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I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY WOLA

WOLAWOLAWOLAWOLA

1. POŁOŻENIE I 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. Rejony położone bliżej Śródmieścia – gęsta zabudowa, zaś tereny zachodnie
dzielnicy  -  z  dużymi  terenami  parkowymi:  Lasek  na  Kole,  Park  Moczydło,  Park
Szymańskiego, Park Sowińskiego. Wola to dzielnica z bogatą historią, których świadectwem
są  pomniki, cmentarze i liczne zabytki.  Na dzisiejszy wygląd Woli, największy wpływ miał
okres  dwudziestolecia  międzywojennego – rozwój  przemysłu  ciężkiego – powstały  liczne
wielkie  fabryki  zakłady  przemysłowe,  a  następnie  okres  powojenny,  kiedy  to  Wola  była
dzielnicą robotniczą – tzw. ”czerwona Wola”. W ostatnich latach Wola zmieniła swoje oblicze.
Likwidowane  są  powoli  zaniedbania  architektoniczne.  W miejsce  starych fabryk  powstają
centra biznesu, handlu i usług, a przedwojenne kamienice są  kapitalnie remontowane lub
w ich miejsce powstają nowoczesne gmachy. W efekcie Wola staje się dzielnicą kontrastów,
gdzie relikty historii sąsiadują z nowoczesną infrastrukturą.

2. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA

Według  danych  Urzędu  Statystycznego  w  Warszawie  (stan  na  dzień  30  marca
2009 r.)  na  Woli  mieszka  138.152  mieszka ńców,  tj.  8,07%  mieszka ńców  Warszawy.
Liczebniejsze  od Woli  według powyższego zestawienia  są  tylko trzy dzielnice:  Mokotów,
Praga Południe i Ursynów. 

Natomiast  wg.  danych  Delegatury  Biura  Administracji  i  Spraw  Obywatelskich
Dzielnicy  Wola  wg  stanu  na  dzień  31.12.2009 r.  Dzielnicę  zamieszkuje  134.157
mieszka ńców.

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

Można zatem na podstawie powyższych danych zaobserwować tendencję spadkową
liczebności naszej Dzielnicy. Na wskazaną różnicę ilości mieszkańców Dzielnicy Wola może
mieć jednak wpływ także metodologia liczenia mieszkańców, w szczególności brak danych

Sprawozdanie OPS Wola za rok 2009 3



Delegatury  Biura  Administracji  i  Spraw  Obywatelskich  Dzielnicy  Wola  o  liczbie  osób
mieszkających na terenie Dzielnicy Wola bez stałego lub czasowego zameldowania.

W  poniższych  tabelach  przedstawiono  dane  uzyskane   z  Delegatury  Biura
Administracji i Spraw Obywatelskich Dzielnicy Wola dotyczące mieszkańców Dzielnicy Wola
z uwzględnieniem wieku, płci oraz dzieci wg. wieku. Dane te obrazują stan na 31.12.2009 r.
oraz dla porównania podano dane ze stanem na 31.12.2007 i 31.12.2008 r.

Liczba mieszkańców Dzielnicy Wola wg pobytu

2007 r 2008 r. 2009 r
Pobyt stały 131.920 130.791 129.798
Pobyt czasowy 4.648 4.538 4.359
Razem 136.568 135.329 134.157

STRUKTURA MIESZKAŃCÓW WG PŁCI

Liczba mieszkańców z podziałem na płeć uwzględniając charakter pobytu

2007 r 2008 r 2009 r
Podział Liczba 

Kobiet
Liczba

Mężczyzn
Liczba
Kobiet

Liczba
Mężczyzn

Liczba
Kobiet

Liczba
Mężczyzn

Pobyt stały 73.957 57.963 72.909 57.882 72.360 57.438
Pobyt czasowy 2.609 2.039 2.513 2.025 2.476 1.883
Razem 76.566 60.002 75.422 59.907 74.836 59.321

Wśród mieszkańców Dzielnicy Wola przeważają kobiety, których przewaga związana
jest dłuższym okresem życia.

STRUKTURA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI

Liczba mieszkańców z podziałem na wiek i płeć

2007 r 2008 r 2009 r
Kobiety M ężczyźni Kobiety M ężczyźni Kobiety M ężczyźni

Dzieci (0-18 lat) 8.863 9.041 8.784 8.955 8.703 8.890
Osoby w wieku
produkcyjnym
(pow. 18 roku
życia)

42.580 40.140 41.487 40.318 41.184 40.030

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

25.123 10.821 25.151 10.634 24.949 10.401

Razem 136.568 135.329 134.157

Udział procentowy mieszkańców zarówno w grupach wiekowych jak i z podziałem na płeć
w stosunku do wszystkich mieszkańców

2007 r 2008 r 2009 r
Kobiety M ężczyźni Kobiety M ężczyźni Kobiety M ężczyźni

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

31,18 % 29,39 % 30,66 % 29,79 % 30,70% 29,84%
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2007 r 2008 r 2009 r
Kobiety M ężczyźni Kobiety M ężczyźni Kobiety M ężczyźni

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

18,40 % 7,92 % 18,58 % 7,86 % 18,59% 7,75%

Razem wg płci 56,07 % 43,93 % 55,73 % 44,27 % 55, 78% 44,22 %
Udział  procentowy  mieszkańców  w  grupach  wiekowych  w  stosunku  do  wszystkich
mieszkańców

2007 r 2008 r 2009 r
Dzieci (0-18 lat) 13,11 % 13,11 % 13,11 %

(17 593)
Osoby w wieku
produkcyjnym (pow. 18
roku życia)

60,57 % 60,45 % 60, 54%
(81 214)

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

26,32 % 26,44 % 26,35%
(35.350)

DZIECI – PODZIAŁ WG WIEKU

Liczba dzieci z podziałem na wiek 

Wiek dzieci 2007 r 2008 r 2009 r
0-6 lat 6.113 6.356 6.745

7-12 lat 5.091 5.007 4.950
13-18 lat 6.700 6.376 5.898
Razem 17.904 17.739 17.593

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

Grupa osób w wieku produkcyjnym pow. 18 roku życia to grupa najliczniejsza bo, aż
60,54 % w stosunku do wszystkich mieszkańców. W grupie tej występują osoby nie tylko
czynne zawodowo ale również  młodzi ludzie kontynuujący naukę, osoby niepełnosprawne
niezdolne  do  pracy,  osoby  będące  na  zasiłku  przedemerytalnym  jak  również  osoby
bezrobotne.

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

Zarejestrowani w RUP bezrobotni mieszkańcy Dzielnicy Wola stanowią 9,23 % bezrobotnych
mieszkańców Warszawy.

Według stanu na dzień 31.12.2008 r. w Rejonowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych
było 2.963  bezrobotnych mieszkańców Woli tj. o 1.053 osoby więcej niż w 2008 r. i  o 31
więcej niż w 2007r (w 2008 r. widoczny był zdecydowany spadek liczby osób bezrobotnych,
w stosunku do lat ubiegłych oraz roku 2009), w tym:

• 842 osoby długotrwale bezrobotne 

• 979 osób powyżej 50 roku życia
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• 310 osób do 25 roku życia

• 875 osób bez kwalifikacji zawodowych

• 524 osoby bez doświadczenia zawodowego

• 1330 osób bez wykształcenia średniego,

• 281 osób samotnie wychowujących dziecko ( do 18 roku życia)

• 169 osób niepełnosprawnych

• 689 z prawem do zasiłku dla bezrobotnych

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

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

Edukacja przedszkolna i szkolna 

W tabeli zamieszczonej  poniżej przedstawiono dane uzyskane z Wydziału Oświaty
i Wychowania Dzielnicy Wola dotyczące ilości  placówek przedszkolnych i  szkolnych wraz
z liczbą  dzieci/uczniów  na  poszczególnych  poziomach  nauczania  ze  stanem  na
31.12.2009 r. 

Rodzaje placówek Ilo ść placówek Liczba dzieci/uczniów
Przedszkola 27 2.875
Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych 21 458

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

14 4.184

Gimnazjum ( w tym 2 gimnazja
integracyjne w zespołach
szkół) 

9 2.605

Licea 9 4.810
Zespoły szkół
(ponadgimnazjalne) 8 3.740

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

1 275

Centrum Kształcenia
Ustawicznego 1 878

Razem 67 19.825

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

Przy ul. Brożka 26 działa Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Umożliwia on młodzieży
z zaburzeniami zachowania realizację obowiązku szkolnego tylko na poziomie gimnazjum.
W roku  szkolnym  2009/2010  została  tymczasowo  zawieszona  działalność  Szkoły
Podstawowej  nr  331.Placówka  posiada  internat,  w  którym  może  przebywać  76
wychowanków. Placówka podlega pod Biuro Edukacji Urzędu Warszawy.
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Na terenie Dzielnicy Wola działają  także placówki edukacji pozaszkolnej tj.  Zespół
Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej (w skład którego wchodzą Młodzieżowy Dom Kultury
oraz V Ogród Jordanowski) oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 6. Placówki te mają
istotny wkład w zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Od 2008 r. na terenie
Dzielnicy działają dwa Kluby Młodzieżowe: jeden przy ul. Płockiej 43, drugi w Zespole Szkół
Nr  61  przy  ul.  Elekcyjnej  21/23.  Są  to  placówki  alternatywne  dla  podwórka,  zajmujące
znaczące  miejsce  w  atrakcyjnym  zagospodarowaniu  czasu  wolnego,  podczas  którego
młodzież może znajdować i realizować swoje pasje i marzenia co znacznie zwiększa szansę
na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz przyczynia się do promowania zdrowego
stylu życia.

Publiczna słu żba zdrowia

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

Kultura

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

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

Kultura fizyczna

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

Placówki pomocy społecznej

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

• 1 niepubliczny i 3 publiczne Domy Pomocy Społecznej,

• 2 Domy Dziecka, 

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 

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

• 2 Kluby Gimnazjalisty

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

• poradnia zdrowia dla bezdomnych prowadzona przez Stowarzyszenie „Lekarze
Nadziei”,
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• wolskie placówki integracyjne:  2 placówki Warsztatów Terapii  Zajęciowej  dla osób
niepełnosprawnych  intelektualnie,  Specjalistyczne  Centrum  Rehabilitacji  dla  dzieci
z zaburzeniami neurorozwojowymi i motorycznymi.

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

Na Woli ma swoją siedzibę:  Urząd Pracy m. st. Warszawy oraz Wojewódzki Urząd
Pracy.

Partnerem  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  i  innych  publicznych  instytucji  pomocy
społecznej są organizacje pozarządowe, które realizują zadania w zakresie pomocy osobom
chorym, niepełnosprawnym, starszym, bezdomnym, uzależnionym, więźniom, bezrobotnym,
rodzinom niewydolnym i dysfunkcyjnym a szczególnie dzieciom. Funkcjonują także związki
zrzeszające seniorów i kombatantów.
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II. ZADANIA OŚRODKA I PODSTAWY PRAWNE JEGO FUNKCJONOWANIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Ustawa o rachunkowości (D. U. Z 2002, Nr 76 poz. 694)
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• Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz.
1954 ze zm.)

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

Do podstawowych zadań Ośrodka należy m.     in.  :

• organizowanie pomocy społecznej  na terenie Dzielnicy Wola, w tym rozeznanie
potrzeb  mieszkańców,  tworzenie  diagnozy  problemów  społecznych  na  terenie
Dzielnicy Wola,  udzielanie  mieszkańcom dzielnicy informacji  o  przysługujących im
uprawnieniach  z  zakresu  pomocy  społecznej,  przyznawanie  pomocy  finansowej
i rzeczowej,  dożywianie  dzieci,  sprawianie  pogrzebów,  organizowanie  pomocy
usługowej, udzielanie poradnictwa specjalistycznego socjalnego, psychologicznego,
pedagogicznego, rodzinnego i prawnego w tym dla rodzin naturalnych i zastępczych,
świadczenie  pracy  socjalnej,  organizowanie  wsparcia  dla  rodzin  zastępczych,
prowadzenie  grupowych  form  wsparcia  i  ośrodków  wsparcia,  udział  w  tworzeniu
gminnego  systemu  profilaktyki  i  opieki  nad  dzieckiem  i  rodziną,  sporządzanie
sprawozdawczości,  współpraca  z  powiatowym  urzędem  pracy  w  zakresie
upowszechniania  ofert  pracy  oraz  informacji  o  wolnych  miejscach  pracy,
upowszechniania  informacji  o  usługach poradnictwa zawodowego i  o  szkoleniach,
organizowanie  oparcia  społecznego  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi
i niepełnosprawnych  intelektualnie  poprzez  prowadzenie  środowiskowego  domu
samopomocy dla osób psychicznie chorych i  klubu dla osób z dysfunkcją  zdrowia
psychicznego,  organizację  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób
psychicznie  chorych,  udzielanie  specjalistycznego poradnictwa,  a  także udzielanie
świadczeń finansowych i rzeczowych

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

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

• Przygotowanie  i realizacja projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego.

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

OPS zgodnie z zamierzeniami realizował w 2009 r. (we współpracy i przy wsparciu
Zakładu  Gospodarowania  Nieruchomościami  w  Dzielnicy  Wola)  zadanie  inwestycyjne
„Modernizacja lokalu przy Bema 91 na potrzeby OPS” polegające na adaptacji pomieszczeń
w tzw.  ”nowej  części”  siedziby  przy ul.  Bema 91 na potrzeby  OPS.  W lokalu,  w którym
wcześniej mieścił się sklep z glazurą, udało się stworzyć warunki lokalowe dla dwóch działów
OPS, a ponadto niezbędnej składnicy akt. Ogromne nagromadzenie dokumentacji (przede
wszystkim  akt  osobowych  osób  korzystających  ze  świadczeń,  ale  także  dokumentacji
finansowo-  księgowej)  wymagało  stworzenia  specjalnych  warunków ich  przechowywania,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz.U. Z 2006, nr 97, poz. 673) oraz rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16
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września  2002  r.  w  sprawie  postępowania  z  dokumentacją,  zasad  jej  klasyfikowania
i kwalifikowania  oraz  zasad  i  trybu  przekazywania  materiałów archiwalnych  do  archiwów
państwowych (Dz.  U.  Z 2002, nr  167,  poz.  1375).  Realizacja zadania przyczyniła  się  do
stworzenia lepszych warunków pracy pracownikom Ośrodka.

Nowym zadaniem realizowanym przez Ośrodek było utworzenie Ośrodka Wsparcia
dla Seniorów- realizacja zadania została szerzej omówiona w rozdziale VIII sprawozdania. 

Ponadto  Ośrodek  podjął  się  we  współpracy  z  Wydziałem  Spraw  Społecznych
i Zdrowia  przygotowania,  wdrażania  i  realizacji  projektu  pn.  Wolskie  Zespoły
Interdyscyplinarne, a następnie pełnienia roli lidera Wolskich Zespołów Interdyscyplinarnych.
Pracownik  OPS  pełni  rolę  koordynatora  projektu.  Projekt  jest  innowacyjnym  działaniem
w zakresie  pomocy  rodzinie  dotkniętej  przemocą  domową.  Istotą  jego  jest  usprawnienie
i podniesienie  skuteczności  współpraca lokalnych służb,  instytucji  i  organizacji  w zakresie
pomocy rodzinie. 

Kolejny,  czwarty rok Ośrodek Pomocy Społecznej  Dzieciny Wola m. st.  Warszawy
realizował  projekty  współfinansowane  ze  środków  EFS,  w  tym  drugi  rok  tzw.  projekt
„systemowy” pn „Wola Aktywnej Integracji”. Znaczące trudności w realizacji pierwszej edycji
tego projektu w 2008 r. (związane z brakiem współpracy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania
Projektów  Unijnych,  na  skutek  problemów  organizacyjnych  Jednostki)  spowodowały
rezygnację ze współpracy z Ośrodkiem trzech pracowników zarządzających projektem (tzw.
koordynatora  projektu,  jego  asystenta  oraz  „rozliczeniowca”  projektu),  co  wiązało  się
z koniecznością  stworzenia w 2009 r. nowego zespołu zarządzającego realizacją  projektu.
Mimo tych trudności, realizację projektu w 2009 r. oceniamy jako mniej problemową  niż w
2008  r.,  udało  się  zakończyć  projekt  osiągnięciem  zamierzonych  wyników  i  realizacją
zaplanowanych działań.

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

1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJ Ą

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

Lp. Nazwa komórki organizacyjnej Siedziba Ilość
pracowników

Ilość
etatów

1. Dział Pomocy Środowiskowej I ul. Bema 91 12 12,00

2. Dział Pomocy Środowiskowej II ul. Bema 91 13 13,00

3. Dział Pomocy Środowiskowej III ul. Bema 91 13 13,00

4. Dział Pomocy Środowiskowej IV ul. Bema 91 13 13,00

5. Dział Realizacji Świadczeń i Analiz ul. Bema 91 9 8,90

6. Dział Pomocy Specjalistycznej ul. Karolkowa 58 „A” 12 11,00

7. Dział Oparcia Społecznego ul. Żytnia 75/77 13 13,00

8. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów ul. Zawiszy 5 4 4,00

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

10. Dział Kadr i Administracji ul. Bema 91 11 10,70

11. Zespół ds. realizacji projektu EFS ul. Karolkowa 58 „A” 6 6,00

12. Samodzielne stanowisko ds. zamówień
publicznych

ul. Bema 91 1 1,00

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

116 113,60
Komórki organizacyjne OPS Wola i zatrudnienie pracowników

Zasadniczą zmianą w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola
m. st. Warszawy było utworzenie, zgodnie z prezentowanymi w roku 2008 planami, Ośrodka
Wsparcia dla Seniorów. Ośrodek powstał w lokalu przy ul. Zawiszy 5. W lokalu tym wcześniej
mieściła się Filia nr II Ośrodka. Szczegółowe informacje na temat działalności tego Ośrodka
zaprezentowane są rozdziale VIII niniejszego sprawozdania. 

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

2. STAN ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW

W Ośrodku Pomocy Społecznej  Dzielnicy  Wola m.  st.  Warszawy zatrudnionych było  wg
stanu na dzień 31.12.2008 r. 112 pracowników na 107,95 etatach, natomiast wg stanu na
dzień 31.12.2009 r.: 116 pracowników na 113,60 etatach. 
Stan  zatrudnienia  w  Ośrodku  nie  zmienił  się,  mimo  zdiagnozowanych  potrzeb  w  tym
zakresie.  Wzrost zatrudnienia o 4osoby wiązał  się  z  utworzeniem Ośrodka Wsparcia dla
Seniorów w lokalu przy ul. Zawiszy 5 

Ponadto w działalności Ośrodka zaangażowane były:

• 3 osoby bezrobotne odbywające staż absolwencki,  skierowane przez Urząd Pracy
m. st. Warszawy,
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• 3 osoby skierowane przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych, odbywające
praktyki zawodowe o specjalności pracownik socjalny,

• 14  osób  skierowanych  przez  uczelnie  w  celu  odbycia  praktyk  studenckich  –
z Akademii  Pedagogiki  Specjalnej  -  12  osób,  z  Uniwersytetu  Warszawskiego  –
1 osoba, z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej - 1 osoba. 

Na dzień 31 grudnia 2009 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej pracowali:

Dyrektor,  zastępca  dyrektora,  główny  księgowy,  zastępca  głównego  księgowego,  9
kierowników  działów,  10 starszych  specjalistów  pracy  socjalnej,  16 specjalistów  pracy
socjalnej, 12 starszych pracowników socjalnych, 18 pracowników socjalnych, 2 specjalistów
pracy  z  rodziną,  1 specjalista  reintegracji  zawodowej,  11 starszych  inspektorów,  8
inspektorów,  2 starszych księgowych,  1 starszy opiekun,  2 starszych instruktorów terapii
zajęciowej,  2 instruktorów terapii  zajęciowej,  2 terapeutów,  5 psychologów,  1 pedagog,  1
pielęgniarka, 2 konsultantów, 1 główny specjalista, 1 starszy specjalista, 1 starszy specjalista
ds. bhp, 1 informatyk, 2 pracowników gospodarczych i 1 konserwator. 

W tzw. „rejonach opiekuńczych” zatrudnionych było 49 pracowników socjalnych (w tym, 5
pracowników,  do  których  obowiązków  należy  koordynowanie  usług  opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 3 pracowników, do których obowiązków należy
udzielanie pomocy osobom bezdomnym), tj. 42,3% wszystkich pracowników zatrudnionych
w Ośrodku. 

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

• 84  osoby – 72,40%  ma  wykształcenie  wyższe  (przede  wszystkim  pedagogiczne,
politologiczne,  psychologiczne,  socjologiczne,  resocjalizacyjne,  prawne
i ekonomiczne)

• 17  osób – 14,7%  ma  wykształcenie  średnie  pomaturalne  (przede  wszystkim
w zakresie pracy socjalnej),

• 12 osób – 10,30%  ma wykształcenie  średnie,

• 3 osoby – 2,60%  ma wykształcenie zawodowe  i niższe.

W roku 2009 podnosiło kwalifikacje:

• w ramach studiów podyplomowych – 6 pracowników, 

• w ramach studiów magisterskich i licencjackich – 6 pracowników,

• w ramach długoterminowych szkoleń – 3 pracowników

W  celu  podniesienia  kwalifikacji  i  wymiany  doświadczeń  pracowników  oraz  w  celu
podniesienia  standardu  działalności  Ośrodka  w  2009  roku  57  pracowników OPS wzięło
udział w 86 szkoleniach /konferencjach/ seminariach i tzw. grupach roboczych, m. in.:

• Planowanie zamówień publicznych 

• IV Forum Przetargów Publicznych

• V Międzynarodowa Konferencja na temat – Stop przemocy

• XVIII Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy
Społecznej „ FORUM”

• Zasady rozliczania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

• Przedsiębiorstwa społeczne – mazowieckie modele działania 
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• Zmiany w zasiłkach chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych od 1 stycznia 2009
i  2010  oraz  zmiany  w  zasadach  ustalania  podstawy  wymiaru  składek  na
ubezpieczenia  społeczne  i  zdrowotne,  fundusz  pracy  i  fundusz  gwarantowanych
świadczeń pracowniczych

• XI Zjazd Naukowy PTG pod hasłem „ Pomyślna i niepomyślna starość. Wyzwania dla
ochrony zdrowia, polityki społecznej i edukacji

• Nowa ustawa o finansach publicznych

• Klasyfikacja  wydatków  strukturalnych  i  sprawozdanie  Rb-WS  –  zagadnienia
praktyczne

• XVI Konferencja „ Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”

• Dokumentacja elektroniczna – archiwizacja i postępowanie w instytucji

• Zabezpieczenie sieci i ochrona informacji w sektorze publicznym z wykorzystaniem
urządzeń sieciowych i UTM

• Przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego aby nie stracić
dofinansowania z Unii Europejskiej

• Dochody budżetowe w jednostkach sektora finansów publicznych

• Zarządzanie projektami systemowymi EFS

• XI Warszawskie Forum Polityki Społecznej – program RODZINA

• Ruch  i  taniec  w  pracy  z  osobami  z  zaburzeniami  psychicznymi  lub
niepełnosprawnością ruchową 

• Tworzenie lokalnego partnerstwa 

• IX  Ogólnopolska  Konferencja  Pracowników  Socjalnych  nt.  Marginalizacja
i wykluczenie

• Postępowanie egzekucyjne w administracji – warsztaty dla zaawansowanych

• Zamówienia publiczne poniżej i powyżej 14.000 EURO, w szczególności w zakresie
AKTYWNEJ INTEGRACJI dla koordynatorów i kierowników projektów systemowych i
konkursowych w obszarze pomocy społecznej 

Pracownicy merytoryczni Ośrodka uczestniczyli w szkoleniach pt;

• Praca z rodziną problemową pod kątem istniejącej dysfunkcji

• Praca z trudnym i roszczeniowym klientem

• Prawo wobec przemocy w rodzinie 

w ramach projektu „ Wykwalifikowana kadra – wysoka jakość usług. Doskonalenie warsztatu
pracy  pracowników  realizujących  miejską  politykę  społeczną  ''  współfinansowanego
z Mechanizmu  Finansowego  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  a  organizowanego
przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Polityki Społecznej. 

