telefonicznie i w miejscu zamieszkania klientów z zachowaniem wszystkich 
środków sanitarnych). 

W 2021 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 17 „Niebieskich Kart” (2020 r. - 19, 
2019 r. - 46) założonych dla osób powyżej 67 roku życia. Wśród seniorów znajdują się 
również osoby w wieku sędziwym, niepełnosprawne ruchowo, dotknięte demencją. 
Powoduje to potrzebę podjęcia specjalistycznych działań - stąd istnieje konieczność 
prowadzenia podprogramu pn. „Asystent osoby starszej doświadczającej przemocy”, a 
także uwzględnienie specyficznych potrzeb tej grupy mieszkańców dzielnicy w organizacji 
usług opiekuńczych, usług specjalistycznych oraz pracy socjalnej. 

Wsparciem asystenta obejmowane są osoby w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, które 
z powodu wieku i/lub niepełnosprawności nie mogą skorzystać z innych form (bardziej 
dostępnych) pomocy, są bezradne, często zależne od sprawcy. 

W 2021 roku 10 osób (9 kobiet i 1 mężczyzna) objętych było wsparciem asystenta (2020 r. 
- 14). Odbyło się 450 konsultacji indywidualnych w ramach programu asystent osoby 
niepełnosprawnej, starszej doznającej przemocy. Realizatorem programu była firma 
zewnętrzna „Vital Plus” Ewa Lechowska, która wykonywała to zadanie na podstawie 
umowy zawartej z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

Praca asystenta zakładała pracę z seniorem, będącym osobą niepełnosprawną, 
niesamodzielną i doznającym przemocy w rodzinie. Z uwagi na potrzeby osób objętych 
programem, był on realizowany w formie kontaktów osobistych z zachowaniem środków 
ostrożności związanych z sytuacja epidemiczną, a w szczególnych sytuacjach 
telefonicznie. 

Polegał na edukowaniu, modelowaniu, towarzyszeniu, motywowaniu i pokazywaniu 
możliwości zmiany trudnej sytuacji związanej z doznawaniem przemocy. Asystent 
przeprowadzał także rozmowy motywujące do podjęcia określonych działań z osobą 
podejrzaną o  stosowanie przemocy w danej rodzinie. Ponadto, do jego zadań należało 
udzielanie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, przygotowaniu pism, towarzyszeniu 
podczas spraw w Sądzie, na Policji, w wyjątkowych sytuacjach podejmował  kontakt ze 
Służbą Zdrowia, celem zapewnienia adekwatnej pomocy medycznej. Asystent co miesiąc 
składał do tut. Działu, w formie papierowej „Kartę Pracy” tj. sprawozdanie, opisujące 
szczegółowo zrealizowane godziny pracy z poszczególnym klientem oraz raz w miesiącu 
odbywały się spotkania superwizyjno - sprawozdawcze podsumowujące pracę asystentów. 

Oprócz wskazanych wyżej działań pracownicy zespołu pracy socjalnej ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie współuczestniczyli w realizacji programu rządowego pn. „WSPIERAJ 
SENIORA”. Celem programu było zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i 
samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na 
pozostanie w domu. 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. ogólna liczba osób objęta wsparciem pracowników 
DWPR w ramach programu wyniosła - 21 osób, na rzecz których zrealizowano 365 
świadczeń w formie poradnictwa indywidualnego i grupowego. 

Więcej o programie WSPIERAJ SENIORA w Części 7.1.1. 

10. Elementy edukacji środowiska lokalnego. 
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Pracownicy OPS są zaangażowani w podwyższenie standardów pracy w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w dzielnicy Wola poprzez rozmowy o charakterze edukacyjnym 
z pracownikami instytucji współpracujących takich jak placówki oświatowe, placówki 
wsparcia dziennego. W 2021 r. przeprowadzili szkolenia w wymiarze 8 godz. dla 
policjantów z Wydziału Patrolowo - Interwencyjnego (wszystkich pracowników tego 
wydziału) i dzielnicowych dot. realizacji procedury "Niebieskiej Karty". Włączyli się w 
działania w ramach programu integracji i rozwoju umiejętności społecznych pn. „Bo w nas 
jest siła” poprzez przeprowadzenie warsztatu dla cudzoziemek w zakresie edukacji o 
zjawisku przemocy i stosowanych procedurach oraz dodatkowych spotkaniach z 
mentorkami działającymi na rzecz kobiet w ramach projektów Fundacji dla Somalii. 

Czynnie uczestniczyli w konferencjach i szkoleniach dotyczących problematyki przemocy 
oraz superwizjach. Po raz kolejny wzięli udział w wyjeździe o charakterze szkoleniowym w 
ramach Wolskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Zespołu 
Interdyscyplinarnego. 

Pracownicy na bieżąco angażują się w szereg działań na rzecz mieszkańców Dzielnicy 
Wola. Działania te są odpowiedzią na konkretne potrzeby podopiecznych. Organizowali 
m.in. zbiórki odzieży, pościeli, środków higienicznych, wyposażenia domowego. 

 

6.2.2 OBSŁUGA ORGANIZACYJNO - TECHNICZNA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO 
(ART. 9A UST 9 UPPR ORAZ INNE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O 
PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE) 

 

Zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Ośrodek Pomocy 
Społecznej realizuje szereg działań związanych z pracami Zespołu Interdyscyplinarnego. 

W przypadku dzielnicy Wola są to: 

• zapewnienie obsługi organizacyjno - technicznej, 

• Dział Wsparcia i Pomocy Rodzinie OPS jest siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, 

• Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego jest pracownik OPS, 

• w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi 8 pracowników OPS, którzy pełnią rolę 
liderów grup roboczych, 

• w skład Podzespołu Monitorującego wchodzi 1 pracownik OPS. 

Działania związane z pełnieniem funkcji przewodniczącej Zespołu i liderów grup roboczych 
oraz praca w Podzespole Monitorującym, stanowią bardzo poważne obciążenie 
pracowników OPS dodatkowym obowiązkami. Zadania pracowników OPS wynikające z 
obsługi i pracy merytorycznej Zespołu Interdyscyplinarnego oraz w ramach procedury 
„Niebieskiej Karty”, obrazują wybrane ze sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego dane, 
przedstawione w zestawieniu za ostatnie 3 lat: 

1. Niebieskie Karty: 

WSKAŹNIKI 2021 2020 2019 

NK, które wpłynęły do ZI 200 235 273 

Liczba rodzin z NK 286 323 314 
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WSKAŹNIKI 2021 2020 2019 

Liczba ofiar 519 563 563 

Liczba NK dla dzieci 52 23 38 

Liczba sprawców 311 345 340 

Tabela 12. Wybrane dane liczbowe dot. procedury "Niebieskiej Karty", mające największy wpływ na działania 
podejmowane przez OPS. 

2. Grupy robocze: 

1) Liczba grup roboczych powołanych w  2021 r. - 111 (2020 r. - 103) 

2) Liczba grup roboczych działających w 2021 r. - 157 (2020 r. - 154) 

3) Liczba spotkań grup roboczych w 2021 r. - 607 (2020 r. - 467) 

Logistykę i obsługę uczestników grup roboczych zapewniają pracownicy Działu Wsparcia i 
Pomocy Rodzinie (umówienie spotkań, zaproszenie powołanych członków grup roboczych, 
zaproszenie członków rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty”, wydanie upoważnień 
do przetwarzania danych osobowych, pobranie wymaganych ustawą oświadczeń, 
przygotowanie druków). 

Pracownicy OPS uczestniczyli we wszystkich składach grup roboczych, a ok. 99 % spotkań 
było przez nich prowadzone. 

W związku z epidemią wirus SARS-CoV2 posiedzenia odbywały się online, hybrydowo- tj. 
częściowo w kontakcie bezpośrednim, częściowo zdalnie, a bieżące ustalenia dotyczące 
sytuacji rodzin objętych pomocą w formie procedury „Niebieskiej Karty” odbywały się 
pomiędzy członkami grupy roboczej za pośrednictwem rozmów telefonicznych, video 
konferencji, korespondencji mailowej. Zdecydowanie ograniczono posiedzenia grup 
roboczych w formie osobistej. W przypadku gdy występowała konieczność zrealizowania 
ich w kontakcie bezpośrednim, stosowano podstawowe zasady dotyczące zapobiegania 
wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. 

3. Podzespół Monitorujący: 

To podzespół wydzielony w strukturze Zespołu Interdyscyplinarnego, którego zadaniem 
jest zapoznanie się z każdą „Niebieską Kartą” - A (200 NK z 2021 r. i 117 kontynuowanych 
z 2020 r.) koordynowanie działań podejmowanych przez służby poprzez tzw. 
monitorowanie sytuacji w środowiskach, w których nie powołano grup roboczych. W skład 
podzespołu wchodzi sześciu pracowników OPS. W 2021 r. odbyło się 29 posiedzeń (2020 
r. - 28) Podzespołu, na których członkowie przeprowadzili okresową ocenę działań 
podejmowanych przez poszczególne służby w ramach własnych kompetencji. W 2021r. 
podobnie jak w 2020 r. ze względu na stan epidemii i wynikające z niego ograniczenia, 
konieczność zastosowania dystansu i izolacji społecznej, były realizowane posiedzenia 
hybrydowe, telefoniczne i online. Każde posiedzenie trwa średnio 3 godziny, omawianych 
jest do 10 do 15 rodzin. Protokoły z posiedzeń sporządza pracownik biurowy (OPS) 
obsługujący ZI. Jedno posiedzenie podzespołu poświęcone było osobom 
(doświadczającym lub stosującym przemoc) z zaburzeniami psychicznymi. 

Zespół Interdyscyplinarny skierował do prokuratury 7 zawiadomień o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa znęcania się nad rodziną i 5 pism do Wydziału ds. Nieletnich i 
Rodzinnych Sądu Rejonowego, wnioskując o wgląd w sytuację opiekuńczo - 
wychowawczą. Pisma te sporządza pracownik OPS. 
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4. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego: 

W 2021 roku odbyły się 4 posiedzenia.  

Zadania pracowników OPS związane z tym zadaniem, to: 

- Przewodnicząca - przygotowanie organizacyjne i merytoryczne oraz prowadzenie, 

- Członkowie - udział, 

- Pracownik biurowy ZI - sprawy organizacyjne i porządkowe, protokołowanie. 

Pracownicy uczestniczyli w konferencjach i szkoleniach, prowadzonych głównie w formie 
online, dotyczących problematyki przemocy organizowanych przez m.in. Fundację „Dajemy 
Dzieciom Siłę”, Stowarzyszenie „Niebieska Linia”, Fundację „Mederii”. 

 

6.3  POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE 

 

Od września 2020 r. Ośrodek realizuje zadanie polegające na ustalaniu uprawnienia i 
wypłacaniu stypendiów i zasiłków szkolnych, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 
r. o systemie oświaty (Dz.U. 2021 poz. 1915 ze zm.) 

Stypendia i zasiłki szkolne są formą pomocy skierowaną, na podstawie przepisu art. 90 
ustawy o oświacie do uczniów szkół pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. 
Celem jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier 
dostępu do edukacji, a także wspieranie uczniów zdolnych. 

STYPENDIA SZKOLNE 

Stypendium szkolne jest świadczeniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 
którego przyznanie uwarunkowane jest łącznym spełnieniem dwóch przesłanek, 
nieprzekroczeniem dochodu na osobę w rodzinie tj. kwoty 528,00 zł. oraz występowaniem 
trudnej sytuacji rodzinnej takiej jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała 
choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, rodzina niepełna lub wystąpiło zdarzenie 
losowe. 

Stypendium socjalne może być przyznane na okres nie dłużej niż od września do czerwca 
w danym roku szkolnym. Miesięczna wysokość nie może być niższa niż 99,20 zł i nie może 
przekraczać kwoty 248,00 zł. 

Jednocześnie Uchwałą XXXIV/1033/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 
lipca 2020 r. zmieniono Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta stołecznego Warszawy. Nowy Regulamin 
określił inne, niż dotychczas formy udzielania stypendium szkolnego. Od 1 września 2020 
r., w zależności od potrzeb ucznia stypendium szkolne może być przyznane na: 

− całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, 
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a 
także w zajęciach edukacyjnych poza szkołą, 

− pomoc rzeczową na zakup podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez 
szkołę, lektur, encyklopedii i innych książek pomocnych w realizacji procesu 
dydaktycznego, 

− pomoc rzeczową na zakup komputera stacjonarnego, laptopa lub tabletu, 
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− pomoc rzeczową na zakup biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do 
korzystania z komunikacji miejskiej. 

W 2021 roku do Ośrodka wpłynęło 214 (w tym: na rok szkolny 2020/2021 - 5, na rok 
szklony 2021/2022 - 209) wniosków na stypendia szkolne, z których: 

• 192 (w tym: na rok szkolny 2020/2021 - 5, na rok szkolny 2021/2022 - 187) zostało 
rozpatrzonych pozytywnie,  

• wydano 12 decyzji odmawiających,  

• 10 postępowań zostało umorzonych lub pozostawionych bez rozpatrzenia z uwagi na 
nieuzupełnienie wniosku przez Stronę. 

Za rok szkolny 2020/2021 (stypendia przyznane we wrześniu 2020 roku) w okresie 
rozliczeniowym styczeń - czerwiec; 

• dla 181 uczniów wypłacono stypendium w łącznej kwocie 188 466,00 zł. 

• w 93 przypadkach stypendia nie zostały rozliczone ze względu na brak dostarczonych 
dokumentów rozliczeniowych przez rodziców faktur za dokonane w ramach stypendium 
zakupy lub opłaty będące podstawą refundacji wydatków). 

Za rok szkolny 2021/2022 (stypendia przyznane we wrześniu 2021 roku) w okresie 
rozliczeniowym wrzesień - grudzień 2021: 

• dla 124 uczniów wypłacono stypendium w wysokości 143 496,33 zł. 

• z powodu braku dokumentów rozliczeniowych nie zostały rozliczone 63 decyzje 
przyznające stypendia szkolne. 

W sumie w roku 2021 roku na stypendia wydatkowano łączną kwotę 331 962,33 zł. 

ZASIŁKI SZKOLNE 

Zasiłek szkolny jest świadczeniem pomocy materialnej charakterze socjalnym, który może 
być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z 
powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 
620,00 zł. W ciągu roku można otrzymać kilka zasiłków, z których każdy związany jest z 
innym zdarzeniem. 

Do Ośrodka w 2021 roku zostały złożone 23 wnioski o wypłatę zasiłku szkolnego, z 
których: 

- 16 zostało rozpatrzonych pozytywnie, 

- wydano 3 decyzje odmowne,  

- 3 wnioski zostały umorzone, 

- 1 wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia ze względu na brak uzupełnienia, 
pomimo wezwania. 

Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 9 920,00 zł. Wszystkie zasiłki szkolne zostały 
przyznane w maksymalnej kwocie, tj. 620,00 zł. 
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6.4  POTWIERDZENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w 2021 r. realizował zadanie statutowe 
polegające na prowadzeniu postępowań i wydawaniu decyzji 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. Na trudność prowadzenia postępowań ma wpływ często bardzo zły stan 
zdrowia osób, których postępowanie dotyczy. Problematyczne, a czasem wręcz niemożliwe 
jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, będącego podstawowym narzędziem 
prowadzonego postępowania, z osobą znajdującą się w terminalnym okresie choroby, bądź 
nieprzytomną. Część wniosków składanych przez szpitale dotyczy osób, które zmarły w 
trakcie leczenia. Istnieją znaczne trudności w ustaleniu faktycznej sytuacji tych osób: 
życiowej, zawodowej, dochodowej, rodzinnej, majątkowej w okresie ostatniego miesiąca 
przed złożeniem wniosku (głównie przez szpitale) o ustalenie prawa do bezpłatnych 
świadczeń zdrowotnych. Warto zauważyć, że 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 2021 r. złożonych zostało 520 wniosków (o 107 mniej niż w roku 2020) o wydanie 
decyzji uprawniającej do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. 

148 wniosków zostało złożonych przez świadczeniodawców, tj. szpitale, które udzieliły 
świadczeń zdrowotnych w trybie nagłym osobie nieubezpieczonej, a 372 przez osoby 
fizyczne, ubiegające się o przyznanie świadczenia. 

Łącznie w 2021 r. wydanych zostało 544 decyzji (o 137 mniej niż w 2020 r.) W 41 
przypadkach przekazano sprawy zgodnie z właściwością do innego OPS (w 2020 r. - 49). 

173 decyzje potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wydane zostały dla 
132 osób kryzysie bezdomności, w przypadku 9 osób w kryzysie bezdomności wydano 9 
decyzji odmawiających potwierdzenia prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. 

W 41 przypadkach przekazano sprawy zgodnie z właściwością do innego OPS (w 2020 r. - 
49). 
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CZĘŚĆ 7 - PROJEKTY I PROGRAMY 
 

7.1  PROGRAMY (RZĄDOWE, LOKALNE) 

 

7.1.1 PROGRAM RZĄDOWY WSPIERAJ SENIORA - SOLIDARNOŚCIOWY KORPUS WSPARCIA 
SENIORÓW 

 

W 2021 r. pracownicy Ośrodka kontynuowali realizację Programu Wspieraj Seniora w 
ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, którego celem było zapewnienie 
usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy w stanie epidemii zdecydowali się 
na pozostanie w domu. W szczególnych przypadkach pomoc mogła być udzielona osobie 
przed 70 rokiem życia. Szczególne sytuacje oznaczały brak możliwości zapewnienia 
niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej 
osoby. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących 
artykuły podstawowej potrzeby, w tym: artykułów spożywczych, środków higieny osobistej. 

Łącznie w 2021 r. pomocą w ramach Programu objęto 319 osób. Zadanie to realizowane 
było przez pracowników sześciu komórek organizacyjnych Ośrodka zapewniających 
bezpośrednią obsługę Klienta, natomiast koordynacją zadania zajmowali się pracownicy 
Ośrodka Wsparcia dla Seniorów (OWS). 

Pracownicy OWS, po ustaleniu czy osoba zarejestrowana przez Centralną Aplikację 
Statystyczną za pomocą specjalnej infolinii, korzysta z pomocy OPS, nawiązywali z nią 
kontakt, weryfikowali Jej zgłoszenie i ustalali usługę wsparcia. Jeżeli osoba zarejestrowana 
kwalifikowała się do pomocy w formie zakupów lub wykupieniu lekarstw pracownicy OWS 
przekazywali informacje do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola, 
który w ramach zadania „Dzielnica Wspiera” organizował realizację pomocy. W pozostałych 
przypadkach zgłoszenia (np. dotyczące informacji, poradnictwa, organizacji transportu na 
szczepienie i inne) były realizowane przez pracowników Ośrodka. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. pracownicy OWS nawiązali kontakt z 49 
osobami, które zostały zarejestrowane w Centralnej Aplikacji Statystycznej. W ramach 
Programu 35 osobom udzielono pomocy. 3 osoby w chwili nawiązywania kontaktu nie 
wymagały pomocy (ich potrzeby zostały już zaspokojone przez osoby bliskie), 9 osobom 
nie udzielono pomocy w ramach Programu ponieważ ich oczekiwania wykraczały poza 
Program (osoby oczekiwały m.in. bezpłatnych obiadów, bezpłatnej paczki żywnościowej, 
pomocy finansowej, pomocy w zarejestrowaniu do lekarza). 

Poza tym pracownicy OWS monitorowali dalszą pomoc Seniorom, która była świadczona 
od 2020 r. w ramach programu - takich osób było 29. 

Pracownicy OWS we współpracy z pracownikami socjalnymi koordynowali udzielanie 
pomocy Seniorom w ramach Programu Wspieraj Seniora, którzy zgłosili się do programu 
poza infolinią. W 2021 r. chęć otrzymania pomocy zgłosiło 38 osób. Pracownicy OWS 
monitorowali dalszą pomoc 2 Seniorom, którzy z programu korzystają od 2020 r. 

W ciągu 2021 roku pracownicy OWS otoczyli pomocą 103 Seniorów, którym zostało 
udzielonych 2020 świadczeń (zakupy - 507, poradnictwo socjalne oraz w sprawie gorącego 
posiłku - 26 osób, wyjście z psem - 1449, poradnictwo w sprawie szczepienia - 16, 
świąteczna paczka żywnościowa - 22). 
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Poza tym 7 osób zgłoszonych poza infolinią otrzymało pomoc w formie zestawów 
obiadowych i suchego prowiantu przygotowywanych przez Fundację Warsaw Legend w 
ramach projektu pn. „Senior w Koronie” - 271 świadczeń. 

W ramach działań w styczniu i lutym raz w tygodniu, w marcu dwa razy w miesiącu a od 
kwietnia do listopada raz w miesiącu pracownicy OWS sprawozdawali poprzez  Centralną 
Aplikację Statystyczną, w której wykazywali liczbę osób do 70 r. ż. oraz po 70 r. ż., które 
otrzymały pomoc w ramach programu oraz ilość wolontariuszy świadczących tą pomoc. 

Pracownicy OWS nawiązali kontakt z 80 wolontariuszami, którzy zarejestrowali się w 
systemie Centralnej Aplikacji Statystycznej wyrażając gotowość do pomocy Seniorom 
(m.in. do pomocy w wykonywaniu zakupów oraz wyprowadzaniu psa). 

Po zweryfikowaniu i ustaleniu potrzeb i możliwości wolontariuszy oraz Seniorów, zostało 
podpisanych 11 Porozumień Wolontarystycznych w ramach których, Wolontariusze 
udzielali pomocy dwóm Seniorkom wyprowadzając ich psy. 

Łącznie pracownicy OWS zapewnili wsparcie 110 seniorom w ramach Programu. 169 
seniorów uzyskało wsparcie w ramach Programu od pracowników socjalnych trzech 
Działów Pomocy Środowiskowej, 21 seniorów od pracowników Działu Wsparcia i Pomocy 
Rodzinie, 13 seniorów od pracowników Zespołu Pierwszego Kontaktu i 6 seniorów od 
działu Pracy Socjalnej i Programów Społecznych. 

Pracownicy socjalni Ośrodka systematycznie kontaktowali się z seniorami, zapewniając 
wsparcie informacyjne, związane z zapobieganiem zakażeniem COVID i inne w razie 
potrzeb. 

Szersze informacje o działaniach związanych z epidemia COVID -19 i w Części 8.3.1. 

 

7.1.2 „ZALOGUJ I POMAGAJ – WARSZAWA DLA SENIORA – II EDYCJA”  

 

„Zaloguj i pomagaj - Warszawa dla Seniora - II edycja” w roku 2021, III edycja od listopada 
2021 r., na podstawie porozumienia w sprawie współpracy w zakresie wsparcia 
wolontariatu dla osamotnionych seniorów, korzystających z ośrodków pomocy społecznej 
m.st. Warszawy, z wykorzystaniem do tego dedykowanej platformy internetowej 
www.zalogujpomagaj.um.warszawa.pl. 

Głównym wykonawcą projektu było Stowarzyszenie Q-Rozwojowi, które realizowało 
zadanie publiczne pod nazwą „Wsparcie wolontariatu dla osamotnionych seniorów, 
korzystających z usług opiekuńczych w ośrodkach pomocy społecznej m. st. Warszawy”, 
określanego także jako „Zaloguj i pomagaj - Warszawa dla seniora III edycja”. 

W ramach działań, należących do Ośrodka Pomocy Społecznej, dwóch pracowników 
socjalnych Działu Usług Opiekuńczych: 

• prowadziło bazę danych seniorów, którzy wyrazili zgodę na uczestniczenie w projekcie, 

• rekrutowało wolontariuszy spośród osób, które zarejestrowały się na platformie poprzez 
przeprowadzenie rozmowy informacyjno-kwalifikacyjnej, 

• zawierało porozumienia z wolontariuszami, 

• monitorowało działania wolontariuszy i współpracę z seniorem, 

• utrzymywało kontakt (mailowy, telefoniczny, osobisty) z wolontariuszami, 

http://www.zalogujpomagaj.um.warszawa.pl/
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• przygotowywało opinie o wolontariuszach w celu przyznania im nagród przez 
Stowarzyszenie Q Rozwojowi, 

• dokonywało okresowej oceny wolontariusza, 

• współpracowało ze Stowarzyszeniem Q-Rozwojowi (korespondencja mailowa, kontakt 
telefoniczny, przekazywanie sprawozdań, informowanie wolontariuszy i seniorów o 
organizowanych spotkaniach, szkoleniach, superwizjach, itp.). 