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

• 3-modułowym szkoleniu nt „Superwizja na potrzeby pracy socjalnej”
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• „Przeciwdziałanie postawom agresywnym wśród klientów pomocy społecznej''

• „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu'' 

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

• pracy z klientem OPS w oparciu o psychologiczną metodę Solution Focused

• zastosowania  przepisów  prawa  materialnego  i  administracyjnego  w  praktyce
pracownika socjalnego

• zastosowania przepisów prawa pracy w praktyce OPS

• zastosowania regulacji prawnych dotyczących ZFŚS

• udzielania pierwszej pomocy

Ośrodek przeprowadził w 2009 r. 4 konkursy na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na 2
kierownicze stanowiska urzędnicze. W wyniku powyższych postępowań zatrudniono 4 osoby
na stanowiskach:  Inspektor – 2 osoby,  kierownik  działu realizacji  świadczeń  i  analiz  – 1
osoba i kierownik działu pomocy środowiskowej – 1 osoba.
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IV.PLAN I WYKONANIE BUD ŻETU OPS W 2009 R.

W roku 2009 Ośrodek Pomocy Społecznej  Dzielnicy  Wola m. st.  Warszawy dysponował
budżetem  w  łącznej  wysokości 22.995.948,00  zł (oraz  rachunkiem  dochodów  własnych
i wydatków  nimi  finansowanych),  przy  czym  wysokość  budżetu  była  w  ciągu  roku
wielokrotnie zmieniana w drodze uchwał Rady m. st. Warszawy oraz zarządzeń Prezydenta
m. st. Warszawy. Zmniejszenie budżetu Ośrodka o ponad 5 milionów złotych (5.429.020 zł)
w stosunku do ubiegłego roku,  wiązało  się  przede wszystkim z  przekazaniem Urzędowi
Dzielnicy zadań:  przyznawanie  i  wypłata świadczeń  rodzinnych i  zaliczki  alimentacyjnych
oraz realizacja lokalnego programu profilaktyki uzależnień dla Dzielnicy Wola, w II połowie
2008 r. (Uchwała Rady m. st. Warszawy z 30.06.2008 r)

R85203 OŚRODKI WSPARCIA

R85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

R85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

R85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- ust.zdrowotna

R85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

R85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

R85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE

R85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-wsparcie rodzin i dożywianie

R85395 PROJETY  EFS i Klub Pracy
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ŚRODKI FINANSOWE OPS 2009

ŚRODKI BUDŻETU 
MIASTA

ŚRODKI  BUDŻETU ŚRODKI  UE

Na realizację  zadań  własnych  finansowych  ze  środków m.     st.  Warszawy,  OPS Dzielnicy  
Wola dysponował w roku 2009 kwotą   15.767.422,00 zł   

W R 85203- ośrodki wsparcia – 520.609 zł. Kwota ta była wyższa niż w roku ubiegłym
o 300.000 zł, w związku z uruchomieniem w tym roku nowego ośrodka wsparcia  –
Ośrodka Wsparcia dla Seniorów. Zwiększone środki przeznaczone były zarówno na
urządzenie  wyremontowanego  w  2008  r  lokalu  przy  ul.  Zawiszy  5  jak  i  na
prowadzenie działalności Ośrodka. Ponadto ze środków tego rozdziału finansowano
działalność Klubu „Pod Daszkiem” dla osób z zaburzeniami psychicznymi i Świetlicy
Opiekuńczej dla osób z chorobą Alzheimera.

W R 85214 – zasiłki -zad. własne  – w wysokości 5.834.948 zł, tj. o 266.235 zł (4,56%)
niższą niż w roku 2008. Środki tego rozdziału przeznaczone są na wypłatę zasiłków
celowych, zakup obiadów dla dzieci i osób dorosłych, talonów do sklepu i sprawianie
pogrzebów, w tym także środki (tzw. „wkład własny” w wysokości  60.784,50 zł) na
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zasiłki  dla  uczestników  projektu  współfinansowanego  ze  środków  EFS  ”Wola
aktywnej integracji” .

W  R  85219 –  ośrodki  pomocy  społecznej  – w  wysokości  6.539.771  (2008  -
5.721.486,00 zł) tj. o 818.285 zł większej niż w 2008r., m. in. w związku z realizacją
rozpoczętego w 2008r , a realizowanego zgodnie z planem także w 2009 r. zadania
inwestycyjnego:  „Modernizacja  budynku  przy  Bema  91  na  potrzeby  OPS”.  W
rozdziale  tym znajdują  się  ponadto  środki  na  wydatki  bieżące  przeznaczone  na:
wynagrodzenia pracowników, zakup niezbędnych materiałów (np. biurowych, druków
wywiadów itp.),  zakup usług takich jak sprzątanie, opłaty czynszu, energii,  wywóz
śmieci, usługi pocztowe – dostarczanie korespondencji i zasiłków.

W R 85228 – usługi opieku ńcze – w wysokości 2.924.200 zł – co oznacza zwiększenie
środków w stosunku do roku 2008 o 160.000,00zł (niezbędne ze względu na wzrost
rynkowych  cen  za  świadczenie  usług  opiekuńczych).  Ze  środków  tego  rozdziału
finansowany  jest  zakup  usług  opiekuńczych  dla  osób  w  podeszłym  wieku
i niepełnosprawnych.

W R 85295 – pozostała działalno ść – 165.000 zł (tj. o 56.600 zł więcej w stosunku do
roku 2008) przeznaczonych na realizację  programów indywidualnego i grupowego
wsparcia dla rodzin, w tym rodzin zastępczych.

W  R 85395  –  pozostała  działalno ść –  115.720  zł (o  11.285  zł  mniej  niż  w  roku
ubiegłym)  na  funkcjonowanie  Klubu  „ku  Aktywności  zawodowej”  tj.  na  realizację
indywidualnych i grupowych form pracy socjalnej oraz specjalistycznego poradnictwa
dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 

Na realizację zadań zleconych finansowanych ze środków budżetu państwa OPS Dzielnicy
Wola m.     st. Warszawy dysponował kwotą   10.456.685,00 zł:  

• W R 85203 ośrodki wsparcia – 380.000,00 zł  (kwota ta była niższa niż w 2008 r.
o 39.000  zł  w  związku  z  przyznaniem  przez  wojewodę  w  2008 r.  środków  na
przeprowadzenie  remontu  ŚDS).  Środki  te  przeznaczone  są  na  finansowanie
działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych.

• W R 85213 ubezpieczenie zdrowotne  – 180.750,00 zł. Środki te przeznaczone były
na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe.
W związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej od 1.07.2009 r. zadanie to stało
się zadaniem własnym gminy (dotowanym ze środków budżetu państwa), 

• W R 85214 zasiłki -zad. Zlecone  – 2.068.760,00 Środki tego rozdziału przeznaczone
są  na  wypłatę  zasiłków  stałych  dla  osób  niepełnosprawnych  i/lub  w  wieku
emerytalnym. W związku ze zmianą  ustawy o pomocy społecznej  od 1.07.2009 r.
zadanie  to  stało  się  zadaniem własnym  gminy  (dotowanym  ze  środków budżetu
państwa)

• W  R  85228 usługi  opieku ńcze – 138.000,00  zł przeznaczone  na  realizację
specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami  zdrowia
psychicznego. Kwota ta w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyła się o 600,00 zł
i od lat jest zdecydowanie za niska w stosunku do potrzeb.

• W R 85195 – pozostała działalno ść – 50.600,00 zł (o 4.200 zł mniej niż w 2008 r)
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 85231 – pomoc dla cudzoziemców – 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę
zasiłków dla cudzoziemców (posiadających zgodę na pobyt tolerowany na terytorium
RP).

Zaplanowana na rok 2009 dotacja budżetu państwa do zadań własnych realizowanych przez
OPS Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wyniosła:

• W  R  85214 – zasiłki  i  pomoc  w  naturze  – 1.595.500,00  zł,  z  czego  98.600  zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych oraz 1.496.900
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych

• W  R  85219 – ośrodki  pomocy  społecznej – 1.322.024,00  zł 1.307.149,00  zł
z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka (o 14.875,00 zł,- więcej niż w roku 2008)

• W  R  85213 – ubezpieczenie  zdrowotne – 128.446,00  zł z  przeznaczeniem  na
opłacanie składki zdrowotnej dla osób pobierających zasiłki stałe.

• W R 85295 – pozostała działalno ść – 512.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację
rządowego programu  „Pomoc  państwa  w  zakresie  dożywiania”.  Kwota  ta  była
o 352.000,00 zł wi ększa ni ż w 2008 r.

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

• na realizację projektu ze środków własnych m. st. Warszawy przeznaczono 60.785 zł
w R 85214- zasiłki i pomoc w naturze 

• projekt zyskał dofinansowanie ze środków UE w wysokości 518.115 zł 

Łącznie w roku 2009 w dyspozycji OPS pozostawały środki :

• m. st. Warszawy  – w wysokości 16.100.248,00 zł – tj. 70,02% całego budżetu OPS

• bud żetu państwa – w wysokości 6.377.580,00 zł – 27, 73% całego budżetu OPS

• Unii Europejskiej  – w wysokości 518.115,00 zł – 2,25 % całego budżetu OPS

Budżet  Ośrodka Pomocy Społecznej  Dzielnicy  Wola m. st.  Warszawy,  został  w  2009 r.,
wykonany  w  98,73% (stosunek  wysokości  łącznych  środków  określonych  w  planie
finansowym do wykonanych wydatków). Wydatkowano łącznie 22.702.943, 05 zł, w tym:

• środki m. st. Warszawy – 15.844.035,15 zł – 98,41%

• środki bud żetu państwa – 6.374.575,41 zł – 99,95%

• środku Unii Europejskiej – 484.332,48 zł – 93,48%
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plan

w ykonanie

Plan budżetowy OPS został zrealizowany w 100% w rozdziałach:

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

• R 85 203  (zlecone) – ośrodki  wsparcia  – z  przeznaczeniem  na  finansowanie
działalności Środowiskowego domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych

• R 85 213 (zlecone) – ubezpieczenie zdrowotne  – z przeznaczeniem na opłacanie
składki zdrowotnej dla osób pobierających zasiłki stałe.

• R 85 214 (zlecone  i  dotacja  do  zadań  własnych) – zasiłki  i  pomoc  w naturze  –
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych i zasiłków stałych

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

• R 85228  (zlecone) – usługi  opieku ńcze –  przeznaczone  na  realizację
specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami  zdrowia
psychicznego.

• R 85 295 (dotacja do zadań  własnych) – pozostała działalno ść z przeznaczeniem
na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W Rozdziałach: R 85203 (wł), R 85213 (dot. wł), R 85214 (wł), R 85219 (wł), R 85295 (wł)
i R 85395 (wł) wykonanie planu finansowego wyniosło powyżej 96%.
Środki  Unii  Europejskiej  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  zostały  wykonane
w 93,48% (w roku ubiegłym w 73,02%).
Część niewydatkowanych środków przeznaczona była na realizacje zadania : zarządzanie
projektem „Wola aktywnej integracji”. Zaoszczędzono środki (10.000 zł) przeznaczone były
na  zatrudnienie  koordynatora  i  asystenta  koordynatora  projektu.  Problemy  w  realizacji
projektu w 2008 spowodowały rezygnację ze współpracy z Ośrodkiem trzech pracowników
zarządzających projektem (tzw. koordynatora projektu, jego asystenta oraz „rozliczeniowca”
projektu),  co  wiązało  się  z  koniecznością  stworzenia  w  2009  r.  nowego  zespołu
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zarządzającego  realizacją  projektu. Proces  rekrutacyjny  kadry  zarządzającej  projektem
zakończył się w lipcu 2009 r.- to zaś spowodowało oszczędności w wypłacie wynagrodzeń,
które planowane były od kwietnia. Część zaoszczędzonych środków została przeznaczona
na promocję projektu. Pozostała kwota niewydatkowanych środków w wysokości 23.783 zł
jest konsekwencją wykorzystania środków zgodnie z zasadą efektywności i uzyskania max.
rezultatów  przy  min.  nakładach,  udało  się  dokonać  zakupu  szeregu  usług  i  materiałów
(w ramach  promocji,  aktywnej  integracji,  kosztów  pośrednich)  w  niższej  niż  szacowano
i planowano cenie.

Najniższe wykonanie odnotowano w 85231 - pomoc dla cudzoziemców – z zaplanowanej
kwoty 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla cudzoziemców wydatkowano
240  zł.  2009 r.  to  pierwszy  rok  obowiązywania  nowych  regulacji  prawnych  odnośnie
uprawnień  cudzoziemców w RP.  Zmienił  się  ustawowy  zakres  pojęcia  pobyt  tolerowany,
wprowadzono  nowy  status:  ochrona  uzupełniająca.  Niezwykle  trudno było  przewodzić  ile
osób z nowym statusem – pobyt tolerowany zwróci się z wnioskami o pomoc. Na terenie Woli
mieszkała i korzystała z zasiłków celowych 1 rodzina uprawniona do pomocy na podstawie
zmienionych  regulacji  prawnych.  W trakcie roku sytuacja  życiowa  rodziny  uległa  zmianie
i straciła ona uprawnienie do dalszego korzystania z pomocy.

W  lipcu  2009 r.  została  przeprowadzona  przez  Biuro  Kontroli  Urzędu  m. st.  Warszawy
kontrola  finansowa  na  podstawie  zbadania  5 %  wydatków  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
Dzielnicy  Wola  m. st.  Warszawy  w  2008 r.  Kontrola  pozytywnie  oceniła  gospodarkę
finansową w ośrodku.
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V. ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ -  FINANSOWE,  RZECZOWE ORAZ
W  FORMIE  SKŁADEK  NA  UBEZPIECZENIE  ZDROWOTNE  POMOC
MATERIALNA

1. POWODY KORZYSTANIA Z POMOCY

Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej znajdują się zawsze w trudnej sytuacji
życiowej  i  finansowej.  W  większości  spośród  4.173  rodzin  objętych  w  roku  2009
świadczeniami  pomocy  społecznej  w  formie  zasiłków,  pomocy  rzeczowej  i  usługowej
mieliśmy do czynienia, podobnie jak w latach ubiegłych, z wystąpieniem jednocześnie wielu,
złożonych  problemów,  których  rozwiązanie  wymaga  pomocy.  Dla  potrzeb  statystyki
wybierany jest jeden z problemów, taki, który wydaje się w danym momencie najistotniejszy,
który wymaga podjęcia próby jego rozwiązania w pierwszej kolejności. Warto zauważyć, że
w ciągu roku postrzeganie problemów rodziny może się zmieniać i w różnym czasie mogą
być  wskazywane inne powody korzystania przez rodzinę  z pomocy.  I  tak np.  w styczniu
rodzina może korzystać  z pomocy z powodu bezrobocia, ale już w lutym „podstawowym”
problemem  rodziny  może  być  poważna  choroba  bezrobotnego  członka  rodziny
uniemożliwiająca  podjęcie  pracy.  W kolejnym miesiącu ta  sama rodzina  może korzystać
z pomocy z powodu niepełnosprawności, jeśli na skutek choroby członka rodziny zostanie
orzeczona niepełnosprawność.  Rożnych scenariuszy wielokrotnej zmiany „podstawowego”
powodu korzystania z pomocy może być wiele. Dlatego na 4.173 rodziny, które skorzystały w
2009 r. z pomocy społecznej w formie przyznawanej decyzją administracyjną – przypadają
9.724 „podstawowe” powody korzystania z pomocy (czyli średnio każda rodzina skorzystała
z pomocy z co najmniej dwóch rożnych „podstawowych” powodów)

Warto mieć także na uwadze, że wskazanie „podstawowego”, czy też „najbardziej istotnego
problemu” jest niezwykle trudne lub nawet niemożliwe, wobec złożoności trudności, z jakimi
borykają się osoby i rodziny zwracając się o pomoc. Bardzo często w parze z alkoholizmem
występuje  długotrwała  choroba  lub  niepełnosprawność,  podobnie  długotrwała  choroba
często dotyczy osób bezrobotnych.

W  praktyce  w  przypadku  świadczeń  pomocy  społecznej  zawsze  mamy  do  czynienia
z ubóstwem w rodzinie i innymi towarzyszącymi mu licznymi okolicznościami i problemami. 

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

długotrwała lub ciężka choroba ........................................................................................2317

ubóstwo ................................................................................................................................1890

niepełnosprawność ..............................................................................................................1766

bezrobocie ............................................................................................................................1706

bezradność w sprawach opiek-wychowawczych ..................................................................808

uzależnienie ...........................................................................................................................409

bezdomność ...........................................................................................................................308

potrzeba ochrony macierzyństwa ..........................................................................................268

przemoc ..................................................................................................................................134

trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego..................................76

trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy ................................................42
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Na  poniższym  wykresie  przedstawiono  powody,  które  dla  celów  statystycznych  uznane
zostały  za  najistotniejsze  dla  przyznania  rodzinom  świadczenia  z  pomocy  społecznej
w 2009 r.

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

• długotrwała lub ciężka choroba 

• ubóstwo 

• niepełnosprawność

• bezrobocie

• bezradność w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa domowego

W  2009 r.  nieznacznie  zwiększyła  się  ilość  osób  korzystających  ze  świadczeń  pomocy
społecznej z tytułu bezrobocia (z 16,7% do 17,3%). Jest to zgodne z obserwowaną zmianą
sytuacji społecznej w kraju i Warszawie. Osoby, które nie podjęły pracy w 2009 r. i korzystały
ze  świadczeń  pomocy  społecznej  to  przede  wszystkim  osoby  o  znacznym  stopniu
marginalizacji,  bardzo  niskich  kwalifikacjach i  to  nie  tylko  zawodowych,  ale  i  w zakresie
podstawowych umiejętności życiowych i społecznych, osoby bez nawyku pracy i motywacji
do  zmiany  statusu  społecznego,  z  wielo,  często  z  co  najmniej  kilkunastoletnią  przerwą
w pracy,  osoby  w  wieku  przedemerytalnym  lub  młode,  bez  żadnego  doświadczenia
i zawodu, matki sprawujące opiekę (często samotnie) nad małymi dziećmi. Wśród tych osób
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znaczna część  posiada poważne problemy zdrowotne,  które nie kwalifikują  do uzyskania
orzeczenia o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy, często jednak są przeszkodą
dla  pracodawcy  (lub  samego  klienta)  w  podjęciu  zatrudnienia.  Zaświadczenie  lekarskie
o niezdolności  do  pracy  wystawione  na  potrzeby  OPS  zwalnia  osoby  bezrobotne
z obowiązku  aktywnego  poszukiwania  zatrudnienia  i  uprawnia  do  nabycia  uprawnień  do
świadczeń.  Osoby korzystające ze  świadczeń  pomocy społecznej  z  tytułu  bezrobocia  to
osoby wymagające szeregu systematycznych,  długoterminowych i  wieloaspektowych form
pomocy.

W  roku  2009 r.,  podobnie  jak  w  latach  ubiegłych,  znacząca  liczba  świadczeń  pomocy
społecznej  przyznana  została  z  powodu  długotrwałej  i  ciężkiej  choroby  oraz
niepełnosprawności – (łącznie 42% wszystkich wskazań do objęcia rodziny świadczeniami
pomocy społecznej, w znacznej mierze dotyczy to pomocy usługowej organizowanej przez
OPS oraz zasiłków stałych przyznawanych przede wszystkim z tytułu niepełnosprawności). 

Zmniejszyła  się  ilość  środowisk  korzystających  z  materialnych  i  rzeczowych  świadczeń
pomocy społecznej z powodu przemocy w rodzinie (ze 221 w 2008 r do 134 w 2009 r), choć
zwiększyła się, jak wskazano w R VI ilość rodzin objętych specjalistycznym poradnictwem ze
względu  na  ten  problem.  Wydaje  się,  że  zmiany  te  należy  tłumaczyć  z  jednej  strony
zwiększonymi,  na  skutek  licznych  szkoleń,  kwalifikacjami  pracowników  w  dziedzinie
rozpoznawania  zjawiska i  udzielania adekwatnej (tzn.  nie tylko i  nie  zawsze  materialnej)
pomocy, z drugiej strony zaś zmianą postaw społecznych w stosunku do tego problemu w
związku z licznymi kampaniami społecznymi zarówno ogólnopolskimi , jak i lokalnymi.