W 2021 roku w ramach projektu: 

- 20 wolontariuszy podpisało porozumienia wolontariackie, z tego 8 osób po raz pierwszy 
w 2021 r., 

- 12 wolontariuszy zostało wyróżnionych (otrzymało dyplomy i nagrody), 

- 17 seniorów współpracowało z wolontariuszami w ramach podpisanego porozumienia. 

Realizowany od 2016 r. projekt stanowi ważny element wsparcia seniorów, którzy 
zdecydowali się na udział w nim. Współpraca z wolontariuszami zaowocowała trwałymi i 
satysfakcjonującymi relacjami (10 par seniorów i wolontariuszy). Udział w projekcie dał 
seniorom szansę na ponowne odnalezienie radości życia, nawiązanie satysfakcjonujących 
relacji, podjęcie aktywności, z których dawno zrezygnowali, o których nie myśleli już z 
różnych powodów. 

Jednak najistotniejszą wartością projektu jest przekonanie seniorów, że są ważnym 
elementem całości i otoczenie, w którym funkcjonują bez nich nie byłoby takie samo. Dzięki 
seniorom młodsze pokolenie uczy się świata osób starszych, czerpie z ich doświadczenia 
życiowego. 

 

7.1.3 PROJEKT „Z@OPIEKOWANI - KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB 
NIESAMODZIELNYCH W M.ST. WARSZAWIE 

 

Projekt "Z@opiekowani - kompleksowe wsparcie osób niesamodzielnych w m.st. 
Warszawie", który był realizowany w latach 2017 - 2019. 

Okres trwałości  projektu był realizowany do 15.05.2021 r. 

W tym czasie dziesięcioro wolskich seniorów (w tym siedmioro uczestników Powstania 
Warszawskiego) korzystało z opasek SOS, dzięki którym użytkownicy mogli w łatwy i 
szybki sposób wezwać pomoc w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. Opaski były lekkie, 
wodoodporne i pozwalały na połączenia z centrum teleopieki czynnym 24/7. 

Zadanie pracowników socjalnych polegało na przekazaniu opasek seniorom, wyjaśnieniu 
ich działania i przeprowadzeniu pierwszego testowego sygnału OPS. Spotkania odbywały 
się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii. W czasie korzystania z 
opasek pracownicy służyli pomocą w obsłudze, wyjaśniali instrukcję a po zakończeniu 
zebrali na anonimowych ankietach opinie seniorów o sprzęcie. 
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7.2 PROGRAMY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH 

 

7.2.1 PROJEKT „AKTYWNI NA WOLI” DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFS W RAMACH 
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

 

W dniu 18.10.2019 r. Ośrodek zawarł umowę̨ na realizację projektu “Aktywni na Woli”, w 
ramach naboru pozakonkursowego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19 Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. 

Głównym celem projektu „Aktywna Wola” jest aktywizacja społeczno - zawodowa 224 osób 
(w tym m.in. 23 osób z niepełnosprawnościami), zamieszkałych na terenie Dzielnicy Wola i 
korzystających ze świadczeń́ pomocy społecznej lub kwalifikujących się̨ do objęcia 
wsparciem pomocy społecznej, które są̨ zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym. Projekt rozpoczął się̨ 1 lipca 2020 r. i trwa do 30 czerwca 2023 r. Realizowany 
jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem OD - DO. 

W ramach projektu przewidziane jest wsparcie pracowników socjalnych i psychologa 
(działania OPS) oraz w ramach działań́ partnera Stowarzyszenie OD - DO: doradcy 
zawodowego, grupowych form wsparcia - warsztatów aktywizacji zawodowej, kursów 
zawodowych, a także płatnych staży zawodowych. Efektem realizacji projektu ma być́ 
znalezienie i utrzymanie pracy przez m.in. 50 uczestników, aktywne poszukiwanie pracy 
przez m.in. kolejnych 20 uczestników oraz poprawa sytuacji społeczno - zawodowej u m.in. 
75 uczestników. 

Wartość́ projektu „Aktywna Wola” wynosi 3 131 175,00 zł, w tym wysokość́ dofinansowania 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego to 2 504 
490,00 zł, a wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy to 
626 235,00 zł. 

Wobec każdego uczestnika/uczestniczki projektu i jego rodziny została dokonana diagnoza 
potrzeb i potencjałów oraz opracowana indywidualna ścieżka reintegracji. 

Zespół rekrutacyjny składał się z: pracowników socjalnych, psychologów i specjalisty 
reintegracji zawodowej OPS. 

Cel główny projektu osiągano poprzez realizację działań́ w ramach trzech zadań́: 

Zadanie 1 - Aktywna integracja społeczna 

W 2021 r. trzech psychologów, poza udziałem w rekrutacji, przeprowadziło 596 konsultacji 
z uczestnikami projektu. 

Wśród problemów zgłaszanych przez klientów podczas konsultacji znalazły się̨ trudności w 
relacjach rodzinnych (rodzice - dzieci) i partnerskich, niekorzystna sytuacja materialno - 
bytowa, lęki związane z pandemią COVID-19, związany z tym niepokój o zdrowie swoje i 
najbliższych, a także niepewną przyszłość́, zadłużenia, przemoc ze strony partnera lub 
rodziców (najczęściej doświadczana w przeszłości), uzależnienie osoby bliskiej, 
współuzależnienie, zaburzenia psychiczne, nagła zmiana sytuacji życiowej, inne sytuacje 
kryzysowe, problemy zdrowotne, choroba lub niepełnosprawność́ intelektualna dziecka, 
toczące się̨ sprawy karne, trudności z przystosowaniem się̨ do życia w Polsce, niski poziom 
umiejętności społecznych, problemy opiekuńczo - wychowawcze i samotne macierzyństwo, 
trudności związane z przedłużającym się̨ bezrobociem, obniżona motywacja i poczucie 
własnej wartości, zniechęcenie, obniżony nastrój, poczucie bezradności. 
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W projekcie zaplanowano wsparcie uczestników w formie pracy świadczonej przez 
pracowników socjalnych: 6 do spraw pracy socjalnej i 2 do spraw prowadzenia postepowań́ 
administracyjnych w sprawie świadczeń́ pomocy społecznej. Głównym założeniem 
wsparcia była praca z uczestnikami projektu przy rozdzieleniu pracy socjalnej od 
postepowań́ administracyjnych świadczonych przez tę samą osobę̨. Dzięki takiemu 
rozdzieleniu pracownicy socjalni ds. pracy socjalnej mogli poświecić́ więcej czasu na 
budowanie relacji z uczestnikiem projektu, indywidualizację wsparcia oraz osiągali większe 
efekty we współpracy z klientem. 

Pracownicy socjalni pracowali wraz z klientami nad poprawą funkcjonowania rodziny 
przeżywającej trudności, wzmocnieniem warunków sprzyjających odzyskaniu zdolności do 
samodzielnego funkcjonowania poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych i 
zawodowych, zwłaszcza osób z niepełnosprawnością̨, podejmowali rozmowy zmierzające 
do podjęcia działań́ np. w celu podłączenia prądu do lokalu, spłaty zadłużenia, 
motywowania do regularnego przyjmowania leków i kontroli stanu zdrowia. W rodzinach, 
gdzie problemem jest niepełnosprawność́ rodziców posiadających ograniczone 
kompetencje społeczne i opiekuńczo - wychowawcze, pracownicy socjalni wspierali i 
motywowali do konsekwentnego przestrzegania planu dnia i zasad rodzinnych w celu 
lepszego funkcjonowania dzieci. Pracownicy socjalni odbywali z uczestnikami projektu 
rozmowy wspierające związane z panującą epidemią oraz omawiali niepokojące symptomy 
chorobowe. 

Zadania 2 i 3 -Aktywna integracja zawodowa, wsparcie grupowe 

W 2021 r. Partner Projektu - Stowarzyszenie OD-DO zrealizowało w ramach wsparcia 
grupowego przewidziane projektem dwa cykle warsztatów: 

a. Warsztat diagnostyczno-motywacyjny (luty - marzec, wrzesień - październik), 

b. Warsztat aktywnego poszukiwania pracy (marzec, październik), 

c. Warsztat z przedsiębiorczości (kwiecień, listopad). 

W 2021 r. doradca zawodowy przeprowadziła 117 konsultacji na rzecz uczestników 
projektu. Doradztwo zawodowe obejmowało diagnozę̨ sytuacji klienta, predyspozycji i cech 
osobowości, ustalenie zakresu i rodzaju doświadczenia zawodowego uczestnika, poziomu 
wykształcenia, określenie posiadanych zasobów i deficytów. Ponadto doradca wspierała 
uczestnika w stworzeniu dokumentów aplikacyjnych, w zakładaniu skrzynek mailowych, 
wyszukiwaniu adekwatnych ofert pracy i udzielała pomocy w składaniu aplikacji, 
przygotowywała uczestnika do rozmów kwalifikacyjnych i telefonicznych kontaktów z 
pracodawcą, motywowała do podjęcia aktywności zawodowej.  

Celem staży było nabycie i uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych 
umiejętności wykonywania odpowiedniego zawodu. Stażyści byli kierowani na badania 
medycyny pracy, objęci byli ubezpieczeniem NNW oraz wypłacano im stypendium stażowe. 
W 2021r. w stażach zawodowych w ramach projektu wzięły udział 3 osoby (1 kobieta i 2 
mężczyzn: K - księgowa w organizacji pozarządowej, 1. M - podinspektor ds. finansowo - 
księgowych w zespole ds. finansowo-księgowych w jednym z warszawskich OPS, 2. M - 
referent ds. technicznych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych na Politechnice 
Warszawskiej). Ponadto 2 osoby odbywały staże zawodowe zorganizowane przez Urząd 
Pracy. 

W ramach projektu w 2021 r. uczestnicy wzięli udział w następujących kursach: szkolenie 
pomiarowe instalacji elektrycznych z egzaminem, kurs  podstaw rachunkowości, kursy 
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komputerowe (sam Excel, Word + Excel). Ponadto 1 migrantka zdała egzamin 
certyfikowany z jęz. polskiego jako obcego w celu zwiększenia szans na zatrudnienie. 

Realizacja kursów i staży była w 2021 r. ograniczona z uwagi na sytuację epidemiczną, w 
tym ograniczenie działalności wielu podmiotów. 

W efekcie projektu wskaźnik efektywności społecznej został osiągnięty przez 24 osoby, 
natomiast efektywności zatrudnieniowej przez 17 osób.  

W wyniku działań́ projektowych 19 osób podjęło zatrudnienie.  

Projekt w części działań, za które odpowiedzialny był OPS był realizowany przez zespół 
projektowy składający się z: koordynatora projektu, 6 pracowników socjalnych, 3 
psychologów, 2 pracowników socjalnych do spraw postępowań administracyjnych. Praca 
zespołu projektowego odbywała się przy stałej, systematycznej współpracy Działu 
Finansowo-Księgowego OPS, Działu Kadr i Administracji oraz innych pracowników 
Ośrodka.  

Na realizację projektu w 2021 r. OPS ostatecznie poniósł wydatki w wysokości 812 865,53 
zł. 

 

7.2.2 WARSZAWSKI ZINTEGROWANY MODEL WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO OSÓB 
DOROSŁYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ - TESTOWANIE I 
WDRAŻANIE 

 

Głównym celem projektu jest przetestowanie i wdrożenie kompleksowego i 
zindywidualizowanego modelu środowiskowego wsparcia dla 1025 (408K/617M) dorosłych 
osób z niepełnosprawnością intelektualną (dalej OznNI), osób z całościowymi 
zaburzeniami rozwoju, z niepełnosprawnością sprzężoną (OzNI) oraz ich 
rodzin/opiekunów/otoczenia. Model wdrażany jest  w czterech dzielnicach m.st. Warszawy: 
Bemowo, Białołęka, Wilanów, Wola, w zakresie wsparcia OzNI, a także pracy ze 
społecznościami lokalnymi oraz na poziomie ogólnomiejskim, w zakresie koordynacji 
systemu wsparcia, wymiany informacji, monitoringu i wewnętrznej ewaluacji wsparcia. 

Celem modelu jest koordynacja usług dostępnych na obszarze m.st. Warszawy i 
utworzenie systemu wsparcia dla OzNI i ich rodzin, który dzięki wykorzystaniu ich zasobów 
umożliwi im samodzielne życie na miarę możliwości i realizację w życiu prywatnym, 
społecznym i zawodowym. 

W modelu znajdują się nowe elementy, dotychczas niestosowane w systemie wsparcia 
OzNI, m.in.: 

- zarządzanie informacją tj. gromadzenie i aktualizowanie oferty na temat wszystkich 
dostępnych usług na rzecz OzNI, a także gromadzenie informacji na temat potrzeb 
OzNI i ich opiekunów, co w wieloletniej perspektywie pozwoli skutecznie tworzyć 
politykę wspierania tej grupy; 

- stałe i regularne monitorowanie sytuacji OzNI; 

- wsparcie decyzyjności OzNI i ich opiekunów w zakresie losów OzNI po ukończeniu 
szkoły; 

- wprowadzenie nowego zawodu Asystenta rodziny osoby dorosłej z NI; 

- wprowadzenie nowego stanowiska Organizatora społeczności lokalnej na rzecz OzNI 
przy OPS; 
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- wsparcie przy udziale asystentury wytchnieniowej; 

- wsparcie w mieszkaniu prywatnym OzNI; 

- zatrudnienie OzNI (lub członka rodziny OzNI) w roli edukatorów; 

- zwiększenie dostępności do mieszkań wspomaganych, w tym utworzenie (pierwszego 
w Warszawie) mieszkania interwencyjno - wytchnieniowego. 

Wdrożenie Modelu powinno przyczynić się do poprawy jakości życia OzNI poprzez 
zapewnienie kompleksowego, zindywidualizowanego wsparcia w środowisku lokalnym, 
zwiększenie dostępności do mieszkań wspomaganych, zwiększenie szans na podjęcie 
zatrudnienia, wzmocnienie roli najbliższego otoczenia oraz aktywizację ruchów 
samopomocowych. 

Odbiorcami Modelu są osoby dorosłe OzNI, czyli takie, u których zdiagnozowano 
upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim w tym 
osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju (F84) oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. 

Realizatorami projektu są: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (PIKONI), 
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, 4 warszawskie ośrodki pomocy społecznej, przy 
koordynacji Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. 

Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola należy realizacja projektu w 
formie asystenta rodziny OzNI i organizatora społeczności lokalnej (funkcje te 
powierzono  dwóm doświadczonym pracownikom Ośrodka) oraz prowadzenie 
działań w ramach zadania „Integracja środowiskowa”. 

W roku 2021 asystent rodziny współpracował łącznie z 17 osobami z 
niepełnosprawnością intelektualną. 

Asystent rodziny nawiązał lub kontynuował współpracę z 17 osobami z niepełnosprawności 
wywodzącymi się z 15 rodzin (łączna liczba osób w tych rodzinach to 44). Większość 
rodzin korzystających ze wsparcia asystenta rodziny korzystała uprzednio ze wsparcia 
Ośrodka, dwie osoby nie miały jednak wcześniej kontaktu z systemem pomocy społecznej. 

Dominujące trudności w rodzinach to przede wszystkim doświadczanie kryzysu 
psychicznego przez członków rodziny, trudności komunikacyjne pomiędzy członkami 
rodziny, podeszły wiek oraz choroby rodzica, niskie umiejętności społeczne, niewielkie 
dochody, wyuczona bezradność, bezrobocie, zapluskiwenie lokali, uzależnienie od pomocy 
finansowej z OPS, agresja i zaburzenia zachowania, brak diagnoz i orzeczeń członków 
rodziny uczestników projektu, zagrożenie bezdomnością, zadłużenia i brak umiejętności 
gospodarowania budżetem domowym. Uczestnicy zgłaszali również problemy natury 
prawnej i niewystarczające wsparcie w środowisku (opieka wytchnieniowa). Asystent 
często obserwował także nadopiekuńczość opiekuna w stosunku do osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną. 

Działania jakie podejmowały asystentki dotyczyły min: 

• poprawy stanu zdrowia uczestników (pomoc w zapisie klientów do lekarzy specjalistów, 
kontakty ze szpitalem i przychodnią, uczestniczenie w wizytach lekarskich wspólnie z 
klientem), 

• pomoc w uzyskaniu miejsca w mieszkaniu chronionym, Środowiskowym Domu 
Samopomocy oraz w Warsztacie Terapii Zajęciowej, 

• organizacji pomocy wytchnieniowej (organizacja opieki wytchnieniowej i asystenta 
osoby niepełnosprawnej), 
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• wsparcia w załatwianiu spraw urzędowych (pomoc w wypełnianiu i składaniu 
wniosków), 

• koordynacji wsparcia udzielanego rodzinie (kontakt z psychologiem i wychowawcą w 
szkole uczestnika, organizacja wsparcia prowadzonego przez Stowarzyszenie Otwarte 
Drzwi i PIKONI w zakresie doradztwa zawodowego, grupy wsparcia i innych form 
wsparcia, ustalenie z kuratorem sądowym wspólnej strategii działania służb z korzyścią 
dla klienta, omówienie z pracownikami OPS sytuacji rodzin w celu ustalenia najlepszej 
możliwej formy wsparcia), 

• edukacji i motywowania członków rodzin do podjęcia terapii, dbałości o zdrowie, 
wykonania diagnostyki medycznej, dezynsekcji lokalu, 

• zachęcania do podjęcia zatrudnienia, 

• motywowania do rozwijania swoich zainteresowań oraz uczestnictwa w życiu 
społecznym, w tym w ramach aktywności oferowanych  przez Klub pod Daszkiem, 

• prowadzenia rozmów wspierających. 

W 2021 r. organizatorki społeczności lokalnej w dalszym ciągu rozpowszechniały 
informacje o projekcie oraz nawiązywały kontakty z przedstawicielami różnych instytucji i 
organizacji w celu pozyskiwania potencjalnych uczestników projektu i podmiotów chętnych 
do współpracy na rzecz OzNI. Istotnym zadaniem było także organizowanie spotkań grup 
pracowników różnych instrukcji z Edukatorami ze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. 
Organizatorki kontynuowały współpracę z Wolskim Centrum Kultury, Centrum Aktywności 
Międzypokoleniowej, Fundacją Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych, Warsztatem 
Warszawskim, Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi, MAL na Ulrychowie, Środowiskowym 
Domem Samopomocy na Woli. Nawiązały także współpracę z Partnerstwem Przepis na 
Muranów, co zaowocowało podpisaniem porozumienia. 

Szkolenia edukatorów ze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi: 

W wymienionym okresie zorganizowano spotkania z edukatorami, zarówno w formie 
stacjonarnej, jak i online: 

- 14.04.2021, 21.04.2021, 16.06.2021 oraz 27.10.2021 dla pracowników OPS 
(odpowiednio 14, 13 , 11 i 15 uczestników); 

- 12.05.2021 dla pracowników Wolskiego Centrum Kultury- udział wzięło 12 osób; 

- 18.06.2021 dla pracowników wolskich bibliotek (19 osób); 

- 14.07, 22.09 oraz 29.09.2021 dla pracowników Zakładu Gospodarowania 
Nieruchomościami (odpowiednio 17, 9 i 7 uczestników); 

- 03.11 i 04.11.2021 dla pracowników Straży Miejskiej (15 i 19 osób); 

- 16.11.2021  dla słuchaczy kursu Arteterapia- kultura przeciwko wykluczeniu (6 osób); 

- 17.11.2021 dla pracowników Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia UD Wola (7 i 6 
uczestników); 

- 01.12.2021 dla pracowników Urzędu Dzielnicy Wola (8 osób). 

Łącznie w spotkaniach uczestniczyły 164 osoby. 

Wydarzenia w ramach organizacji społeczności lokalnej („Integracja 
środowiskowa”): 

21.01.2021 wyjście z okazji Międzynarodowego Dnia Przytulania. 
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Zorganizowano spacer po Starówce Warszawskiej. Walorem kulturalno - edukacyjnym była 
świąteczna iluminacja. Udział wzięło 7 osób. 

4.03.2021 wycieczka do Królewskiego Ogrodu Świateł. 

Działanie edukacyjne i integracyjne, w czasie którego poznano nową trasę autobusu, 
ćwiczono poruszanie się po mieście, wspólnie zapoznano się z atrakcjami Wilanowskiego 
Królewskiego Ogrodu Świateł. W wyjściu uczestniczyło 6 osób. 

31.05.2021 wyjście do ZOO. 

Na prośbę uczestników zorganizowano wyjście do ZOO z okazji Dnia Dziecka. Chcieli oni 
spędzić miło czas z bliskimi. Wycieczka miała też na celu pobudzenie pamięci uczestników, 
zachęcani wspominali własne dzieciństwo oraz wycieczki do ZOO. W atrakcji wzięło udział 
7 Uczestników. 

2.06.2021 Ogród Botaniczny. 

Uczestnicy Projektu mieli możliwość obejrzenia Dziwidła Olbrzymiego- rzadkiego okazu, 
który kwietnie raz na kilka lat. Wyjście było także okazją do rozmowy o ekologii oraz 
sposobach na spędzanie wolnego casu latem w mieście. W wycieczce wzięły udział 4 
osoby. 

3.08.2021 i 12.10.2021 wyjście do kina. 

Na wniosek uczestników projektu dwukrotnie odbyła się wycieczka do kina. Oba filmy były 
filmami familijnymi, na które część uczestników zabrała swoje rodziny. Po filmach 
dyskutowano na temat obejrzanego materiału, Uczestnicy dzielili się swoimi przeżyciami 
refleksjami. W wyjściu 3.08 wzięło udział 8 osób, 12.10 zaś 9 osób. 

24.08 i 19.10. 2021 Ekoteka. 

We współpracy z Biblioteką przy ulicy Żytniej zorganizowano dwa spotkania mające na celu 
zaznajomienie uczestników projektu z kulturą i sztuką Polski oraz Mongolii. Uczestnicy 
mieli okazję zapoznać się z tradycyjną muzyką, strojami, legendami oraz potrawami 
danych regionów. Uczestnicy chętnie dzielili się wspomnieniami z dzieciństwa dotyczącymi 
polskich tradycji i obrzędów, a także sposobów na przygotowywanie jedzenia (chleba, 
masła). W obu spotkaniach brało udział po 7 osób. Planowana jest dalsza współpraca z 
Biblioteką. 

11.09.2021 Kercelak. 

W sobotę 11.09.2021 w godzinach 11:00-19:00 odbyła cię doroczna dzielnicowa impreza- 
Kercelak. Swoje stanowiska w miasteczku pomocowym miało wiele ważnych dla 
funkcjonowania dzielnicy instytucji oraz organizacji pozarządowych. Udział wzięli między 
innymi Urząd Dzielnicy, Wolskie Centrum Kultury, Partnerstwo Lokalne Przepis na 
Muranów, Fundacja eFkropka. Jednym z wystawców był także Ośrodek Pomocy 
Społecznej dzielnicy Wola. Pracownicy Ośrodka skupili się przede wszystkim na 
zaprezentowaniu mieszkańcom trwającego projektu „Warszawski zintegrowany model 
wsparcia środowiskowego dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną- testowanie 
i wdrażanie modelu”. W celu promocji projektu rozdawano popcorn z maszyny oznaczonej 
plakatem projektu oraz ulotki PIKONI.  Pracownicy informowali także o projekcie ustnie, nie 
wszyscy bowiem wzięli ulotkę. Część mieszkańców od razu informowała, że zna osoby, 
które mogłyby wziąć udział w projekcie. Wspominano o sąsiadach, współpracownikach czy 
członkach rodziny. Poza mieszkańcami stoisko odwiedzali także przedstawiciele innych 
organizacji działających na terenie Dzielnicy. Pracownicy poinformowali o projekcie 
pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, 
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Wolskiego Centrum Kultury, Partnerstwa Przepis na Muranów i innych. Udało się dotrzeć z 
informacją o rekrutacji do wielu nowych środowisk. Z wyliczeń pracowników wynika, że 
poinformowano około 400 osób.   

4.10.2021 warsztat w WCK. 