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

Nieco (z  327 w 2008 r.  do  308 w  2009 r)  zmniejszyła  się  ilość  osób korzystających  ze
świadczeń  OPS  Dzielnicy  Wola  z  powodu  bezdomności  (choć  nie  zmniejszyła  się  ilość
wniosków o pomoc złożonych przez osoby bezdomne- więcej spraw przekazywanych jest do
rozpatrzenia zgodnie z właściwością do innych ośrodków pomocy społecznej w całej Polsce.
Stołeczność Warszawy przyciąga bowiem osoby bezdomne z całego kraju, które przebywają
w noclegowniach na Woli, ale korzystają z finansowej pomocy wypłacanej przez ośrodki w
całym kraju. Nie zmniejsza to jednak obciążenia pracowników socjalnych naszego Ośrodka
w zakresie prowadzenia  postępowań  i  udzielania  poradnictwa.)  Zwiększyła  się  natomiast
o 60% liczba rodzin cudzoziemskich korzystających z pomocy naszego Ośrodka (z 26 do 42)

Spośród wszystkich 5.133 rodzin objętych pomocą społeczną w 2009 roku (także w formie
poradnictwa, pracy socjalnej) 59,2 % stanowiły gospodarstwa jednoosobowe (wskaźnik ten
wzrósł  w  stosunku  do  2008r  o  1%).  Rodziny  emerytów  i  rencistów  stanowiły  31,5%
wszystkich  rodzin  korzystających  z  pomocy.  Rodziny  z  dziećmi  stanowiły  23,1%  rodzin
korzystających z pomocy, z czego aż 68,4% rodzin objętych pomocą społeczną to rodziny
niepełne (stanowiące 15,8 % wszystkich środowisk objętych pomocą, wskaźnik ten wzrósł
w stosunku do 2008 r. o 1%).

Gospodarstwa domowe % udział w 2009 roku

Charakterystyka gospodarstw
domowych korzystających z pomocy OPS

1 – osobowe 59,2

2 – osobowe 17,1

3 – osobowe 11,5

4 – osobowe 6,2

5 – osobowe 3,3

6 i wi ęcej – osobowe 2,6
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2. FORMY  I  WARTOŚĆ  POMOCY  FINANSOWEJ,  RZECZOWEJ  ORAZ  W  FORMIE
SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

W  2009 r.  na  pomoc  materialną  (tj.  finansową,  rzeczową  oraz  w  formie  składek  na
ubezpieczenie zdrowotne) wydatkowano kwotę 10.318.317, 84 zł (tj. 45, 45% ogółu budżetu)
w tym:

• 5.577.674,89 zł z R85214 (własne) – „zasiłki i  pomoc w naturze” § 3110 na zasiłki
celowe i pomoc rzeczową 

• 60.784,50  zł  z  R85214  (własne) – „zasiłki  i  pomoc  w  naturze”  §  3110  na  zasiłki
celowe dla uczestników projektu „Wola aktywnej integracji” współfinansowanego ze
środków EFS, jako wkład własny projektu

• 195.905,79 zł z R85214 (własne) – „zasiłki i pomoc w naturze” §4300- na sprawianie
pogrzebów(o 16.197,11 zł mniej niż w 2008r.)

• 98.600 zł z R 85214 (dotacja do własnych) – „zasiłki i pomoc w naturze” § 3110- na
dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych

• 3.565.649,96 zł , w tym 1.496.890 zł z R 85214 (dotacja do własnych) zasiłki i pomoc
w naturze” § 3110 i 2.068.759,96 zł z R 85214 (zlecone) zasiłki i pomoc w naturze”
§ 3110- na wypłatę zasiłków stałych

• 512.000 zł z R85295 – „pozostała działalność”- dofinansowania ze środków budżetu
państwa.  przeznaczone  na  realizację  rządowego  programu  „Pomoc  państwa
w zakresie dożywiania”(o 352.000 więcej niż w roku 2008).

• 240 zł z R 85231 – pomoc dla cudzoziemców – na zasiłki celowe dla cudzoziemców
posiadających zgodę na pobyt tolerowany

• 307.462,70 zł , w tym 180.749, 45 zł z R85213 (zlecone) i 126.713,25 zł z R85213
(dotacja do własnych) – na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Katalog świadczeń pomocy społecznej realizowanych w 2009 obejmował:

• zasiłki    stałe     –     (do 30.06.2009 r. zadanie zlecone. Od 1.07.2009 r. zadanie własne)
o charakterze  obligatoryjnym,  finansowane (od 1 lipca 2009 dofinansowywane)  ze
środków budżetu  państwa,  przeznaczone  dla  osób  niezdolnych  do pracy  z  tytułu
wieku lub inwalidztwa, których dochód (i dochód na osobę w rodzinie) nie przekraczał
kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej -kryterium to
wynosi  477  dla  osoby  samotnej  i  351  dla  osoby  w  rodzinie.  Maksymalna  kwota
zasiłku stałego wynosi  444 zł  i  nie ma charakteru uznaniowego. OPS przyznał  w
2009 r. zasiłki stałe 972 osobom na łączna kwotę 3.606.773,00 zł zarówno ilość osób
korzystających z tej formy pomocy, jak i jej wartość utrzymywały się w 2009 r na tym
samym poziomie co w 2008 r.

• Zasiłki  okresowe     –     (zadanie  własne  dofinansowywane  ze  środków  budżetu
państwa), przysługujące osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium
dochodowego,  w  szczególności  ze  względu  na  długotrwałą  chorobę,
niepełnosprawność,  bezrobocie,  możliwość  nabycia  uprawnień  do  świadczeń
emerytalno – rentowych.  Zasiłki okresowe przyznano  97 osobom, na łączną  kwotę
142.203,00 zł. (ilość osób korzystających z rej formy pomocy zmniejszyła się o 101
osób, a łączna wartość przyznanej pomocy o 76.063,35 zł w związku ze zmniejszoną
dotacją  budżetu państwa dofinansowującą  realizacje tego zadania).  Średnio jedna
osoba  otrzymywała  świadczenie  przez  3  miesiące  (wypłacono  325  świadczeń).
Przeciętny zasiłek okresowy wyniósł 431, 54 zł.
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• Składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  -  (do  30.06.2009  r.  zadanie  zlecone.  Od
1.07.2009 r.  zadanie  własne) – składki  zdrowotne  opłacono  819  klientom
pobierającym zasiłki stałe (spadek w stosunku do 2008r o 97 osoby). Łączna wartość
wypłaconych składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne z tytułu korzystania
z zasiłku stałego  wyniosła 307.462,70 zł

• zasiłki  celowe  i  celowe  specjalne     –     (zadanie  własne)  przeznaczone  na
zaspokojenie  podstawowej  potrzeby  bytowej,  przede  wszystkim zakupu żywności,
leków, odzieży, itp. Przyznano zasiłki  celowe i celowe specjalne 3.288 rodzinom, na
łączną  kwotę  4.906.363  zł (ilość  rodzin  objętych  tą  formą  wsparcia  wzrosła
w stosunku  do  roku  2008  o  116,  zaś  wartość  przyznanych  zasiłków  celowych
o 141.204 zł)

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

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

Głównym  celem  przyznawanych  zasiłków  celowych  był  zakup  żywności.  Wypłacono
zasiłki na ten cel o łącznej wartości 1.524.520 zł dla blisko 2500 osób

Poniższe zestawienie obrazuje wartość i przeznaczenie pozostałych zasiłków celowych:

Lp. Na cel
Ilość

osób
Kwota Ilość

świadcze ń
Średni
zasiłek

1. Zakup leków, 1490 429.397,64 3409 125,96-

2. Zakup sprzętu gosp.
domowego 141 67.662,29. 157 430,97

3.
Zakup sprzętu
rehabilitacyjnego i
ortopedycznego

68 18.792, 99 71 264,69

4. Zakup opału 24 18.615,04 32 581,72 

5. Zakup odzieży, 1168 309.848,87 1541 201,07 

6. Opłata za żłobek i
przedszkole 67 31.727,50 125 253,82

7.
Opłata wypoczynku
letniego /inne
kolonie/

90 59.753,20 130 459,64

8. Opłata czynszu 842 433.673,28- 1656 261,88

9. Opłata energii
elektrycznej i gazu 1417 817.554,15 5229 156,35
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Lp. Na cel
Ilość

osób
Kwota Ilość

świadcze ń
Średni
zasiłek

10.
Opłata turnusów i
obozu
rehabilitacyjnego

97 54.412,71 107 508,53 

11. Remont mieszkania 120 45.100,98 129 349,62

12. Zakup wyposażenia
szkolnego 424 135.273,35 437 309,55

13. Wyrobienie dowodu
osobistego. 207 12.904,30 215 60,02

14. Zakup art.
higienicznych 672 64.401,30 978 65,85

15. Zakup mebli 175 92.350,05 195 473,59

16. Zakup biletu 39 5.991,78 74 80,97

17 Zakup obuwia 390 60.292,80 424 142,20

Wartość i przeznaczenie zasiłków celowych

Jak  wynika  z  przedstawionego  zestawienia  najliczniejsza  grupa  przyznanych  zasiłków
celowych  (po  dożywianiu)  przeznaczona  była  na  dofinansowanie  opłat  za  energię
elektryczną  i  gaz  (5.229  zasiłki),  zasiłki  na  ten  cel  miały  także  największą  wartość
(817.554,15 tj. 15,3% wartości wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadań).

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

• na opłaty czynszu (842 zasiłków o łącznej wartości 433.673,28 zł)

• na zakup leków (1.490 zasiłków o łącznej wartości 429.397,64zł)

• na zakup wyp. szkolnego (424 zasiłków o łącznej wartości 135.273,35)

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

• gor ący,  dwudaniowy  obiad  dla  dzieci  i  młodzieży,  osób  niepełnosprawnych
i w podeszłym wieku,  bezrobotnych – przyznano dla  1.543 osób,  na ogólną  kwotę
1.245.838 zł.

• talony  uprawniaj ące  do  zakupu  artykułów  spo żywczych  i  higienicznych -
przyznano 778 osobom, średnia wartość jednego świadczenia w tej formie wyniosła
117,65zł.  Talony  wydawane  przez  OPS  upoważniają  do  zakupu  artykułów
spożywczych oraz podstawowych art. higienicznych w sieci sklepów Społem na Woli
(wykonawca wyłoniony w drodze postępowania przetargowego). Pomoc ta w dużej
mierze także ma charakter wspierania w dożywianiu. Wartość pomocy zrealizowanej
w formie talonów wyniosła – 183.070 zł.

• 741 dzieci w wieku szkoły podstawowej otrzymało w grudniu 2009 r.  paczkę z art.
spo żywczymi, higienicznymi  o wartości 330,00 zł (łączna wartość 244.530 zł)
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• 260 dzieci w wieku gimnazjalnym otrzymało w grudniu 2009 r. paczkę z artykułami
spo żywczymi i higienicznymi  o wartości 338,54 zł (łączna wartość 88.020,40 zł)

• 528 osób otrzymało w grudniu 2009r  paczkę garma żeryjn ą świąteczną o wartości
107,16 zł (łączna wartość 56.580,48zł)
W skład paczki wchodziły  tradycyjne potrawy świąteczne (m. in.  pierogi z kapustą
i grzybami, ryba smażona, mięso pieczone, ciasto). Pomoc adresowana była do osób
samotnych,  niepełnosprawnych,  niezdolnych  do  samodzielnego  przygotowania
świątecznych posiłków. Paczki garmażeryjne dostarczane były świadczeniobiorcom
w przeddzień Wigilii i Wigilię.

• rodziny,  które  skorzystały  z  pomocy  w  formie  paczek  z  art.  spożywczymi
i higienicznymi dla dzieci oraz paczek garmażeryjnych skorzystały także z  pomocy
rzeczowej w formie żarówek energooszcz ędnych 

Łącznie zarówno w ramach pomocy w formie zasiłków celowych, celowych specjalnych, jak
i pomocy rzeczowej wydatkowano na dożywianie: 2.526.820,03 zł , w tym:

• w ramach realizacji  rządowego programu: pomoc państwa w zakresie dożywiania -
2.327.868  zł z  podziałem 1.815.868  środki  własne  (R85214)  i  512.000  dotacja
z budżetu państwa (R85295).

Ośrodek Pomocy Społecznej  zorganizował i pokrył koszty pogrzebu  78 osób, w tym 27
osób bezdomnych, szczątków i osób NN. Wydatkowano na ten cel 195.906 zł. Realizacja
tego  zadania  odbywa  się  w  oparciu  o  porozumienie  zawarte  z  Zarząd  Cmentarzy
Komunalnych  (dot.  usług  cmentarnych)  i  umowę  z  firmą  świadczącą  usługi  pogrzebowe
(wyłonioną w postępowaniu przetargowym), a także:

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

Łącznie  wydanych  zostało  w  2009 r.  27.940 decyzji  administracyjnych  w  sprawach
świadczeń pomocy społecznej  dla 5.263 osób (w 4.173 rodzinach, w których żyją 7.389
osoby)

Z  wszystkich  form  pomocy  społecznej,  w  tym  także  niewymagających  wydania  decyzji
administracyjnej  (np.  praca  socjalna,  poradnictwo,  grupa  wsparcia,  klub  samopomocy)
skorzystały 5.133 rodziny.

• Pracą  socjaln ą     – tj.  profesjonalną  pomocą  nastawioną  na  wzmocnienie  lub
odzyskanie umiejętności osób i rodzin do funkcjonowania społecznego i pełnienia ról
społecznych, OPS objął 2.970 rodzin . W ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni
OPS zawarli 346 kontrakty socjalne z osobami korzystającymi ze świadczeń pomocy
społecznej. Jedną z istotnych form działań w ramach pracy socjalnej była realizacja
wspólnie  z  Zakładem  Gospodarowania  Nieruchomościami  programu  wykluczenia
mieszkaniowego.  Pracownicy  socjalni  OPS  rozpoznawali  sytuacje  życiowe  osób
zagrożonych utratą mieszkania w związku z zadłużeniem czynszowym, a następnie
opracowywali wieloaspektowe plany pomocy, elementem tego planu były wystąpienia
do Dyrektora ZGN o umorzenie zaległości czynszowych. Praca socjalna realizowana
była  zarówno  w  indywidualnej  pracy  z  Klientami,  jak  i  w  formach  oddziaływań
grupowych.- szerzej omówione między innymi w rozdziale 6

W 2009 r. pracownicy socjalni w związku ze zgłoszonymi wnioskami przez Klientów lub inne
osoby  i  instytucje  dokonali  rozeznania  1237 nowych  środowisk ,  w tym oceny  sytuacji
życiowej  i  potrzeb  44  kombatantów,  w  sprawach  których  Dyrektor  OPS  przedstawił
stanowisko i wydał opinię na temat zasadności przyznania pomocy pieniężnej ze środków
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budżetowych  znajdujących  się  w dyspozycji  Kierownika  Urzędu  do  Spraw Kombatantów
i Osób  Represjonowanych  /  na  podst.  art.  19  ustawy  z  dnia  24  stycznia  1991 r.
o kombatantach oraz  niektórych osobach będących  ofiarami  represji  wojennych  i  okresu
powojennego (Dz.U. z 2002 r Nr 42,poz. 371 z późn. zmianami).

W  2009  roku  klienci  złożyli  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  (SKO)
i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA)  99 odwołań od decyzji OPS i 7 skarg na
orzeczenie SKO podtrzymujące w mocy rozstrzygnięcia OPS w sprawie świadczeń pomocy
społecznej.  Oznacza to,  ze  w procedurze odwoławczej  badaniu podlegało 0,35% decyzji
wydanych przez OPS w sprawach z zakresu pomocy społecznej. W 38 przypadkach decyzje
OPS zostały przez SKO utrzymane w mocy,  w 13-  decyzje zostały w części  lub  całości
uchylone, a sprawy przekazane do OPS w celu ponownego rozpatrzenia, w 2 przypadkach
stwierdzono uchybienie terminu do wniesienia odwołania, w 1 stwierdzono brak podstaw do
wszczęcia  postępowania  przez  organ II  instancji,  w pozostałych  sprawach  postępowanie
organu II instancji jest w toku.

Struktura  wydatków  na  realizację  pomocy  materialnej  realizowanej  w  ramach  zadań
własnych (ze środków finansowych rozdziału 85214 i 85295) przedstawiała się następująco:

3. POMOC UDZIELNA OSOBOM BEZDOMNYM

Na terenie Dzielnicy Wola zlokalizowanych było w 2009 r. 7 noclegowni, które dysponują
łączną liczbą 900 miejsc. Ponadto osoby bezdomne przebywają w rożnych miejscach tzw.
„niemieszkalnych”  zlokalizowanych  na  Woli  np.  na  terenie  ogródków  działkowych  przy
ul. Gniewkowskiej i w okolicy Ciepłowni Wola, w pustostanach i budynkach opuszczonych. 

Pomoc świadczona przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola jest uzupełnieniem
oferty  organizacji  pozarządowych  działających  na  rzecz  osób  bezdomnych.  Większość
noclegowni poza miejscem noclegowym i zapleczem sanitarnym oferuje co najmniej jeden
gorący posiłek, część noclegowni prowadzi magazyny odzieżowe, ponadto część organizacji
zatrudnia pracowników socjalnych i  świadczy pracę  socjalną  oraz pomoc w wychodzeniu
z bezdomności 
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st.
Warszawy udziela pomocy osobom bezdomnym,:

• które  posiadają ostatni  adres  stałego  zameldowania  na  Woli,  niezależnie  od  ich
aktualnego miejsca pobytu (przebywającym na terenie całego kraju)

• które nie posiadają  ostatniego miejsca zameldowania na Woli, jeśli  przebywają  na
Woli  i  wymagają  udzielenia pomocy  w  trybie  pilnym.  Jeśli  pomoc  nie  musi  być
udzielona w trybie pilnym OPS prowadzi postępowanie i przekazuje sprawy w trybie
postanowienia  do  rozpatrzenia  właściwemu  ze  względu  na  miejsce  ostatniego
zameldowania na pobyt stały ośrodkowi pomocy społecznej. 

Po pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola zgłasza się jedynie część osób
bezdomnych  przebywających  na  Woli.  Od  2005  roku  liczba  osób  bezdomnych
korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka utrzymuje się na zbliżonym poziomie 300 - 350
osób  rocznie.  Osoby  te  ubiegają  się  przede  wszystkim  o  pomoc  finansową  (w  formie
zasiłków  stałych  i  celowych).  Korzystają  także  z  informacji  (na  temat  dostępnej  oferty
pomocowej i regulacji prawnych), poradnictwa socjalnego, pracy socjalnej polegającej m. in.
na  pomocy  w  uregulowaniu  sytuacji  prawnej,  wyrobieniu  dokumentu  tożsamości,
odtworzeniu dokumentacji związanej z zatrudnieniem i stanem zdrowia, ustaleniu uprawnień.

W 2009 r.: 

• ze  świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezdomności skorzystało w 2009 r.:  308
rodzin, w tym 346 osób

• ośrodek zorganizował 27 pogrzebów osobom bezdomnym (w tym NN i szczątki)

• udzielono  pomocy w formie  zasiłku  celowego  na  zakup  żywno ści  w  ramach
realizacji  ustawy:  „pomoc  pa ństwa  w  zakresie  do żywiania”:  109  osób ,  193
świadczenia, (ok. 1,8 zasiłku średnio na osobę); łączna wartość świadczeń: 31.153 zł
(śr wartość jednego zasiłku 161,4 zł)

• udzielono pomocy w formie zasiłek celowego: 240 osobom - 560 świadcze ń (ok.
2,3 zasiłku na osobę); łączna wartość świadczeń  54.861, 41 zł (śr. wartość jednego
świadczenia  98  zł).  Cele  na  jakie  przyznano  świadczenia:  wyrobienie  dowodu
osobistego, zakup żywności,  leków, zakup art. higienicznych,  zakup butów, zakup
biletu,

• 25 osobom bezdomnym przyznano  pomoc w formie gorących obiadów o łącznej
wartości 18.021,08 zł

• udzielono pomocy w formie zasiłku stałego- 56 osobom bezdomnym, 518 świadczeń
(średni okres pobierania zasiłku stałego- 9 m-cy), wartość udzielonych świadczeń:
205.618,06  zł  (średnia  wartość  zasiłku  stałego  wypłaconego  osobie  bezdomnej
397 zł)

• łączna warto ść świadcze ń (posiłków, zasiłków celowych i stałych) udzielonyc h
w 2009 r. osobom bezdomnym: 309.653, 14 zł 

• ośrodek  przeprowadził  154  post ępowania  zako ńczone  wydaniem
postanowienia  o  przekazaniu  wniosku  klienta  (przede  wszystkim  o  przyznanie
zasiłku  stałego)  do  właściwego  miejscowo  ośrodka  pomocy  społecznej  (tj.  OPS
w miejscu  ostatniego  zameldowania  klienta).  Wraz  z  postanowieniem  OPS
przekazuje  komplet  dokumentów  zgromadzonych  w  sprawie,  mi. in.  wywiad
środowiskowy, kopię orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenia z ZUS, kopię
dowodu  osobistego  (często  wyrabianego  przy  pomocy  pracownika  socjalnego
a opłata pokryta z zasiłku celowego przyznanego na ten cel klientowi).  Dotyczy to
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osób  bezdomnych  przebywających  na  terenie  Dzielnicy  Wola,  ale  posiadających
ostatnie  stałe  miejsce  zameldowania  poza  Wolą  i  ubiegających  się  o  pomoc,
w sprawach innych, niż niecierpiące zwłoki.

• w  51 sprawach  wniosek  osoby  bezdomnej  wraz  ze  zgromadzona  dokumentacja
przekazano  pismem  do  właściwego  ośrodka  pomocy  społecznej  na  terenie
Warszawy

• przeprowadzono 26 postępowań o umieszczenie w domu pomocy społecznej osoby
bezdomnej- komplet dokumentów zgromadzonych w sprawie przekazano do WCPR
(w 2008 r - przeprowadzono 7 takich postępowań)

• zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  pomocy  społecznej  Ośrodek  występuje  do  gmin
ostatniego  miejsca  zameldowania  osoby  bezdomnej  o  refundację  przyznanej
pomocy.  Jest  to  zadanie  wymagające  dużego  nakładu  pracy  administracyjnej,
socjalnej  i  prawnej  oraz znacznych  kosztów (rozmowy telefoniczne  zamiejscowe,
liczna  korespondencja  polecona). W  2009 r.  dokonano  170  wyst ąpień
o refundacj ę świadcze ń pomocy społecznej udzielonych osobom bezdomnym-
do 113 ośrodków, o refundacj ę świadcze ń o warto ści: 40.828,46 zł. 