W ramach współpracy w grupie Stołeczne Sojusze nawiązano kontakt z wolontariuszką 
Wolskiego Centrum Kultury. Zadeklarowała ona przeprowadzenie warsztatu 
przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Odbył się on 04.10.2011 w 
godzinach 14:00-17:00 w Męskiej Szopie Wolskiego Centrum Kultury. Warsztat ten miał na 
celu podniesienie pewności siebie uczestników, zachęcenie ich do podejmowania 
samodzielnych aktywności i poszukiwania zajęć poza miejscem swojego zamieszkania. 
Podczas warsztatu uczestnicy Projektu samodzielnie wykonali z kantówek sosnowych 
modną ostatnio podstawkę pod doniczkę. Podczas kolejnego warsztatu, 
przeprowadzonego przez pracowników projektu własnoręcznie ozdobili wykonane stojaki 
oraz umieścili w nich samodzielnie zasadzone rośliny. Praca z roślinami wycisza i uczy 
cierpliwości, ma aspekt terapeutyczny (hortiterapia). Uczestnicy zachęcani przez asystentki 
rodziny będą pielęgnować rośliny, aby efekt terapeutyczny obcowania z nimi trwał jak 
najdłużej. W warsztacie z uwagi na obostrzenia pandemiczne związane z wielkością sali 
wzięło udział 5 osób. 

5.10.2021 spacer po Ulrychowie. 

W ramach współpracy w grupie Stołeczne Sojusze nawiązano kontakt z partnerstwem dla 
Ulrychowa - „Plum”. W ramach promocji projektu oraz tego obszaru dzielnicy Wola 
zaproponowano wspólny spacer uczestników projektu i mieszkańców Ulrychowa. Został on 
przeprowadzony przez przewodnika, panią Ewę Andrzejewską. Podczas spaceru 
uczestnicy zapoznali się ze zrealizowanymi pomysłami z Budżetu Partycypacyjnego. 
Integrowali się także z mieszkańcami podczas wspólnych konkurencji zręcznościowych. W 
godzinach 17:00-19:00 podano poczęstunek w MAL Kotłownia. Miał on na celu 
integrowanie mieszkańców z uczestnikami projektu, zacieśnienie wcześniej nawiązanych 
relacji, umożliwienie uczestnikom projektu działania rzecz społeczności lokalnej. Wspólny 
posiłek był też okazją do podzielenia się wspomnieniami, także w formie zdjęć. Przyjazna 
przestrzeń MAL miała też zachęcić OzNI do samodzielnego wychodzenia z domu i 
poszukiwania atrakcyjnych form bezpłatnego spędzania czasu wolnego w bezpiecznych 
warunkach sąsiedzkich. W wydarzeniu wzięło udział około 30 osób. 

12.10.2021 sadzenie na Muranowie. 

We współpracy ze Stowarzyszeniem SOS dla Podwórek na Muranowie zorganizowano 
akcję sadzenia cebul wiosennych kwiatów (głównie żonkili i tulipanów). Uczestnicy Projektu 
mieli przyjemność przekazać swój wkład w upiększanie Muranowa w postaci cebulek 
żonkili. Stowarzyszenie zaś pozyskało pozostałe cebulki tulipanów z zasobów Miasta oraz 
od innych darczyńców. Uczestnicy projektu integrowali się z aktywistami i mieszkańcami 
Muranowa. Na zakończenie wszyscy ogrodnicy zostali poczęstowani popcornem 
przygotowanym w maszynie kupionej ze środków projektu. Maszyna została oznaczona 
plakatem projektu, mieszkańcy Muranowa oraz osoby z Centrum Aktywności 
Międzypokoleniowej (na którego terenie odbywał się poczęstunek) byli zainteresowani 
informacjami na temat projektu. Szacuje się, że w wydarzeniu uczestniczyło 30 osób. 

23.11.2021 kręgle. 

Na prośbę uczestników projektu zorganizowano wyjście na kręgle. Wyjście miało na celu 
integrację grupy oraz wzmocnienie wiary klientów we własne kompetencje. Z informacji 



Strona 85 z 129 

 

zwrotnych uzyskanych od uczestników wynika, że taka forma spędzania wolnego czasu 
bardzo im się podobała. W wydarzeniu wzięło udział 12 osób. 

03.12.2021 Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. 

We współpracy z Otwartą Kolonią Wolskiego Centrum Kultury zorganizowano obchody 
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Rozdawano popcorn z maszyny 
oznaczonej plakatem Projektu oraz ulotki PIKONI. Ważnym elementem tego wydarzenia 
jest fakt, że dwie spośród Uczestniczek Projektu zdecydowały się na wolontariat na jego 
rzecz. Obie panie pomagały w rozdawaniu ulotek oraz popcornu. 

We współpracy z mieszkańcami powstał także obraz z życzeniami dla osób z 
niepełnosprawnościami. Obraz ten przez tydzień po akcji był wyeksponowany w Otwartej 
Kolonii w celu zwrócenia uwagi mieszkańców na problem niepełnosprawności oraz 
sprowokowania dyskusji na ten temat. Pracownicy szacują, że w akcji wzięło udział około 
60 osób. 

11.12.2021 mecz koszykówki wraz z wyjściem do pizzerii. 

Dzięki uprzejmości drużyny koszykówki Dziki Warszawa uczestnicy projektu „Warszawski 
zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością 
intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu” otrzymali wejściówki na mecz Dzików z 
PGE-Turów w Hali Koło. Ideą tego spotkania było zaktywizowanie uczestników i 
zachęcenie ich do uprawiania sporu, a także pokazanie, jak można przyjemnie i zdrowo 
spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi. Każdy uczestnik mógł zabrać na mecz kogoś 
bliskiego, część osób skorzystała z tej możliwości. Dodatkową atrakcją było zaproszenie 
klientów na pizzę. W wydarzeniu wzięło udział 16 osób. 

17.12.2021 Muranowska Gwiazdka. 

We współpracy z Partnerstwem Przepis na Muranów odbyła się organizowana co roku 
Muranowska Gwiazdka. Podczas wydarzenia mieszkańcy Muranowa wraz z uczestnikami 
projektu śpiewali kolędy wraz z zespołem profesjonalnych muzyków oraz ubierali choinkę 
przygotowanymi wcześniej bombkami. Ponadto wszyscy obecni poczęstowani zostali 
barszczem z pasztecikiem. Część osób zaangażowała się także w obdarowywanie 
przechodniów własnoręcznie upieczonymi piernikami. Wydarzenie odbywało się na 
zewnątrz, dlatego trudno jest jednoznacznie określić ilość osób, które wzięły w nim udział. 
Partnerstwo Przepis na Muranów szacuje jednak, że było to około 80 osób. Rozdano także 
200 pierników. 

21.12.2021 spotkanie wigilijne. 

Uczestnicy projektu oraz zajęć Klubu Pod Daszkiem zostali zaproszeni na kolację wigilijną, 
która odbyła się w Klubokawiarni Jaś i Małgosia (jednego z bardziej aktywnych  w 
działaniach społeczności lokalnej podmiotu gospodarczego na Woli). Celem spotkania było 
utwierdzenie uczestników o przynależności do społeczności lokalnej. Miało ono także 
zapobiec poczuciu osamotnienia, porzucenia czy odrzucenia u osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, a także umożliwienie uczestnikom spędzenia tego czasu w 
gronie przyjaciół.  W spotkaniu wzięło udział 21 osób. 

Muzea 

Uczestnicy Projektu w ramach letnich i jesiennych wyjść prosili o możliwość zwiedzenia 
wielu muzeów. Interesowała ich różna tematyka, od założeń parkowych w Łazienkach 
Królewskich do zbiorów Muzeum Narodowego. Podczas każdego wyjścia omawiane są 
oglądane eksponaty oraz historia z nimi związana. Największe emocje wzbudziło wyjście 
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do Muzeum Warszawy, gdyż Uczestnicy mieli możliwość prowadzenia dyskusji z 
przewodnikiem. Na zakończenie część osób otrzymała informacje zwrotne na temat 
poziomu swojej wiedzy oraz zachętę do dalszego zgłębiania dziejów Warszawy. 

08.06.2021 Muzeum Narodowe (5 osób), 11.08.2021 Zamek Królewski ( 11 osób), 
13.08.2021 Łazienki Królewskie (3 osoby), 17.08.2021 Muzeum Karykatury (7 osób), 
27.08.2021 Muzeum nad Wisłą (6 osób), 31.08.2021 Muzeum życia w PRL (13 osób), 
17.09.2021 Muzeum Centrum Pieniądza (10 osób), 4.11.2021 Muzeum Azji i Pacyfiku (6 
osób), 9.11.2021 Muzeum Warszawy (12 osób). 

Ponadto pracownicy OSL okresowo raz w tygodniu brali udział w planowaniu i 
organizowaniu zajęć w ramach Klubu „Pod Daszkiem(więcej o działalności Klubu w Części 
8.3.2). 

Poza wycieczkami w Klubie odbywały się zajęcia plastyczne i muzyczne. Działania 
arteterapeutyczne były stale wykorzystywane do integracji uczestników projektu i ich 
bliskich z mieszańcami Woli. Działania te sprzyjały również terapii ręki, treningowi 
cierpliwości, koordynacji wzrokowo - ruchowej, poprawie umiejętności manualnych, 
rozwijaniu poczucia estetyki oraz poczucia własnej wartości. 

13.10.2021 Ozdabianie podstawek (5 osób), 

26.10.2021  Malowanie na szkle (6 osób), 

28.10.2021 Muzykoterapia (11 osób), 

16.11.2021 Kartki świąteczne (14 osób), 

02.12.2021 Muzykoterapia (17 osób) , 

09.12.2021 Kolędowanie, muzykoterapia (11 osób), 

14.12.2021 Ozdoby świąteczne (15 osób), 

23.12.2021 Zajęcia okolicznościowe - integracyjne: Zwyczaje Świąteczne dawniej i dziś  (9 
osób). 

Ponadto Ośrodek realizował programy: 

• prac społecznie użytecznych, 

• organizacji społeczności lokalnej, 

o których więcej w Części 8.5 i 8.6 sprawozdania. 

 

7.2.3 „MIASTO Z SERCEM – WSPARCIE I AKTYWIZACJA SENIORÓW” 

 

„Miasto z sercem - wsparcie i aktywizacja seniorów”, projekt realizowany na 
podstawie porozumienia o współpracy pomiędzy CAM a CUS (w części dot. usług 
opiekuńczych) oraz OPS Wola i CPS Śródmieście, przy wsparciu przez Stowarzyszenie 
Q Rozwojowi. 

Pomoc w projekcie może być udzielana na 3 sposoby: 

1) sąsiedzkie usługi opiekuńcze, połączone z pomocą w uczestniczeniu w działaniach 
lokalnej społeczności; 

2) sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla osób pozostających w swoich mieszkaniach, 
połączona ze wsparciem w wyjściu z mieszkania; 
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3) pomoc w formie usług opiekuńczych i sąsiedzkich, skierowana do osób mających 
trudności związane z poruszaniem się, samoobsługą, kontaktami z otoczeniem oraz 
samodzielnym prowadzeniem gosp. dom., bez wskazywania konkretnych schorzeń. 

Podczas kwalifikacji wykorzystywane jest narzędzie Warszawski Indeks Samodzielności 
- kwestionariusz do oceny stopnia samodzielności osób będących obecnymi i przyszłymi 
odbiorcami usług społecznych w Warszawie. 

Działania związane z kwalifikacją kandydatów do projektu rozpoczęte zostały w grudniu 
2021 r. 
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CZĘŚĆ 8 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 
 

8.1 POMOC UDZIELONA OSOBOM W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI 

 

8.1.1 ZADANIA OŚRODKA Z ZAKRESU POMOCY OSOBOM W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI 

 

Zadania z zakresu pomocy osobom w kryzysie bezdomności Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2021 r. obejmowały: 

1) tak jak w latach ubiegłych - rozpoznawanie potrzeb osób w kryzysie bezdomności 
przebywających na terenie dzielnicy Wola i stosownie do dokonanego rozpoznania - 
motywowanie do współpracy z pracownikiem socjalnym i zmiany swej sytuacji, 
udzielanie poradnictwa socjalnego, prowadzenie postępowań w sprawie przyznania 
świadczeń pomocy społecznej wobec osób bezdomnych z ostatnim miejscem 
zameldowania na Woli lub zameldowanych ostatnio w innym miejscu niż dzielnica Wola 
m.st. Warszawa, ale przebywających na Woli i znajdujących się w szczególnej sytuacji 
uzasadniającej pilne udzielenie świadczenia (do refundacji przez gminę ostatniego 
miejsca zameldowania). Działania Ośrodka były uzupełnieniem oferty organizacji 
pozarządowych i dotyczyły tylko części osób bezdomnych przebywających na Woli, 
zainteresowanych kontaktem i współpracą z pracownikiem socjalnym OPS, w 
szczególności zainteresowanych uzyskaniem tymczasowego schronienia w schronisku 
dla osób bezdomnych, świadczeń rzeczowych lub pieniężnych z pomocy społeczne, 

2) realizacja zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji (w tym opracowanie, 
zawieranie i realizacja kontraktów socjalnych z osobą bezdomną ubiegającą się o 
miejsce w schronisku) niezbędnej do wydania decyzji administracyjnych w sprawie 
kierowania do schronisk osób bezdomnych przebywających na terenie dzielnicy 
(zadanie dotyczące wszystkich osób, które przebywały w schroniskach dla osób 
bezdomnych na terenie dzielnicy Wola, a także osób bezdomnych przebywających w 
innych miejscach, np. w szpitalach, hostelach, placówkach buforowych w okresie 
pandemii lub tzw. miejscach niemieszkalnych jak pustostany, piwnice, klatki schodowe, 
ogródki działkowe zainteresowanych możliwością uzyskania tymczasowego schronienia 
w schronisku dla osób bezdomnych, 

3) realizacja zadania polegającego na wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawie 
kierowania do schronisk osób bezdomnych przebywających na terenie całego m.st. 
Warszawy oraz osób bezdomnych z ostatnim meldunkiem na pobyt stały w m.st. 
Warszawie przebywających poza Warszawą, tj. zarówno na podstawie dokumentacji 
przygotowanej przez pracowników socjalnych OPS Wola wobec osób przebywających 
na Woli, jak i na podstawie dokumentacji przygotowanej przez pracowników 
pozostałych 17 warszawskich ośrodków pomocy społecznej wobec osób bezdomnych 
przebywających na terenie całej Warszawy, a także na podstawie dokumentacji 
przygotowanej przez pracowników socjalnych w ośrodków pomocy społecznej w całej 
Polsce wobec osób bezdomnych z ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały w 
Warszawie (niezależnie od dzielnicy),  

4) realizacji windykacji odpłatności za pobyt w schronisku od osób bezdomnych 
zobowiązanych decyzją administracyjną OPS Wola do dokonywania odpłatności za 
schronisko oraz refundacji świadczenia w formie pobytu w schronisku i pomocy 
finansowej od gmin ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały osób bezdomnych 
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skierowanych (w związku ze szczególną sytuacją życiową tych osób) do schroniska 
decyzją administracyjną OPS Wola, 

5) współpracę z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych w zakresie prawidłowej 
realizacji procedury kierowania osób bezdomnych do schronisk. 

6) realizacja zadania polegającego na wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawie 
ustalania odpłatności od osób zobowiązanych za pobyt w domu pomocy społecznej 
członka rodziny - osoby bezdomnej, oraz zwieranie umów z tymi osobami. 

 

8.1.2 DANE DOTYCZĄCE POMOCY INSTYTUCJONALNEJ NA WOLI DLA OSÓB W KRYZYSIE 
BEZDOMNOŚCI 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2021 r. współpracował z 
Caritas AW i Wspólnotą Katolicką „Chleb Życia” prowadzącymi na Woli 4 placówki dla osób 
bezdomnych (w ramach których funkcjonują schroniska o profilu aktywizacyjnym, 
schroniska z usługami opiekuńczymi i mieszkania treningowe). Znajdujące się na Woli 
schroniska dla osób bezdomnych w 2021 r. dysponowały łączną liczbą 280 miejsc - liczby 
miejsc wynikają z umów dotacyjnych. W 2021 roku ze schronienia w w/w placówkach na 
terenie dzielnicy Wola (korzystających z dofinansowania m.st. Warszawy) 
skorzystało w sumie 437 osób na podstawie decyzji administracyjnej przyznającej 
tymczasowe schronienie w schronisku. 

Schronisko Caritas AW. - „Tylko” przy ul. Żytniej 1a w 2021 r. miało zakontraktowane 90 
miejsc z czego 55 miejsc dla mężczyzn i 35 miejsc dla kobiet. Dodatkowo dysponowało 22 
miejscami w mieszkaniach treningowych. W schronisku przy ul. Żytniej 1a z oferty 
schroniska skorzystały 143 osoby na podstawie decyzji administracyjnej. Jadłodajnia 
działająca przy ww. schronisku wydawała około 120 ciepłych posiłków dziennie przez 7 dni 
w tygodniu - w sumie wydała 42065 posiłków. Osoby w kryzysie bezdomności skorzystały z 
łaźni 9360 razy, a w 362 przypadkach osoby w kryzysie bezdomności poddano zabiegom 
odwszawiającym. Schronisko dysponuje również magazynem odzieżowym, z którego 
wydano osobom pozostającym w kryzysie bezdomności 1903 komplety odzieży.  

Schronisko „Przystań” przy ul. Wolskiej 172 prowadzone przez Caritas AW w 2021 r. 
dysponowało 80 miejscami dla mężczyzn o profilu aktywizacyjnym. W 2021 r. z oferty 
schroniska skorzystało 131 osób na podstawie decyzji administracyjną. Ponadto 335 osób 
skorzystało z magazynu odzieżowego.  

W schronisku z usługami opiekuńczymi „Betlejem” przy ul. Gniewkowskiej 50 
prowadzonym przez Katolicką Wspólnotę „Chleb Życia” było zakontraktowanych 70 miejsc 
noclegowych, z czego 14 miejsc dla kobiet i 56 miejsc dla mężczyzn. Jest to schronisko dla 
osób chorych i niepełnosprawnych. Mieszkańcy placówki mają na stałe opiekę 3 
opiekunów wykonujących czynności pielęgniarskie. Ze wsparcia w formie miejsca w 
schronisku w 2021 roku skorzystało 114 osób na podstawie decyzji administracyjnej.  

W schronisku dla kobiet „Emaus” przy ul. Stawki 27 prowadzonym przez Katolicką 
Wspólnotę „Chleb Życia” było zakontraktowanych 40 miejsc, z czego 25 miejsc było 
przeznaczonych dla kobiet wymagających usług opiekuńczych a 15 miejsc dla kobiet 
niewymagających usług opiekuńczych. Z oferty schroniska skorzystało 98 kobiet w kryzysie 
bezdomności w ciągu całego 2021 roku z czego 68 osób posiadało decyzję 
administracyjną.  
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Ponadto na terenie Woli znajdują się dwa budynki, będące własnością PKP, w których 
przebywają osoby bezdomne: pierwszy przy ul. Gniewkowskiej 30a, drugi przy ul. 
Mszczonowskiej 6. Budynki te nie mają statusu budynku mieszkalnego, ani noclegowni ani 
schroniska. W ciągu 2021 roku w budynku przy ul. Mszczonowskiej 6 przebywało 12 osób 
w kryzysie bezdomności. Natomiast na podstawie dostępnych informacji w budynku przy 
ul. Gniewkowskiej 30a w 2021 r. -  przebywało nie mniej niż 8 osób w kryzysie 
bezdomności.  

Na terenie Woli również znajduje się pięć hosteli: przy ul. Wolskiej 191B, Łuckiej 15, 
Burakowskiej 11, Białowiejskiej 1/3, Górczewskiej 181 oraz Górczewskiej 30. Są to miejsca 
noclegowe prowadzone na zasadzie tanich noclegów, które często wynajmowane są przez 
osoby bezdomne. W 2021 r. 13 osób z hosteli pozostających w kryzysie bezdomności 
korzystało z różnych form pomocy świadczonych przez tutejszy Ośrodek tj.: np.: 
skierowanie do schroniska dla osób bezdomnych, świadczeń pieniężnych oraz 
potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych. 

Osoby bezdomne przebywały także w różnych innych miejscach tzw. „niemieszkalnych” na 
terenie dzielnicy Wola, np. w altankach znajdujących się na terenie ogródków działkowych 
w okolicach ulic: Gniewkowska, Jana Kazimierza, Olbrachta, Dywizjonu 303, Brylowskiej, 
Sowińskiego oraz w pustostanach, budynkach opuszczonych i w okolicach dworca 
kolejowego, w piwnicach. W 2021 r. w tzw. miejscach niemieszkalnych na terenie 
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przebywało 78 osób bezdomnych. 

Na terenie Woli przy schronisku „Przystań” ul. Wolska 172 funkcjonuje przychodnia dla 
osób bezdomnych i nieubezpieczonych prowadzona przez Stowarzyszenie „Lekarzy 
Nadziei”. Jest to wyjątkowa i bardzo potrzebna oferta. Przychodnia jest czynna od 
poniedziałku do piątku od 09.00 do 14.00. Pracujący w charakterze wolontariuszy lekarze 
wielu różnych specjalności (internista, pulmonolog, chirurg, psychiatra, stomatolog, 
dermatolog, reumatolog, kardiolog, neurolog, diabetologa, endokrynologa, ortopeda) 
udzielają pomocy medycznej podstawowej i specjalistycznej osobom bezdomnym, 
niezależnie od posiadania przez te osoby lub braku ustalonych uprawnień do bezpłatnych 
świadczeń zdrowotnych. W przychodni funkcjonują 3 gabinety lekarskie, w tym 1 
zabiegowy (stomatologiczny i chirurgiczny). Pracę przychodni wspierają działający w 
ramach Stowarzyszenia wolontariusze mieszkańcy schroniska. Przychodnia zatrudnia 4 
pielęgniarki, pracownika socjalnego i pracownika administracyjnego. Poza usługami 
medycznymi osoby bezdomne korzystają z poradnictwa, otrzymują informacji o ofercie 
pomocowej w Warszawie oraz pomoc w znalezieniu miejsca noclegowego. 

Pomoc świadczona przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola jest uzupełnieniem 
oferty organizacji pozarządowych na rzecz osób bezdomnych. Znajdujące się na Woli 
placówki dla osób bezdomnych poza miejscem noclegowym i zapleczem sanitarnym 
oferują co najmniej jeden gorący posiłek. Schroniska te mają magazyny odzieżowe. Każda 
z placówek zatrudnia pracowników socjalnych, blisko i systematycznie współpracujących z 
pracownikami socjalnymi naszego Ośrodka. Pracownicy socjalni zatrudnieni w placówkach 
świadczą pomoc w formie pracy socjalnej. Pracownicy OPS w 2021 r. w schroniskach 
przeprowadzali rodzinne wywiady środowiskowe, świadczyli pracę socjalną oraz pomoc w 
wychodzeniu z bezdomności osobom tam przebywającym. W związku ze stanem epidemii 
w kraju kontakty z klientami uległy zmianie i odbywały się telefonicznie lub osobiście w 
miejscu przebywania lub w siedzibie Działu Pomocy Osobom Bezdomnym z zachowaniem 
reżimu sanitarnego, a w stosunku do osób przebywających w miejscach niemieszkalnych- 
także w miejscu ich pobytu. 
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8.1.3 RÓŻNE FORMY WSPARCIA OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI (Z WYŁĄCZENIEM 
KIEROWANIA DO SCHRONISK) 

 

Wsparcie w formie poradnictwa i pracy socjalnej udzielane było osobom w kryzysie 
bezdomności przebywającym na terenie dzielnicy Wola (zarówno w schroniskach dla osób 
bezdomnych, jaki w innych miejscach, w tym. tzw. niemieszkalnych), niezależnie od 
miejsca zameldowania. Wsparcie w formie pieniężnych i rzeczowych świadczeń pomocy 
społecznej udzielane było osobom w kryzysie bezdomności:  

• które posiadają ostatni adres zameldowania stałego na terenie dzielnicy Wola, 
niezależenie od ich aktualnego miejsca pobytu (przebywającym na terenie całego kraju 
jak również po powrocie z zagranicy), 

• które nie posiadają ostatniego miejsca zameldowania na Woli, jeśli przebywały na 
terenie dzielnicy Wola i z uwagi na szczególną sytuację życiową wymagały pomocy w 
trybie pilnym, 

• jeśli pomoc osobie bezdomnej przebywającej na Woli, ale posiadającej ostatnie miejsce 
zameldowania poza Wolą nie musiała być udzielona w trybie pilnym, OPS kompletował 
dokumentację i przekazywał sprawy do rozpatrzenia właściwemu, ze względu na 
miejsce ostatniego zameldowania na pobyt stały, ośrodkowi pomocy społecznej. 