• warto ść  świadcze ń  (przyznawanych  osobom  bezdomnym  lub  czasowo
przebywaj ącym  na  Woli),  które  na  wniosek  tutejszego  O środka  zostały
zrefundowane w 2009 r.: 56.094, 78 zł, w tym :

- wartość  zrefundowanych  świadczeń realizowanych  w  2009  r  wyniosła
43.991,11,zł

- wartość  zrefundowanych świadczeń  realizowanych  w  2008  r  wyniosła
12.0766, 70 zł

Zadania  na  rzecz  osób  bezdomnych  realizuje  w  Ośrodku  Pomocy  Społecznej
Dzielnicy  Wola  m. st.  Warszawy  3  osobowy  Zespół  ds.  pomocy  osobom  bezdomnym.
W skład  zespołu  wchodzi  3  pracowników  socjalnym,  pracę  zespołu  wspiera  inspektor
zajmujący się  m. in.  sprawami refundacji  i  sprawiania pogrzebów. Pracownicy Zespołu w
realizacji zadań na co dzień współpracują z pracownikami noclegowni . Współpraca ta jest
niezbędna dla skuteczności udzielanej pomocy, m. in. ze względu na cechująca grupę osób
bezdomnych znaczną rotację i mobilność. Zdarza się, że jedna osoba bezdomna przebywa
kolejno  w  kilku  noclegowniach.  Działania  pracowników  socjalnych  obejmują  przede
wszystkim: planowanie pomocy finansowej i rzeczowej, prace socjalną, pomoc w załatwianiu
spraw urzędowych, w tym w zakresie mieszkaniowym, patrole ze strażą miejską tzw. miejsc
niemieszkalnych, informowanie o dostępnych formach pomocy, współpracę z organizacjami
pozarządowymi  prowadzącymi  działalność  na  rzecz  osób  bezdomnych,  oraz  innymi
instytucjami.

W 2009 r. pracownicy Zespołu ds. pomocy osobom bezdomnym brali czynny udział
w międzynarodowym – holendersko - polsko - ukraińskim projekcie „LOGOeast” mającym na
celu  wymianę  doświadczeń  w zakresie  organizacji  pomocy na rzecz  osób bezdomnych.
W ramach projektu prezentowali rozwiązania organizacyjne wypracowane w tym zakresie na
Woli oraz stosowane narzędzia i metody pracy.

W  grudniu  2009 r.  Zespół  ds  pomocy  osobom  bezdomnym  podjął  współpracę
z Fundacją  „Człowiek  w  Potrzebie”.  Pracownik  socjalny  tut.  OPS  wspólnie
z przedstawicielem  Fundacji  nawiązali  kontakt  z  osobami  bezdomnymi  przebywającymi
w miejscach niemieszkalnych. Przeprowadzone w grudniu 2009 r rozpoznanie jest podstawą
do  systematycznych  działań  prowadzonych  w  roku  2010 r.  -  aktualnie  pracownicy
i wolontariusze Fundacji współpracują na rzecz osób bezdomnymi w ich środowisku – m. in.
udzielają porad, wydają żywność oraz pomagają w znalezieniu schronienia.
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W grudniu 2009 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
odbyło się spotkanie z przedstawicielami Fundacji Itaka mające na celu ustalenie zakresu
współpracy, wymiany informacji o osobach zaginionych i poszukiwanych przez rodzinę oraz
wspólnego  zorganizowania  szkolenia  dla  pracowników  organizacji  pozarządowych
działających na terenie Dzielnicy Wola m. st. Warszawy na rzecz osób bezdomnych. 

4. POMOC UDZIELNA CUDZOZIEMCOM

W 2009 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy objął pomocą -42
rodziny cudzoziemskie (w tym 46 osób dorosłych i 41  dzieci).

kraje pochodzenia rodzin objętych pomocą:

• Afganistan - 1 rodzina

• Albania - 1rodzina

• Białoruś - 2 rodziny

• Irak - 2 rodziny

• Nigeria - 3 rodziny

• Somalia - 1 rodzina

• Ukraina - 1 rodzina

• Rosja (Czeczenia) - 31 rodzin

statusy pobytu:

• osiedlenie się - 3 rodziny

• status uchodźcy - 5 rodzin

• ochrona uzupełniająca - 33 rodziny

• pobyt tolerowany - 1 rodzina

charakterystyka osób i rodzin cudzoziemskich korzystających z pomocy 

• rodziny osób samotnych (samodzielne gospodarstwa domowe) - 24 

• rodziny wielodzietne (z tróją lub więcej dzieci) - 9

• rodziny z dwójką dzieci - 7

• rodziny, w których matki samotnie wychowują dzieci - 13

• osoby niepełnosprawne (orzeczone) - 7

• 3 osoby korzystały z pomocy w formie zasiłku stałego, 

• wszystkie osoby i rodziny korzystały z pomocy w formie zasiłków celowych i pomocy
rzeczowej  oraz  wspierane  były  przez  pracownika  socjalnego  (zajmującego  się
pomocą cudzoziemcom) poradnictwem i praca socjalną.

główne problemy:
• Mieszkania: 

rodziny cudzoziemskie zajmują zazwyczaj mieszkania nielegalnie, napotykają
przy  tym  na  liczne  trudności  z  wynajmem  lokalu  (bardzo  wysokie  koszty
wynajmu  i  utrzymania,  brak  legalnych  umów).  W  lokalach,  które  są
wynajmowane cudzoziemcom z reguły panują  bardzo trudne warunki (duże

Sprawozdanie OPS Wola za rok 2009 31



zagęszczenie, brak ogrzewania, brak odpowiednich warunków sanitarnych) 
Wnioski rodzin cudzoziemskich o najem lokali komunalnych rozpatrywane są
zazwyczaj negatywnie.

• Praca:
obcokrajowcy  mają  duże  trudności  z  podjęciem  legalnego  zatrudnienia,
głównie ze względu na niskie/nieadekwatne kwalifikacje, nieznajomość języka
polskiego, niską  wiedzę  nt.  możliwości  zatrudniania obcokrajowców.  Bardzo
dużo cudzoziemców utrzymuje się z nielegalnej pracy na terytorium RP. Urząd
Pracy nie  podejmuje  specjalnych  działań  na rzecz  obcokrajowców,  nie  ma
wydzielonej osobnej komórki organizacyjnej. Kobiety wychowujące małe dzieci
często  nie  mogą  podjąć  zatrudnienia  ze  względu  na  trudność
z umieszczeniem dzieci w przedszkolu. 

• Trudności adaptacyjne:
dużo cudzoziemców przebywających na terenie RP nie traktuje Polski  jako
swojego kraju docelowego. Zmniejsza to ich motywację  do integracji,  nauki
języka  i  podjęcia  legalnej  pracy.  Ogromne różnice  kulturowe  (bardzo  silna
klanowość  i  patriarchat;  kultura  islamu)  tylko  wydłużają  czas  potrzebny  do
przełamania wewnętrznych oporów i nauki życia w zachodnim świecie. 
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VI.POMOC SPECJALISTYCZNA

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola od lat realizuje szeroką ofertę z zakresu tzw.
pomocy specjalistycznej opartej na działaniach zmniejszających deficyty osób pozostających
w  trudnej  sytuacji  życiowej  i  wzmacniających  ich  umiejętności  społeczne  –  w  celu
umożliwienia realizacji  ról  społecznych,  podniesienia jakości życia,  usamodzielnienia się  i
przezwyciężenia napotkanych trudności.  Działania te mają  charakter ciągły lub okresowy-
adresowane są dla określonej grupy odbiorców. Część z nich realizowana jest w ramach i
przez prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola ośrodki wsparcia (np.
„Aktywny Senior”- program aktywizacji i integracji środowiska lokalnego na rzecz seniorów-
mieszkańców dzielnicy  Wola,  czy  system oparcia  społecznego  dla  osób z  zaburzeniami
psychicznymi) – działania te zostały szerzej przedstawione w rozdziałach VIII i IX. Z kolei
pomoc  specjalistyczne  realizowana  w  ramach  projektu  'Wola  aktywnej  integracji”
współfinansowanego ze środków EFS została szerzej przedstawiona w rozdziale X. 

Poniżej przedstawiamy działania realizowane w ramach następujących programów:

• Klub  „Ku  Aktywności  Zawodowej”  -  program  pomocy  osobom  bezrobotnym
i poszukującym pracy

• Program Pomocy Dziecku i Rodzinie (PPDR)
• „Rodzina  bez  Przemocy”-  program  wsparcia  i  pomocy  dla  osób  doznających

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

członków ich rodzin

1. KLUB  „KU  AKTYWNO ŚCI  ZAWODOWEJ”  -  PROGRAM  POMOCY  OSOBOM  
BEZROBOTNYM I POSZUKUJ ĄCYM PRACY

„Klub  „Ku Aktywności  Zawodowej” jest  ofertą  realizowana  na  rzecz  osób bezrobotnych,
mającą  na  celu  pomoc  w  odnalezieniu  się  na  rynku  pracy.  Powstał  1  czerwca  2008 r.
w miejsce Klubu Pracy OPS, działającego wcześniej na pomocy porozumienia z Rejonowym
Urzędem Pracy i Urzędem Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w końcu 2004 r. Zmiana formuły
związana była z wypowiedzeniem przedmiotowego porozumienia przez Urząd Pracy.

Oferta Klubu „Ku Aktywności Zawodowej” realizowana w 2009 r. obejmowała:

• Klub Otwarty  : trzy razy w tygodniu: poniedziałki, środy i piątki w godz. 8.15- 12.00,
korzystanie  z  ofert  prasowych,  wywieszanych  na  tablicach  ogłoszeniowych,
korzystanie z telefonu, komputera, Internetu, drukarki, faxu.

̵ W 2009 r. odnotowano 5943 wizyty w Klubi e. Z usług Klubu korzystało 836
osób  w tym osób nowo zarejestrowanych 406. 

• Poradnictwo  indywidualne:   Poradnictwo  indywidualne:  -  dostosowane  do
indywidualnych  potrzeb  osób  zgłaszających  chęć  uczestnictwa  w  osobistych
spotkaniach.  Główne  obszary  pracy  z  osobami  korzystającymi  z  poradnictwa
zawodowego to m. in.  określenie sytuacji  osoby pozostającej  bez pracy;  diagnoza
potrzeb z obszaru zawodowego; motywowanie do działania; wsparcie emocjonalne;
pomoc  w  przygotowaniu  dokumentów  aplikacyjnych;  stworzenie  planu  działań;
poszerzenie  wiedzy  i  umiejętności  w  obszarze  sposobów  docierania  do
pracodawców.  Odbyło  się  206  spotka ń dotyczących  w/w  tematyki.  Ponadto
prowadzone  było  również  poradnictwo  indywidualne  w  zakresie  wykorzystania
Internetu  w  poszukiwaniu  pracy.  W  ciągu  całego  roku  odbywały  się  spotkania
z klientami chętnymi poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów
poszukiwania pracy i kontaktowania się z pracodawcą za pomocą internetu. Osoby
zgłaszające  zainteresowanie  tego  rodzaju  spotkaniami  otrzymały  wsparcie
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w zakresie:  wyszukiwanie  interesujących  ogłoszeń  na  stronach  internetowych;
zamieszczanie własnych ogłoszeń; korzystanie z internetowych branżowych baz firm;
zakładanie  poczty  internetowej;  wysyłanie  maili  do  pracodawców;  nauka  obsługi
programów  specjalistycznych.  Miało  miejsce  125  tego  rodzaju spotka ń.  Łącznie
spotkań indywidualnych z klientami przeprowadzono 331. 

• Zajęcia aktywizujące.   W omawianym okresie 2009 roku przeprowadzono cykliczne
zajęcia  komputerowe  dla  osób  o  zróżnicowanych  umiejętnościach  i  potrzebach,
a zatem  zróżnicowany  był  wymiar  godzin  dla  poszczególnych  grup  odbiorców.
Ilustruje to poniższa tabela.

Liczba osób Ilo ść godzin
20 3
3 6
6 12
4 14

36 18
4 21
4 27

77
Zajęcia odbywały się w podgrupach (jednorazowo
max 6 osób, dlatego ilości godzin nie sumuje się.
Łącznie przeprowadzono 254 godzin zajęć.

Obserwujemy  zwiększające  się  zainteresowanie  usługą  mającą  na  celu  naukę
obsługi  komputera  i  poszukiwanie  pracy  przez  Internet.  Dostępność  do  tej  usługi
systematycznie poszerzamy. Obrazuje to poniższe zestawienie.

Rok 2009 2008 2007
Liczba rodzin 77 54 47
Ilość godzin 254 220 120

• Działania  na  rzecz  społeczności  lokalnej  .  W  roku  2009  Klub  „Ku  Aktywności
Zawodowej”  włączył  się  w  organizację  Ogólnopolskiego  Tygodnia  Kariery.
Przeprowadzono szkolenia dla chętnych mieszkańców Woli o tematyce:

̵ „Wiele możliwości jeden cel” sposoby poszukiwania pracy.

̵ „Poszukiwanie  pracy  przez  Internet”  portale  z  pracą,  społecznościowe,
z ogłoszeniami;  strony pracodawców zamieszczanie własnych ogłoszeń  [dla
osób korzystających z komputera].

̵ „Rozmowa  z  pracodawcą”  nawiązanie  pierwszego  kontaktu,  rozmowa
telefoniczna, spotkanie osobiste, rozmowa o pracę. 

̵ „Jak  przygotować  się  do  rozmowy  z pracodawcą”  prezentacja  filmów  +
warsztat

̵ „Jestem idealnym kandydatem” profesjonalne CV i list motywacyjny

̵ „Jak zyskać w oczach przyszłego pracodawcy” - nauka pisania dokumentów
aplikacyjnych

̵ „Jak założyć organizację pozarządową"

Spotkania  zgromadziły  łącznie  44  osoby  (jeden  uczestnik  mógł  wziąć  udział
w więcej niż jednym spotkaniu). 
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Poza tym w ramach akcji miały również miejsce doradcze spotkania indywidualne

– takich spotkań odbyło się 14. 

W  omawianym  okresie  z  Klubem  współpracowało  dwoje  wolontariuszy  (jedna  osoba
regularnie druga incydentalnie w trakcie Tygodnia Kariery), cztery stażystki (2 osoby po 6
m-cy, 1 osoba 3 miesiące, 1 osoba 1 miesiąc) oraz trzy praktykantki (1 osoba 40 godzin, 2
po 60 godzin).

2. PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE

Program  Pomocy  Dziecku  i  Rodzinie  jest  szeroką  ofertą  wsparcia  i  pomocy  rodzinom
wieloproblemowym.  Realizowane  w  ramach  Programu projekty  są  odpowiedzią  na  stale
diagnozowane potrzeby, informacje wpływające od pracowników socjalnych, wdrażane przez
Urząd  Miasta  programy  ogólnomiejskie.  Program  ma  charakter  dynamiczny  i  stale  jest
modyfikowany w zależności od rzeczywistych potrzeb i możliwości.  Opiera się  głównie na
pracy grupowej. Uzupełnieniem oddziaływań  grupowych są oddziaływania indywidualne, w
ramach których:

• objęto pomocą 352 RODZINY (W 2008 r. - 332; w 2007r- 258 rodzin), w tym pomocą
długotrwałą 316 

• podjęto 51 interwencji 

• zawarto 26 kontraktów socjalnych

• udzielono  622  konsultacji,  w  tym  306  psychologicznych  i  316  pedagogicznych
(w sumie o 141 konsultacji więcej niż w 2008 r.)

• przeprowadzono 1.266 wizyt domowych

• zorganizowano 21 zespołów interdyscyplinarnych

• objęto programem 146 nowych rodzin

Na  Program  Pomocy  Dziecku  i  Rodzinie składa  się  10  poniżej  opisanych  programów
cząstkowych,  realizowanych  bezpośrednio  przez  pracowników  Działu  Pomocy
Specjalistycznej  OPS  oraz  przez  podmioty  zewnętrzne  (osoby  fizyczne,  organizacje
pozarządowe, podmioty gospodarcze)

Szkoła dla rodzicó  w   – to program edukacyjny, w ramach którego realizowane są warsztaty
umiejętności wychowawczych . Uczestnikami warsztatów są osoby z rozpoznanymi dużymi
deficytami  umiejętności  wychowawczych,  rodzice,  którzy  maja  problemy  wychowawcze
z dziećmi,  kierowane  przez  pracowników  socjalnych,  pedagogów  rodzinnych,  szkolnych,
kuratorów, W 2009 r zrealizowano trzy cykle warsztatowe
- I cykl - w okresie II - IV - zajęcia ukończyło 11 osób,
- II cykl - w czerwcu 2009 - ukończyło 6 osób,
- III cykl - X- XII - ukończyło 11 osób.

Łącznie program warsztatów ukończyło 28 osób (w 2008-30 osób)

„Odpowiedzialna Mama ”  program dla kobiet w ostatnim miesiącu ciąży i po porodzie, do
ukończenia 1-szego roku życia dziecka. Program adresowany jest do kobiet wywodzących
się z rodzin dysfunkcyjnych: młodych, najczęściej samotnych i niedojrzałych, niesprawnych
intelektualnie, bezradnych, pozostających bez wsparcia rodzinnego i społecznego, z rodzin
z problemami  alkoholowymi,  przemocy.  Do  programu  kierują  pracownicy  socjalni,
pracownicy służby zdrowia, zaś kwalifikuje specjalista pracy z rodziną  koordynujący usługi
na rzecz rodziny. Działania podejmowane w ramach programu mają na celu przygotowanie
kobiety i członków jej rodziny do nadchodzącej zmiany, edukację zdrowotna, pielęgnacyjna,
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opiekuńczą, wychowawczą, uwrażliwienie na potrzeby niemowlęcia i profilaktykę przemocy
w rodzinie. Programem objęte były w 2009 r - 34 rodziny (2008 r.- 24; 2007 r. – 17 rodzin.)

W 2009 roku:

- Ilość wizyt domowych - 434
- Liczba rodzin rozpoznanych 52 w tym:
- Liczba rodzin objętych programem – 34
- Liczba rodzin zakończonych po jednorazowym wejściu – 18 (wynik diagnozy: brak

potrzeby lub brak zgody klienta)
- Liczba dzieci w rodzinach objętych programem– 71
- Liczba rodzin zakończonych zadowalających poprawą – 11
- Liczba rodzin zakwalifikowanych do innych programów – 6

W pozostałych rodzinach praca będzie kontynuowana w 2010 roku. 

Program  wsparcia  dla  rodzin  biologicznych,  których  dzieci  przebywaj ą  w  opiece
zastępczej.     Program realizowany jest od lutego 2007 r. skierowany jest do rodzin, których
dzieci przebywają  w placówkach opiekuńczo-wychowawczych całodobowych lub poważnie
zagrożonych  umieszczenie  poza  rodziną  naturalną.  Program ten  od połowy  2009  został
poszerzony  o  pracę  z  rodzinami  naturalnymi  dzieci  wychowywanymi  w  rodzinach
zastępczych.  Celem  programu  jest  stworzenie  warunków  na  powrót  dzieci  do  domu
rodzinnego (stały lub okresowy) a przede wszystkim odbudowanie (utrzymanie) wzmocnienie
więzi  między rodzicami a dziećmi celem stworzenia  szans dla ich prawidłowego rozwoju
fizycznego, psychicznego i społecznego. Adresaci programu to rodziny o wysokim stopniu
degradacji, destrukcji, niechętne do zmian. Praca opiera się na systematycznym kontakcie
i motywowaniu do działań.

W ramach podprogramu skierowanego do rodzin, których dzieci przebywają w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych całodobowych lub poważnie zagrożonych umieszczenie poza
rodziną  naturalną przeprowadzono rozpoznanie w 67 środowiskach rodzinnych, z tego 29
objęto  długotrwałą  pomocą.  Z  tych  29  rodzin  22  rodziny  objęto  programem  dla  rodzin
naturalnych (w tym 11 to małżeństwa lub związki  nieformalne i  11 to rodziny rozbite),  tj.
łącznie 33 osób, w których wychowuje się 54 dzieci, w tym : 

• 7 rodzin z 1 dzieckiem

• 9 rodzin z 2 dzieci

• 1 rodziny z 3 dzieci

• 1 rodzina z 4 dzieci

• 2 rodzina z 5 dzieci 

• 2 rodziny z 6 dzieci

Wśród dzieci:

• 34  przebywa  w  placówkach  opiekuńczo-wychowawczych  i  placówkach
resocjalizacyjnych

• 19 przebywa pod opieką rodziców naturalnych

• 4 dzieci powróciło w 2009 r. do rodziców naturalnych

• 1 przebywa pod opieką innego członka rodziny, mieszkającego oddzielnie

• 1 dziecko przebywa w Domu Pomocy Społecznej.
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Niektóre rodziny posiadają dzieci pełnoletnie, które nie zostały tu wyszczególnione.

W 16 rodzinach (z 22 objętych programem) prowadzona była praca asystenta rodzinnego,
polegająca na stałym, systematycznym kontakcie w miejscu zamieszkania rodziny. Działanie,
to  indywidualnie  prowadzona  praca  socjalna,  pomoc  psychologiczna  i  pedagogiczna  w
wymiarze  od  4  do  16  godzin  w  miesiącu.  Praca  odbywa  się  wyłącznie  w  miejscu
zamieszkania rodziny i  obejmuje wszystkich członków rodziny.  Wymiar czasowy oraz dni
i godziny pracy w poszczególnych rodzinach uzależniony jest  od sytuacji,  potrzeb rodziny
i możliwości rodziny. Z uwagi na przebywanie dzieci w placówkach część zajęć może być
realizowana  wyłącznie  w  weekendy.  Bezpośrednim  realizatorem  tego  programu  pn.  „Po
Pierwsze Rodzina” była firma KRA.

W 6 rodzinach (z 22 objętych programem) realizowany jest program dla rodzin naturalnych,
prowadzony przez pracowników Działu (psycholog i specjalista pracy socjalnej) w oparciu
o specjalistyczny program opracowany przez Stowarzyszenie „Integracja”. 

Pozostałe  7  rodzin  (z  29  objętych  długotrwałą  pomocą)  zostały  skierowane  do  innych
programów wparcia rodziny, realizowanych w Dziale. Z uwagi na wieloproblemowość rodzin,
daleki posunięty proces degradacji w rodzinach tych przeprowadzono:

• Konsultacje indywidualne - 140

• Interwencje - 17

• Zeznania na Policji - 2

• Pisma do sądu - 16 

• Sprawy sądowe z udziałem pracownika Działu - 5

• Opinie dla sądu i WCPR - 8

• Udział w zespołach rekwalifikacyjnych w Domach Dziecka - 10

• Spotkania zespołu interdyscyplinarnego - 2

• Sporządzenie kontraktów socjalnych - 26

Podprogram  skierowany  do  rodzin  naturalnych,  których  dzieci  przebywają  w  rodzinach
zastępczych  realizowany był od września 2009 r. Działania podejmowane w ramach tego
podprogramu mają na celu głównie :

• Zwiększenie więzi między rodzicami i dziećmi

• Zwiększenie motywacji do przejęcia funkcji rodzicielskich 

• Praca z zasobami własnymi rodziców, 

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

• Reintegrację rodziny.

Przy planowaniu w/w działań założyliśmy, iż muszą obejmować one cały system rodzinny:
rodziców zastępczych, naturalnych oraz dzieci. Działania realizują specjalista pracy socjalnej
pracujący z rodzinami naturalnymi oraz psycholog pracujący z rodzinami zastępczymi.

W tym celu pracownicy Działu  Pomocy Specjalistycznej  nawiązali  kontakt  z  Działem ds.
Rodzin  Zastępczych  WCPR.  Ze  127  środowisk  wskazanych  przez  WCPR –  30  zostało
wskazanych jako środowiska, w których praca nad w/w celami jest możliwa oraz rodzina
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zastępcza i rodzic (rodzice) naturalni mieszkają na Woli. Dokonano rozpoznania wskazanych
nam 30 środowisk.

W 6 z nich praca nad zamierzonymi celami nie może być  realizowana obecnie, wymaga
zaangażowania innych instytucji lub może być nawet niemożliwa. Przyczynami takiego stanu
są sytuacje:

• Ojciec przebywa za granicą, a miejsce pobytu matki jest nieznane,

• Miejsce pobytu ojca jest nieznane, matka jest upośledzona umysłowo,

• Dziecko przebywa poza Wolą,

• Matka przebywa za granicą, ojciec w Zakładzie Karnym,

• Matka pozbawiona jest praw rodzicielskich, ojciec przebywa w Zakładzie Karnym,

• Dziecko samo niedługo będzie się usamodzielniało, gdyż ma 17 lat

W  pozostałych  24  rodzinach  naturalnych  głównym  powodem  ustanowienia  rodziny
zastępczej było główne uzależnienie (alkohol, narkotyki) jednego bądź obojga rodziców (11),
niewydolność wychowawcza oraz niedojrzałość do sprawowania funkcji rodzicielskich bądź
powiązanie wymienionych powodów. Brak motywacji do podjęcia leczenia, a jedynie starania
siłą woli utrzymania abstynencji, są powodem słabych rokowań na stałą i wyraźną poprawę
sytuacji rodzin naturalnych, a zatem i na powrót dzieci do domu rodzinnego. Możliwa jest
jedynie praca nad utrzymaniem więzi,  łagodzenie  negatywnych skutków rozłąki,  poprawę
komunikacji, relacji itp.

W 3 przypadkach ustanowienie rodziny zastępczej związane było to faktem niepełnoletności
rodziców lub matki (ojcostwo nieustalone). 

W w/w okresie udało się nawiązać kontakt z 13 środowiskami.

Odbyło się 9 wizyt domowych, 5 konsultacji. Większość rodziców deklaruje chęć odzyskania
dzieci,  podając jednocześnie szereg przeciwności,  trudności  ograniczeń,  przez co należy
rozumieć,  że  ich  perspektywa  jest  bardzo  odległa  i  niepewna.  Obecnie  tylko  w  5
środowiskach istnieją realne szanse na powrót dzieci do domu. Aktualnie wobec tych rodzin
stworzono indywidualne plany :

• I etap: praca na zmianę relacji z dziećmi, 

• II etap: pomoc w przezwyciężeniu trudności własnych rodziców naturalnych, 

• III etap : próbą reintegracji rodziny. 

Trudnością w pracy nad reintegracją rodziny jest też często postawa rodziców zastępczych,
którzy w dużej  mierze  wykazują  „objawy”  współuzależnienia.  Z jednej  strony nie  tolerują
zachowań  swoich  dzieci,  z  drugiej  zaś  niemalże je wspierają  np.  brakiem konsekwencji,
dając pieniądze, tłumacząc.

Ponadto w odniesieniu do rodzin naturalnych przeprowadzono (wspólnie  z pracownikiem
socjalnym) 11 wywiadów pod kątem ponoszenia odpłatności  za pobyt dziecka lub dzieci
w rodzinie zastępczej oraz oceny możliwości przejęcia opieki nad dzieckiem. 

„  Rodzina  pod  specjalnym  nadzorem  ”   - szereg  usystematyzowanych  działań
interwencyjnych oraz monitorowanie środowisk rodzinnych, w których zagrożone jest dobro
dziecka, a które nie zgadzają się na współpracę z pracownikiem socjalnym czy pedagogiem
OPS. Przyczyną  dysfunkcji lub kryzysu w rodzinie najczęściej jest: przemoc, uzależnienie,
ciężka choroba somatyczna lub psychiczna, a także wielopokoleniowa bezradność, bierność,
roszczeniowość i uzależnienie od systemu pomocy społecznej. Działaniami objęto 80 rodzin,
w tym 53 po raz pierwszy w 2009 r. W 30 rodzinach miała miejsce jednorazowa konsultacja,
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w sumie odbyło się w 2009 r 270 wizyt w środowisku u osób objętych programem, udało się
zmotywować  do podjęcia systematycznych działań 23 rodziny, w tym 10 rodzin w ramach
innych  programów  rodzinnych,  zorganizowano  12  zespołów  interdyscyplinarnych,
w stosunku do 15 rodzin skierowano pisma i wnioski do sądu rodzinnego, w przypadku 8
rodzin  wystąpiono  o  interwencje  i  współpracę  do  policji,  zaś  w  przypadku  2  rodzin
zawiadomiono prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Program  pomocy  dla  rodzin  niewydolnych,  realizowany  w  środowisku  domowym -
Program  adresowany  jest  głównie  do  rodzin,  w  których  niepełnosprawni  intelektualnie
rodzice wychowują  małe dzieci.  Często są  to rodziny wielodzietne,  z dużą  różnicą  wieku
dzieci oraz z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Program adresowany jest głównie do
rodzin , w których niepełnosprawni intelektualnie rodzice, wychowują małe dzieci. Często są
to  rodziny  wielodzietne,  z  dużą  różnicą  wieku  dzieci  oraz  z  dziećmi  niepełnosprawnymi
intelektualnie.  Program polega na,  systematycznie odbywających się  wizytach domowych
mających  na  celu  pomoc  w realizacji  funkcji  rodzicielskich,  udzielanie  wsparcia  w  życiu
codziennym, pomocy pedagogicznej, psychologicznej, socjalnej dla całej rodziny za pomocą
doradztwa,  poradnictwa,  modelowania,  treningu  umiejętności  życiowych  itp.  Program
realizowany był w okresie od 16.02 do 07.12. 2009 r. z przerwą  wakacyjną. W programie
uczestniczyły 22 rodziny, w których wychowuje się 49 dzieci. Czas pracy z poszczególnymi
rodzinami  wahał  się  od  1  do  9  miesięcy.  Przyczynił  się  do  :  pełniejszej  diagnozy,
trafniejszego dostosowania działań interwencyjnych i pomocowych, poprawy sytuacji rodzin
i wychowujących się w nich dzieci. W okresie wakacji osoby objęte programem uczestniczyły
w rodzinnym wyjeździe, na którym realizowany był program profilaktyczno-korekcyjny.

Warsztaty  umiej ętności   psychospołecznych  dla  rodziców.   To  zajęcia  grupowe  dla
rodziców realizowane w formie mieszanej:  grupa wsparcia,  grupa edukacyjna i  warsztaty
umiejętności.  Zajęcia  odbywają  się  2  razy  po  2  godz.  w  miesiącu.  W czasie  zajęć  dla
rodziców  Dzieci  pozostają  pod  opieką  pedagoga  i  uczestniczą  w  zajęciach
ogólnorozwojowych;  W 2009 roku w zajęciach uczestniczyło 20 rodziców z 15 rodzin  W
rodzinach tych wychowywanych jest 35 dzieci, z czego 23 uczestniczyło w zajęciach. 

Program wsparcia dla rodzin zast ępczych  – program realizowany jest od 2004r i cieszy
się  dużym  (pozostającym  od  kilku  lat  na  równym  poziomie)  powodzeniem.  W 2009r  w
różnych  formach pracy,  wyszczególnionych  poniżej,  uczestniczyły  63  rodziny,  w  których
wychowywanych jest 72 dzieci, w tym 56 rodzin z 1 dzieckiem, 5 rodzin z 2 dzieci, 2 rodziny
z 3 dzieci. W ramach Programu Wsparcia dla rodzin zastępczych w 2009 r. realizowane były
następujące zajęcia:

• Klub  „serce  na  dłoni”  –  spotkania  klubowe,  w  czasie  których  obok  integracji
prowadzone są zajęcia edukacyjne w formie mini wykładu, który jest punktem wyjścia
do  dyskusji  mającej  na  celu  podzielenie  się  bieżącymi  sprawami,  problemami,
możliwa  jest  wymiana  doświadczeń,  udzielenie  wsparcia.  W  24  spotkaniach
klubowych w 2009 r. uczestniczyły 63 rodziny, w których wychowuje się 73 dzieci.

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

• warsztaty umiejętności wychowawczych – na które składa się dziesięć 2-godzinnych
warsztatów uczestniczyło 10 osób

• „Program  ”Wehikuł  usamodzielnienia”  – program  realizowany  był  we  współpracy
z Fundacją  Robinson Crusoe, od października 2008 do czerwca 2009. Celem jest
pomoc młodzieży wychowującej się w rodzinach zastępczych (i domach dziecka) w
rozpoczynaniu samodzielnego życia. Polega na udzielaniu wsparcia w podejmowaniu
trafnych wyborów życiowych w obszarze nauki, pracy a także decyzjach osobistych.
W programie uczestniczyło 6 dzieci wychowujących się rodzin zastępczych.
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• Szkolenie  w zakresie edukacji seksualnej. Odbyły się dwa spotkania, oddzielnie dla
dorosłych i dla młodzieży. Uczestniczyło 14 rodziców i 8 dzieci. Umożliwiono także
skorzystania z konsultacji indywidualnych, co cieszyło się dużym zainteresowaniem.

• Szkolenie pt. „Bezpieczeństwo w sieci” dotyczące zagrożeń, jakie mogą się pojawić
przy korzystaniu z Internetu przez dzieci. Szkolenie prowadził specjalista z Fundacji
„Kidprojekt”. Uczestniczyło w nim 11 rodziców zastępczych. 

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

• Aerobik dla seniora – to inicjatywa własna uczestników programu. Uczestniczące w
tych  zajęciach  panie  (matki  zastępcze,  którymi  najczęściej  są  babcie  dzieci
umieszczonych w rodzinach zastępczych) same się organizują, prowadzą zajęcia we
własnym zakresie, uzgadniając z Działem termin i miejsce.

• Sporządzenie opinii  na wniosek sądu o predyspozycji  zgłaszających się  rodzin do
pełnienia  funkcji  rodziny  zastępczej.  Opinie  formułuje  się  na  podstawie
rozmowy/rozmów  odbytych  w  czasie  wywiadu  przeprowadzanego  wspólnie
z pracownikiem socjalnym. W 2009 roku sporządzono 12 takich opinii (w 2008 – 29).
Rodzinny pozytywnie ocenione, motywowano do uczestnictwa w programie dla rodzin
zastępczych – 5 spośród nich skorzystało z oferty wsparcia.

• Rodzinny wyjazd profilaktyczny

• „Rodzina na co dzień i od święta” – szereg spotkań, uroczystości i imprez mających
na  celu  integrację  rodzin  oraz  modelowanie  zdrowego,  aktywnego  trybu  życia.
W 2008r  odbyło  się  m. in.  jednodniowa  wycieczka  autokarowa  do  Sandomierza,
rodzinna zabawa karnawałowa, spotkanie wielkanocne i Gwiazdkowe.

• z  Okazji  Dnia  Rodzicielstwa  zastępczego  30  maja  2009 r  odbyła  się  impreza
muzyczno - lokalna dla rodzin „Rozśpiewany Dzień Rodzicielstwa Zastępczego”

„  Maminki”- Program wsparcia i pomocy dla kobiet samo tnie wychowuj ących dzieci   –
program  funkcjonuje  od  2006r.  Na  ten  środowiskowy  program  składają  się  różnorodne
zajęcia:  grupowe zajęcia  wykładowo - warsztatowe  dla  mam, grupowe zajęcia  dla dzieci,
praca  grupowa  matki  z  dzieckiem,  pomoc  pedagogiczna  świadczona  w  środowisku
domowym,  konsultacje  indywidualne  i  poradnictwo,  praca zespołów interdyscyplinarnych.
Program adresowanych jest  do rodzin w których istnieje szereg różnorodnych dysfunkcji:
bezradność  życiowa, niski status społeczny i zawodowy, uzależnienie,  współuzależnienie,
doświadczenia związane z przemocą, przestępczość, brak oparcia społecznego. Problemem
łączącym jest samotne macierzyństwo. Program realizowany był w miesiącach II -VI oraz IX
– XII oraz w okresie wakacyjnym podczas rodzinnego wyjazdu z programem profilaktyczno
-korekcyjnym. Do programu zgłoszono 14 środowisk tj 14 matek wychowujących 23 dzieci.
Całość programu zrealizowało 10 matek. 
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Uzupełnieniem i rozszerzeniem całorocznej pracy realizowanej z rodzinami w środowisku są
programy  profilaktyczno - korekcyjne  realizowane  od  kilku  lat  podczas  wyjazdów
wakacyjnych.  Ta  forma  działania  wydaje  szczególnie  ważna  i  potrzebna  ze  względów
motywacyjnych, diagnostycznych oraz rehabilitacyjnych (rehabilitacja społeczna). W 2009 r.
wyjazdy profilaktyczno- korekcyjne dla rodzin  zostały  zorganizowane ze środków tzw.
„korkowego”  przez  aktualnego  dysponenta  tych  środków  tj.  Wydział  Spraw  Społecznych
i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy przy współudziale Ośrodka, który m. in.
kwalifikował  i  przygotowywał  rodziny  do  wyjazdu.  Celem  wyjazdów  było  pogłębienie
umiejętności wychowawczych i  poprawa relacji w rodzinie.  Wszyscy uczestnicy wyjazdów
brali udział  w ciągu roku w programach dla rodzin organizowanych i prowadzonych przez
pracowników OPS. W trakcie trwania turnusów odbyło się  szereg grupowych i rodzinnych
zajęć  oraz  indywidualnych  spotkań,  swą  treścią  i  forma  dostosowanych  do  potrzeb
i oczekiwań  wszystkich  uczestników.  Podczas  wyjazdów rodzice  i  dzieci  mieli  możliwość
trenowania umiejętności, jakie nabyli w ciągu roku na zajęciach warsztatowych uczestników
profilaktycznego turnusu rodzinnego przedstawia poniższa tabela:

Odbiorcy Czas trwania Ilo ść uczestników

rodziny zastępcze 07.06. - 01.07.2009 30

rodziny (absolwenci warsztatów 
wychowawczych) z dziećmi 20.08. - 27.08.2009 26

matki samotne z małymi dziećmi 26.07. - 07.08.2009 29

Łącznie j.w 95
Uczestnicy profilaktycznych wyjazdów rodzinnych.

W ramach programu Wspierania Dziecka i Rodziny do czerwca 2009 r. realizowany był także
Program socjoterapeutyczny „Spokojna Przysta ń”  .   Był  on  kontynuacją  (w zmienionej
formie)  programów  dla  dzieci  prowadzonych  pod  tą  nazwa  od  13  lat.  Program  był
adresowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z rodzin objętych pomocą OPS ,
wychowujących się  w rodzinach dysfunkcyjnych (alkoholizm jednego lub obojga rodziców,
przemoc,  choroby  psychiczne).  W  programie  uczestniczyło  12  dzieci;  średnio  8-9  na
zajęciach. Program realizowany był na zajęciach 2 x w tygodniu (środy – 5 godzin, soboty –
4 godziny). W ramach programu „Spokojna Przystań realizowano następujące formy pracy:

• Pomoc  dydaktyczna  -  Dzieci  uczęszczające  do  programu  miały  z  reguły  duże
problemy w nauce. W związku z tym oferowano im pomoc przy odrabianiu lekcji.
Każde  dziecko  mogło  skorzystać  z  pomocy  wychowawców,  stażysty  czy
wolontariuszy i codziennie w godz. od 14 do 16 bądź od godz. 18 do 19 obrabiało
lekcje i uczyło się.

• Zajęcia  socjoterapeutyczne  -  W ramach  programu prowadzono  1  raz  w  tygodniu
zajęcia  socjoterapeutyczne  w wymiarze  1,5  godziny  Podczas  tych  spotkań  dzieci
głównie  poprzez  zabawę,  wspólne  gry,  zajęcia  plastyczne,  muzyczne  czy  dramę
zdobywały  rozmaite  umiejętności,  poznawały  wartości,  zasady  i  normy społeczne
oraz rozwijały swój potencjał.

• Pomoc  indywidualna-  każde  dziecko  objęte  było  indywidualnym  planem  pomocy
opracowanym  przez  wychowawców  podczas  zebrań  zespołu  czy  superwizji.
Prowadzone były liczne indywidualne rozmowy z dzieckiem mające na celu pomoc
w rozwiązaniu różnorodnych problemów i wsparcie emocjonalne.

• Współpraca  z  rodzicami – Podczas  trwania  programu  w  zależności  od  potrzeb
odbywały  się  indywidualne  spotkania  z  poszczególnymi  rodzicami,  które  miały  na
celu: uwrażliwienie ich na potrzeby dziecka, pomoc w rozumieniu potrzeb i zachowań
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dziecka,  uczenie  poprawnych  sposób  komunikacji  z  dzieckiem,  pomoc
w rozwiązywaniu  trudnych  sytuacji  związanych  z  wychowywaniem  dziecka,
motywowanie do pracy własnej rodzica

• Współpraca  z  instytucjami –  Wychowawcy  realizujący  program  systematycznie
współpracowali  z  kuratorami  rodzinnymi,  pedagogami  szkolnymi  i  wychowawcami
dzieci  uczestniczących  w  programie  oraz  Poradniami  Pedagogiczno-
Psychologicznymi, Fundacją Dzieci Niczyje, Ośrodkiem dla dzieci „Pępek”.

• Od listopada 2009 funkcjonuje nowa grupa socjoterapeutyczna.  Została  powołana
głównie  w  odpowiedzi  na  rozpoznane  zapotrzebowanie  w  środowisku  dzieci
wychowujących się w rodzinach zastępczych. Zajęcia w wymiarze 2 godzin odbywają
się 1x tyg. Uczestniczyło 6 dzieci (wykazujących wysoką motywację)

3. „RODZINA  BEZ  PRZEMOCY”  -  PROGRAM  WSPARCIA  I  POMOC Y  DLA  OSÓB  
DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY

Pomoc osobom doznającym  przemocy  udzielana  jest  w  rożnych  formach:  indywidualnej
i grupowej 

Pomoc udzielana indywidualnie  ma na celu przerwanie izolacji społecznej i emocjonalnej,
dostarczanie  wiedzy  na  temat  problemów  związanych  z  przemocą,  zachęcanie  do
uczestnictwa w grupie.  W 2009 roku w związku z rozpoznaniem (prowadzonym w 2007-
2008 r.) zwiększających się potrzeb w zakresie pomocy osobom doświadczającym przemocy
został zwiększony zakres usług. Zgodnie z naszymi przewidywaniami nastąpił zdecydowany
wzrost  liczby  osób  objętych  pomocą.  Obrazuje  to  poniższe  zestawienie  danych  trzech
ostatnich lat.

działanie 2009 2008 2007
Konsultacje indywidualne 475 251 115
Liczba osób 168 119 65
Procedura „Niebieskich Kart” * 45 8 21

*Niebieska  Karta – Pomoc Społeczna

To indywidualna pomoc rodzinie dotkniętej  przemocą,  prowadzona w oparciu o specjalną
procedurę, polegająca na postawieniu diagnozy i opracowaniu planu pomocy we współpracy
z  lokalnymi  służbami,  instytucjami  i  organizacjami,  a  następnie  długotrwałe  jej
monitorowanie, prowadzone do czasu ustania zagrożenia. 

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

• Grupy Interwencyjnej „Rodzina bez przemocy”- 3 godzinne spotkania odbywają się 1x
tygodniu. Uczestniczyło 17 osób, na spotkaniu bywało 6-7 osób. 

• Grupa  korekcyjno  -  adaptacyjna  dla  osób  doznających  przemocy  –  3-godzinne
zajęcia odbywają się 1x tygodniu. W 2009 uczestniczyło 15 osób.

• W  ramach  działalności  obu  grup  dla  osób  doznających  przemocy  dodatkowo
zorganizowano: spotkania świąteczne (Wielkanoc, Wigilia) i wyjście do kina 

„Starszy  Pan,  Starsza  Pani”  -  program  przeciwdziała nia  przemocy  wobec  osób
starszych.  W  wyniku  zwiększającego  się  zapotrzebowania  w  zakresie  działań
interwencyjnych  oraz  wsparcia  dla  osób  starszych  doznających  przemocy,  w  2009  roku
zwiększono wymiar i zakres pomocy. W ramach programu zrealizowano:

• 71 konsultacji indywidualnych dla 35 seniorów w siedzibie działu,
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• 115 konsultacji w środowisku domowym dla 29 osób. Praca w miejscu zamieszkania
jest  odpowiedzią  na  potrzeby  tej  grupy  odbiorców  z  uwagi  na  ich  ograniczenie
sprawności i bariery psychiczne,

• 9 osób uczestniczyło  w spotkaniach grupowych. Spotkania odbywają  się  1 x tyg.,
trwają  2  godziny.  W 2009  roku odbyło  się  46  spotkań  grupowych.  Na  spotkanie
przychodzi od 3 do 7 osób; w II półroczu frekwencja na zajęciach uległa poprawie tj.
uczestnicy przychodzą bardziej systematycznie),

• Działaniami objętych było 35 osoby.

Pracownicy  Ośrodka  podjęli  szereg  działań  zmierzających  do  podniesienia  zakresu
i poziomu oferowanej w dzielnicy pomocy osobom doznającym przemocy. W 2009 roku były
to:

• Wznowienie (po rocznej przerwie) w siedzibie Działu Pomocy Specjalistycznej przy
ul.  Karolkowej  58  ”a”  dyżurów  policjantów  dzielnicowych  z  Komendy  Rejonowej
Policji  Warszawa  Wola.  Dyżury  miały  na  celu  ułatwienie  mieszkańcom  dzielnicy
kontakt  z  przedstawicielem Policji  a  także usprawnienie  współpracy  pracowników
OPS z funkcjonariuszami OPS.

• Zaangażowanie się pracowników OPS w projekt Wolskie Zespoły Interdyscyplinarne
(WZI),  mający na celu  stworzenie  sieci  zespołów pracujących  w poszczególnych
rejonach  |Dzielnicy,  na  rzecz  rodzin  dotkniętych  przemocą.  Na  16  liderów
(organizatorów  pracy  poszczególnych  zespołów)  8  jest  pracownikami  OPS.
Koordynacja  merytoryczna  tego  dzielnicowego  projektu  jak  również  obsługa
formalno-prawna także powierzona została pracownikom OPS.