W 2021 r. ze świadczeń pomocy społecznej w formie pomocy finansowej (w tym 
talonów) i gorącego posiłku skorzystało 215 osób w kryzysie bezdomności. Łączna 
wysokość udzielonych świadczeń wyniosła 554 373,21 zł, w tym: 

• w formie zasiłku stałego -74 osoby w kryzysie bezdomności, 688 świadczeń o łącznej 
wartości 419 208,96 zł  

• w formie zasiłku okresowego 35 osób w kryzysie bezdomności, 181 świadczeń o 
łącznej wartości 61 423,25 zł  

• zasiłki celowe na cele inne niż żywność 430 świadczeń o łącznej wartości 48 691,00 zł 

• zasiłki celowe na żywność – 21 osób w kryzysie bezdomności oraz w ramach programu 
wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”- 40 osób w kryzysie bezdomności, łącznie 
160 świadczeń o łącznej wartości 25 050,00 zł  

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st Warszawy zorganizował 20 
pogrzebów osób w kryzysie bezdomności na łączną kwotę 64 209,00 zł i wydał 186 
decyzji potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla 130 osób w 
kryzysie bezdomności, w przypadku 11 osób w kryzysie bezdomności wydano 13 decyzji 
odmawiających potwierdzenia świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku 14 osób 
umorzono postępowanie, 5 osób odesłano wnioski do rozpatrzenia do gmin zgodnie z 
właściwością, a u 6 wygaszono decyzje przyznające prawo do świadczeń zdrowotnych.  

214 wniosków o pomoc finansową osób bezdomnych wraz ze zgromadzoną 
dokumentacją przekazano do właściwego ośrodka pomocy społecznej (tj. OPS w 
miejscu ostatniego zameldowania klienta). Przekazywana dokumentacja obejmuje poza 
wnioskiem Klienta m.in. przeprowadzony przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy wywiad środowiskowy wraz z oświadczeniami, 
kopię orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenia z ZUS. Dotyczy to osób 
bezdomnych przebywających na terenie Dzielnicy Wola, ale posiadających ostatnie 
miejsce zameldowania poza Wolą i ubiegających się o pomoc, w sprawach innych, niż 
niecierpiące zwłoki. 
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W 2021 r. w stosunku do 28 osób skompletowano dokumentację niezbędną do 
rozpatrzenia wniosku o skierowania osoby bezdomnej do domu pomocy społecznej. 
W 15 przypadkach komplet dokumentów zgromadzonych w sprawie przekazano zgodnie z 
właściwością miejscową do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, a w 10 sprawach o 
przyznanie miejsca w DPS dokumenty zostały przekazane do Ośrodków Pomocy 
Społecznej, zgodnie z właściwością terytorialną ze względu na ostatnie miejsce 
zameldowania na pobyt stały oraz 3 wnioski zostały umorzone przez tutejszy Ośrodek . 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1366/2020 Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie ustalenia 
„Procedury dotyczącej zasad i trybu postępowania w sprawie kierowania i umieszczania w 
domach pomocy społecznej m. st. Warszawy oraz ustalania odpłatności za pobyt w domu 
pomocy społecznej”, pracownicy Działu Pomocy Osobom Bezdomnym w 2021 r. rozpoczęli 
w stosunku do 13 osób zobowiązanych procedurę ustalenia odpłatności za pobyt ich 
członka rodziny – osoby bezdomnej w domu pomocy społecznej. W stosunku do 1 osób 
wydano decyzję ustalającą odpłatność, a z dwoma osobami podpisano umowy.  

Opierając się na zapisach ustawy o pomocy społecznej Ośrodek występował do gminy 
ostatniego miejsca zameldowania osoby bezdomnej o refundację pomocy pieniężnej 
przyznanej w sprawach nie cierpiących zwłoki osobie bezdomnej, w jej miejscu pobytu w 
2021 r. dokonano 36 wystąpień o refundację takich świadczeń o łącznej wartości 21 
183,17 zł.  

Zarządzeniem Prezydenta m.st Warszawy nr 186/2019 z dnia 11.02.2019 r. wprowadzono 
Standard Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności. Zarządzenie 
wprowadziło jednolity standard indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności dla 
wszystkich Ośrodków Pomocy Społecznej na terenie Miasta Stołecznego. 

Pracownicy Działu Pomocy Osobom Bezdomnym w 2021 roku objęli 21 osób 
indywidualnymi programami wychodzenia z bezdomności, 25 programy zawarte w 
latach wcześniejszych były kontynuowane, 5 programów zostało zakończonych.  

W poprzednich latach realizowane były kolejne edycje projektu „Bezpieczna Zima” 
adresowanego do osób bezdomnych przebywających w pustostanach, na działkach i 
dworcu kolejowym na terenie dzielnicy Wola. Działania w ramach projektu realizowane były 
przy współpracy ze Strażą Miejską i Strażą Ochrony Kolei oraz Policją. Pracownicy socjalni 
podczas patroli świadczyli pomoc w ramach której udzielali szczegółowych informacji na 
temat możliwości uzyskania wsparcia na terenie Warszawy oraz o przysługujących formach 
pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Ponadto pracownicy tut. OPS informowali 
o obowiązującej na terenie m.st Warszawy procedurze kierowania do schronisk dla osób 
bezdomnych, które mają podpisaną umowę z m.st Warszawa na dofinansowanie swojej 
działalności. 

Działania podejmowane w ramach projektu zwiększają wiedzę pracowników socjalnych na 
temat osób bezdomnych i ich potrzeb. Pozwala to na określenie oferty pomocowej, którą 
należy co roku aktualizować i dostosowywać do potrzeb osób bezdomnych. Działania 
podejmowane przez pracowników socjalnych wymagają dużego zaangażowania, 
nawiązania kontaktu z gminami pochodzenia ww. osób. Uzyskanie podstawowych 
informacji od osób bezdomnych jest często bardzo trudne lub niemożliwe z uwagi na ich zły 
stan zdrowia, czy zerwane wiele lat temu kontakty z członkami rodziny. Powyższe wymaga 
od pracowników zespołu nawiązania kontaktu z wieloma instytucjami. Działania 
podejmowane wobec osób bezdomnych mają charakter procesu. Droga do 
usamodzielnienia osoby bezdomnej trwa często kilka lat i wymaga ciągłego wspierania jej 
przez pracowników m.in. tut. OPS. 
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W związku ze stanem epidemii w 2021 r. zdecydowano nie realizować następnej edycji 
projektu „Bezpieczna Zima” w dotychczasowej formule, jednakże realizatorzy poprzednich 
edycji pozostawali ze sobą w stałym kontakcie telefonicznym w sprawie osób 
przebywających w miejscach niemieszkalnych i interweniowali w zależności od przypadku 
zgodnie z własnymi kompetencjami. W 2021 roku pracownicy socjalni wraz ze Strażą 
Miejską w grudniu 2021 r. dwukrotnie podjęli działania mające na celu dostarczenie dla 
osób bezdomnych przebywających w przestrzeni miejskiej na terenie dzielnicy Wola 
posiłków obiadowych oferowanych przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Łącznie 
objęto taką formą wsparcia 18 osób bezdomnych. 

W 2021 r. pracownicy Działu Pomocy Osobom Bezdomnym uczestniczyli w pracach 
nad opracowaniem Warszawskiej Karty Praw Osób Doświadczających Bezdomności. 
W ramach prac powołano 7 zespołów składających się z przedstawicieli służb (np. Straż 
Miejska, Policja), Urzędu Miasta, ośrodków pomocy społecznej, organizacji 
pozarządowych. Kolejno zespoły zajmowały się wymienionymi poniżej obszarami: 

1. Mieszkalnictwo: usługi umożliwiające dostęp do odpowiednich rozwiązań opartych na 
mieszkaniach dla wszystkich osób doświadczających bezdomności. 

2. Dostęp do godnego schronienia. Prawo do prywatności. 

3. Prawo do korzystania z przestrzeni publicznej i swobodnego poruszania się po niej. 
Prawo do podejmowania czynności niezbędnych do przetrwania (zbieractwa, 
żebractwa) 

4. Respektowanie przez pracowników świadczących usługi prawo do równego traktowania 
wszystkich ludzi, nie dyskryminując osób bez domu. Zapewnienie możliwości 
korzystania z adresu korespondencyjnego. Prawo do ochrony danych. Prawo do 
prywatności. 

5. Prawo do dostępu do podstawowych, publicznie dostępnych urządzeń sanitarnych. 

6. Prawo do usług ratujących życie. 

7. Prawo do udziału w wyborach. 

Po jednym z pracowników socjalnych tut. Ośrodka uczestniczyło w pracach zespołu nr. 2 i 
4, natomiast kierownik a następnie p.o. kierownika Działu w zespole nr. 6. 

Prace zespołów zakończyły się w 2021 r., a rekomendację wypracowane przez każdy z 
zespołów zostały przekazane do m.st Warszawy.  

Działania na rzecz osób w kryzysie bezdomności przebywających na Woli realizowane były 
we współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na rzecz osób 
bezdomnych oraz innymi instytucjami (w szczególności z Caritas AW, Wspólnota Katolicką 
Chleb Życia, Stowarzyszeniem Pomocy i Integracji Społecznej, Strażą Miejską, Strażą 
Ochrony Kolei, Biurem Porad Obywatelskich, Fundacją Ocalenie, Stowarzyszeniem 
MONAR, Warsaw Church International). 

 

8.1.4  WSPARCIE OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI W FORMIE TZW. KIEROWANIE DO 
SCHRONISK 

 

W IV kwartale 2018 r. został wprowadzony w Warszawie system kierowania osób 
bezdomnych do schronisk. System ten oparty jest na regulacji ustawowej, w szczególności 
art. 48a ustawy o pomocy społecznej w związku z art. 106 ust 1 i 2 tej ustawy i polega na 
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ustalania uprawnienia do świadczenia pomocy społecznej w formie schronienia w 
schronisku lub schronisku z usługami opiekuńczymi w formie decyzji administracyjnej 
kończącej postępowanie administracyjne prowadzone w tej sprawie. Uchwałą Rady Miasta 
Stołecznego Warszawy NR LXX/1937/2018 z dnia 5 lipca 2018 r. przekazano Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy podobnie, jak pozostałym 17 
warszawskim OPS-om zadanie kompletowania dokumentacji w sprawie ustalenia 
uprawnienia do tymczasowego schronienia, w tym zawierania i realizowania kontraktów 
socjalnych z osobami ubiegającymi się o schronienie, a także realizowanie pracy socjalnej 
z osobami bezdomnymi oraz zawieranie i realizowanie indywidualnych programów 
wychodzenia z bezdomności. Ponadto wyłącznie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Wola m.st. Warszawy został w/w uchwałą, zmieniającą statuty OPS-ów, zobowiązany do 
wydawania decyzji i prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie kierowania do 
schronisk osób bezdomnych przebywających na terenie m.st. Warszawy oraz osób 
bezdomnych z ostatnim meldunkiem na pobyt stały w Warszawie przebywających poza 
granicami miasta. Realizacja tego zadania w 2021 r. obejmowała również współpracę z 
Biurem Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy. 

Powierzone zadanie realizował kierownik działu wraz z 19 osobowym zespołem 
pracowników socjalnych i 2 pracownikami biurowymi, 1 pracownikiem obsługi, 4 osobowy 
zespół Działu Realizacji Świadczeń i Analiz, 4 osobowy zespół pracowników Działu Kadr i 
Administracji (działania kancelaryjne)  i 1 pracownik Działu Finansowo - Księgowego. W 
sumie zespół pracowników realizujących zadanie w 2021 r. obejmował 32 pracowników. 

Zadanie związane z zapewnieniem miejsc w schroniskach dla osób bezdomnych i w 
schroniskach z usługami dla osób bezdomnych leży w kompetencjach BPiPS Urzędu m.st. 
Warszawy. 

Stan epidemii ogłoszony w kraju wymusił zmianę sposobu kierowania osób bezdomnych 
do schronisk. W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, osoby 
bezdomne przed skierowaniem do schroniska musiały posiadać negatywny test na COVID-
19 bądź wykazać, że są w pełni zaszczepione lub przejść 10-dniową dobrowolną 
kwarantannę w jednym z miejsc wyznaczonych przez m.st Warszawa. 

W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola 
wpłynęło 3491 wniosków o przyznanie tymczasowego schronienia w schroniskach dla 
osób bezdomnych i bezdomnych z usługami opiekuńczymi prowadzonych przez 14 
różnych organizacji (do 30.04.2021 r., od 01.05.2021 r. 13 różnych organizacji), oraz 616 
wniosków o zmianę decyzji przyznających schronienie w części dotyczącej miejsca, 
odpłatności. Łącznie w 2021 r. wpłynęło 4107 wniosków dotyczących świadczenia w 
formie tymczasowego schronienia.  

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r. funkcjonowało 10 schronisk dla osób 
bezdomnych, 6 schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz 4 
schroniska dla osób bezdomnych posiadające miejsca dla osób bezdomnych 
wymagających usług opiekuńczych. Od 01.05.2021 r. liczba schronisk dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi zmalała do 5 placówek, bowiem jedno ze schronisk 
zakończyło umowę z m.st. Warszawa. Do 30.04.2021 r. zakontraktowanych w 
schroniskach było 538 miejsc dla osób bezdomnych, oraz 327 miejsc dla osób 
bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Od 01.05.2021 r. zakontraktowanych jest 538 
miejsc w schroniskach dla osób bezdomnych i 312 miejsc dla osób bezdomnych z 
usługami opiekuńczymi.  

Dokumentację niezbędną do rozpatrzenia wniosków o przyznanie tymczasowego 
schronienia kompletowali: 
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▪ pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy (w 
stosunku do osób bezdomnych przebywających w schroniskach funkcjonujących na 
Woli, obejmujących 280 miejsc oraz w stosunku do osób przebywających na Woli w 
szpitalach i miejscach niemieszkalnych), 

▪ pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej pozostałych dzielnic Warszawy, 

▪ pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej gmin poza Warszawą, na terenie 
których znajdują się schroniska dla osób bezdomnych dofinansowane przez m.st. 
Warszawę, 

▪ pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej gmin w Polsce, na terenie których 
przebywały osoby bezdomne z ostatnim miejscem zameldowania w Warszawie. 

1 128 (32,3%) ze wskazanych wyżej 3 491 wniosków o przyznanie tymczasowego 
schronienia dotyczyło osób, które w dacie składania wniosku nie przebywały w żadnym 
schronisku dla osób bezdomnych (osoby te przebywały w szpitalach lub placówkach 
przejściowych tzw. „buforowych”, w noclegowni, ogrzewalni, na terenie innych gmin w 
Polsce, przestrzeni miejskiej - altanach działkowych, pustostanach itp.). Pozostałe 2 363 
(67,7%) wniosków o udzielenie tymczasowego schronienia, które wpłynęły w 2021 r. do 
OPS złożyły osoby przebywające faktycznie w schronisku dla osób bezdomnych lub w 
schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych, z czego około ¼ (23,49%) tj. 
820 wniosków dotyczyło osób bezdomnych przebywających w schroniskach na terenie 
dzielnicy Wola. 

Liczba wniosków o przyznanie tymczasowego schronienia w 2021 r. zmniejszyła się o 
15,2% w stosunku do ubiegłego roku, co wiązało się z okolicznościami organizacyjnymi, a 
w szczególności zawarciem od 01.12.2020 r. do 30.11.2022 r. umów dotacyjnych z 
organizacjami pozarządowymi, a tym samym opublikowaniem Komunikatu o kwotach 
miesięcznego pobytu w schroniskach sfinansowanego z dotacji m.st. Warszawy na ten 
okres. Umożliwiło to wydawanie decyzji obowiązujących na okres powyżej 1 miesiąca. 

Dynamika liczby wpływających do Ośrodka Pomocy Społecznej m.st. Warszawy wniosków 
w 2021 roku lub wszczętych z urzędu postępowań była bardzo zmienna (średnio 
miesięcznie wynosi 342 wnioski), zależna od sytuacji epidemicznej, ale także wynikająca z 
okoliczności organizacyjnych, tj. w związku z wejściem w życie od dnia 1 czerwca 2021 r. 
Uchwały NR XLVIII/1510/2021 Rady m.st Warszawy z dn. 14 maja 2021 r. zmieniającej 
uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach 
dla osób bezdomnych. Najmniejsza liczba nowych postępowań (tj. wniosków o przyznanie 
świadczenia w formie tymczasowego schronienia w schronisku) była w sierpniu 2021 r. i 
wynosiła 181 (co może się wiązać z poprawą sytuacji epidemicznej, poluzowaniem 
obostrzeń oraz bardzo dobrymi warunkami pogodowymi), największa była w czerwcu 2021 
roku – 436 nowych postępowań (co może się łączyć ze zmianą w/w Uchwały).  

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w okresie od 1.01.2021 r. do 
31.12.2021 r. wydał łącznie 4 615 decyzji dotyczących tymczasowego schronienia w 
schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami 
opiekuńczymi. W sprawie przyznania bądź odmowy świadczenia w formie tymczasowego 
schronienia wydano łącznie 3 118 decyzji, w tym 2 573 (dla 1 323 osób bezdomnych) 
decyzji przyznających to świadczenie, a 545 decyzji (dla 491 osób bezdomnych) 
odmawiających przyznania tymczasowego schronienia. Pozostałe decyzje to decyzje 
zmieniające w części dotyczącej miejsca schronienia, okresu obowiązywania czy 
odpłatności za pobyt w schronisku - 496 decyzji, decyzje uchylających prawo do 
świadczenia w formie tymczasowego schronienia - 396 decyzji oraz decyzje wygaszające 
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przyznane świadczenie - 27 . Ponadto wydano 86 decyzji odstępujących od żądania zwrotu 
należności z tytułu opłat za pobyt w schronisku, 39 decyzji odmawiających odstąpienia od 
tego żądania, 7 decyzji odraczających płatność za pobyt w schronisku, 41 decyzji 
rozkładających należności z tytułu opłat za świadczenie w formie tymczasowego 
schronienia na raty, oraz 405 decyzji umarzających postępowanie administracyjne w 
sprawie tymczasowego schronienia. W 33 (dla 33 osób bezdomnych) sprawach wnioski 
wraz z dokumentacją zostały odesłane do gminy ostatniego miejsca zameldowania 
wnioskodawcy na pobyt stały celem rozpatrzenia. Różnica między liczbą wniosków (3 491) 
a wydanych decyzji w sprawie przyznania tymczasowego schronienia (3 118 ) wynika ze 
składania przez osoby bezdomne kilku wniosków w tym samym czasie w różnych 
miejscach(np.: placówka buforowa, szpital), co powodowało połączenie tych wniosków do 
wspólnego rozpatrzenia i zakończenie ich wydaniem jednej decyzji.  

Z kolei różnica między liczbą pozostałych wniosków dotyczących tymczasowego 
schronienia (616) a wydanych decyzji w sprawie zmiany, uchylenia, czy odpłatności (1 497) 
wynika z faktu, iż w ponad 58% były to decyzje wydane po przeprowadzeniu postępowania 
administracyjnego z urzędu, nie zaś w trybie wnioskowym. 

Należy zaznaczyć, że w przypadku 612 osób bezdomnych, posiadających ostatni stały 
adres zameldowania na pobyt stały poza Warszawą, zgodnie z aktualną linią 
orzeczniczą, tut. Ośrodek uznał się właściwy jako gmina miejsca pobytu do rozpatrzenia i 
przyznania tymczasowego schronienia w schronisku mającym podpisaną umowę z m.st 
Warszawa. Organ uznał, iż wobec w/w grupy bezdomnych zachodziły przesłanki 
wynikające z art. 101 ust 3 ustawy o pomocy społecznej. 

W stosunku do 495 osób, którym przyznaliśmy świadczenie w trybie art. 101 ust. 3 w 
związku z art. 101 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, tzn. z uwagi na szczególne 
okoliczności z obowiązkiem refundacji świadczenia przez gminę ostatniego zameldowania 
osoby bezdomnej, Ośrodek zwrócił się 703 razy o refundację świadczenia i uzyskał z tego 
tytułu dochody w wysokości 1 282 243,00 (przy czym wnioski o refundację wysłane w 2021 
r. dotyczyły świadczeń przyznanych do marca 2021 r.), z czego na dzień 31 grudnia 2021 r. 
gminy nie opłaciły refundacji o wartości 101 168,03 zł. Z uwagi na szeroki zakres zadań, 
realizacje priorytetowych zadań i trudności kadrowe wynikające z epidemii COVID-19, 
Ośrodek nie miał możliwości przygotowania i wysłania wniosków o refundację przyznanych 
świadczeń w formie tymczasowego schronienia za okres 1.04 - 31.12.2021 r. Trzeba przy 
tym zauważyć, że zadanie polegające na przygotowaniu wystąpień o refundację jest i 
bardzo czasochłonne, i wymaga dokonania uzgodnień z każdym schroniskiem w zakresie 
obecności osób, których pobyt w schronisku wiąże się z wystąpieniem o refundację. 

Ponadto w związku z odpłatnością za pobyt w schronisku osób bezdomnych ustalonych 
decyzją administracyjną, Ośrodek uzyskał od świadczeniobiorców dochód w wysokości 1 
190 104,08 zł, w windykacji na dzień 31 grudzień 2021 r. pozostaje kwota 825 207,83 zł. 

Łączne dochody uzyskane w 2021 r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Wola m.st. Warszawy, w związku z realizacją zadania związanego z wydawaniem 
osobom bezdomnym decyzji w sprawie schronienia wyniosły 2 472 347,08 zł  

W 2021 r. ze świadczeń pomocy społecznej (przyznawanych decyzją administracyjną) 
udzielonych przez nasz OPS skorzystało 1 429 osób w kryzysie bezdomności, ale 
podejmowane działania (w ramach postępowań administracyjnych) zostały podjęte łącznie 
w stosunku do 1 813 osób (odmowy przyznania świadczeń z pomocy społecznej). Ponadto 
21 osobom bezdomnym udzielono pomocy w formie wyłącznie długotrwałej pracy socjalnej.  



Strona 97 z 129 

 

Pracownicy Ośrodka byli przez cały rok zaangażowani we właściwą realizację Procedury, 
wypracowanie jak najlepszych zasad współpracy ze wszystkimi podmiotami realizującymi 
to zadanie, głównie przedstawicielami organizacji pozarządowych prowadzącymi 23 
schroniska, 17 ośrodkami pomocy społecznej, placówkami ochrony zdrowia, Strażą 
Miejską, Warszawskim Centrum Integracji czy SODON-em. Przez cały rok, cyklicznie, raz 
w miesiącu Zastępca Dyrektora Ośrodka jak i kierownik Działu brali udział w spotkaniach 
Rady Opiekuńczej - Komisji Dialogu Społecznego, na których omawiane były istotne 
kwestie dotyczące pomocy osobom w kryzysie bezdomności, jak również dochodziło do 
wymiany doświadczeń na temat realizacji Procedury kierowania do schronisk.  

Ponadto w okresie od 1.12.2022 r. do 4.12.2022 r. p.o. kierownik Działu wziął udział w 
wizycie studyjnej organizowanej w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w 
ramach POWER „Najpierw Mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania 
problemu bezdomności chronicznej” w organizacjach Hogar Si oraz Provivienda w 
Madrycie. Partnerem krajowym projektu jest Biuro Polityki Lokalowej Miasta 
Stołecznego Warszawa oraz Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska. Celem wizyty było 
przybliżenie pracy metodą Hausing First z osobami w kryzysie bezdomności w Madrycie. 
W wizycie wzięli udział także przedstawiciele Wydziałów Zasobów Lokalowych Dz. Wola i 
Dz. Śródmieście m.st Warszawy. 

Na realizację zadania i stopień jego trudności w realizacji miało wpływ wiele czynników, w 
tym przede wszystkim: 

• stan epidemii, niemożność osobistego kontaktu z klientem i pracownikiem schroniska, 

• ilość i złożoność postępowań administracyjnych dotyczących tymczasowego 
schronienia uniemożliwiająca realizację większej liczby Indywidualnych Programów 
Wychodzenia z Bezdomności,  

• zmiana sposobu realizacji kierowania osób do schroniska dla osób bezdomnych. W 
związku z koniecznością odbycia 10 dniowej kwarantanny w placówce buforowej przed 
skierowaniem do schroniska pracownik socjalny Ośrodka właściwego ze względu na 
miejsca kwarantanny, musiał skompletować dokumentację w sprawie skierowania do 
schroniska i przesłać ją przed upływem terminu ukończenia kwarantanny do tut. 
Ośrodka. Bardzo krótki okres na przeprowadzenie wywiadu i skompletowania 
dokumentacji przez ośrodek właściwy oraz przekazanie dokumentacji do tut. OPS w 
dniu zakończenia kwarantanny powodował prace pod dużą presją czasu i trudności 
organizacyjne w Dziale, 

• poddanie kwarantannie, izolacji schroniska w związku z wykryciem ogniska COVID-19, 
uniemożliwiał kontakt z mieszkańcami i pracownikami schronisk niezbędny do 
prawidłowego funkcjonowania procedury, 

• brak dostatecznej liczby miejsc w schroniskach dla osób bezdomnych o złym stanie 
zdrowia, wymagających usług opiekuńczych (wolne tylko górne łóżka nieadekwatne do 
potrzeb tych osób lub miejsca na piętrze bez windy, brak zgody personelu schroniska 
na przyjęcie osoby bezdomnej z uwagi na jej stan zdrowia ). Ponadto w związku z 
zakończeniem umowy dotacyjnej z jedną z organizacji pozarządowych, liczba 
dostępnych miejsc w schroniskach z usługami opiekuńczymi od 1.05.2021 r. uległa 
zmniejszeniu co dodatkowo pogłębiło problem dostępnych miejsc w schroniskach w 
stosunku do osób potrzebujących, 

• trudności w realizacji procedury kierowania osób w kryzysie bezdomności do schronisk 
wynikające z nierespektowania jej przez część placówek ochrony zdrowia, zwłaszcza 
szpitale (przekazywanie niepełnych informacji o stanie zdrowia osoby bezdomnej, co 
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uniemożliwiał skierowanie do placówki dostosowanej do stanu zdrowia, kierowanie do 
schronisk pacjentów z pominięciem procedury i kontaktu z pracownikami OPS), 

• konieczność działań interwencyjnych pod znaczną presją czasu (realizacja oczekiwań 
instytucji - np. szpitali, organizacji pozarządowych prowadzących schroniska w zakresie 
wyszukiwania miejsc w schroniskach i pilnego umieszczenia w nich osób bezdomnych, 
niezależnie od etapu na jakim jest postępowanie administracyjne (w tym przed 
wszczęciem postępowania administracyjnego, czy też w przypadku braku możliwości 
wydania decyzji z powodu niewystarczającej liczby zebranych danych i niewyjaśnionych 
i istotnych okoliczności sprawy), 

• brak wspólnego dla ośrodków pomocy społecznej i schronisk dla osób bezdomnych 
systemu informatycznego (bazy danych) umożliwiającego bieżącą analizę sytuacji 
osoby w kryzysie bezdomności oraz realizację procedury kierującej osoby bezdomne 
do schronisk (analiza faktycznie wykorzystanych dotowanych przez m.st Warszawa 
miejsc w schroniskach, usprawnienie i przejrzystość postępowań administracyjnych w 
tym przeciwdziałanie powielania wniosków z różnych miejsc składanych przez osoby 
bezdomne), 

• brak możliwości zapewnienia schronienia cudzoziemcom - osobom w kryzysie 
bezdomności, w związku z ich statusem pobytu na terenie RP uniemożliwiającym 
przyznanie świadczeń z pomocy społecznej, 

• konieczność analizowania bardzo dużej ilości danych dotyczących realizacji procedury 
kierowania osób bezdomnych do schronisk bez odpowiedniego programu 
informatycznego, co powodowało znaczne zaangażowanie czasowe kilku pracowników 
działu. Ponadto sposób i rodzaj gromadzonych danych nie zawsze dawał możliwość 
wygenerowania danych pokazujących poszczególne zmienne. 

 

8.2 POMOC UDZIELONA CUDZOZIEMCOM 

 

Udzielnie pomocy cudzoziemcom realizowane jest przez Zespół Pomocy Cudzoziemcom, 
który w 2021 roku liczył 2 pracowników: starszego specjalistę pracy socjalnej i starszego 
specjalistę pracy socjalnej - koordynatora.  

W 2021 r. roku ze wsparcia zespołu skorzystało 78 rodzin cudzoziemskich - łącznie 247 
osób: 84 kobiety, 38 mężczyzn i 125 dzieci. 

Ponadto w schroniskach dla osób bezdomnych na terenie Woli w 2021 roku przebywało 15 
cudzoziemców, w kryzysie bezdomności. Byli to najczęściej obywatele Rosji, Ukrainy, 
Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, a także Nigerii. Migranci korzystali ze świadczeń z pomocy 
społecznej w formie decyzji administracyjnych kierujących do miejsc tymczasowego 
schronienia, decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, pomocy finansowej oraz z pracy socjalnej, 
udzielanej przez pracowników Działu Pomocy Osobom Bezdomnym. 

Kraje pochodzenia rodzin objętych pomocą Zespołu Pomocy Cudzoziemcom: 

• Rosja - 118 osób (w tym: 106 osób deklarowała narodowość czeczeńską, 7 osób 
narodowość inguską, 3 osoby narodowość awarską, 1 osoba narodowość kumycką oraz 
1 osoba narodowość rosyjską). 

• Ukraina - 32 osoby 
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• Tadżykistan - 14 osób 

• Syria - 13 osób 

• Białoruś - 10 osób 

• Turkmenistan - 9 osób 

• Rumunia - 7 osób 

• Egipt - 5 osób, 

• Uzbekistan - 5 osób 

• Nigeria - 4 osoby 

• Iran - 4 osoby 

• Azerbejdżan - 3 osoby 

• Turcja - 3 osoby 

• Armenia - 2 osoby 

• Kamerun - 2 osoby 

• Sri Lanka - 2 osoby 

• Erytrea - 2 osoby 

• Kazachstan - 2 osoby 

• Demokratyczna Republika Konga - 1 osoba 

• Pakistan - 1 osoba 

Ponadto w przypadku 1 osoby narodowość nie została ustalona, w kilku rodzinach było 7 
obywateli Polski (np. dzieci posiadające obywatelstwo polskie po ojcu lub inni 
spowinowaceni członkowie rodziny) 

Status pobytu migrantów w RP: 

• pobyt stały - 75 osób 

• ochrona uzupełniająca - 67 osób 

• pobyt ze względów humanitarnych - 35 osób (część osób w roku 2021 r. uzyskała status 
pobytu stałego) 

• uchodźca - 20 osób 

• pobyt czasowy - 22 osoby (w tym 13 osób nie spełniało przesłanek do udzielenia 
pomocy na podstawie art. 5 pkt 2a ustawy o pomocy społecznej) 

• UE – 7 osób (w tym 1 osoba nie posiadała zarejestrowanego pobytu w Urzędzie 
Wojewódzkim) 

• rezydent długoterminowy UE - 2 osoby 

• paszport z wizą - 10 osób 

• nieustalony status pobytu - 2 osoby (np. osoby w trakcie procedury legalizującej pobyt, 
lub osoby bez dokumentów) 

• Polacy w rodzinach cudzoziemskich - 7 os. 
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W wielu rodzinach cudzoziemcy posiadali różne statusy pobytu np. ochronę uzupełniającą, 
pobyt stały lub byli w trakcie procedury legalizującej pobyt. 

Miejsce pobytu cudzoziemców: 

• 247 cudzoziemców przebywał w lokalach mieszkalnych na terenie dzielnicy Wola (w 
lokalach komunalnych, socjalnych, wynajętych od osób prywatnych lub poprzez agencję 
mieszkaniową oraz w mieszkaniach udostępnionych na czas realizacji projektu - umowa 
użyczenia); 

• 15 cudzoziemców przebywało w schroniskach dla osób bezdomnych na terenie 
dzielnicy Wola m.st. Warszawy i było objętych wsparciem tut. OPS; 

• cudzoziemcy w kryzysie bezdomności przebywali również w przestrzeni publicznej na 
Woli, jednak ich liczba jest trudna do oszacowania. 

Charakterystyka osób i rodzin cudzoziemskich korzystających z pomocy: 

• w stosunku  do 63 rodzin prowadzone były postępowania w sprawach o przyznanie 
pomocy finansowej, 

• 19 środowisk to gospodarstwa jednoosobowe, 

• 22 rodziny wielodzietne (3 i więcej dzieci), 

• w 22 rodzinach matki samotnie wychowywały dzieci, 

• 8 rodzin brało udział w projekcie „Aktywna Wola” (w 2021 r. część środowisk 
zakończyła swój udział w projekcie, część została objęta wsparciem w ramach projektu), 

• 4 środowiska były objęte wsparciem asystenta rodziny, 

• 5 środowisk korzystało z pogłębionej pracy socjalnej realizowanej przez Dział Pracy 
Socjalnej i Programów Społecznych, 

• w kilku środowiskach zmienił się status pobytu cudzoziemców na terytorium Polski - 
członkowie rodzin otrzymali zezwolenie na pobyt stały w RP (wcześniej posiadali 
zezwolenie na pobyt ze względów humanitarnych, ochronę uzupełniającą lub status 
uchodźcy), 

• 1 rodzina cudzoziemska uzyskała obywatelstwo polskie, 

• 4 rodziny przeprowadziły się do lokali pozyskanych z zasobu mieszkaniowego miasta (1 
lokal socjalny, 3 lokale komunalne), 

• 4 rodziny otrzymały odmowę lokalu komunalnego, 

• 2 rodziny otrzymały wskazanie do lokalu komunalnego i oczekują na remont, 

• 3 rodziny wzięły udział w konkursie mieszkaniowym organizowanym przez Warszawskie 
Centrum Pomocy Rodzinie i oczekują na rozstrzygnięcie, 

• 3 rodziny przebywały w mieszkaniach na terenie Woli w ramach programu 
mieszkaniowego prowadzonego przez Fundację Ocalenie pt. „Witaj w Domu”, 

• 11 cudzoziemców mieszkających w lokalach mieszkalnych korzystało z pomocy w 
formie zasiłku stałego (w tym: 6 z tyt. wieku, 5 osób z powodu orzeczonego stopnia 
niepełnosprawności), 

• 3 młode, pełnoletnie cudzoziemki z powodu orzeczonego znacznego stopnia 
niepełnosprawności pobierały renty socjalne z ZUS, 
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• 7 osób pobierało świadczenie wyrównawcze z ZUS, 

• 3 dzieci było zaliczonych do osób niepełnosprawnych (matki nie pobierały świadczenia 
pielęgnacyjnego), 

• 24 cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na 
pobyt tolerowany na terytorium RP przyznano świadczenia ( ze środków zleconych) o 
łącznej wartości 46 668 zł, w tym 12 osobom przyznano łącznie 139 zasiłków celowych 
o wartości 36 648 zł oraz 12 dzieciom 1 100 obiadów szkolnych na kwotę 10 020 zł.  

Od 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola realizuje zadanie jakim jest pomoc 
w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Świadczenia te są przyznawane 
cudzoziemcom bez względu na ich status pobytu w Polsce, przy spełnieniu wymogów dot. 
m. in. kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy 
społecznej. 

W okresie od 01 - 15 września 2021 r. do tut. OPS wpłynęły 63 wnioski o stypendium 
szkolne złożone przez 35 rodzin cudzoziemskich (10 rodzin było wcześniej nieznanych 
pracownikom socjalnym tut. Ośrodka). Żadna rodzina cudzoziemska nie ubiegała się o 
pomoc w formie zasiłku szkolnego. Więcej o stypendiach szkolnych w Części 6.3. 

W celu aktywizacji zawodowej pracownicy Zespołu do spraw Pomocy Cudzoziemcom 
podejmowali ścisłą współpracę i analizowali indywidualne sytuacje klientów z pracownikami 
Działu Pomocy i Projektów Społecznych tut. OPS w celu wypracowania najbardziej 
efektywnego wsparcia. Cudzoziemcy byli zgłaszani do Programu „Aktywna Wola” oraz do 
pogłębionej pracy socjalnej. 

Ponadto z osobami biernymi zawodowo, wyrejestrowanymi z Urzędu Pracy podejmowane 
były próby udzielenia wsparcia psychologicznego. 

Do tut. OPS zgłaszało się o pomoc nie tylko finansową, ale przede wszystkim w celu 
pozyskania informacji - coraz więcej cudzoziemców, którzy nie spełniają przesłanek do 
udzielenia pomocy, zawartych w ustawie o pomocy społecznej. Znaczna część takich 
zgłoszeń dotyczy złej sytuacji zdrowotnej, w jakiej znaleźli się cudzoziemcy. Dotyczy to 
głównie osób, które posiadają status pobytu humanitarnego, tolerowanego lub pobyt 
czasowy nie spełniający przesłanek zawartych w art. 5 ustawy o pomocy społecznej oraz 
osoby przebywające w Polsce na podstawie np. wizy. 

Osoby te nie posiadają uprawnień do świadczeń z tut. OPS w formie decyzji 
potwierdzających do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
oraz zasiłku stałego, ponadto pobyt czasowy (który nie spełnia przytoczonych wyżej 
przesłanek) dyskwalifikuje np. do wydania decyzji kierującej do Środowiskowego Domu 
Samopomocy. 

Cztery rodziny cudzoziemskie korzystały w 2021 r. ze wsparcia asystenta rodziny, w dwóch 
rodzinach toczyła się procedura Niebieskiej Karty. 

W 2021 roku 10 cudzoziemek wyraziło zgodę na udział w projekcie edukacyjnym „Bo w 
nas jest siła” realizowanym we współpracy Fundacji dla Somalii i Działu Wsparcia i 
Pomocy Rodzinie tut. OPS. Pracownicy Zespołu Pomocy Cudzoziemcom w 2021 r. 
uczestniczyli w warsztatach wielokulturowych organizowanych przez Fundację dla Somalii. 
Więcej na temat tego projektu w Części 6.1. 

Ponadto pracownicy zespołu w X, XI i XII 2021 r. brali udział w cotygodniowych 
konferencjach (online) Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w związku z przyjęciem 
przez Polskę migrantów z Afganistanu. Sytuacja ta, podobnie jak na przestrzeni ostatnich 
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lat przyjęcie dużej liczby migrantów z Czeczenii oraz Syrii - stanowi duże wyzwanie dla 
pracowników wielu instytucji m. in. Urzędu ds. Cudzoziemców, PCPR-ów, Urzędów Pracy, 
pracodawców, placówek służby zdrowia oraz OPS-ów, stąd też konieczność wymiany 
informacji pomiędzy ww. instytucjami oraz edukacji zarówno obywateli Afganistanu z 
zakresu różnic kulturowych, języka polskiego, systemu instytucjonalnego oraz osób 
pracujących w ww. sektorach, również z zakresu różnic kulturowych - aby podejmowane 
działania były jak najbardziej efektywne i prowadziły do uzyskania poczucia 
bezpieczeństwa u osób rozpoczynających nowe życie w Polsce. 

Bezdomność wśród migrantów: 

Na terenie m.st. Warszawy od 01.12.2018 r. obowiązuje procedura kierowania do placówek 
dla osób bezdomnych na podstawie decyzji administracyjnej. Wsparcie oferowane przez 
ośrodek pomocy społecznej bezdomnym cudzoziemcom reguluje ustawa o pomocy 
społecznej a uprawnienia cudzoziemców określa art. 5 pkt 2 ww. ustawy. 

Aby cudzoziemiec mógł skorzystać z miejsca w schronisku dla osób bezdomnych w 
placówce, która ma podpisaną umowę z m.st. Warszawa - musi spełniać przesłanki 
przytoczonej wyżej ustawy. 

Wszystkie osoby w kryzysie bezdomności, w tym także cudzoziemcy przebywając w 
przestrzeni publicznej, narażone są degradację stanu zdrowia. W przypadku migrantów 
sytuacja ta może spowodować, że osoby te nie kwalifikują się do hospitalizacja, ale ich 
stan zdrowia jest na tyle zły, że nie kwalifikują się również do pobytu w placówkach 
oferujących niskoprogowe wsparcie tj. do Noclegowni i Ogrzewalni jednocześnie nie 
posiadając uprawnień do uzyskania miejsca w schronisku dla osób bezdomnych (np. nie 
posiadają dokumentów potwierdzających status pobytu w Polsce lub posiadane dokumenty 
nie kwalifikują ich do takiego wsparcia na podstawie przepisów ustawy o pomocy 
społecznej). Wsparciem dla tej grupy osób mogłoby być nawiązanie kontaktu z Policją lub 
Strażą Graniczną, które posiadają własne wypracowane kontakty z organizacjami 
pozarządowymi, z którymi współpracują - jednak często osoby bezdomne unikają kontaktu 
z przedstawicielami tych służb. 

W 2021 r. w schroniskach dla osób bezdomnych na terenie Woli przebywało 15 
cudzoziemców. Byli to migranci m.in. z Rosji, Kazachstanu, Ukrainy, Nigerii. Trudno 
oszacować liczbę bezdomnych cudzoziemców przebywających w przestrzeni miejskiej, 
szczególnie na terenach kolejowych. Pracownicy Działu Pomocy osobom Bezdomnym, 
streetworkerzy oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej starają się nawiązać kontakt z 
osobami przebywającymi w przestrzeni publicznej. Dużą trudność relacjach stanowi bariera 
językowa, stan zdrowia (zaburzenia psychiczne, problem uzależnień) oraz mobilność i 
zwyczajna niechęć do nawiązania kontaktu z pracownikami służby publicznej. 

Bezdomni cudzoziemcy przebywali również w szpitalach na terenie Woli, gdzie składali 
wnioski m.in. o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych lub o udzielenie schronienia. 

 

 

 

 

 



Strona 103 z 129 

 

8.3 DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW WSPARCIA 

 

8.3.1 DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA WSPARCIA DLA SENIORÓW 

 

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów „Pod Jaworami” (OWS) funkcjonuje od kwietnia 2009r. 
Jest jednym z działów OPS. Działalność Ośrodka Wsparcia dla Seniorów „Pod Jaworami” 
obejmuje szereg obszarów w tym: 

- wsparcie o charakterze domu dziennego pobytu; 

- realizację programu Aktywny Senior; 

- zajęcia klubowe; 

- punkt informacyjny dla Seniorów; 

- pracownicy OWS realizowali także program WSPIERAJ SENIORA, o którym szerzej w 
Części 7.1.1. 

Realizacją zadań OWS zajmowało się czterech pracowników (zatrudnionych na 4 pełnych 
etatach): 1 pedagog, 2 pracowników socjalnych i instruktor terapii zajęciowej 

OWS do końca roku 2021 zajmował pomieszczenia o powierzchni 127 m² w lokalu przy ul. 
Zawiszy 5. 

Uchwałą nr 5639/2021 z dnia 09.02.2021 r. Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 
przeznaczył lokal użytkowy przy ul. Zawiszy 5 o pow. 64,85 m2 (sąsiadujący z OWS) do 
wykorzystania przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na 
realizowanie  zadań własnych Warszawy. Do końca 2021 r. zostały wykonane generalne 
prace remontowe w w/w lokalu. Nowy lokal, który został przeznaczony na poszerzenie 
działalności OWS - to jedna duża sala konferencyjna, pokój socjalny oraz łazienka. 
Pomieszczenia lokalu zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Dzięki uzyskaniu nowego lokalu, OWS w 2022 r. będzie mógł poszerzyć swoją działalność 
stacjonarną. 

W związku z panującą przez cały 2021 r. epidemią COVID-19 realizacja zadań OWS była 
dostosowywana do sytuacji epidemicznej i aktualnych zaleceń sanitarnych. 

DZIAŁANIA OWS W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ. 

Od początku 2021 r. do 24 kwietnia zajęcia prowadzone z uczestnikami pobytu dziennego 
oraz klubów w OWS były zawieszone. W okresie zawieszenia, działania personelu OWS 
koncentrowały się głównie na stałym, systematycznym, telefonicznym kontakcie ze 
wszystkimi uczestnikami OWS (zachęcanie do ograniczania przemieszczania się i 
wychodzenia z domu, rozmowy wspierające i podtrzymujące, ustalanie bieżącej sytuacji 
klientów, motywowanie do przestrzegania obowiązujących zaleceń GIS, udzielanie 
informacji i wyjaśnień, przestrzeganie przed niesprawdzonymi informacjami oraz 
oszustwami, które pojawiły się w związku z pandemią, przekazywanie informacji dot. 
sposobów rejestracji na szczepienie przeciwko COVID-19, punktów szczepień przeciwko 
COVID -19, transportu na szczepienia, wyjazdowych punktów szczepień). Ponadto 
pracownicy OWS na bieżąco współpracowali z osobami bliskimi uczestników, w celu 
ustalenia możliwości zapewniania im najpilniejszych potrzeb. W razie konieczności 
podejmowali działania niezbędne do zaspokojenia pilnych potrzeb klientów. Dla 
zainteresowanych uczestników pobytu dziennego były regularnie przygotowywane i 
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dostarczane do skrzynek pocztowych materiały do samodzielnego ćwiczenia pamięci 
dostosowane indywidualnie dla każdego uczestnika jak również materiały do zdalnych 
zajęć plastycznych, które dwa razy w miesiącu pracownicy OWS dostarczali do skrzynek 
pocztowych uczestnikom dziennego pobytu. 

W okresie wznowienia działalności stacjonarnej placówki (tj. od 26.04.2021 r.) zgodnie z 
rekomendacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej pracownicy OWS realizowali zadania w pełnym reżimie 
sanitarnym. W związku z koniecznością zachowania dystansu społecznego zajęcia 
odbywały się maksymalnie w 6-cio osobowych stałych grupach. Każdy uczestnik zajęć oraz 
pracownik korzystał z maseczki zakrywającej usta i nos. Przy wejściu do placówki każda 
osoba miała mierzoną temperaturę oraz była zobligowana do dezynfekcji rąk. Na terenie 
OWS mogli przebywać jedynie uczestnicy zajęć oraz personel.  

Ośrodek już w 2020 r. został przystosowany do prowadzenia zajęć z zachowaniem zasad 
reżimu sanitarnego. Pomieszczenia, w których odbywały się zajęcia przemeblowano w ten 
sposób, aby przy zachowaniu dystansu społecznego zapewnić komfort pobytu. W salach 
tych usunięto przedmioty i sprzęt, których nie można było poddać czyszczeniu lub 
dezynfekować po każdym użyciu W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych zostały 
umieszczone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem 
dezynfekującym do rąk, instrukcje dotyczące skutecznego odkażania rąk. Sale były 
systematycznie wietrzone, a urządzenia i sprzęt  dezynfekowane przez personel OWS. 

Pracownicy przez cały okres pandemii podtrzymywał kontakt ze wszystkimi osobami 
skupionymi wokół OWS, również tymi, którzy nie korzystali z zajęć stacjonarnych. 

 

8.3.1.1 OŚRODEK WSPARCIA O CHARAKTERZE DOMU DZIENNEGO POBYTU 

 

Oferta dotycząca dziennego pobytu skierowana jest do osób częściowo lub całkowicie 
wycofanych z aktywności, nie angażujących się w życie społeczności lokalnej. 

Celem tej formy działalności jest: 

• przeciwdziałanie osamotnieniu; 

• pobudzenie aktywności życiowej osób dotychczas nieaktywnych; 

• poprawa Ich sytuacji życiowej. 

Powyższe cele realizowane są między innymi poprzez umożliwienie Seniorom: 

• uczestnictwa w zajęciach usprawniających oraz podtrzymujących kondycję fizyczną i 
psychiczną; 

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

• aktywnego wykorzystania czasu wolnego; 

• kontaktu z osobami w podobnym wieku; 

a także zapewnienie: 

• wsparcia i pomocy socjalnej; 

• dwóch posiłków dziennie. 
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Skierowanie do ośrodka wsparcia o charakterze domu dziennego pobytu (po wcześniejszej 
wizycie osoby zainteresowanej w OWS i zapoznaniu się z jego ofertą) następuje na 
podstawie decyzji administracyjnej wydawanej zgodnie z regulacjami ustawy o pomocy 
społecznej. 

Z uwagi na ograniczoną powierzchnię placówki OWS może zapewnić jednocześnie w 
pobycie dziennym 16 miejsc. Większość uczestników korzysta z tej formy pomocy przez 5 
dni w tygodniu. Zdarzają się też przypadki osób korzystających przez 2 - 3 dni w tygodniu, 
co umożliwia uczestnictwo większej liczby osób. Oferta dziennego pobytu realizowana jest 
w dni robocze w godzinach 9:00 - 14:00. 

W ramach aktywizujących zajęć grupowych uczestnicy dziennego pobytu brali udział w: 

• warsztatach twórczych, które oprócz możliwości realizacji pasji i rozwoju 
zainteresowań, pozwalały uczestnikom podtrzymywać lub poprawiać sprawność 
manualną, wzmacniać koncentrację, pobudzać kreatywność oraz rozwijały umiejętność 
planowania i wyobraźnię. 