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

• Współpraca  (udział  w  przygotowaniach  i  prowadzeniu)  z  Instytutem  Psychologii
Zdrowia  na  rzecz  programu  szkoleniowego  Niebieska  Akademia  Warszawska
w zakresie opracowywania procedur postępowania i standardów pracy z rodzinami
dotkniętymi przemocą.

• W  2009  roku  pracownicy  Działu  Pomocy  Specjalistycznej  Ośrodka  realizujący
działania w zakresie przeciwdziałania przemocy,  w celu zwiększenia efektywności
pracy i rozwoju zawodowego korzystali z superwizji (1 x msc).

4. WSPARCIE  I  POMOC  PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA  DLA  OSÓB  Z  
PROBLEMAMI UZALE ŻNIENIA ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

Wsparcie i pomoc udzielane indywidualnie

• ilość konsultacji – 354 w tym 51 w miejscu zamieszkania osoby uzależnionej 

• ilość konsultacji dotyczących problemów narkotyków - 8

• ilość  osób  objętych  pomocą  178,  w  tym  długotrwałym  wsparciem  i  pomocą
psychologiczną – 148 (w 2008 r.- 88)

• ilość klientów pierwszorazowych – 72 (zdecydowany wzrost w stosunku do 2008 r.-
kiedy zgłoszono 49 nowych klientów)
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Wsparcie i pomoc udzielane grupowo

• Grupa wsparcia dla osób z problemem alkoholowym (klientów OPS);  prowadzona
cały rok bez przerwy wakacyjnej; 2 godzinne zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu.
Uczestniczyło  89  osób  (w  2008 r - 70  osób).  Jednorazowo  w  każdym  spotkaniu
uczestniczyło 20 - 25 osób

• Grupa  II  (rozwoju  osobistego)  dla  osób  z  problemem  alkoholowym,  które  mają
zaawansowany  okres  abstynencji.  zajęcia  odbywały  1  x  w  tygodniu.  W  2009
uczestniczyło 6 osób.

• Grupa wsparcia dla rodzin (współuzależnionych) – 2 godzinne spotkanie grupowe 1 x
tyg. Uczestniczyło 37 osób.

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

• Celem  organizacji  działań  klubowych  jest  podtrzymanie  procesu  trzeźwienia
i poprawa funkcjonowania osób uzależnionych w życiu rodzinnym i społecznym, w
szczególności zaś::

– Propagowanie trzeźwych postaw w środowisku lokalnym.

– Wyrabianie  i  trenowanie  nawyków  organizowania  zdrowych - trzeźwych
sposobów spędzania czasu wolnego.

– Integracja członków grupy.

– nawiązywanie kontaktów z innymi środowiskami abstynenckimi.

– Trening umiejętności społecznych.

– Wdrażanie do samopomocy.

Metody pracy:  mini wykład,  poradnictwo, praca w małych grupach, dyskusja, debaty „za
i przeciw”, organizacja spotkań towarzyskich, gry stolikowe, świetlicowe, rodzinne, oglądanie
filmów,  programów  społecznych,  sportowych  itp,  organizacja  imprez  rekreacyjnych,
wypoczynkowych, sportowych, udział w imprezach kulturalnych

W 2009 roku z oferty Klubu skorzystało 39 osób (w 2008 - 37). Średnio w soboty na zajęcia
klubowe przychodziło 10-15 osób (min.9 - max. 42).

Dodatkową ofertą dla członków Klubu i osób uczestniczących w obu grupach jest możliwość
uczestniczenia  w  imprezach,  które  mają  na  celu  wzmacnianie  postaw trzeźwościowych,
modelowanie  zdrowego,  aktywnego,  sprzyjającego  zachowaniu  abstynencji  stylu  życia.
Uczestnicy  maja okazję  trenowania  umiejętności  nabywanych  w czasie zajęć  grupowych
i klubowych. W 2009 roku uczestnicy programu uczestniczyli: 

• Ogólnopolskim Zlocie Rodzin Abstynenckich „Tatry 2009”

• Warsztatach komunikacji dla uczestników Zlotu - 4 spotkania

• Wyjeździe na jesienny piknik rodzinny – zakończenie wakacji - 12 osób

• Wyjściu do kina i muzeum

• Wyjściu edukacyjnym - „spacerkiem po wolskich cmentarzach”

• Wyjściu integracyjnym - „spacerkiem po parkach Woli”

• Wycieczce - majówka w Powsinie 
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• Wolskim Korowodzie - plenerowa  impreza  o  zasięgu dzielnicowym,  mająca na
celu prezentację oferty pomocowej,

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

• Spotkaniu  z  duszpasterzem  Rodzin  Abstynenckich  w  którym wzięło  udział  12
osób z grupy dla osób uzależnionych i 8 z grupy dla współuzależnionych

• imprezach  okolicznościowych:  spotkania  świąteczne,  rocznica  klubu,  zabawa
walentynkowa, karnawałowa, mikołajkowa.
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VII. POMOC USŁUGOWA 

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

Ośrodek realizuje 5 rodzajów usług:

usługi opiekuńcze o charakterze gospodarczym

• Usługi  realizowane  w  ramach  zadań  własnych,  finansowane  ze  środków
finansowych R  85228 – własne. Ten  rodzaj  usług  polega  na  pomocy
w prowadzeniu  gospodarstwa  domowego:  sprzątaniu,  robieniu  zakupów,
gotowaniu,  praniu,  przynoszeniu  posiłków,  itp.  Z  usług  opiekuńczych
o charakterze  gospodarczym  skorzystało  w  2009 r.  877  osób .  Miesięcznie
z usług  opiekuńczych  o  charakterze  gospodarczym korzystało  od  576 do  618
osób  (średnio  595  osób).  Jedna  osoba  korzystała  z  usług  opiekuńczych
o charakterze  gospodarczym  w  wymiarze  min.  od  4  godzin  miesięcznie  (1
godzina raz w tygodniu) do 186 godzin miesięcznie, (codziennie 6 godzin) średnio
32 godziny miesięcznie.

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

Odpłatność w wysokości
100%

Odpłatność częściowa za usługi
Usługi świadczone

bezpłatnie (odpłatność 0%)

56
(6 %)

733
(84 %)

88
(10 %)

specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacji

• Usługi  realizowane  w  ramach  zadań  własnych,  finansowane  ze  środków
finansowych  R85228 - własne.  Usługami  objęte  są  osoby  niepełnosprawne,
długotrwale chore,  wymagające zleconej  przez lekarza pielęgnacji,  stanowiącej
wspieranie  procesu  leczenia.  Czynności  pielęgnacyjne  polegają  m. in.  na
podawaniu  leków,  zapobieganiu  odleżynom,  myciu,  ścieleniu  łóżka  osobom
leżącym. Usługi wykonywane są  przez pielęgniarki  (lub osoby o wykształceniu
średnim – opiekun w domu pomocy społecznej lub ratownik medyczny Z pomocy
w tej  formie  skorzystało  w  2009  r  98  osób.  Miesięcznie  z  pomocy w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie pielęgnacji korzystało od 39 do
60 (średnio 50 osób miesięcznie). Klienci korzystali z tego rodzaju usług w ilości
min. 2 godziny miesięcznie (1 godz. co drugi tydzień) do 62 godzin miesięcznie (2
godz. dziennie 7 dni w tygodniu), średnio 18 godzin miesięcznie. 

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

Odpłatność w wysokości
100%

Odpłatność częściowa za usługi
Usługi świadczone

bezpłatnie (odpłatność 0%)

14
(14%)

74
(76 %)

10
(10 %)

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

• Usługi  realizowane  w  ramach  zadań  zleconych,  finansowane  ze  środków
R85228 - zlecone.  Usługi  dostosowane  do  szczególnych  potrzeb  osób
z zaburzeniami  psychicznymi,  polegające na  uczeniu  i  rozwijaniu  umiejętności
niezbędnych do samodzielnego życia (m. in. poprzez kształtowanie umiejętności
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zaspokajania  podstawowych  potrzeb  życiowych,  treningi  umiejętności
społecznych,  interwencję  i  pomoc w życiu  w rodzinie),  pielęgnacji,  rehabilitacji
fizycznej  i  pomocy  mieszkaniowej  rozumianej  jako  np.  pomoc  w  organizacji
remontu, wnoszeniu należnych opłat, kształtowaniu relacji sąsiedzkich. Usługami
w 2009 r. objęto  42 osoby  (20 do 29 osób miesięcznie, średnio miesięcznie 25
osób). 5 osób korzystających z tego rodzaju usług było równolegle uprawnionych
do  korzystania  ze  Środowiskowego  Domu  Samopomocy,  a  3  korzystały
równolegle z oferty Klubu „Pod Daszkiem” dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Przeciętnie 1 osoba korzystała z 15,5 godzin usług miesięcznie. (najmniej 1 godz.
tygodniowo - 4 godz. miesięcznie, najwięcej 2 godz 7 razy w tygodniu - 62 godz.
miesięcznie)
Środki  finansowe  przyznane  przez  Wojewodę  na  realizację  tego  zadania  są
zdecydowanie  niewystarczające.  W  2009 r.  przyznano  na  ten  cel  138.000,
z czego 114.000 zł  na  zakup usług  i  23.000 zł.  na  zatrudnienie  koordynatora
usług  (0,4  etatu).  Faktyczne  zaspokojenie  potrzeb  tej  grupy  mieszkańców
Dzielnicy  Wola  w  tym  zakresie  wymaga  co  najmniej  dwukrotnej  wartości
przyznanych środków. Aktualnie zarówno ilość osób objętych usługami, jak i ilość
przyznanych  i  realizowanych  godzin  nie  odpowiada  stwierdzonym  potrzebom
osób  z  zaburzeniami  psychicznymi.  Przyznawane  z  konieczności  niektórym
osobom  z  zaburzeniami  psychicznymi  usługi  opiekuńcze  o  charakterze
gospodarczym  tylko  w  niewielkim  stopniu  stanowią  faktyczną  pomoc  dla  tych
osób.

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

Odpłatność w
wysokości 100%

Odpłatność częściowa za usługi
Usługi świadczone

bezpłatnie (odpłatność 0%)

0
(0 %)

6
(14 %)

36
(86 %)

specjalistyczne usługi opiekuńcze – readaptacyjne

• Usługi  realizowane  w  ramach  zadań  własnych,  finansowane  z  rachunku
dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych R85228. Przeznaczone są
dla grupy osób o szczególnych potrzebach i trudnościach: dla osób w podeszłym
wieku z zaburzeniami psychicznymi, będącymi konsekwencją procesu starzenia,
przede wszystkim  z  zaburzeniami  pamięci,  zespołami  otępiennymi,  choroba
Alzheimera,  nieadekwatnym postrzeganiem własnej  sytuacji.  Ten  rodzaj  usług
obejmuje zarówno czynności gospodarcze, jak i  pielęgnacyjne i  terapeutyczne.
Usługi świadczone są  przez osoby ze specjalistycznym  przygotowaniem (m. in.
pielęgniarki,  terapeutów,  pracowników  socjalnych).  Specjalistycznymi  usługami
opiekuńczo- readaptacyjnymi objęto  74 osoby , (miesięcznie od 40 do 54 osób,
średnio  45  osób).  Klienci  korzystali  z  usług  od  8  do  126  godzin  miesięcznie
(średnio ok. 29 godzin miesięcznie na osobę). Pomoc przyznawana była w ilości
odpowiadającej potrzebom osób korzystających: 5 osób korzystało z usług 7 dni
w tygodniu, 8 dwa razy dziennie, a 3 osoby wymagały pomocy 3 razy dziennie. W
wyjątkowych sytuacjach Klienci objęci pomocą w formie specjalistycznych usług
opiekuńczo-  readaptacyjnych  korzystali  także  z  pomocy  w  formie  pobytu
w dziennym  ośrodku  wsparcia:  7  osób  ze  Świetlicy  Opiekuńczej  dla  Osób
z Choroba  Alzheimera,  3  osoby  ze  Środowiskowego  Domu  Samopomocy,  1
osoba z Ośrodka Wsparcia dla seniorów

Sprawozdanie OPS Wola za rok 2009 47



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

Odpłatność w wysokości
100%

Odpłatność częściowa za
usługi

Usługi świadczone bezpłatnie
(odpłatność 0%)

8
(10,8 %)

39
(52,7%)

27
(36,5 %)

specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji fizycznej

• Usługi  realizowane  w  ramach  zadań  własnych,  finansowane  z  rachunku
dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych R85228. Usługi mające na
celu przywracanie sprawności fizycznej poprzez naukę samoobsługi, gimnastykę,
zajęcia  rehabilitacyjne,  świadczone  zgodnie  z  zaleceniami  lekarskimi  przez
fizjoterapeutów i rehabilitantów w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
lub chorej.  Z usług korzystają  osoby po urazach (udarach) i  osoby przewlekle
długotrwale  chore,  np.  na  SM - dzięki  usługom  możliwe  jest  utrzymanie
sprawności  w samoobsłudze lub spowolnienie tempa ograniczenia sprawności.
W 2009 r.  z  usług  tego  rodzaju  skorzystało  90  osób,  z  czego  24  uzyskało
uprawnienie do korzystania z tego rodzaju usługi po raz pierwszy w 2009 r., dla
66 była to kontynuacja.  Miesięcznie średnio w miesiącu korzystało z tej  formy
pomocy usługowej 60 osób. Jedna osoba korzystała z min. 4 do max. 20 godzin
usług miesięcznie (średnio 11 godzin miesięcznie).

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

Odpłatność w
wysokości 100%

Odpłatność częściowa za
usługi

Usługi świadczone
bezpłatnie (odpłatność 0%)

3
(3,3 %)

70
(77,8 %)

17
(18,9 %)

Średnio w każdym miesiącu 2009 r. rożnego rodzaju usługami opiekuńczymi objętych było
765  osób,  w  tym  29  osób  rozpoczynało  korzystanie  z  tej  formy  pomocy.  Poniżej
prezentujemy  zestawienie  liczby  osób  korzystających  z  poszczególnych  rodzajów  usług,
z uwzględnieniem ilości osób objętych pomocą usługową  w 2009 r.  po raz pierwszy oraz
liczbę zleconych i zrealizowanych godzin poszczególnych rodzajów usług.

Rodzaj usług
Liczba osób obj ętych pomoc ą

usługow ą w 2009 r.
Liczba
godzin

zleconych

Liczba godzin
zrealizowanych

Kontynuacja Nowe Razem

Usługi opiekuńcze o
charakterze gospodarczym

642
(73,2%)

235 
(26,8%)

877 
(100%)

242.578,5
(100%)

226.082
(93,2%)

specjalistyczne usługi
opiekuńcze w zakresie

pielęgnacji

59
(60%)

39
(40%)

98
(100%)

12.419
(100%)

11.239
(90,5%)

specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z

zaburzeniami psychicznymi

24
(57,2%)

18
(42,8%)

42
(100%)

4.942,5
(100%)

4.767,5
(96,46%)

specjalistyczne usługi
opiekuńcze – readaptacyjne

43
(58,1%)

31
(41,9%)

74
(100%)

17.341
(100%)

15.638,5
(90,2%)
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Rodzaj usług
Liczba osób obj ętych pomoc ą

usługow ą w 2009 r.
Liczba
godzin

zleconych

Liczba godzin
zrealizowanych

Kontynuacja Nowe Razem

specjalistyczne usługi
opiekuńcze w zakresie
rehabilitacji fizycznej 

66
(73,3%)

24
(26,7%)

90
(100%)

9.183
(100%)

8.108
(88,3%)

Łącznie  w  2009 r.  decyzje  uprawniaj ące  do  korzystania  z  ro żnych  form  pomocy
usługowej świadczonej w miejscu zamieszkania wydano 975 osobom , w tym:

• 346 osób skorzystało z tej pomocy po raz pierwszy (35%),

• 110 osób (11,6%) uzyskało uprawnienie do korzystania z więcej niż jednego rodzaju
pomocy usługowej.

Poniżej  tabela obrazująca liczbę  osób korzystających z więcej  niż  jednego rodzaju usług
oraz sytuacje rodzinną osób objętych w 2009 r usługami po raz pierwszy.

110 osób obj ętych w 2009 r. wi ęcej ni ż jednym rodzajem pomocy usługowej 

Liczba osób korzystających z usług gospodarczych +pielęgnacyjnych +
usprawniających

5

Liczba osób korzystających z usług gospodarczych + pielęgnacyjnych 45

Liczba osób korzystających z usług gospodarczych + usprawniających 47

Liczba osób korzystających z usług pielęgnacyjnych + usprawniających 6

Liczba osób korzystających z usług readaptacyjnych + gospodarczych 4

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

1

Liczba osób korzystających z usług usprawniających i opiekuńczych-
specjalistycznych

2

Sytuacja rodzinna 346 osób obj ętych w 2009 r usługami po raz pierwszy

Liczba osób samotnych  objętych pomocą usługowa po raz pierwszy 95

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

138

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

113

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

Poniżej  tabela  zawierająca  wykaz  wykonawców  oraz  ceny  za  usługi  (obowiązujące
31.12.2009 r.)
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Rodzaj usługi wykonawca Cena
1 godziny [zł]

Usługi opiekuńcze o
charakterze gospodarczym
gospodarcze

Polski Komitet Pomocy Społecznej,
ul. Hoża 82, Warszawa

12,00

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

11,20 

i 12,50
Specjalistyczne usługi
opiekuńcze w zakresie
pielęgnacji 

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

16,00

Specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi

Fundacja „Zdrowie”
ul. Niekłańska 4/24

24,50

Specjalistyczne usługi
opiekuńczo – readaptacyjne

Fundacja „Zdrowie”
ul. Niekłańska 4/24

23,00

Specjalistyczne usługi
opiekuńcze w zakresie
rehabilitacji fizycznej

Fundacja „Zdrowie”
ul. Niekłańska 4/24

25,50

W 2009 r nastąpił dalszy, jednak mniej znaczny niż w latach 2001 - 2008, wzrost cen usług.
Cena  usług  opiekuńczych  gospodarczych  w  niektórych  rejonach  Woli  utrzymała  się  na
dotychczasowym poziomie (ASS), w innych wzrosła o odpowiednio 0,50 zł (PKPS) i 1,30 zł
(ASS) za godzinę. 

Cena specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzaniami psychicznymi wzrosła
z 21zł do 24,50 zł, a cena specjalistycznych usług opiekuńczych- readaptacyjnych z 19,80 zł
do 23 zł.

Cena specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji fizycznej zwiększyła się
o 3 zł za godzinę (z 22,50 zł do 25,50 zł). 

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  Dzielnicy  Wola  m. st.  Warszawy  na  realizację  pomocy
usługowej  w  środowisku  w  2009  r.  (tj.  zakup  usług  u  Wykonawców,  bez  wydatków  na
zatrudnienie  pracowników  pełniących  funkcję  koordynatorów  usług)  wydatkował  łącznie
3.541.585, 40 zł (100%), z czego:

• 2.924.200 zł ze środków R 85228 własne (82, 6%)

• 114.998,75 ze środków R 85 228 zlecone (3,2 %)

• 502.386,75 zł ze środków R 85 228 – Rachunek dochodów własnych i wydatków nimi
finansowanych (14,2%)

Wydatki w podziale na poszczególne rodzaje usług kształtowały się następująco:

• usługi opiekuńcze o charakterze gospodarczym - 2.696.318,35 zł

• usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacji – 191.357 zł

• specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  –
114.998,75 zł

• specjalistyczne usługi opiekuńczo- readaptacyjne - 293.928,75

• specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji fizycznej - 244.982,65 zł

Dla  83  osób,  w  tym  26  osób  bezdomnych  (w  2008  dla  101  osób)  wymagających
całodobowej  opieki  z  powodu  wieku,  choroby  lub  niepełnosprawności,  niemogących
samodzielnie  funkcjonować  w  codziennym  życiu,  dla  których  pomoc  w  formie  usług
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świadczonych w miejscu zamieszkania jest niewystarczająca OPS skompletował dokumenty
niezbędne do rozpatrzenia wniosku o przyznanie miejsca w całodobowym  domu pomocy
społecznej .

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

• Ośrodku Wsparcia dla Seniorów 

• Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych, 

• Klubie „Pod Daszkiem” dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

• Świetlicy Opiekuńczej dla Osób z Chorobą Alzheimera.
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VIII. DZIAŁALNO ŚĆ OŚRODKA WSPARCIA DLA SENIORÓW

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów, jako jeden z działów funkcjonuje w strukturach OPS od
kwietnia  2009 r.  Placówka  zajęła  pomieszczenia  przy  ul.  Zawiszy  5,  które  poprzednio
użytkowane były przez filię NR 2 Ośrodka.

Aby  przystosować  obiekt  do  potrzeb  osób  starszych  konieczne  było  przeprowadzenie
generalnego remontu. Został on przeprowadzony w roku 2008. Dodatkowo ZGN wymienił
płytki chodnikowe w pobliżu OWS oraz dokonał malowania frontowej elewacji .

Fasada OWS przed i po remoncie

W okresie od stycznia do kwietnia trwało wyposażanie placówki, opracowywanie koncepcji
jej funkcjonowania oraz wybór pracowników, którzy będą realizować zadania OWS.

W ramach wyposażenia:

• dokonano zabudowy aneksu kuchennego oraz szatni,

• dokonano instalacji rolet okiennych,

• zakupiono meble, urządzenia, sprzęt, akcesoria i artykuły niezbędne do
funkcjonowania ośrodka,

• zakupiono narzędzia i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć,

• pozyskano ze Stowarzyszenia UL pianino oraz używane holenderskie meble.

W ramach wypracowywania koncepcji funkcjonowania sformułowano cele i zadania OWS.

Celem działalności OWS jest:

• poprawa sytuacji życiowej osób starszych,

• przeciwdziałanie marginalizacji i poczucia osamotnienia osób starszych,

• umożliwienie osobom starszym prowadzenia aktywnego i twórczego życia.

Cele te są realizowane poprzez:

• zapewnienie Seniorom dziennego pobytu,

• realizację programu „Aktywny Senior”,

• prowadzenie Punktu Informacyjnego dla Seniorów,

• prowadzenia zajęć klubowych,

• inne działania na rzecz Seniorów.
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Uroczyste otwarcie OWS

1. DZIENNY POBYT

Przygotowując  koncepcję  dziennego  pobytu  wzięto  pod  uwagę  aktualną  ofertę  instytucji
i organizacji działających na rzecz Seniorów w naszej dzielnicy. Z analizy działalności tych
podmiotów wynikało, że ich oferta jest skierowana przede wszystkim do osób aktywnych.
W związku z powyższym uznano, ze najbardziej wskazanym byłoby skierowanie oferty OWS
w części dotyczącej dziennego pobytu do osób mniej aktywnych lub całkowicie wycofanych
z aktywności i nie biorących udziału w życiu społeczności lokalnej.