• treningach i ćwiczeniach pamięci mających na celu: 

• poprawę zdolności myślenia abstrakcyjnego oraz koncentrację uwagi; 

• poprawę pamięci świeżej oraz zdolności nazywania; 

• poprawę zdolności przestrzennych; 

• poprawę zdolności kojarzenia oraz funkcji językowych; 

• usprawnianie pamięci odległej jak i tej krótkotrwałej; 

• zajęciach muzycznych, w ramach których odbywały się: 

• koncerty życzeń; 

• koncerty operowe; 

• wspólny śpiew kolęd oraz pieśni patriotycznych; 

• wykłady i pogadanki uzupełniane ilustracjami muzycznym; 

• spotkania z kabaretem; 

• zajęciach w ramach „Siłowni pamięci”- czyli treningów umysłu dla seniorów, które 
polegają na połączeniu treningu pamięci z terapią reminiscencyjną, gdzie podczas 
dwóch lub trzech zajęć poruszany jest jeden temat. W ramach tych zajęć Seniorzy mają 
możliwość obejrzenia prezentacji, dyskusji na jej temat oraz wykonanie tematycznych 
ćwiczeń pamięci i tematycznych zajęć plastycznych. Tematy zajęć poruszane w ramach 
zajęć: podróże, przyroda, kulinaria, historia kultura; 

• zajęciach w ramach cyklu „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. W ramach którego 
uczestnicy mogli wirtualnie zwiedzić różne miasta i regiony; 

• zajęciach przyrodniczych, w ramach których uczestnicy oglądali filmy o tematyce 
przyrodniczej oraz uczestniczyli w tematycznych ćwiczeniach pamięci; 

• zajęcia w ramach cyklu „Zakochaj się w Polce” - wirtualne odwiedzanie polskich 
miast oraz ciekawych zakątków naszego kraju; 

• prezentacje multimedialne; 

• gry: kalambury, bingo, koło fortuny, statki (okręty). 
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W okresie sprawozdawczym uczestnicy dziennego pobytu poza wymienionymi wyżej 
zajęciami brali udział m.in. w: 

• wspólnym spacerze na Pola Elekcyjne oraz wyjściu i zwiedzaniu Muzeum Woli; 

• w spotkaniu organizowanym we współpracy z Działem Wsparcia i Pomocy Rodzinie 
OPS Dzielnicy Wola, Delegaturą Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w 
Dzielnicy Wola, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej  dotyczącym 
Bezpieczeństwa Seniora w domu; 

•  w spotkaniu organizowanym we współpracy z Działem Wsparcia i Pomocy Rodzinie 
OPS Dzielnicy Wola, Delegaturą Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w 
Dzielnicy Wola, Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji  dot. 
Bezpieczeństwa Seniora w ruchu drogowym; 

• w obchodach urodzin i imienin; 

W roku 2021 z pobytu dziennego OWS skorzystało 17 osób (13 kobiet, 4 mężczyzn). 

Wiek uczestników dziennego pobytu: 

Średnia wieku osób korzystających z dziennego pobytu wynosiła 82 lata. 

Najmłodszy uczestnik miał 67 lat, najstarszy 90. 

Największą grupę uczestników (9 osób) pobytu dziennego stanowiły osoby w wieku 80 - 89 
lat. 

Z 17 uczestników: 

- 12 osób mieszkało samotnie, 

- 5 osoby mieszkały wspólnie z innym członkiem rodziny (w tym 4 z dziećmi, 1 osoba z 
dzieckiem i wnukami) 

4 uczestników rozpoczęło udział w dziennym pobycie w 2021 r, 1 uczestnik w 2020 r., a 4 
uczestników w 2019 r., powyżej 3 lat uczestniczy w dziennym pobycie 8 osób, w tym 1 
osoba najdłużej - 11 lat. 

Ważnym elementem oferty dziennego pobytu była możliwość nawiązywania kontaktów 
interpersonalnych z osobami w podobnym wieku, często znajdującymi się w podobnej 
sytuacji. Osoby korzystające z tej formy pomocy objęte były również indywidualnym 
wsparciem pracowników OWS, dostosowanym do ich potrzeb i sytuacji życiowej. W wielu 
przypadkach wsparcie dotyczyło spraw związanych ze zdrowiem np. mierzeniu ciśnienia, 
ustalaniu wizyt i badań lekarskich, pomoc w dotarciu do placówki służby zdrowia lub 
kontaktach z lekarzami, pomoc w dotarciu do domu, jak również pomoc w załatwianiu 
spraw administracyjnych (pomoc w kontaktach z ZGN). Jeżeli zachodziła taka potrzeba 
(uczestnik nie odebrał telefonu) pracownicy OWS wchodzili do miejsca zamieszkania 
uczestnika, aby zweryfikować sytuację klienta i udzielić stosownej pomocy. Uczestnicy 
korzystali z pomocy personelu przy nauce obsługi telefonicznych aparatów komórkowych, 
ustalaniu odpłatności za telefon oraz telewizję. Dużą rolę w poprawie funkcjonowania 
uczestników dziennego pobytu odgrywał kontakt pracowników OWS z członkami ich rodzin 
lub osobami bliskimi. 
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8.3.1.2 PROGRAM „AKTYWNY SENIOR” 

 

Rok 2021 był 15 rokiem realizacji Programu „Aktywny Senior” adresowanego do 
mieszkańców dzielnicy Wola powyżej 60 roku życia (jego realizację tut. OPS rozpoczął 
przed powstaniem Ośrodka Wsparcia dla Seniorów). 

Cele programu: 

• zapobieganie marginalizacji społecznej seniorów; 

• organizacja czasu wolnego osób starszych; 

• promocja aktywności Seniorów; 

• podtrzymywanie aktywności; 

• podtrzymywanie sprawności fizycznej i psychicznej; 

• nauka nowych umiejętności społecznych; 

• integracja lokalnego środowiska; 

• przeciwdziałanie osamotnieniu; 

• pomoc w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów interpersonalnych; 

• podtrzymywanie i rozwijanie zainteresowań. 

Cele te są realizowane poprzez: 

• prowadzenie nieodpłatnych zajęć aktywizujących; 

• organizację konkursu. 

ZAJĘCIA AKTYWIZUJĄCE. 

Zajęcia organizowane w ramach Programu „Aktywny Senior” wzorem lat ubiegłych 
realizowane były w trzech cyklach rocznie. W związku ze zmieniającą się sytuacją 
epidemiologiczną zajęcia były dopasowywane do możliwości ich realizacji. 

Zapisy na zajęcia odbywały się telefonicznie i e-mailowo. Senior, deklarujący chęć udziału 
w zajęciach w rozmowie telefonicznej z pracownikiem OWS otrzymywał numer Kandydata 
oraz link do strony internetowej tut. OPS na której zamieszczono informację o zasadach 
rekrutacji i organizacji zajęć, klauzulę informacyjną wraz z polityką prywatności. Zapisanie 
Kandydata na zajęcia następowało po jego internetowym  potwierdzeniu zapoznania się z 
w/w informacjami, klauzulą informacyjną oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych. Kandydat na uczestnika zajęć otrzymywał drogą e-mailową lub za pomocą 
SMS link do komunikatora internetowego, przy użyciu którego, miały odbywać się zajęcia 
online, oraz numery spotkań i hasła, za pomocą których mógł dołączyć się do zajęć. Przed 
rozpoczęciem każdego rodzaju zajęć odbywały się zajęcia próbne w czasie których, 
Seniorzy mieli możliwość przećwiczenia korzystania z komunikatora internetowego 
WEBEX. 

Zajęcia, które odbyły się w 2021 r. 

● zajęcia edukacyjne - nauka języka angielskiego dla początkujących na poziomie 
podstawowym + (A1); 

● zajęcia edukacyjne - „Przyroda wokół nas” w formie wykładów i spacerów; 

● zajęcia edukacyjne - „Trening pamięci”. 
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Trening pamięci, nauka języka angielskiego oraz wykłady z przyrody wokół nas to zajęcia, 
które odbywały się online za pomocą komunikatora internetowego WEBEX. Natomiast 
spacery w ramach zajęć „Przyroda wokół nas” mogły się odbyć z uwzględnieniem reżimu 
sanitarnego dzięki sprzętowi do transmisji dźwięku mGuide Pellegrino2. Każdy z 
uczestników na czas spaceru otrzymywał odbiornik z nauszną słuchawką wielorazową na 
plastikowym haczyku z wymienną gąbką, dzięki której słyszał wykładowcę, który posiadał 
nadajnik z mikrofonem wielokierunkowym. 

Ogółem w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 90 zajęć. 

W 2021 r. w ramach programu zostało wykorzystanych łącznie 125 miejsc. 

Do zajęć aktywizacyjnych przystąpiło po raz pierwszy 11 osób. 

We wszystkich zajęciach online oraz spacerach z przyrody uczestniczył koordynator 
Programu. 

Wszystkie zajęcia były prowadzone przez specjalistów  zatrudnionych w OPS. 

KONKURS DLA SENIORÓW. 

W 2021 roku dla Seniorów zamieszkałych na Woli tradycyjnie, po raz piętnasty 
zorganizowano konkurs w ramach Programu „Aktywny Senior”. Tematem konkursu była 
„Wolska piosenka”. Ze względu na pandemię prace konkursowe mogły być składane 
jedynie drogą e-mailową lub SMS. Do Ośrodka wpłynęło 9 prac. Jury konkursowe 
obradujące online przyznało nagrody III pracom - za zajęcie I, II i III miejsca. Jednocześnie 
jury postanowiło jednogłośnie wyróżnić jedną pracę. 

Z uwagi na brak możliwości zorganizowania tradycyjnej uroczystości podsumowującej 
konkurs, pakiety prezentowe (zawierające m.in. dyplomy i nagrody – bony upominkowe do 
Empiku, drobne upominki promujące dzielnicę oraz foldery pokonkursowe) uczestnikom 
konkursu dostarczyli do miejsca zamieszkania wolontariusze z wolskiego Hufca Związku 
Harcerstwa Polskiego. 

Wszystkie prace złożone do konkursu znalazły się w wydanym przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej folderku pokonkursowym. Ideą publikacji folderu pokonkursowego jest 
promocja aktywności osób starszych, szerzenie wiedzy o dzielnicy oraz działalności 
Ośrodka Wsparcia dla Seniorów. 

 

8.3.1.3 ZAJĘCIA KLUBOWE 

 

Do 2020 r. OWS prowadził 4 rodzaje zajęć klubowych dla Seniorów: Klub „Kłębuszek”, 
Plastyczny, Podróżnika i Gier. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w 2021 r. klub gier nie 
został wznowiony. 

KLUB „KŁĘBUSZEK” 

Klub „Kłębuszek” istnieje od 16 listopada 2009 roku. W spotkaniach klubu uczestniczą 
osoby zainteresowane rękodziełem, przede wszystkim w zakresie dziewiarstwa (szydełko, 
druty). 

Klub daje możliwość rozwoju pasji, prezentacji swoich osiągnięć, wymiany doświadczeń, 
poznania nowych technik oraz poznania osób o podobnych zainteresowaniach. 
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Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w 2021 r. odbyło się 14 spotkań a jego 
uczestniczkami były 4 Seniorki. Najstarsza Seniorka miała 88 lata, najmłodsza 70. Średnia 
wieku wynosiła 81 lat. 

Zgodnie z założeniami, które przyświecały zorganizowaniu tych zajęć, uczestniczki 
zaprzyjaźniły się, utrzymują ze sobą kontakty (obecnie przede wszystkim telefoniczny),  
wspierają się (co stało się niezwykle istotne, w tym szczególnym okresie pandemii). Prace 
uczestniczek Klubu stanowią znaczną część dekoracji lokalu OWS, a także są materiałami 
promującymi placówkę (szydełkowe ozdoby świąteczne zostały dołączone do pakietów 
prezentowych przekazywanych przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy w ramach akcji 
„Warszawska Wigilia”, magnesy na lodówkę (owoce) oraz miniaturki sweterków 
wykonywanych na drutach, które były podstawowym elementem kartek „z cieplutkimi 
pozdrowieniami”, które zostały przekazane Wolontariuszom współpracującym z OWS. 

W okresie zawieszenia klubu pracownicy OWS pozostawali w stałym kontakcie 
telefonicznym z uczestniczkami (telefonowali średnio 2 razy w miesiącu w zależności od 
potrzeb i możliwości - wykonali ok.112 telefonów) 

KLUB PLASTYCZNY 

Klub Plastyczny działa od roku 2010 i opiera się na analogicznych założeniach, jak Klub 
„Kłębuszek”. 

W 2021 r. odbyło się 21 spotkań. W spotkaniach uczestniczyło 14 osób. Najstarszy 
uczestnik miał 85 lat, najmłodszy 69 lat. Średnia wieku wynosiła 76,6 lat. 

W ramach zajęć uczestnicy wykorzystując różne techniki plastyczne (m.in. rękodzieło, 
papieroplastyka, malarstwo). W czasie zajęć Seniorzy wykonali m.in.: róże z liści, wianki 
jesienne, kompozycje z szyszek, drzewko z kolorowej flizeliny, kartki okolicznościowe, 
bombki ozdabiane filcem, stroiki bożonarodzeniowe, malowanie akrylami z wykorzystaniem 
folii bąbelkowej. 

Podobnie jak w klubie „Kłębuszek” uczestnicy utrzymują ze sobą kontakty (obecnie przede 
wszystkim telefoniczny), wspierają się (co stało się niezwykle istotne, w tym szczególnym 
okresie pandemii). Prace uczestników są częścią dekoracji placówki. 

W okresie zawieszenia działalności klubu pracownicy OWS pozostawali w stałym kontakcie 
telefonicznym z uczestnikami (telefonowali średnio 1-2 razy w miesiącu w zależności od 
potrzeb i możliwości - wykonali ok. 123 telefony).   

KLUB PODRÓŻNIKA 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, oraz brakiem możliwości wznowienia zajęć 
stacjonarnych odbyło się 5 eksperymentalnych zajęć online, w których uczestniczyło 11 
osób. 

W okresie zawieszenia klubu pracownicy OWS pozostawali w stałym kontakcie 
telefonicznym z uczestniczkami (telefonowali średnio 1 raz w miesiącu w zależności od 
potrzeb i możliwości - wykonali ok. 200 telefonów). 

 

8.3.1.4 PUNKT INFORMACYJNY DLA SENIORÓW 

 

Głównym celem punktu informacyjnego jest pomoc Seniorom w załatwianiu różnych spraw, 
docieranie do ważnych aktualizowanych na bieżąco informacji (dot. m.in. programów 
aktywizacyjnych dla Seniorów, oferty opiekuńczej i usługowej, ulg i uprawnień dla osób 
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starszych), podnoszenie świadomości obywatelskiej, ograniczanie wycofywania się 
Seniorów z życia publicznego. 

W ramach Punktu, Seniorom i innym osobom zainteresowanym udostępniane są 
przygotowywane przez OPS oraz inne instytucje i organizacje pomocowe ulotki, biuletyny, 
informatory i inne materiały informacyjne. 

OWS prowadzi również wśród mieszkańców dzielnicy kampanie informacyjne promujące 
min: programy prozdrowotne, warszawskie imprezy masowe itp., poprzez umieszczanie 
tych informacji w gablotach zewnętrznych, jak również przekazywanie tych informacji, 
telefonicznie, SMS, MMS i e-mailowo Seniorom korzystającym z oferty OWS. 

Klientami punktu byli zarówno Seniorzy, jak i członkowie ich rodzin, sąsiedzi Seniorów oraz 
mieszkańcy Woli w innych grupach wiekowych. Do Punktu zgłaszali się również 
(przeważnie telefonicznie) mieszkańcy innych dzielnic Warszawy. 

Indywidualne informacje udzielane były osobiście podczas wizyt w OWS oraz telefonicznie; 

Grupowo udzielano informacji: 

• podczas spotkań informacyjnych dla Seniorów; 

• podczas spotkań klubowych; 

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

• na tablicach informacyjnych; 

• wysyłając SMS/MMS. 

Z punktu informacyjnego skorzystało 736 osób, którym udzielono informacji: 

- telefonicznie - 591 

- osobiście - 112  

- e-mailowo - 57 

- MMS - 3904 

- SMS - 5170 

Łącznie udzielono tym osobom 9834 informacji. 

Telefoniczne lub osobiście pracownicy OWS udzielili 703 informacji dot. m.in.: OWS - 69, 
zajęć aktywizacyjnych - 231, pomocy OPS - 69, uprawnień - 8, szczepień - 126, dot. 
konkursu - 60, różnych ofert dla Seniorów - 46, porad prawnych - 4, oszustw - 2, rożnych 
instytucji i stowarzyszeń - 19, pomocy psychologicznej - 5, pozostałe - 64. 

Drogą SMS wysłano 5 170 informacji dotyczących: porad cyfrowych - 161, wydarzeń 
kulturalnych - 991, konkursu - 494, promocji zajęć aktywizujących - 992, spisu 
powszechnego - 499, warszawskiej wigilii z dostawą - 164, rehabilitacji - 167, oszustw - 
324, spacerów - 336, szczepień - 1042. 

Drogą MMS wysłano 3 904 informacji dotyczących: spotkania z funkcjonariuszami policji - 
162, wydarzeń kulturalnych - 486, promocji zajęć aktywizujących – 1 633, promocji zdrowia 
- 649, warszawskich dni Seniora - 324, szczepień  - 162, oszustw - 163, konsultacji z 
notariuszem - 164, zniżek do teatru - 161. 

Ponadto zostało wysłane 57 z informacjami dotyczących: porad cyfrowych - 4, wydarzeń 
kulturalnych -15, konkursu - 2, promocji zdrowia - 2, spisu powszechnego - 4, warszawskiej 
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wigilii z dostawą - 4, promocji zajęć aktywizujących - 17, konsultacji z notariuszem - 4, 
spacerów - 1, zniżki do teatru - 4. 

 

8.3.1.5 POZOSTAŁE DZIAŁANIA OWS 

 

• prowadzono ruchomą biblioteczkę (dla uczestników zajęć stacjonarnych w OWS), gdzie 
osoby korzystające z oferty OWS mogą znaleźć dla siebie lekturę, a także pozostawić 
do oddania innym swoje książki; 

• dystrybuowano „Wolski Informator dla Seniorów”, Kurier Wolski; 

• dzięki współpracy z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dla Dzielnicy 
Wola, Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Stołeczne Policji, komendą Miejską  
Państwowej Straży Pożarnej uczestnicy OWS oraz DWPR wzięli udział w spotkaniu 
edukacyjnym pn. „Bezpieczeństwo Seniora w ruchu drogowym” oraz „Bezpieczeństwo 
Seniora w domu”; 

• udział w lekcji wychowawczej online w klasie V Szkoły Podstawowej w Jasieńcu 
Iłżeckim, w ramach realizacji preorientacji zawodowej w Cyklu spotkań z ciekawymi 
ludźmi; 

• aktualizowanie oraz przekazywanie informacji dot. zapisu na szczepienia, dojazdu do 
szczepień (Seniorom oraz pracownikom OPS), 

• przekazywanie informacji dot. spisu powszechnego; 

• włączenie się w organizację „Warszawskiej Wigilii z dostawą” – przygotowanie kartek 
świątecznych oraz prac bożonarodzeniowych z uczestnikami pobytu dziennego; 

• koordynowanie psiego wolontariatu; 

• współpraca z CAM Nowolipie, w ramach której zostało założenie konto na platformie 
„Wydarzenia w Warszawie” na którym zamieszczane są informacje promujące działania 
organizowane przez OWS; 

• w ramach projektu „Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik 
socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania” pomoc w zorganizowaniu spotkania online dla 
Seniorów z dietetykiem w ramach którego Seniorzy dowiedzieli się: jak zdrowo się 
odżywiać, jak stosować dietę do przyjmowanych leków, jak ruch/ćwiczenia wpływają na 
kondycję psychofizyczną, 

• udział w Projekcie badawczym organizowanym przez grupę badawczą działająca przy 
katedrze Ekonomii II Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Głównym przedmiotem 
badania była koncepcja co-livingu studentów z Seniorami, obejmująca mieszkanie 
wspólnie w np. jednym osiedlu z ustalonymi spotkaniami lub budynku ze strefą wspólną. 
W ramach współpracy pracownicy OWS współtworzyli ankietę dedykowaną seniorom 
oraz zachęcali Seniorów współpracujących z OWS do jej wypełnienia. Ankietę 
przekazano 30 Seniorom; 

• współpraca z Wolontariuszami ze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich; 

• współpraca z WCK, w ramach której zorganizowano dwa spotkania online dla 
pracowników OPS dot. masażu twarzy, naturalnego peelingu i maseczek; 

• wizyta Harcerzy ZHP- przyniesienie Betlejemskiego światełka; 

• współpraca z Uniwersytetem Warszawskim - rozpropagowywanie informacji dot. kursów 
dla Seniorów organizowanych przez UW; 

3 pracowników OWS podczas konferencji „Rozwój Usług Społecznych wyzwaniem polityki 
społecznej na Mazowszu” organizowanej przez MCPS otrzymało dyplom uznania za 
angażowanie w działania podejmowane w trosce o najbardziej potrzebujących 
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mieszkańców Mazowsza, w podziękowaniu za oddaną pracę i pełną szacunku wrażliwość 
na potrzeby drugiego człowieka. 

 

8.3.2 DZIAŁALNOŚĆ „KLUBU POD DASZKIEM” 

 

Klub „Pod Daszkiem” to ośrodek wsparcia o charakterze klubu samopomocy przeznaczony 
dla osób zamieszkałych na terenie Dzielnicy Wola, wymagających wsparcia i pomocy w 
zakresie zaspokajania niezbędnych potrzeb bytowych, w tym społecznych, aktywizacji oraz 
organizacji czasu wolnego, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 
długotrwałą chorobą. W  ramach Klubu kontynuowany był program  „Przez aktywność do 
samodzielności”, a także realizowane były także działania w ramach projektu “Warszawski 
zintegrowany model wsparcie środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością 
intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu”, o którym szerzej w Części 7.2.2. 

Klub „Pod Daszkiem” działał na podstawie art. 51 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 106 ust 2 
ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej. Realizacja zadań Klubu odbywała się w 
siedzibie Środowiskowego  Domu Samopomocy ”Pod Daszkiem” przy  ul. Żytniej 75/77 na 
mocy porozumienia o zasadach  współpracy  z dn. 1.06.2021 r., zawartego pomiędzy 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, a Środowiskowym  
Domem Samopomocy. Działania Klubu są także realizowane poza siedzibą 
Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Daszkiem”, w szczególności na terenie 
Dzielnicy Wola i m.st. Warszawy. Udział w zajęciach klubu jest dobrowolny, bezpłatny i nie 
wymaga uzyskania przez uczestnika decyzji administracyjnej. 

W ramach działania Klubu realizowane były następujące formy wsparcia: 

• Trening funkcji poznawczych 

Celem zajęć była poprawa funkcjonowania poznawczego uczestników w obszarze 
myślenia logicznego, przyczynowo - skutkowego, abstrakcyjnego oraz w obszarze 
koncentracji uwagi oraz spostrzegania. Podczas zajęć Klubowicze rozwiązywali zadania 
logiczne oraz quizy tematyczne o różnym stopniu trudności, dostosowane do ich 
indywidualnych możliwości poznawczych. 

• „Połączeni sportem” 

Cele główne zadania to promocja zasad aktywnego stylu życia, nauka wartościowego 
spędzania czasu wolnego oraz  aktywizacja sportowa uczestników  (gra w ping - ponga, 
badmintona, rzutki,  piłkarzyki, ćwiczenia na rowerze stacjonarnym oraz bieżni, gra w 
kręgle w Spin City Bemowo). 

• Trening umiejętności praktycznych i zaradności życiowej - trening kulinarno - 
porządkowy, trening budżetowy. 

Podstawowym celem zadania był wzrost poziomu samodzielności w codziennym 
funkcjonowaniu Klubowiczów oraz podtrzymanie wcześniej nabytych umiejętności 
niezbędnych w pracy zespołowej. 

W ramach zajęć po zaplanowaniu czynności kulinarnych oraz treningu budżetowym (zakup 
podstawowych artykułów spożywczych) uczestnicy wykonywali prosty posiłek przy 
wsparciu zespołu prowadzących, natomiast w  ramach treningu porządkowego uczestnicy 
wykonywali prace porządkowe związane z utrzymaniem czystości. Trening kulinarny został 
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wzbogacony informacjami na temat właściwości zdrowotnych produktów, z których 
wykonano proste, zdrowe dania. 

• Trening umiejętności spędzania czasu wolnego. 