W  celu  dotarcia  do  tych  osób,  wstępne  założenia  funkcjonowania  pobytu  dziennego
przedstawiono:

• pracownikom  socjalnym  (część  pracowników  socjalnych  brała  czynny  udział
w wypracowywaniu koncepcji działania OWS),

• przedstawicielom  przychodni  lekarskich,  parafii  oraz  Wspólnot  Mieszkaniowych,
działających w najbliższym otoczeniu placówki,

• przedstawicielom wolskich bibliotek publicznych.

Ponadto informacje o możliwości zapewnienia pobytu dziennego umieszczono na tablicach
informacyjnych oraz stronie internetowej OPS, a także w Kurierze Wolskim.

W  maju  2009 r.  w  ramach  dziennego  pobytu  przeprowadzono  pilotażowy  cykl  zajęć,
w którym wzięło udział 7 osób.

Pozwoliło to na dopracowanie koncepcji oraz dostosowanie oferty do potrzeb uczestników.

W  wyniku  dopracowania  koncepcji  pobytu  dziennego  ustalono  cele  oraz  zasady  jego
funkcjonowania.

Od czerwca 2009 r. OWS zapewnia pobyt dzienny od poniedziałku do piątku w godzinach
800 – 1500.

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, rekreacyjnych, muzycznych, plastycznych, klubowych, dyskusyjnych,

• udziału w spacerach, wycieczkach, imprezach okolicznościowych i kulturalnych
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• aktywnego wykorzystania czasu wolnego, 

a także :

• pomoc socjalną,

• zapewnienie dwóch posiłków dziennie.

W czasie  dziennego pobytu  uczestnicy mogą  korzystać  z  codziennie  prowadzonej  przez
pracownika  OWS  półgodzinnej  gimnastyki  usprawniającej.  Jest  ona  dostosowana  do
możliwości fizycznych osób starszych. Większość ćwiczeń wykonywana jest na siedząco.

Dodatkowo od listopada wprowadzono zajęcia Nordic Walking prowadzone przez specjalistę
zatrudnionego na umowę zlecenie. Odbywały się one raz w tygodniu w lasku na Kole. Do
grupy uczestników pobytu  dziennego dołączono  10  Seniorów,  którzy  nie  korzystali  z  tej
formy pomocy (oczekujących na liście rezerwowej Programu „Aktywny Senior”).

Uczestnicy dziennego pobytu OWS podczas zajęć Nordic Walking 

W  sierpniu  przeprowadzono  pilotażowe  zajęcia  -  Tańce  w  kręgu.  Z  uwagi  na  brak
zainteresowania uczestników tą formą aktywności, nie były one kontynuowane.

Zajęcia  muzyczne  odbywały  się  raz  w  tygodniu  i  prowadził  je  specjalista  zatrudniony
w ramach umowy zlecenia. Podobnie jak w przypadku Nordic Walking do grupy uczestników
pobytu  dziennego  została  dołączona  grupa  9  Seniorów  nie  korzystających  z  tej  formy
pomocy.

W ramach warsztatów twórczych prowadzonych przez pracowników OWS uczestnicy mieli
możliwość między innymi:

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

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

• wykonania odlewów gipsowych i ich malowania,

• malowania na szkle,

• wykonania dekoracji świątecznych (ozdoby choinkowe, stroiki),

• nauki haftowania,

• zapoznania się z techniką kolażu,

• nauki rysunku i malarstwa.
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Prace wykonane przez uczestników dziennego pobytu OWS

Ponadto uczestnicy dziennego pobytu brali udział w:

• ćwiczeniach pamięci,

• prasówkach,

• wspólnym głośnym czytaniu,

• wspólnym oglądaniu filmów i dyskusjach na ich temat,

• grach towarzyskich,

• lekturze wybranych artykułów prasowych,

• zajęciach kulinarnych (pieczenie ciast, przygotowywanie deserów),

• spacerach,

• wyjściach do kina, teatru, muzeum,

• imprezach organizowanych przez władze dzielnicy oraz wolskie placówki opiekuńcze
(DPS Syrena, DPS Budowlani, Ośrodek Nowolipie),

• imprezach  okolicznościowych  organizowanych  przez  OWS  (wspólne  obchody
imienin, oficjalne otwarcie OWS, Wigilia, Sylwester),

• spotkaniach tematycznych (dot. bezpieczeństwa osób starszych, podróży, malarstwa,
historii),

• spotkaniu  integracyjnym  z  młodzieżą  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Kopernika
(wspólne malowanie bombek i kolędowanie).

Uczestnicy korzystali z dwóch posiłków dziennie: śniadania oraz obiadu.

Śniadanie było przygotowywane w ramach zajęć kulinarnych przez dyżurującego w danym
dniu  uczestnika.  Pomocy  i  wsparcia  udzielał  uczestniczący  w  przygotowaniach  personel
OWS. On też dokonywał zakupów produktów wykorzystanych do przygotowania i spożycia
śniadania.

Obiad uczestnicy spożywali w Domu Pomocy Społecznej „Syrena”, który jako specjalistyczna
placówka opiekuńcza  oferował  różnorodne posiłki  dostosowując  diety  do wymagań  osób
starszych.

Należy  zaznaczyć,  że  oprócz  udziału w  zorganizowanych  zajęciach,  uczestnicy  mieli
możliwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych w czasie wspólnego spędzania czasu
i rozmów oraz objęci byli indywidualnym wsparciem pracowników OWS dostosowanym do
ich potrzeb i sytuacji życiowej.
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Odpłatność  za  pobyt  dzienny  naliczana  jest  zgodnie  z  Uchwałą  Nr  LXI/1726/2005 Rady
m. st.  Warszawy  z  dnia  28  października  2005 r.,  zmieniającą  uchwałę  w  sprawie
szczegółowych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  oraz  zasad
zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m. st. Warszawę
w  zakresie  zadań  własnych  gminy.  na  poziomie  kosztów  wyżywienia  w  zależności  od
dochodu danej osoby i jej sytuacji życiowej. Zgodnie z w/w uchwałą Zarządzeniem Dyrektora
OPS Nr 9a/2009 z dnia 26 maja 2009 r. całkowity dzienny koszt pobytu dziennego w roku
2009 r. został ustalony na kwotę 10 zł. (3 zł koszt śniadania, 7 zł koszt obiadu).

Przyjęcie do OWS następuje na podstawie decyzji administracyjnej przyznającej prawo do
korzystania z tej formy pomocy.

Powyższa  decyzja  wydawana  jest  po  przeprowadzeniu  przez  pracownika  wywiadu
środowiskowego i skompletowaniu niezbędnej dokumentacji w tym: wniosku o przyjęcie do
OWS oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach
oferowanych przez OWS.

W roku 2009 z pobytu dziennego OWS skorzystało 16 osób.

Najmłodszy uczestnik miał 60 lat, najstarszy 86.

Najwięcej osób było w przedziale wieku 71-75 lat.

Z 16 uczestników 13 osób zamieszkiwało samotnie.

10 osób to wdowy i wdowcy,

3 osoby były rozwiedzione,

1 osoba była stanu wolnego,

1 osoba pozostawała w związku małżeńskim.

14 uczestników posiadało dzieci (w 13 przypadkach zamieszkiwały one oddzielnie).

13 osób utrzymywało się z emerytury, 2 z zasiłku stałego i jedna z renty inwalidzkiej.

10 osób miało ustalony stopień niepełnosprawności z czego :

• znaczny 2,

• umiarkowany 5,

• lekki 3.

6 osób ponosiło 100% odpłatność za pobyt,

5 osób było częściowo zwolnionych z odpłatności,

2 osoby były całkowicie zwolnione z odpłatności,

3  osoby  korzystały  z  pobytu  nieodpłatnie,  ponieważ  ich  dochód  kształtował  się  poniżej
kryterium dochodowego.

W okresie czerwiec – grudzień  2009 r.  uczestnicy w ramach odpłatności wpłacili  łącznie
kwotę 2 949,90 zł.

2. PROGRAM „AKTYWNY SENIOR”

OPS  jest  inicjatorem,  organizatorem  i  realizatorem  programu  „Aktywny  Senior”
adresowanego do mieszkańców dzielnicy Wola powyżej 60 roku życia od roku 2006.

Rozpoczęcie zajęć poprzedzone było ankietą skierowaną do wolskich Seniorów.
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Celem  przeprowadzenia  ankiety  była  próba  zdiagnozowania  potrzeb  osób  starszych
w zakresie aktywnego spędzania czasu.

Do marca 2009 r. program był realizowany przez Dział Pomocy Specjalistycznej.

Od kwietnia jest realizowany wspólnie z innymi działaniami na rzecz osób starszych przez
Ośrodek Wsparcia dla Seniorów.

Od początku realizacji Programu wzięły udział 323 osoby. 

W ciągu 2009 roku w Programie uczestniczyło 139 osób,

Do programu przystąpiło w 2009 roku 104 nowych uczestników, z czego 85 na zajęciach
stałych i 19 konkursie.

Cele programu:

• zapobieganie marginalizacji społecznej

• integracja lokalnego środowiska

• przeciwdziałanie samotności

• organizacja czasu wolnego osób starszych

• podtrzymywanie aktywności i sprawności fizycznej i psychicznej

• nauka nowych umiejętności społecznych

• pomoc w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów interpersonalnych

• podtrzymywanie i rozwijanie zainteresowań

Program  „Aktywny  Senior”  obejmował  w  2009  roku  następujące  nieodpłatne  zajęcia
aktywizujące:

Rodzaj zaj ęć Ilość osób
korzystaj ących

chór „Wolska Melodia” 32

gimnastyka mózgu metodą P. Dennisona 54

gimnastyka usprawniająco - aktywizująca 59

integracyjne tańce w kręgu 53

nordic walking – marsze z kijami 62

spotkania muzealne 49

konkurs „Wolskie rękodzieło” 21

GRAFIK ZAJĘĆ PROGRAMU „AKTYWNY SENIOR”

Rodzaj zaj ęć Miejsce
Ilość 

godzin/
tygodniowo

Ilość
grup

gimnastyka
usprawniająco-
aktywizujaca

Dom Pomocy Społecznej „Syrena” 
ul. Syreny 26 1 2

gimnastyka  mózgu OPS - ul. Karolkowa 58 a (I cykl) 1 1
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Rodzaj zaj ęć Miejsce
Ilość 

godzin/
tygodniowo

Ilość
grup

metodą P.Dennisona OWS- ul. Zawiszy 5 (II i III cykl)

chór „Wolska Melodia” Dom Kultury „Działdowska”
ul. Działdowska 6 2 1

integracyjne tańce
w kręgu

Dom Dziecka 
ul. Jaktorowska 6 1 1

Nordic Walking Tereny zielone dzielnicy 2 1

spotkania muzealne
(nowość,
program pilotażowy
od marca do grudnia 

Wolska filia 
Muzeum Miasta Stołecznego
Warszawy
ul. Srebrna 12

1

1

W  związku  z  bardzo  dużym  i  rosnącym  zainteresowaniem  mieszkańców  dzielnicy
uczestnictwem w zajęciach, przyjęto zasadę korzystania z zajęć przez 10 tygodni. W każdym
cyklu pierwszeństwo mają osoby, które dotychczas nie korzystały z danego rodzaju zajęć.
Przyjęcie  po  raz  kolejny  na  dany  rodzaj  zajęć  jest  możliwe  jedynie  w  przypadku
pozostawania wolnych miejsc. Ponadto w roku 2009 wprowadzono tzw„czarną listę” na której
umieszczane  są  osoby,  które  zapisały  się  na  zajęcia  i  nie  skorzystały  z  nich  oraz  nie
powiadomiły o rezygnacji. Osoby te nie będą przyjmowane na kolejne cykle.

W 2009 roku odbyły się trzy cykle zajęć - 10 tygodniowe - w terminach: 

• luty- kwiecień 

• kwiecień - czerwiec

• wrzesień – listopad.

ZEBRANIA INFORMACYJNO-ORGANIZACYJNE

termin ilość
uczestników miejsce współpraca

27.01.2009 77 OPS 
ul. Karolkowa 58 A

Personel Działu
Specjalistycznego

3.03.2009 80 OPS 
ul. Karolkowa 58 A

Personel Działu
Specjalistycznego, 
Wydział Spraw Społecznych i
Zdrowia Urzędu Dzielnicy7.04.2009 90 OPS 

ul. Karolkowa 58 A

4.09.2009 110 Urząd  Dzielnicy  Wola,
Sala Sesji

Personel  OWS  oraz  Działu
Pomocy Specjalistycznej,
Wolontariusze,
Wydział Spraw Społecznych i
Zdrowia Urzędu Dzielnicy
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Zebranie informacyjno – organizacyjne 3.03.2009 r.

W roku 2009 już  po raz czwarty w ramach Programu „Aktywny Senior”  przeprowadzono
Konkurs  dla  Wolskich  Seniorów.  Tematem  Konkursu  było  Rękodzieło.  Po  raz  pierwszy
w ramach konkursu wprowadzono obok kategorii indywidualnej, kategorię prac wykonanych
z przedstawicielem innego pokolenia.

Łącznie wpłynęło  21 prac,  w tym jedna w kategorii  prac wykonanych z przedstawicielem
innego pokolenia.

Do udziału w jury zaproszono: Dyrektora Biura Promocji Fundacji Cepelia, pracownika Domu
Kultury przy ul. Działdowskiej oraz pedagoga – pracownika Działu Pomocy Specjalistycznej
OPS.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się  w Teatrze na Woli
podczas Koncertu podsumowującego Wolskie Dni Seniora.

Każdy z 300 uczestników Koncertu otrzymał  biuletyn,  w którym przedstawiono wszystkie
prace  zgłoszone  do  konkursu.  Dodatkowo  zawierał  on  informacje  dotyczące  oferty
skierowanej  do  osób starszych  przez  Ośrodek  Wsparcia dla  Seniorów.  Projekt  biuletynu
został opracowany przez pracowników OWS.

Informacje o programie „AS” rozpowszechniano przez:

• internet

• ulotki

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

• prezentację  komputerową  przedstawianą  podczas  zebrań  informacyjno-
organizacyjnych

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

• rozmowy indywidualne (osobiste/telefoniczne)

• kronikę Programu

• książkę uwag i komentarzy do Programu.
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W roku 2009 oprócz kontynuacji dotychczasowych działań:

• wprowadzono do Programu spotkania muzealne, które prowadzone były w wolskiej
filii Muzeum Miasta Stołecznego Warszawy, przez pracowników tej instytucji,

• stworzono komputerową bazę danych uczestników programu,

• opracowano wzór oraz wydrukowano Legitymacje Wolskiego Aktywnego Seniora. Są
one wydawane  Seniorom biorącym udział  w  zajęciach aktywizujących  (w grudniu
wydano 37 legitymacji),

• włączono  wolskich  Seniorów  do  akcji  kawa  za  złotówkę. Było  to  możliwe  dzięki
nawiązaniu przez właścicieli  Restauracji Palestra współpracy z tut. OPS. Wspólnie
ustalono, że do zakupu kawy lub herbaty za złotówkę będzie uprawniać Legitymacja
Wolskiego Aktywnego Seniora.

• uaktywniono  wcześniejszą  współpracę  z  Zakładem Fotograficznym  Mini  lab  maxi
serwis, który podjął się wykonywania zdjęć do legitymacji WAS za pół ceny (12 zł)

3. PUNKT INFORMACYJNY DLA SENIORÓW

Ośrodek  Wsparcia  dla  Seniorów  udziela  zarówno  osobiście  jak  i  telefonicznie  osobom
starszym informacji na temat:

• programów aktywizacyjnych,

• oferty opiekuńczej i usługowej,

• ulg i uprawnień.

Od kwietnia do grudnia 2009 r. udzielono informacji około 300 Seniorom.

Od września 2009 r. OWS prowadzi komputerową  bazę  dotycząca udzielanych informacji.
Wynika z niej, że w okresie wrzesień – grudzień udzielono 164 informacji.

4. ZAJĘCIA KLUBOWE DLA SENIORÓW

OWS prowadzi  analizę  potrzeb starszych  mieszkańców dzielnicy  w zakresie  ich  potrzeb
dotyczących zajęć klubowych.

Osoby  zainteresowane  uczestnictwem  w  zajęciach  proszone  są  o  wypełnienie  ankiety,
w której mają możliwość zadeklarowania uczestnictwa w konkretnych zajęciach.

Dotychczas ankiety te zostały wypełnione przez 98 osób.

Dzięki  ankietom  osoby  zainteresowane  zostały  zaproszone  do  udziału  w  zajęciach
muzycznych,  Nordic  Walking  oraz  spotkaniach  dotyczących  podróży  i  malarstwa
organizowanych przede wszystkim dla uczestników dziennego pobytu.

Analiza ankiet oraz ogromne zainteresowanie jakie wzbudził Konkurs Wolskie Rękodzieło

było przyczynkiem do powstania w ramach OWS pierwszego klubu.

Działalność Klubu „Kłębuszek” została uruchomiona 16 listopada 2009 r.

Spotkania  osób  zainteresowanych  odbywają  się  1  raz  w  tygodniu  w  godzinach
popołudniowych.

W ramach Klubu można :

• zaprezentować swoje umiejętności i osiągnięcia rękodzielnicze

• wymienić się doświadczeniami,

• poznać nowe techniki i wzory (między innymi: dziewiarstwo, haft, makrama),

Sprawozdanie OPS Wola za rok 2009 60



• poznać osoby o podobnych zainteresowaniach.

W 2009 r. uczestniczyło w klubie 12 osób.

W przyszłości planowane jest tworzenie kolejnych klubów.

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNO ŚĆ OWS NA RZECZ OSÓB STARSZYCH

W okresie sprawozdawczym pracownicy OWS oprócz wyżej wymienionej działalności :

• w ramach zawartego z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia prowadzili rekrutację
Seniorów do organizowanego przez ten Wydział Programu „ Druga młodość – wolski
program senioralny” (180 miejsc na zajęciach aktywizacyjnych : tai chi, gimnastyka w
basenie, basen tor oraz 77 osób na zajęcia komputerowe do realizacji w 2010 roku),

• wspólnie z pracownikami DPS Budowlani  przygotowali  i  prowadzili  Piknik „Wiosną
Zawsze młodzi”. Impreza ta odbyła się 22 maja na terenie ogrodów DPS Budowlani.
Wzięli  w  niej  udział  przedstawiciele  wolskich  organizacji  kombatanckich,
pensjonariusze DPS Budowlani oraz uczestnicy dziennego pobytu OWS,

• prezentowali  działalność  OWS  w  czasie  turnusów  Wczasów  na  działkach
organizowanych przez PKPS oraz Wolskiego Korowodu,

• współorganizowali  Spotkanie  Wigilijne  Samotnych  Seniorów,  które  odbyło  się  20
grudnia w  CKU  przy  ul. Sołtyka  (dekoracja  sali,  przygotowanie  i  dystrybucja
zaproszeń, prowadzenie i obsługa imprezy),

• prowadzili  wśród  osób  starszych  oraz  organizacji  seniorskich  dystrybucję: ulotek
informacyjnych dot. Wczasów na działkach organizowanych przez PKPS zaproszeń
na Koncert  Pieśni  Patriotycznych,  który odbył  się  6  września  w Teatrze  na Woli,
zaproszeń  na  Koncert  podsumowujący  Wolskie  Dni  Seniora,  który  odbył  się  26
października w Teatrze na Woli, na Spotkanie Wigilijne Samotnych Seniorów, które
odbyło się 22 grudnia, biletów do Teatru Polonia na sztukę Dowód (kwiecień),

• zorganizowali  w  lokalu  OWS  4  spotkania  z  przedstawicielami  policji  na  temat
bezpieczeństwa  osób  starszych  (odbyły  się  one  w  dniach  17  i  22  września,  30
października oraz 27 listopada. Wzięło w nich udział 38 osób),

• przygotowali ulotki oraz prezentację multimedialną dotyczącą oferty OWS,

• zapoznali  z  ofertą  OWS  wszystkich  pracowników  socjalnych  podczas
zorganizowanych czterech spotkań,

• opracowali logotyp OWS oraz programu „Aktywny Senior”.

W okresie sprawozdawczym OWS współpracował z:

• pozostałymi działami OPS,

• Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia,

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

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

• Ośrodkiem „Nowolipie”,

• Domem Kultury „Działdowska” ul. Działdowska 6,

• Domem Dziecka ul. Jaktorowska 6,

• Liceum Ogólnokształcącym im. Kopernika przy ul. Bema
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• Parafią Św. Wojciecha,

• Organizacjami seniorskimi,

• Organizacjami kombatanckimi,

• Klubami Seniorów, 

• Stowarzyszeniem UL,

• Wolskim Oddziałem PKPS,

• Zarządem Głównym PCK,

• Kurierem Wolskim,

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

• Biblioteką Publiczną ul. Solidarności 90 i Młynarska 35A

• Komendą Dzielnicową Policji,

• Biurem Promocji Fundacji Cepelia,

• Restauracją „Palestra” Al. Solidarności,

• Zakładem Fotograficznym Mini Lab Maxi Serwis ul. Górczewska 25
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IX.DZIAŁALNO ŚĆ  OŚRODKÓW  WSPARCIA  DLA  OSÓB  Z  ZABURZENIAMI  
PSYCHICZNYMI PROWADZONYCH PRZEZ OPS 

1. DZIAŁALNO ŚĆ  ŚRODOWISKOWEGO  DOMU  SAMOPOMOCY  DLA  OSÓB  
PSYCHICZNIE CHORYCH

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

ŚDS czynny był od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00 w siedzibie Działu Oparcia
Społecznego Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy przy ul. Żytniej
75/77

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

Podstawą oferty ŚDS są tygodniowe programy rehabilitacyjne opracowywane wspólnie przez
uczestników  i  zespół  terapeutyczno  –  wspierający  w  formie  planu  terapetyczno-
wspierajacego i rozliczane dwa razy w roku (co 6 miesięcy)

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

Program  rehabilitacyjny  realizuje  zespół  terapeutyczno-  wspierający  składający  się
z kierownika ŚDS, dwóch psychologów klinicznych, dwóch terapeutów zajęciowych i jednego
pracownika socjalnego.