Cele zadania to poprawa umiejętności interpersonalnych, poszerzanie zakresu 
zainteresowań własnych, a co najważniejsze integracja z pozostałymi uczestnikami Klubu. 
W ramach zajęć działał klub filmowy, po emisji seansu uczestnicy wyrażali swoje refleksje, 
spostrzeżenia  związane z treścią filmów. Uczestnicy integrowali się także poprzez grę w 
gry stolikowe: scrabble, chińczyka, karty, słuchanie muzyki w ramach sylwestrowego 
“Koncertu życzeń”, wróżby andrzejkowe, podczas wspólnego kolędowania, uroczystości z 
okazji urodzin czy imienin Klubowiczów, biorących udział w biesiadowaniu w ogrodzie przy 
muzyce oraz poczęstunku z grilla elektrycznego.  

W ramach treningu umiejętności spędzania czasu wolnego odbyły się także zajęcia 
komputerowe poprowadzone przez jednego z uczestników klubu, które były okazją do 
uzyskania podstawowych informacji na temat korzystania z internetu.  

• Trening umiejętności spędzania czasu wolnego - wyjścia do kina. 

Podczas wspólnych wyjść do kina klienci Klubu doświadczą poczucia więzi społecznej, 
nabierają  dystansu wobec własnych ograniczeń związanych z chorobą. Ponadto, udział w 
wydarzeniach kulturalnych to ważny element rozwoju osobistego, ponieważ umożliwia 
poszerzenie pola zainteresowań, zarówno intelektualnych jak i estetycznych. Uczestnicy 
obejrzeli: 1.  film pt. “Wojna z dziadkiem”, 2. film “Jak rozmawiać z psem”. 

• Trening umiejętności spędzania czasu wolnego - zwiedzanie wybranych miejsc w 
Warszawie. 

Cele zadania to poszerzanie zakresu zainteresowań oraz modelowanie zachowań 
adekwatnych do kontekstu społecznego poprzez wyjścia do muzeum, bibliotek 
publicznych, parków, miejsc związanych z historią Polski, spotkania integracyjne. 

Zrealizowano: 1. Spacer do Parku Moczydło, 2. Spacer po Starym Mieście, 3. Zwiedzanie 
Muzeum Karykatury, 4. Zajęcia edukacyjno - integracyjne w Bibliotece Publicznej w 
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (a. informacje na temat Mongolii, b. informacje na temat 
wybranych regionów Polski), 5. Spacer na Cmentarz Augsbursko - Ewangelicki, 6. 
Wystawa fotografii w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, 7. Zwiedzanie 
Muzeum Życia w PRL, 8. “Spotkanie z historią” - spacer na Cmentarz Powstańców 
Warszawy, 9. Zwiedzanie Muzeum Centrum Pieniądza, 10. Spotkanie integracyjne w 
Centrum Aktywizacji Międzypokoleniowej - sadzenie cebulek kwiatowych na osiedlu 
Muranów, 11. Spacer z przewodnikiem  po Ulrychowie w ramach wydarzenia “Obywatele 
decydują”, spotkanie integracyjne w MAL - Kotłownia przy ul. Olbrachta, 12. Spotkanie 
integracyjne w Parku Górczewska, gra miejska z uczestnikami Klubu “Tęczowy uśmiech”, 
“Coffee Time”, 13. Udział w meczu koszykówki Dziki - Warszawa z PGE - Turów w Hali 
Koło, degustacja pizzy, 14. Kolacja wigilijna w Klubokawiarnii “Jaś i Małgosia”, 14. 
Zwiedzanie Muzeum Azji i Pacyfiku, degustacja potraw z tego regionu, 15. Zwiedzanie 
Muzeum Warszawy. 

• Zajęcia edukacyjne 

Celem zajęć było nabycie i/lub poszerzenie wiedzy na wybrane przez uczestników 
zagadnienia - “Zaduszki - zwyczaje nasze i ze świata”, “ Zwyczaje wigilijne dawniej i dziś”, 
Eko Klub - przybliżenie uczestnikom wiedzy na temat zasad ekologicznego postępowania 
w domu oraz w innych miejscach pobytu (np. oszczędzanie wody, energii elektrycznej, 
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segregowanie odpadów). Ponadto, została przedstawiona lista naturalnych produktów 
spożywczych, do których nie zostały dodane konserwanty czy inne substancje chemiczne. 

• 8. Trening nauki dbałości o higienę osobistą oraz wygląd zewnętrzny. 

Cel zadania to kształtowanie nawyków codziennego i prawidłowego dbania o higienę 
osobistą oraz czystość i estetykę ubioru. Uczestnicy klubu korzystali z prysznica oraz 
pralki.  

• Terapia zajęciowa 

Cel zajęć to wartościowe spędzanie czasu wolnego oraz trening umiejętności manualnych.  
W ramach realizacji zadania Uczestnicy mieli okazję do  malowania na szkle, 
przygotowywanie pierników na choinkę, wykonywanie ozdób oraz kart świątecznych. 

• Indywidualne poradnictwo psychologiczne. 

Cele podstawowe zadania to udzielanie wsparcia uczestnikom w sytuacjach kryzysowych,  
monitorowanie stanu psychicznego Klubowiczów, wypracowanie strategii radzenia sobie z 
nawrotem objawów chorobowych, pogorszeniem kondycji psychicznej oraz wsparcie w 
przypadku trudności w codziennym funkcjonowaniu. 

Celem realizowanego programu Klubu „Pod Daszkiem”  było wsparcie indywidualne i 
grupowe prowadzące do wzrostu poziomu zaradności i niezależności osób 
niepełnosprawnych intelektualnie, osób z zaburzeniami psychicznymi  oraz ich integracja 
społeczna i zapobieganie stygmatyzacji.  

Ponadto Uczestnicy codziennie mogli skorzystać z prysznica, pralek automatycznych, 
żelazka, deski do prasowania itp. Sprzęt ten stanowił podstawę do prowadzenia treningów 
samoobsługowych. Różnorodna oferta terapeutyczna, aktywizująca,  powstanie naturalnej 
grupy oparcia dało uczestnikom poczucie bezpieczeństwa i pozwoliło zaspokoić 
podstawowe potrzeby psychiczne Klubowiczów.  

W 2021 roku z oferty Klubu skorzystały 53 osoby, średnio dziennie w zajęciach 
uczestniczyło 10  osób, w skali miesiąca z oferty Klubu skorzystało średnio 9 osób.  

Klub czynny był we wtorki oraz  w czwartki od 16.00 do 19.00. W pierwszym kwartale 2021 
r. działalność Klubu została zawieszona z uwagi na stan epidemii. Do wyliczenia średnich 
uwzględniono miesiące lipiec - grudzień 2021 r.  

 

8.4  DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE MIESZKAŃCÓW DZIELNICY WOLA REALIZOWANE WE 
WSPÓŁPRACY Z INNYMI PODMIOTAMI 

 

Na prośbę Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 
pracownicy Działu Usług Opiekuńczych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. 
Warszawy skontaktowali się z 42 mieszkającymi na Woli Powstańcami Warszawskimi w 
celu objęcia ich wsparciem i pomocą w zakresie dostępnej oferty miasta. Podczas 
rozmowy telefonicznej Powstańcy (lub ich rodziny) byli informowani o inicjatywie Miasta, 
następnie ustalano dalsze działania. Do oceny zakresu potrzeb Powstańców Warszawskich 
wykorzystano narzędzie Warszawski Indeks Samodzielności - kwestionariusz do oceny 
stopnia samodzielności osób będących obecnymi i przyszłymi odbiorcami usług 
społecznych w Warszawie. 

Spośród 42 zgłoszonych osób, ostatecznie pracownicy spotkali się z 18 Powstańcami 
Warszawskimi, którzy wyrazili chęć takiego spotkania. Dane 1 osoby zostały przekazane, 
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zgodnie z właściwością miejscową, do Centrum Pomocy Społecznej Śródmieście m.st. 
Warszawy. 

Dodatkowo, na podstawie porozumienia nr 7/2021 z 10 listopada 2021 r., zawartego z 
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” w sprawie współpracy w zakresie 
wsparcia Powstańców Warszawskich, Dział Usług Opiekuńczych Ośrodka Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Wola, podjął działania w celu objęcia pomocą w formie obiadów 
dowożonych 19 Powstańców Warszawskich. Spośród 19 zgłoszonych osób 12 seniorów 
spotkało się z pracownikami socjalnymi w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego 
i możliwości przyznania i pomocy w formie posiłków dowożonych, zgodnie z wymogami 
ustawy o pomocy społecznej. 7 osób nie było zainteresowanych skorzystaniem z usługi 
cateringowej CUS. 

W 2021 roku Ośrodek kontynuował ścisłą współpracę z Zakładem Gospodarowania 
Nieruchomościami Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Celem współpracy było, jak 
dotychczas, 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 współpraca pomiędzy Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami dla 
Dzielnicy Wola, Wydziałem Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Wola i Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej służy zwiększeniu skuteczności udzielonego wsparcia.  

W 2021 roku Ośrodek w 18 sprawach dotyczących zadłużeń czynszowych mieszkańców 
Woli wydał opinię na temat sytuacji klientów i możliwości uregulowania przez nich 
zaległych opłat, także w formie odpracowania zadłużenia czynszowego oraz ewentualnej 
potrzeby zastosowania ulgi w spłacie należności poprzez rozłożenie jej na raty, odroczenie 
terminu płatności lub umorzenie.  

Jednocześnie w celu poprawy trudnej sytuacji mieszkaniowej Ośrodek wystosował do 
Burmistrza Dzielnicy Wola 23 opinie określających sytuację osobistą, dochodową i 
majątkową rodzin, w celu poparcia starań mieszkańców Dzielnicy Wola o zamianę lub 
przyspieszenie przydziału mieszkania.  

W 2021 r. Ośrodek skierował do Sądu Rodzinnego 12 wniosków o umieszczenie osób z 
zaburzeniami psychicznymi (głównie osób podeszłych z zaburzeniami otępiennymi) w 
Domu Pomocy Społecznej - bez zgody. Z wniosku Ośrodka prowadzonych było także 
przed Sądem Rejonowym Wydział Rodzinny i Nieletnich 5 postępowań w sprawie 
skierowania na leczenie psychiatryczne bez zgody klienta.  

W ramach realizacji przez Ośrodek zadania polegającego na opiniowaniu sytuacji rodzin 
ubiegających się o przyjęcia dziecka do żłobka poza kolejnością, w związku z sytuacją 
kryzysową w rodzinie w 2021 roku wydano 12 opinii popierających przyjęcie dziecka do 
żłobka poza kolejnością. 

Pracownicy Ośrodka współpracowali z licznymi organizacjami pozarządowymi. Celem 
współpracy było maksymalne rozszerzenie oferty Ośrodka i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu poszczególnych grup klientów.  

W 2021 r. Ośrodek, w związku kontynuacją porozumienia z Fundacją „JEDEN 
DRUGIEMU” z siedzibą przy ul. Strużańskiej 22 w Stanisławowie Pierwszym, kierował 
osoby i rodziny pozostające w trudnej sytuacji życiowej, uprawnione do korzystania ze 
świadczeń pomocy społecznej, do prowadzonego na terenie Woli sklepu socjalnego. 
Osoby skierowane mogły dokonywać niezbędnych zakupów wysokiej jakości artykułów 
pierwszej potrzeby (artykuły spożywcze, chemię gospodarczą, środki czystości ) za cenę 
niższą od ceny rynkowej. Możliwość korzystania z tej formy pomocy efektywnie obniża 
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koszty codziennego utrzymania osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, 
zapewniając możliwość samodzielnego wyboru towaru. Ponadto Fundacja proponuje 
osobom skierowanym do sklepu możliwość korzystania z prowadzonych przez Fundację 
projektów społecznych wspierających funkcjonowanie społeczne (np. pomocy wzajemnej). 
W 2021r. wydano 160 skierowań, dzięki którym z pomocy sklepu socjalnego skorzystało 
289 osoby.  

Ośrodek współpracował również z Caritas Archidiecezji Warszawskiej. W ramach 
współpracy wydano 1094 skierowań na pakiet zawierający środki czystości. Z pomocy tej 
skorzystały 1798 osoby. Współpraca ta będzie także realizowana w 2022 r.  

Ośrodek współpracował również z Caritas Archidiecezji Warszawsko Praskiej. W 
ramach współpracy wydano 146 skierowań na odbiór pakietu żywnościowego. 

W ramach współpracy skierowano również 69 osoby do otrzymania pomocy w formie karty 
na zakupy w sklepie Biedronka. Każda karta ładowana była co miesiąc kwotą 150 zł. Ze 
wsparcia w tej formie skorzystały osoby powyżej 60roku życia, których dochód był poniżej 
1 100 zł netto. Osoby z tej formy wsparcia korzystały do końca stycznia 2021 r.  

 

8.5 REALIZACJA PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH 

 

W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola realizował prace społecznie 
użyteczne (PSU), we współpracy z Urzędem Pracy m.st. Warszawy. 

Do prac społecznie użytecznych wytypowano 10 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w 
Urzędzie Pracy m.st. Warszawy bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy OPS. 
Osoby te potrzebowały szczególnego wsparcia w powrocie na rynek pracy, poprzez 
zapewnienie im możliwości wykonywania prac społecznie użytecznych w ograniczonym 
wymiarze w kilku placówkach na terenie Dzielnicy Wola. 

Prace społecznie użyteczne trwały od maja do listopada (7 miesięcy) w wymiarze nie 
większym niż 10 godzin tygodniowo/40 godzin w miesiącu dla jednej osoby. 

Celem prac społecznie użytecznych było zmniejszenie liczby osób długotrwale 
bezrobotnych poprzez przywrócenie ich do aktywności zawodowej. Ponadto założono, że 
podjęcie prac społecznie użytecznych: 

- zapobiegnie wykluczeniu społecznemu dzięki funkcjonowaniu uczestników w nowym 
środowisku pracy, 

- zmotywuje uczestników do zmiany stylu życia poprzez wzmacnianie poczucia 
odpowiedzialności za wykonywane zadania, 

- pobudzi aktywność do zmiany swojej sytuacji zawodowej - do poszukiwania pracy po 
zakończeniu programu, do korzystania ze wsparcia specjalisty ds. reintegracji 
zawodowej, do udziału w innych projektach/przedsięwzięciach OPS związanych z 
aktywizacją społeczno - zawodową, 

- pozytywnie wpłynie na relacje z innymi członkami rodzin uczestników, 

- ograniczy potrzebę korzystania z pomocy materialnej OPS. 

Wdrażanie prac społecznie użytecznych rozpoczęto od zawarcia porozumień pomiędzy 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola, a Urzędem Pracy oraz placówkami na Woli 
realizującymi PSU, a następnie skierowano wyznaczonych uczestników na badania 
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lekarskie. Ponadto każdy uczestnik PSU został przeszkolony w zakresie BHP w miejscu 
świadczenia PSU. 
W 2021 r. prace społecznie użyteczne realizowano na terenie dzielnicy Wola w 
następujących placówkach: 

- Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, ul. Esperanto 5 (5 osób), 

- Szkoła Podstawowa nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskie ul. Grenady 16 (1 osoba), 

- Szkoła Podstawowa nr 351 im. Bolesława Prusa ul. Jana Olbrachta 48/56 (1 osoba), 

- Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90 (3 osoby). 

W procesie rekrutacji wzięło udział 35 osób wytypowanych przez pracowników socjalnych 
(bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku), 22 osoby zostały 
zgłoszone do programu. Część osób nie została dopuszczona do wykonywania pracy 
przez lekarza medycyny pracy; kilka osób zrezygnowało w trakcie wykonywania pracy, 
ostatecznie 14 uczestników podjęło pracę. Z dniem 30 listopada prace społecznie 
użyteczne ukończyło ostatecznie 8 osób. 

Łącznie uczestnicy prac społecznie użytecznych przepracowali w okresie maja do listopada 
1047 godzin, za które przyznano świadczenie finansowe z tytułu świadczenia prac 
społecznie użytecznych w kwocie łącznej 9 416,10 zł. 

Pracownik OPS (specjalista reintegracji zawodowej) pozostawał w kontakcie z placówkami, 
w których realizowane były prace społecznie użyteczne. Większość uczestników PSU 
relacjonowała, że w miejscach pracy panowała życzliwa atmosfera, praca dostosowana 
była do ich możliwości fizycznych I zdrowotnych, oni sami zaś spotkali się z ciepłym 
przyjęciem ze strony zarówno stałych pracowników, jak i przełożonych. Mimo, że klienci 
OPS wykonywali prace społecznie użyteczne na podstawie kontraktu socjalnego, 
większość osób zgłaszała, iż czuli się u pracodawców jak pełnoprawni pracownicy danej 
instytucji. 

Program prac społecznie użytecznych koordynowany był przez pracownika ds. reintegracji 
zawodowej, który ponadto od maja do grudnia przeprowadził 106 konsultacji zawodowych 
(110, 5 godzin zegarowych)  z 25 klientami Ośrodka. 

 

8.6 ORGANIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

 

W 2021 r. 2 pracowników socjalnych uczestniczyło w 7 spotkaniach online w ramach 
Partnerstwa Lokalnego PLUM. Na spotkaniach tych ustalano zasady partnerstwa, 
dyskutowano o aktywności partnerów w ramach PLUM oraz projektach mieszkańców 
realizowanych na rzecz społeczności lokalnej. Omawiano także działania na rzecz całej 
dzielnicy, chociażby przez udział w konsultacjach dotyczących funkcjonowania 
Współdzielnika czyli Miejsca Aktywności Lokalnej założonego wspólnie przez Wolskie 
Centrum Kultury oraz Centrum Handlowe Wola Park, czy dyskutując o placówkach 
znajdujących się na terenie naszej dzielnicy, poznając ich charakterystykę i ofertę. 

Pracownicy socjalni przeprowadzili 8 indywidualnych konsultacji telefonicznych z 
mieszkańcami Ulrychowa. Były to konsultacje socjalne dotyczące kwestii formalnych, 
związanych z korzystaniem ze świadczeń z tut. OPS oraz dotyczyły przedstawienia oferty 
pomocowej Ośrodka. 
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W ramach „Sieciowania partnerstw” czyli spotkań z warszawskimi partnerstwami 
pracownicy brali udział w 2 spotkaniach online, które polegały na poznaniu sytuacji, 
doświadczeń, rozwiązań stosowanych przez inne partnerstwa warszawskie, nawiązaniu 
relacji z przedstawicielami i przedstawicielkami obecnymi na spotkaniu partnerstw, 
budowaniu bazy kontaktów oraz wspólnym omawianiu konkretnych sytuacji, wyzwań 
poszczególnych partnerstw. 

 

8.7 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ, W TYM WSPARCIE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA 
KWARANTANNIE I IZOLACJI DOMOWEJ 

 

Pracownicy OPS kontaktowali się telefonicznie oraz wysyłali SMS-y do osób 
rozpoczynających kwarantannę i izolację w celu przedstawienia oferty OPS pomocowej w 
realizacji podstawowych potrzeb życiowych: zakup niezbędnych produktów spożywczych w 
przypadku osób, które nie są w stanie skorzystać w tym zakresie z internetu oraz telefonu 
lub nie mogą liczyć na wsparcie członków rodziny, sąsiadów itp., zakup leków (osoby 
zainteresowane otrzymywały numery telefonów do apteki, która zawarła w tym zakresie 
porozumienie z m.st. Warszawa). Ponadto, pracownicy pomagali w ustaleniu własnych 
zasobów i możliwości umożliwiających poradzenie sobie z sytuacją izolacji/kwarantanny. 
Wiele rozmów miała charakter informacyjny, ponieważ pracownicy wyjaśniali, czym jest 
kwarantanna i izolacja oraz w bardzo wielu przypadkach pracownicy OPS byli osobami, od 
których mieszkaniec Woli otrzymał informację o tym, że przebywa na kwarantannie/izolacji 
oraz w oparciu o dane z Sanepidu, jak długo powinien pozostać w domu. 

Proponowano także pomoc psychologiczną, z tej formy wsparcia skorzystało 24 osoby, co 
może mieć związek z faktem, że w porównaniu z sytuacją z początku pandemii w 2020 r. , 
mieszkańcy mogli odpowiednio przygotować się na okres izolacji/kwarantanny, posiadali 
informacje na temat procedur Sanepidu oraz mogli korzystać z oferty wsparcia 
psychologicznego, dostępnej w placówkach publicznych i na rynku komercyjnym. 

Osoby bardzo dziękowały za telefon/sms, wskazując, że OPS jest jedyną instytucją, która 
interesuje się ich losem. Dzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z przebiegiem 
zachorowania oraz aktualną sytuacją życiową. Zapewniali, że informacja, iż w przypadku 
problemów mają się do kogo zwrócić zwiększa poziom poczucia bezpieczeństwa w tak 
trudnej sytuacji jaką jest pandemia. 

W związku z bardzo dużą liczbą osób rozpoczynających kwarantannę i izolację od 
listopada wysyłano tylko smsa z kluczowymi informacjami i numerem telefonu do 
pracownika OPS, Zespołu Pierwszego Kontaktu oraz do Sanepidu dla osób potrzebujących 
wsparcia. Rozmowy prowadzone były wówczas tylko z osobami, które oddzwoniły na SMS-
a. 

Poniższa tabela obrazuje dane liczbowe, dotyczące rozmów telefonicznych 
(informacyjnych, wspierających) z osobami w izolacji i kwarantannie oraz wysłanych 
wiadomości sms w okresie od 4 stycznia do 31 grudnia. 

Zadanie to realizowała jedna psycholożka pracująca w prowadzonym przez OPS Klubie 
„Pod Daszkiem" w stosunku do odbywających kwarantannę i izolację Polaków (do marca to 
zadanie obsługiwało 2 pracowników). 
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Inicjowane 
rozmowy 

SMS-y 

Styczeń 1125 234 

Luty 1272 381 

Marzec 504 3682 

Kwiecień 577 1910 

Maj 468 287 

Czerwiec 158 57 

Lipiec 75 72 

Sierpień 128 0 

Wrzesień  320 192 

Październik 165 1562 

Listopad  0 8016 

Grudzień 0 6367 

Razem 4792 22 760 

Tabela 13. Dane liczbowe dot. kontaktów telefonicznych i SMS-ów do osób na kwarantannie i izolacji domowej. 

Pracownicy działającego w Ośrodku Zespołu Pomocy Cudzoziemcom w okresie od 
stycznia do grudnia 2021 r. w rozmowach telefonicznych ustalili sytuację 226 
cudzoziemców, przebywających na kwarantannie, niebędących klientami tut. Ośrodka. 

Osoby te, podobnie jak w ubiegłym roku najczęściej przebywały na kwarantannie w 
związku z wjazdem na terytorium RP w celu wykonywania pracy, podjęcia nauki lub 
połączenia się z rodziną. 

Natomiast osoby przebywające w izolacji domowej w związku z zakażeniem COVID-19 
podawały, że miały wcześniej kontakt z zakażonym członkiem rodziny lub osobą znajomą w 
miejscu pracy lub w szkole. 

Osoby poddane kwarantannie/izolacji domowej najczęściej zgłaszały potrzebę 
zabezpieczenia w żywność poprzez pozyskanie paczki żywnościowej w związku z utratą 
dochodu np. w związku z przeznaczeniem posiadanych środków finansowych na podróż do 
Polski i wynajem mieszkania. Cudzoziemcy wskazywali również, że pozyskali informacje 
przy przekroczeniu granicy, iż pomoc żywnościowa jest obligatoryjna, dla każdego. 

Część osób zgłaszających swoje potrzeby poprzez aplikację podawała, że zgłosiła się w 
ramach testu i sprawdzenia, czy aplikacja działa lub zrobiła to przez pomyłkę. 

Pracownicy udzielali informacji na temat uprawnień cudzoziemców do świadczeń z pomocy 
społecznej, danych teleadresowych organizacji pozarządowych lub sanepidu. Ponadto 
pracownicy tut. OPS motywowali cudzoziemców do wykorzystywania własnych zasobów i 
możliwości, zwłaszcza, że znaczna część osób deklarowała, że w Polsce przebywa od 
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dłuższego czasu, w kraju pochodzenia załatwiali natomiast niezbędne formalności lub 
przebywali na urlopie. 

W sytuacjach wymagających interwencji instytucji pomocowej były rodzinom dostarczane 
paczki żywnościowe. 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy współpracował z Państwową 
Strażą Pożarną, która w razie potrzeby dostarczała wskazanym przez OPS osobom w 
izolacji lub kwarantannie niezbędną pomoc żywnościową pozyskaną przez OPS z Caritas 
Polska lub z programu POPŻ. 

W celu zapewnienia pomocy i wsparcia Seniorom, jako grupie szczególnie narażonej na 
zakażenie COVID-19 pracownicy Ośrodka, w szczególności Ośrodka Wsparcia dla 
Seniorów współpracowali z różnymi instytucjami i organizacjami rozszerzając swój 
dotychczasowy zakres działalności 

• od stycznia 2021 r. pracownicy OWS koordynowali i monitorowali informacje dotyczące 
sposobu rejestracji na szczepienie przeciwko COVID-19, wyjazdowych punktów 
szczepień, transportu na szczepienia, które na bieżąco przekazywali Seniorom oraz 
pracownikom OPS, którzy przekazywali swoim klientom. Codzienne telefony 
pracowników OWS do POPZ, punktów szczepień, na infolinię 989 oraz weryfikacja i 
aktualizacja informacji na stronach gov.pl, 19115, Urzędu Dzielnicy Wola były 
priorytetowym zadaniem OWS. Informacje te telefonicznie, drogą SMS i MMS były na 
bieżąco przekazywane Seniorom. Dzięki temu duża część Seniorów z dzielnicy mogła 
zaszczepić się w dość szybkich terminach. Pracownicy OWS poza przekazywaniem 
bieżących informacji dot. szczepień, jeżeli zachodziła potrzeba pomagali Seniorom 
umawiać terminy szczepień, pomagali również w założeniu profilu zaufania, który 
umożliwił Seniorowi rejestrację elektroniczną na szczepienie. W 2021 pracownicy OWS 
wysłali 1042 SMS oraz 162 MMS dotyczących szczepień, a 126 osobom udzielono 
telefonicznie informacji dot. szczepień; 

• promowanie i zachęcanie Seniorów do szczepień przeciwko COVID 19 to zadanie, 
które pracownicy OWS kontynuowali w całym okresie sprawozdawczym. Od 15 lipca 
2021 r. pracownicy OWS, przygotowywali cykliczne raporty dot. liczby osób 60+, którym 
pracownicy OPS przekazywali informacje o możliwości szczepień przeciwko COVID 19. 
Informacje te do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie były przesyłane 
cyklicznie co dwa tygodnie od 15 lipca 2021 do 23 września, a od 24 września do 2 
listopada co dwa i pół tygodniach; 

• kontynuowana była współpraca z Dzielnicowym Zespołem Wsparcia „Warszawa 
Wspiera”, który 31 marca 2020 r. został powołany w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. W 
ramach współpracy: pracownicy na bieżąco wymieniali się informacjami dot. szczepień, 
transportu na szczepienia; monitorowali pomoc udzielaną przez Wolontariuszy 
seniorom z Programu Wspieraj Seniora; pracownicy OWS w współpracy Dzielnicowym 
Zespołem koordynowali pomoc w transporcie Seniorów na szczepienia; 

• pracownicy OPS na bieżąco współpracowali z różnymi instytucjami i organizacjami w 
celu: rozwiązania problemów klientów, możliwości załatwiania różnych spraw (np. 
wykup leków, organizowania zakupów przez internet i telefon); 

• w ramach funkcjonującego Punktu Informacyjnego udzielanie informacji - odpowiedzi 
na zgłaszane pytania, przekazywanie za pomocą SMS oraz rozmów telefonicznych, 
informacji dotyczących oszustw wynikających z pandemii (na dezynfekcję mieszkania, 
na sprzedaż środków dezynfekujących oraz maseczek ochronnych nasączonych 
środkami usypiającymi), punktów szczepień, dojazdów na szczepienie; 
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• współpraca z Caritas Polska - otrzymanie 40 paczek (20 paczek z art. spożywczymi, 20 
paczek z artykułami chemicznymi); 

• współpraca z wolontariuszami wolskiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego, którzy 
przekazali 22 Seniorom OPS 40 paczek otrzymanych od Caritas Polska; 

• wyszukiwanie, a także przygotowywanie ulotek i materiałów informacyjnych 
dotyczących bieżącej sytuacji w kraju wynikających z pandemii; 

• koordynowanie i monitorowanie Rządowego Programu Wspieraj Seniora, o którym 
szerzej w Części 7.1.1. 

 

8.8 WSKAZANIE KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH OSÓB 
UBEZWŁASNOWOLNIONYCH 

 

W 2021 r. Ośrodek pozyskał 4 nowych kandydatów na opiekunów prawnych, jednak nie 
zaistniała potrzeba wskazania Sądowi żadnej z tych osób, jako kandydata na opiekuna 
prawnego osoby ubezwłasnowolnionej lub kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. 

 

8.9 ORGANIZACJA POMOCY OSOBOM PO RAZ PIERWSZY KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z 
OŚRODKIEM 

 

Pracownicy Zespołu Pierwszego Kontaktu (ZPK), zgodnie z obowiązującym podziałem 
zadań obejmowali swoją pracą osoby zgłaszające się po pomoc z własnej woli oraz osoby 
zgłaszane do pomocy przez inne osoby czy instytucje: 

a) po raz pierwszy, tzn. nie widniejące w rejestrach klientów OPS Wola, 

b) osoby, które w okresie ostatnich dwóch pełnych lat kalendarzowych nie korzystały z 
pomocy i/lub nie kontaktowały się z OPS Wola tj. w latach 2019 - 2020. 

Do zadań  pracowników socjalnych ZPK należało:   

a) profesjonalne budowanie kontaktu z osobą/rodziną zgłaszającą się po pomoc lub 
zgłaszaną do pomocy – w kontakcie bezpośrednim, jak i pośrednim (telefonicznie, 
mailowo, pisemnie), 

b) udzielanie informacji o formach  pomocy świadczonych przez OPS Wola, 

c) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, 

d) udzielanie informacji o kompetencjach i usługach innych instytucji i organizacji 
właściwych do załatwienia sprawy, 

e) kierowanie osób zgłaszających się po pomoc lub zgłaszanych do pomocy do 
określonego działu OPS Wola (po dokonaniu wstępnego rozeznania, w zależności od 
sytuacji, w oparciu  o rozmowy, wizytę w środowisku, wywiad środowiskowy, 
rozpoznanie telefoniczne na  w razie potrzeby we współpracy  z pracownikami innych 
komórek organizacyjnych, a w przypadku złożonej sytuacji klienta – zainicjowanie 
spotkania oraz udział w spotkaniu Zespołu Kwalifikacyjnego), 

f) rozpoznanie środowisk pod kątem wydania opinii na wniosek: klientów (np. żłobek, 
odpracowanie długu, opinie do fundacji), sądów, RPD, RPO, WCPR / PCPR, Wydziałów 
Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, ZGN, ZUS, 
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g) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych/ rozeznań telefonicznych w sprawie 
ustalenia i weryfikacji uprawnień do świadczeń zdrowotnych, świadczeń opiekuńczych, 
świadczenia wychowawczego i „Dobry Start”, 

h) prowadzenie korespondencji z klientami i instytucjami w kwestiach zebrania potrzebnej 
dokumentacji, 

i) prowadzenie bazy danych o usługach świadczonych przez instytucje i organizacje na 
rzecz osób doświadczających rozmaitych trudności życiowych, 

j) pozyskiwanie i weryfikacja informacji o nowych programach, uprawnieniach, ulgach 
dotyczących spraw mieszkańców. 

Liczba zgłoszeń w ZPK w 2021 r. wyniosła 2 650 (dla porównania w 2020 r. było 3 165). 
Zgłoszenia te dotyczyły 2344 spraw (2 847 w 2020 r.) co oznacza to, że w sprawie 
niektórych osób wpływało kilka zgłoszeń np. od innych osób lub instytucji, również w 
odstępie czasowym. 

W liczbie 2 650 zgłoszeń: 

- 1507 dotyczyło kobiet; 904 dotyczyło mężczyzn, a 238 nieustalonych co do płci (kilka 
osób w rodzinie lub zgłoszenia anonimowe). 

- 608 dotyczyło osób, które figurowały w bazie danych Ośrodka i w przeszłości tj. przed 
01.01.2019r. korzystały z pomocy OPS i/lub kontaktowały się z OPS, a  2042 dotyczyło 
osób/rodzin, które nie figurowały w bazie danych OPS (w tym uwzględnione zgłoszenia 
anonimowe z powodu braku danych umożliwiających identyfikację osób/rodzin). 

- 1209 dotyczyło osób poniżej 65 roku życia, aż 1 192 dotyczyło osób powyżej 65 roku 
życia, a 249 dotyczyło zgłoszeń, w których wiek nie był wskazany - ustalenie wieku nie 
było możliwe z uwagi na brak danych (głównie dotyczyło to anonimowych zgłoszeń lub 
takich, które dotyczyły kilku osób w rodzinie). 

Spośród 2 650 spraw: 

• 201 - zgłoszenia osobiste 

• 1948 - zgłoszenia telefoniczne 

• 604 - zgłoszenia pisemne 

• 1 - zgłoszenie za pośrednictwem 19115 

2 650 zgłoszeń dotyczyło ogólnie ujętych problemów: 

- 115 - domów pomocy społecznej (107 w 2020 r.) 

- 692 - usług opiekuńczych (613 w 2020 r.) 

- 437 dot. pomocy finansowej (900 w 2021 r.) 

- 21 dot. wydania opinii w sprawie przyznania miejsca w żłobku, w sprawach 
mieszkaniowych, opinii do fundacji i ZUS. (29 w 2021 r.) 

- 174 dot. pism z sądu (325 w 2021 r.) 

- 70 dot. potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej (113 w 2021r.) 

- 1 141 innych spraw (1078 w 202r.) tj. wniosków  o przeprowadzenie wywiadów w 
sprawie świadczenia wychowawczego i „Dobry Start”, wniosków o stypendium szkolne, 
wieloproblemowe zgłoszenia dot. rozeznania sytuacji osoby/rodziny, zgłoszenia dot. 
pomocy osobom będącym w kwarantannie/izolacji domowej, zgłoszenia w ramach 
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Programu Wspieraj Seniora, dodatkowo nowe świadczenia związane z rządowym 
programem osłonowym oraz Warszawskim Programem Osłonowym). 

Ze wszystkich 2 650 zgłoszeń rozeznanych przez pracowników Zespołu Pierwszego 
Kontaktu przekazano do dalszego procedowania przez pracowników innych działów OPS 
659 spraw, w tym najwięcej 272 do Działu Usług Opiekuńczych, 260 do 3 Działów Pomocy 
Środowiskowej, 130 do Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie, 20 do Działu Pomocy Osobom 
Bezdomnym, 29 do Działu Pracy Socjalnej i Projektów Społecznych i 8 do Działu Realizacji 
Świadczeń i Analiz. 

W pozostałych przypadkach zgłoszenia zostały załatwione przez pracowników ZPK, w tym 
m.in. poprzez udzielenie informacji o uprawnieniach i sposobie realizacji uprawnień lub 
przeprowadzenie wywiadów lub rozeznań telefonicznych w sprawach np. o potwierdzenia 
prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, czy w celu weryfikacji uprawnień do świadczenia 
wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego (wywiady cz. I, VIII i IX). 

 

8.10 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 

REJESTR za 2021 rok: 

zamówień o wartości szacunkowej równej lub wyższej od 30 tys. euro udzielonych w trybie 
zamówienia na usługi społeczne, zamówienia z wolnej ręki - podobnego (dotyczy 
postępowań wszczętych w 2020 r.) 

zamówień o wartości szacunkowej równej lub wyższej od 130 tys. PLN udzielonych w 
trybie podstawowym, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki (dotyczy 
postępowań wszczętych w 2021 r.) 

 
1 Numer postępowania: 

SZP-MBS-351-14/20 
Nazwa postępowania: 
Świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z 
dziećmi realizowanych na podstawie ustawy z 
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020 
r. poz. 821). 

ANEKSY 

 
tryb Art. 138o - zamówienie na usługi społeczne i 

inne szczególne usługi 
 

 
kody CPV 85320000-8  

 
klauzula społeczna nie zastosowano  

 
liczba ofert 3  

 
wybrany wykonawca Fundacja „Zdrowie” 

Aleja Dzieci Polskich 17, 04-730 Warszawa 
 

 
nr umowy OP/WO/01/2021  

 
data podpisania 
umowy 

04.01.2021 r.  

 
termin realizacji 
umowy 

04.01.2021 r. - 18.12.2021 r.  

 
wartość netto umowy 
w PLN 

205 200,00  

 
wartość brutto umowy 
w PLN 

205 200,00  

 
uwagi Cena za 1 godzinę usługi 38,00 PLN brutto, 

kwota netto = kwota brutto 
 

Tabela 14. Dane dotyczące postępowania nr SZP-MBS-351-14/20. 
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2 
Numer postępowania: 
SZP-MBS-351-16/20 

Nazwa postępowania: 
Świadczenie usług kafeteryjnych na rzecz 
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy 

ANEKSY 

 
tryb Art. 138o - zamówienie na usługi społeczne i 

inne szczególne usługi 
 

 
kody CPV 92000000-1  

 
klauzula społeczna nie zastosowano  

 
liczba ofert 2  

 
wybrany wykonawca MyBenefit Sp. z o.o. 

ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 
Wrocław 

 

 
nr umowy OP/WO14/2021  

 
data podpisania 
umowy 

12.03.2021 r.  

 
termin realizacji 
umowy 

12.03.2021 r. – 11.03.2023 r.  

 
wartość netto umowy 
w PLN 

638 800,25 PLN  

 
wartość brutto umowy 
w PLN 

638 800,25 PLN  

 
uwagi kwota netto = kwota brutto  

Tabela 15. Dane dotyczące postępowania nr SZP-MBS-351-16/20. 

3 
Numer postępowania: 
SZP-MBS-351-4/21 

Nazwa postępowania: 
Przebudowa lokalu w budynku 
użyteczności publicznej położonego w 
Warszawie przy ul. Zawiszy 5. Część I - 
wymiana okien, Część II - prace 
rozbiórkowe i demontażowe 

ANEKSY 

 
tryb Podstawowy bez negocjacji art. 275 ust. 

1 ustawy Pzp 
 

 
kody CPV 45000000-7 Roboty budowlane, 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w 
zakresie obiektów budowlanych, 
45421000-4 Instalowanie okien, 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i 
rozbiórki obiektów budowlanych 

Umowa nr 
OP/WO/74/2021 
została 
przedłużona 
aneksem nr 1 z 
dnia 14.12.2021 r. 
do dnia 
21.12.2021 r. 

 
klauzula społeczna Art. 95 ust 1  

 
liczba ofert 2 (cz. I - 1 oferta, cz. II - 1 oferta)  

 
wybrany wykonawca Piotr Sawicki „Art. Maximo” 

ul. Szczęśliwa 2, 05-270 Marki 
 

 
nr umowy cz. I OP/WO/74/2021, 

cz. II OP/WO/75/2021 
 

 
data podpisania 
umowy 

20.10.2021 r.  

 
termin realizacji 
umowy 

cz. I 56 dni od dnia podpisania umowy, 
cz. II 21 dni od dnia podpisania umowy 

 

 
wartość netto umowy 
w PLN 

cz. I 78 341,76 PLN, cz. II 16 040,61 PLN 
łącznie 94 382,37 PLN 

 

 
wartość brutto umowy 
w PLN 

cz. I 96 360,36 PLN, cz. II 19 729,95 PLN 
łącznie 116 090,31 PLN 

 

Tabela 16. Dane dotyczące postępowania nr SZP-MBS-351-4/21. 
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4 
Numer postępowania: 
SZP-MBS-351-5/21 

Nazwa postępowania: 
Dostawa bonów towarowych 
upoważniających osoby uprawnione 
przez Zamawiającego do nabywania 
pełnowartościowych produktów w 
wyznaczonych placówkach handlowych 
znajdujących się w Warszawie 

ANEKSY 

 
tryb Podstawowy bez negocjacji art. 275 ust. 

1 ustawy Pzp 
 

 
kody CPV 30199750-2  

 
klauzula społeczna nie zastosowano  

 
liczba ofert 1  

 
wybrany wykonawca Sodexo Benefits and Rewards Services 

Polska Sp. z o.o. 
ul. W. Rzymowskiego 53, 02-697 
Warszawa 

 

 
nr umowy OP/WO/78/2021  

 
data podpisania umowy 09.11.2021 r.  

 
termin realizacji umowy 12 miesięcy 01.12.2021 r. - 30.11.2022 r.  

 
wartość netto umowy w 
PLN 

168 000,00 PLN  

 
wartość brutto umowy w 
PLN 

168 000,00 PLN  

 
uwagi kwota netto = kwota brutto  

Tabela 17. Dane dotyczące postępowania nr SZP-MBS-351-5/21. 

 
5 Numer postępowania: 

SZP-MBS-351-8/21 
Nazwa postępowania: 
Przebudowa lokalu użyteczności 
publicznej położonej w Warszawie przy 
ul. Zawiszy 5. Część III Przebudowa i 
prace remontowe 

ANEKSY 

 
tryb Zamówienie z wolnej ręki art. 305 ust. 2 

ustawy Pzp 
 

 
kody CPV 45000000-7 Roboty budowlane, 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i 
rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne, 45210000-2 Roboty budowlane 
w zakresie budynków, 45233000-9 
Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni, autostrad, dróg 45311000-0 
Roboty w zakresie okablowania oraz 
instalacji elektrycznych, 45330000-9 
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 
i sanitarne, 45400000-1 Roboty 
wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych, 45410000-4 Tynkowanie, 
45420000-7 Roboty w zakresie 
zakładania stolarki budowlanej oraz 
roboty ciesielskie, 45432130-4 
Pokrywanie podłóg, 45442100-8 Roboty 
malarskie, 45450000-6 Roboty 
budowlane wykończeniowe, pozostałe  
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5 
Numer postępowania: 
SZP-MBS-351-8/21 

Nazwa postępowania: 
Przebudowa lokalu użyteczności 
publicznej położonej w Warszawie przy 
ul. Zawiszy 5. Część III Przebudowa i 
prace remontowe 

ANEKSY 

 
klauzula społeczna Art. 95 ust. 1  

 
liczba ofert 1  

 
wybrany wykonawca Piotr Sawicki „Art. Maximo” 

ul. Szczęśliwa 2, 05-270 Marki 
 

 
nr umowy OP/WO/81/2021  

 
data podpisania umowy 19.11.2021 r.  

 
termin realizacji umowy Zamówienie podstawowe - 35 dni od dnia 

podpisania umowy, opcja - 42 dni od 
złożenia oświadczenia Zamawiającego o 
skorzystaniu z opcji 

 

 
wartość netto umowy w 
PLN 

152 032,52 PLN (w tym zamówienie 
podstawowe - 146 341,46 PLN, opcja - 
5 691,06 PLN) 

 

 
wartość brutto umowy w 
PLN 

187 000,00 PLN (w tym zamówienie 
podstawowe - 180 000,00 PLN, opcja - 
7 000,00 PLN) 

 

 
uwagi   

Tabela 18. Dane dotyczące postępowania nr SZP-MBS-351-8/21. 

 
Wartość udzielonych zamówień klasycznych, o wartości mniejszej niż 130 000 zł, 
wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129, z późn. zm.) z uwagi na wartość 
zamówienia, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1ustawy Pzp wyniosła: 2 365 673,02 PLN. 
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CZĘŚĆ 9 – PODSUMOWANIE ORAZ PLANY I 
ZAMIERZENIA NA ROK 2022 
 

Przez cały 2021 rok trwała epidemia COVID-19, która miała znaczący wpływ na 
organizację pracy i realizację zadań Ośrodka. Ośrodek stawiał sobie za cel utrzymanie 
ciągłości działania i obsługi Klienta w 2021 r., przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznej 
pomocy potrzebującym. Mimo utrudnień związanych z pandemią, w tym absencji 
pracowniczek i pracowników z powodu kwarantanny i izolacji domowej, cel ten udało się 
osiągnąć. Obowiązki realizowane były przez pracowników podzielonych na niespotykające 
się zespoły, a praca realizowana była i w siedzibie i zdalnie - co w przypadku pracowników 
socjalnych oznaczało głównie pracę w terenie. Pracownicy socjalni dokonywali diagnozy 
sytuacji i potrzeb mieszkańców Woli ubiegających się o świadczenia pomocy społecznej 
zarówno w drodze środowiskowego wywiadu rodzinnego w miejscu zamieszkania Klienta, 
jak i w drodze rozeznania telefonicznego potwierdzonego oświadczeniami i dokumentami 
przekazywanymi drogą elektroniczną. Podobnie pracownicy zajmujący się wspieraniem 
rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze lub osób doświadczających 
przemocy, w miarę potrzeb i możliwości realizowali w dni pracy zdalnej zadania w miejscu 
zamieszkania osób wspieranych. Szczególną uwagą Ośrodek obejmował osoby w wieku 
senioralnym, udzielając niezwykle potrzebnego  wsparcia informacyjnego oraz różnych 
innych niezbędnych form pomocy. Codziennie, pracownik Ośrodka kontaktował się z 
osobami przebywającymi w izolacji lub kwarantannie, informując o dostępnych formach 
wsparcia. Kontakt ten był doceniany przez osoby pozostające w tymczasowym zamknięciu 
w domu, osoby te informowały, że rozmowa telefoniczna czy nawet wysłany SMS, dawały 
poczucie bezpieczeństwa, wiedzę, że jest instytucja, osoba, kontakt, z którego można 
skorzystać, w razie potrzeby. Realizacja różnego rodzaju programów i zajęć o charakterze 
tzw. „miękkiego wsparcia” była elastycznie dostosowywana do zasad sanitarnych i zakresu 
obostrzeń, odbywała się zarówno w siedzibach Ośrodka, jak i zdalnie. 

Trzeba przy tym zauważyć, że warunki lokalowe Ośrodka miały znaczący wpływ na 
organizację pracy i niestety jej nie ułatwiały. Ośrodkowi brakuje przestrzeni w 
szczególności na pokoje biurowe, ale również na przyjęcia interesantów. Jest to tym 
bardziej, silnie odczuwane w roku 2022, w związku z nowymi obowiązkami Ośrodka, 
wynikającymi z potrzeby udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy, którzy opuścili swój kraj z 
powodu konfliktu zbrojnego na jego terytorium. 

Niewątpliwie, najważniejszym wyzwaniem na rok 2022  jest bieżąca, prawidłowa i 
skuteczna realizacja zadań Ośrodka na rzecz mieszkańców Dzielnicy Wola i osób w 
kryzysie bezdomności, tj. dotychczasowych Klientów Ośrodka, przy jednoczesnym 
zapewnieniu niezbędnego wsparcia obywatelom Ukrainy, którzy po opuszczeniu swojego 
kraju, z powodu konfliktu zbrojnego na jego terytorium, znaleźli schronienie na terenie 
Dzielnicy Wola. Wymaga to nie tylko wielkiego zaangażowania wszystkich aktualnie 
zatrudnionych pracowników Ośrodka, ale także stworzenia warunków do realizacji zadań 
na rzecz nowej grupy osób, w tym pozyskania lokalu i dodatkowej kadry. Pomoc 
obywatelom Ukrainy obejmować będzie co najmniej informowanie o uprawnieniach i 
możliwościach, udzielenie jednorazowej zapomogi finansowej w wysokości 300 zł na 
osobę, pomoc psychologiczną, zapewnienie obiadów szkolnych dla dzieci z Ukrainy, 
pomoc w znalezieniu miejsca pobytu, udzielanie zasiłków i stypendiów szkolnych, a także 
świadczeń pomocy społecznej, w tym także pracy socjalnej i poradnictwa, mającego na 
celu odnalezienie się w nowej rzeczywistości, aktywizację zawodową, usamodzielnienie. 
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Realizacja zadań wymagać będzie licznych i systematycznych  decyzji organizacyjnych i 
merytorycznych. Aktualnie trudno przewidzieć pełen  zakres pomocy dla obywateli Ukrainy 
i liczbę osób, której pomoc ta będzie potrzebna, ale grupa nowych Klientów może 
dorównać wielkością grupie osób, którym Ośrodek udzielił wsparcia w 2021 r. 

Mamy również na uwadze, że wyzwaniem będzie realizacja zadania polegającego na 
udzieleniu schronienia osobom w kryzysie bezdomności. Aktualne umowy dotacyjne dla 
organizacji prowadzących schroniska skończą się w listopadzie 2022 r. W związku ze 
zmianami prawnymi określającymi minimalne standardy schronisk dla osób bezdomnych i 
schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi należy spodziewać się 
zmniejszenia liczby dostępnych miejsc w schroniskach. W związku z powyższym przed 
pracownikami Ośrodka stanie zadanie rozstrzygnięcia w krótkim czasie wniosków o 
udzielenie od 1 grudnia 2022 schronienia, przy mniejszej liczbie miejsc. 
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