Program rehabilitacyjny realizowany w ŚDS w 2009 roku obejmował:

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

• psychoedukację - zajęcia grupowe prowadzone raz w tygodniu przez psychologów.
Mają  na  celu  zmianę  postaw  i  zachowań  będących  konsekwencją  choroby,
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zmniejszenie  lęku,  poczucia  winy  i  dezorganizacji.  W psychoedukację  brali  udział
wszyscy uczestnicy ŚDS,

• treningi  umiejętności  społecznych:  higieny  osobistej,  samoobsługi,  umiejętności
kulinarnych, gospodarowania finansami, nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
podstawowych czynności dnia codziennego, korzystania z dostępnych form pomocy,
przede  wszystkim  opieki  zdrowotnej,  załatwiania  spraw urzędowych,  umiejętności
przestrzegania  norm  współżycia  w  grupie  m. .in.  kontrolowania  zachowań
agresywnych. W treningach brali udział wszyscy uczestnicy ŚDS, prowadzone były
codziennie

• zajęcia z zakresu terapii zajęciowej - prowadzone przez instruktora terapii zajęciowej i
pracownika  socjalnego.  Zajęcia  odbywały  się  2  razy  w tygodniu  i  opierały  się  na
bardzo różnorodnych technikach (np.  rysunek, malowanie,  haft,  dekupage). Efekty
zajęć z zakresu terapii zajęciowej prezentowane są w formie wystaw.

• biblioterapię- czyli  terapia z wykorzystaniem książki prowadzona przez psychologa
raz w tygodniu

• muzykoterapię  i  relaksację-  służącą  rozładowaniu  emocji  i  napięć,  zwiększeniu
integracji i komunikacji w grupie, prowadzona przez psychologa raz w tygodniu

• zajęcia choreoterapeutyczne polegające na rozładowaniu emocji przy pomocy tańca
i ruchu przy jednoczesnym celowym, twórczym działaniu, prowadzone w okresie od
stycznia  do  maja  (przygotowanie  do  Majówki  i  wystawy)  oraz  w  grudniu
(przygotowanie do Jasełek) raz w tygodniu przez terapeutę zajęciowego,

• zajęcia z  zakresu promocji  zdrowego stylu życia - prowadzone 2 razy w miesiącu
przez  pracownika  socjalnego,  dodatkowo  w  ramach  profilaktyki  prowadzone  są
comiesięczne  ważenie,  cotygodniowy  pomiar  ciśnienia  krwi,  kwartalny  pomiar
poziomu glikemii

• gimnastykę,  prowadzoną  codziennie,  kolejno  przez  wszystkich  członków  zespołu
wspierajaco - rehabilitacyjnego

• prasówkę-  analizę  bieżących  wydarzeń  społecznych,  politycznych,  kulturalnych
i gospodarczych prowadzona raz w tygodniu przez pracownika socjalnego

• psychozabawa- zajęcia prowadzone raz w tygodniu przez psychologa mające na celu
rozładowanie napięcia, poznanie sposobów reakcji na rożne sytuacje życiowe

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

• „Spotkania  z  poezją”-  zajęcia  organizowane  2  razy  w  miesiącu,  mające  na  celu
podtrzymywanie i rozwój funkcji poznawczych, relaksację

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

• zajęcia rekreacyjne i  kulturalne,  w tym liczne wycieczki po Warszawie i  okolicach,
wyjścia do kin, teatrów i  muzeów (m. in. całodniowa wycieczka do Łodzi,  Łazienki
Królewskie, Stare Miasto, Pola Mokotowskie, Park Moczydło, Park Leśny Bemowo,
Fort  Blizne,  ZOO, Park Praski,  Port  na  Czerniakowie,  ogród Botaniczne,  Wolskie
Cmentarze,  i  inne).  Wyjścia  i  wyjazdy  poza  ŚDS  są  ważnym  treningiem  dla
uczestników,  pozwalają  znaleźć  się  w  szerszym  środowisku,  są  treningiem
korzystania  z  komunikacji  miejskiej,  a  także  dla  ludzi  zdrowych  szansą  kontaktu
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z ludźmi chorymi psychicznie i  okazją  do przełamywania stereotypów dotyczących
postrzegania osób psychicznie chorych w społeczeństwie.

• organizację imprez okolicznościowych (m. in. imieniny wszystkich uczestników ŚDS,
dwie  zabawy  karnawałowe,  spotkanie  wielkanocne i  wigilijne,  andrzejki,  mikołajki,
zabawa sylwestrowa)

zabawa karnawałowa – bal przebierańców i spotkanie wigilijne

• turnus rehabilitacyjny- zorganizowany w Jastrzębiej Górze dla 23 uczestników ŚDS,
Turnus  trwał  dwa  tygodnie,  sfinansowany  został  ze  środków  PFRON-u,  środków
własnych Klientów i wsparcia OPS w formie zasiłków celowych

• pomoc socjalna - Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy mogą korzystać
z pralki, prysznica, żelazka (sprzęt ten stanowi podstawę do prowadzenia treningów
samoobsługi).  Mają  także  zapewniony  jeden  ciepły  posiłek  dziennie  –  obiad,  zaś
śniadanie przygotowywane jest przez uczestników samodzielnie w ramach treningu
kulinarnego i samoobsługi. Zajęcia w pracowni kulinarnej obejmują m. in. codzienne
zakupy, przygotowanie posiłku, nakrywanie do stołu, zmywanie naczyń.

Turnus rehabilitacyjny 

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

Dopełnieniem programu ŚDS były działania skierowane nie tylko do uczestników, ale także
ich rodzin, sąsiadów, a także partnerów lokalnych. Działania te miały na celu budowę sieci
wsparcia i tolerancji dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
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• Wernisaż  prac  uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy (a  także  Klubu
„Pod  Daszkiem”).  Miał  miejsce  1.04.2009  r  w  Sali  Sesji  Urzędu  Dzielnicy  Wola.
Wernisaż  i  wystawa zostały  zorganizowane na wniosek  Rady i  Zarządu Dzielnicy
Wola. Głównym celem prezentacji prac było przełamanie stereotypów dotyczących
problemów osób psychicznie chorych.

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

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

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

• współpraca  z  innymi  placówkami  o  podobnej  działalności,  najczęstsze  kontakty
utrzymywane były w 2008 r.  ze Środowiskowym domem Samopomocy w Dzielnicy
Ursynów - udział w konkursach i imprezach okolicznościowych

• Prezentacja  działalności  artystycznej  uczestników  ŚDS  podczas  Mazowieckiego
Przeglądu  Twórczości  Środowiskowych  domów  Samopomocy.  Uczestnicy  Domu
oprócz  prac  plastycznych,  wykonanych  w ramach zajęć  przygotowali  inscenizację
sceniczną. Tym razem był to spektakl „Jesień Czejenów”. Uczestnicy w strojach i przy
muzyce country zagrali w sztuce z morałem „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w
biedzie”. Stroje, rekwizyty do sztuki wykonane zostały przez uczestników w ramach
zajęć.

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

Z oferty ŚDS korzystało miesięcznie od 27 do 36 osób (średnio 33 osoby).
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Łącznie  w  2009  roku  z  oferty  ŚDS  skorzystały - 42  osoby  (o  5  więcej  niż  w  2008 r.
i obserwowana jest utrzymująca się tendencja wzrostowa).

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

15 uczestników (co stanowi 35% ogółu uczestników ŚDS) dwukrotnie więcej niż w roku 2008
zostało skierowanych do korzystania z oferty ŚDS w 2009 r., w tym 11 po raz pierwszy, 4
osoby  były  już  wcześniej  uczestnikami  ŚDS.  Dla  pozostałych  osób  była  to  kontynuacja
pomocy, z której korzystali w roku ubiegłym lub wcześniej. 7 osób korzysta z oferty ŚDS od
1997 r. (przy czym 2 z tych osób z krótkimi przerwami na hospitalizację, a 5 z przerwami od
pół roku do dwóch lat).

Dziennie w zajęciach uczestniczyło średnio 27 osób, tj. o 7 więcej niż w roku ubiegłym.

W ciągu całego 2009 r.  hospitalizowano psychiatrycznie  10 osób, co stanowi  23% ogółu
uczestników, przy czym jedna osoba była hospitalizowana trzykrotnie, i rokowania , co do
dalszego uczestnictwa w ŚDS są niepomyślne z uwagi na złożony charakter schorzenia u tej
osoby. U osób, które korzystają ze wsparcia ŚDS dłużej niż rok obserwowane są rzadsze
i krótsze hospitalizacje.

Miesięczny średni koszt 1 miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy w województwie
mazowieckim w 2009 r. został ustalony na kwotę - 900 zł i stanowił podstawę do ustalania
odpłatności za korzystanie z ŚDS.. 

13 uczestników ponosiło odpłatność w wysokości od 3% do 15%, 29 osób było zwolnionych
z ponoszenia odpłatności. 

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy OPS wydatkował w 2009 r. kwotę
380.000 zł (środki zlecone- R 85203), w tym:

• 295.200 zł- wydatki osobowe

• 84.800  zł-  wydatki  rzeczowe.  -  kwota  ta  była  niższa  niż  w  2008 r,  (w  związku
z przyznaniem  przez  wojewodę  w  2008  r.  środków na  przeprowadzenie  remontu
ŚDS)

2. DZIAŁALNO ŚĆ  KLUBU  “POD  DASZKIEM”  DLA  OSÓB  Z  ZABURZENIAMI
PSYCHICZNYMI

Klub “Pod Daszkiem” podobnie jak ŚDS działa od października 1997 r.
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Klub  stanowi  uzupełnienie  oferty  ŚDS,  a  także  specjalistycznych  usług  opiekuńczych
i specjalistycznych  usług  opiekuńczo  –  readaptacyjnych.  Jest  przeznaczony  dla  osób
z problemami zdrowia psychicznego. 

Z oferty Klubu skorzystało w 2009 r. 130 osób (tj. o 9 więcej niż w roku 2008).

Miesięcznie  Klub  zapewniał  wsparcie  średnio  60  uczestnikom (od  52  w  sierpniu  do  71
w grudniu) i w każdej z wskazanych danych widoczny jest wzrost w stosunku do 2008r. 

Średnio  w  ciągu  dnia  z  oferty  Klubu  korzysta  25  osób-  do  których  dyspozycji  jest  2
pracowników.

Klub czynny był od poniedziałku do piątku w godz. 15.00- 19.00 w siedzibie Działu Oparcia
Społecznego Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy przy ul. Żytniej
75/77

Podstawową  formą  pracy  klubu  są  spotkania  organizujące  czas  wolny,  polegające  na
wspólnych rozmowach, grach świetlicowych,  spacerach.  Uczestnicy Klubu mogą  uzyskać
poradę  pracownika  socjalnego,  skorzystać  z  zaplecza  socjalnego  (prysznica,  pralki,
maszyny do szycia).  Codziennie w ramach treningu kulinarnego uczestnicy przygotowują
podwieczorek.  Szczególnie  atrakcyjna  z  punktu  widzenia  uczestników  Klubu  jest  oferta
indywidualnego poradnictwa psychologicznego. Codziennie z tej formy pomocy korzysta od
3 do 5 uczestników Klubu.

Ze względu na samopomocowy charakter Klubu jego głównym celem jest powstanie grupy
wsparcia  dającej  poczucie  bezpieczeństwa  i  zapewniającej  podstawowe  potrzeby
psychiczne Klubowiczów oraz doraźna pomoc w rozwiązaniu problemów. Obserwujemy, że
uczestnicy Klubu coraz bardziej integrują się, aktywizują, wykazują inicjatywę, podkreślając,
że Klub stał się dla nich swoistą oazą. 

Ponadto Klub oferował w 2009 r. zajęcia o charakterze ustrukturalizowanym: 

• cotygodniowe  zebrania  klubowiczów,  mające  na  celu  omówienie  bieżących
problemów, planów i spraw 

• cotygodniowe „Spotkania z Poezją”

• terapię zajęciową,

• zajęcia z zakresu choreoterapii 

• terapie kulinarną, w ramach której codziennie przygotowywany jest podwieczorek

• terapię zajęciową

• spotkania filmowe

• spotkania ogrodowe przy grillu,

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

motywowanie do badań profilaktycznych, itp. 

• imprezy okolicznościowe np. zabawy karnawałowe, spotkania świąteczne 

• wizyty w innych warszawskich klubach dla osób z podobnymi problemami i 

przyjmowanie gości z tych klubów, 

• wycieczki po Warszawie i najbliższej okolicy 

• wyjścia do kina, na koncerty i wystawy do muzeów i galerii
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zajęcia w Klubie - „karaoke”

Szereg imprez zorganizowanych w ŚDS (np.  zabawy karnawałowe,  spotkania przy grillu,
Sylwester)  odbywało  się  po  południu,  w  godzinach  i  formule  pracy  Klubu  tak,  by  jak
największej grupie osób dać możliwość skorzystania z proponowanej oferty. 

Korzystanie  w  oferty  Klubu  samopomocy  nie  wymaga  skierowania  w  formie  decyzji
administracyjnej. Uczestnicy nie ponoszą odpłatności za korzystanie z zajęć.

W  roku  2009 r.  na  funkcjonowanie  Klubu  „Pod  Daszkiem”  dla  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi wydatkowano 89.236, 58 zł, w tym:

• 39.629,51 zł- wydatki rzeczowe

• 49.607,07 na wydatki osobowe

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

Świetlica dla osób chorych na Alzheimera

Ośrodek wsparcia o charakterze domu dziennego pobytu działający pod nazwą  Świetlica
Opiekuńcza  dla  Osób  z  Chorobą  Alzheimera  przeznaczony  jest  dla  osób  starszych
z zaburzeniami  pamięci  i  różnymi  zespołami  otępiennymi,  przede  wszystkim  chorobą
Alzheimera. Pobyt w Świetlicy ma na celu z jednej strony zapewnienie opieki nad chorym
oraz  możliwych  form  rehabilitacji  dostosowanych  do  jego  stanu  zdrowia,  z  drugiej  zaś
umożliwienie  rodzinie  –  opiekunom  kontynuowania  pracy  zawodowej,  realizowania
dotychczasowych  ról  społecznych,  załatwiania  niezbędnych  spraw  życiowych  oraz
koniecznego odpoczynku. Dzięki ofercie Świetlicy możliwe jest dłuższe pozostawanie osoby
chorej w środowisku. Korzystanie ze Świetlicy jest odpłatne. Ze względu na warunki lokalowe
i kadrowe,  jak również  potrzeby klientów wynikających z choroby Świetlica dysponuje 12
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miejscami.  Jest  to  jedyny  specjalistyczny  ośrodek  wsparcia  dziennego  dla  osób
z zaburzeniami otępiennymi, jaki działał w Warszawie w 2009 r.

Świetlica Opiekuńcza czynna była od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00 w siedzibie
Działu Oparcia Społecznego Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
przy ul. Żytniej 75/77

W okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r prawo do skorzystania ze Świetlicy
Opiekuńczej  dla  Osób  z  Chorobą  Alzheimera  przyznanych  miało  (w  formie  decyzji
administracyjnej) 20 osób- 10 osobom przyznano to prawo po raz pierwszy w 2009 r, a dla
pozostałych  10-tu  była  to  kontynuacja  pomocy.  W  ciągu  roku  uchylono  8  decyzji
uprawniających do korzystania ze Świetlicy (duża rotacja wśród uczestników Świetlicy wiąże
się  z  postępującym  pogorszeniem  stanu  zdrowia  uniemożliwiającym  dalsze  korzystanie
z oferty świetlicy, umieszczeniem w DPS lub śmiercią osoby korzystającej) 

Miesięcznie z oferty Świetlicy korzystało 12 osób (w marcu, kwietniu, maju, lipcu, sierpniu,
październiku),  13 osób (w lutym, czerwcu, wrześniu,  listopadzie i  grudniu)  oraz 14 osób
(w styczniu)

9 uczestników Świetlicy objętych było dodatkową formą pomocy- usługami, które miały na
celu odprowadzanie Klienta i przyprowadzanie do Świetlicy i sprawowanie opieki w domu, 2
osoby  przychodziły  do  Świetlicy  same,  9  osób  było  przyprowadzanych  przez  członków
rodziny.

Realizowany w Świetlicy program obejmował:

• zadania  opiekuńczo - pielęgnacyjne  -  monitorowanie  stanu  psychicznego
i fizycznego, wzywanie PR w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pomoc
przy rozbieraniu, ubieraniu, karmienie, pojenie, pomoc przy korzystaniu z toalety, 

• zajęcia psychoedukacyjne i terapeutyczne 

– motywowanie do aktywności

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

– zajęcia  ruchowe (taniec,  spacery po ogrodzie,  zabawy z  piłką,  indywidualne
ćwiczenia rehabilitacyjne)

– relaks

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

– zajęcia muzyczne (śpiewanie piosenek, słuchanie płyt)

– zachęcanie  uczestników  Świetlicy  do  samodzielnego  wykonywania
podstawowych  czynności  życia  codziennego:  zmywania,  wycierania  naczyń,
podlewania  kwiatów,  przygotowywania  podstawowych  potraw - trenowanie
umiejętności społecznych)

– organizacja imprez okolicznościowych

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

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

• Zabawy ćwiczące pamięć i koncentrację

• Zajęcia manualne

• Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki geriatrycznej i tańca

• Trenowanie umiejętności społecznych

• Obiad 

• Relaks

• Zajęcia muzyczne, śpiewanie piosenek.

W Świetlicy organizowane były liczne imprezy okolicznościowe; imieniny i urodziny każdego
klienta, ”Dzień  Babci i Dziadka”, Walentynki, „Dzień  Kobiet”,” Dzień  Matki”, spotkania przy
grillu  uczestników i  ich  opiekunów (np.  z  okazji  Światowego  Dnia  Choroby  Alzheimera),
Andrzejki,  spotkania  wigilijne  i  wielkanocne  z  Wolską  Grupą  Wsparcia  Stowarzyszenia
Pomocy Osobom z Choroba Alzheimera. W 2009 roku Grupę prowadził pracownik Działu
Oparcia  Społecznego  OPS.  Pracownicy  Świetlicy  biorą  czynny  udział  w  spotkaniach
Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.

Spotkanie Wielkanocne Wspólne grillowanie z Wolską Grupą Wsparcia

Uczestnicy Świetlicy wraz z uczestnikami ŚDS i Klubu świętowali  przywitanie wiosny, lata
i zimy. Bawili się na zabawach karnawałowych organizowanych w ŚDS, spotykali się przy
grillu w naszym ogrodzie.

Opiekunowie  przyprowadzający  tu  swoich  bliskich  mogli  uzyskać  wsparcie  i  pomoc.
Codzienne  przyprowadzanie  chorych do  Świetlicy  było  okazją  do  nawiązania  rozmowy,
wysłuchania  opiekuna  i  w  miarę  możliwości  wskazania  mu  form  pomocy.  Opiekunowie
korzystali  z  możliwości  konsultacji  psychologicznych,  socjalnych  i  pielęgniarskich.
W przypadku nieobecności uczestnika w Świetlicy nawiązywany był kontakt telefoniczny lub
organizowane  były  odwiedziny  w domu.  Co miesiąc  w Świetlicy  odbywały  się  spotkania
z Wolską  Grupą  Wsparcia  Stowarzyszenia  Pomocy  Osobom  z  Chorobą  Alzheimera.
Spotkania  te  wzmacniają  poczucie  więzi  i  bezpieczeństwa.  Rodziny  zapraszane  są  na
uroczystości  okolicznościowe,  coroczną  „  Majówkę”,  zajęcia  świetlicowe,  spacery.
Proponowane są także inne formy pomocy usługowej w domu, gdy stan zdrowia nie pozwala
na przychodzenie do Świetlicy.

Koszt pobytu jednej osoby w Świetlicy Opiekuńczej w 2009 roku wynosił 44,15 zł.
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Z 20 osób korzystających ze Świetlicy w 2009 r. odpłatność za pobyt w Świetlicy opiekuńczej
(w wysokości od 4% do 100%) ponosiło 12 osób, zwolniono z odpłatności 8 osób.

Na  mocy  porozumienia  zawartego  pomiędzy  OPS i  DPS  „Syrena”  uczestnicy  Świetlicy,
podobnie jak Środowiskowego Domu Samopomocy korzystali z obiadów przygotowywanych
w znajdującym się po sąsiedzku Domu Pomocy Społecznej. Obiady te uczestnikom świetlicy
dostarczane są  do siedziby Świetlicy  i  spożywane są  na miejscu.  Koszt  jednego obiadu
wynosił 7 zł. 3 osoby były zwolnione z odpłatności za obiady, 2 osoby płaciły od 30% do
40%, 15 osób ponosiło odpłatność za obiady w wysokości 100%.

W  2009 r.  na  działalność  Świetlicy  Opiekuńczej  dla  osób  z  Chorobą  Alzheimera
wydatkowano kwotę 149.354,46 zł , w tym: 

• 39.629,51 zł- wydatki rzeczowe 

• 109.724,95 zł wydatki osobowe

4. SYSTEM OPARCIA SPOŁECZNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAM I PSYCHICZNYMI

Przedstawiona  powyżej  działalność ośrodków  wsparcia  dla  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi  jest  elementem  zintegrowanego  systemu  oparcia  społecznego  dla  osób
psychicznie chorych. Na system ten składają się:

• Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób psychicznie chorych

• Klub „Pod daszkiem” dla osób z zaburzeniami psychicznymi

• Specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  dla  osób  chorych  psychicznie  świadczone
w miejscu zamieszkania Klienta. (omówione w rozdziale VII: usługi)

• Specjalistyczne  usługi  opiekuńczo - readaptacyjne  dla  osób  powyżej  60 r.
z zaburzeniami  psychicznymi,  otępiennymi  świadczone  w  miejscu  zamieszkania
Klienta.(omówione w rozdziale VII: usługi)

• Świetlica Opiekuńcza dla Osób chorych na Chorobą Alzheimera 

• Profesjonalne  poradnictwo,  informacje  i  konsultacje  udzielane  Klientom
i Pracownikom OPS.

• Współpraca z służbą zdrowia, przede wszystkim z PZP oraz z oddziałami rejonowych
szpitali psychiatrycznych.

• Współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi  i  samopomocowymi  świadczącymi
pomoc chorym psychicznie.

Działania systemowe realizowane są w oparciu o siedzibę Działu Oparcia Społecznego OPS
przy  ul.  Żytniej  75/77,  w  którym  funkcjonuje  ŚDS,  Klub  „Pod  Daszkiem”  i  Świetlica
Opiekuńcza  dla  Osób  z  Chorobą  Alzheimera  i  który  jest  siedzibą  koordynatora
specjalistycznych  usług  i  specjalistycznych  usług  opiekuńczo-  readaptacyjnych.  Zespół
pracowników  Działu  w  realizacji  swoich  obowiązków  służbowych  wspiera  działalność
poszczególnych  elementów  systemu,  co  zapewnia  szybki  przekaz  informacji,  spójność
działań,  znajomość  niemal wszystkich klientów, przechodzenie z jednej formy pomocy do
drugiej lub korzystanie z kilku jednocześnie. Każdy z pracowników pracuje w części etatu
w więcej niż jednym elemencie systemu.

W ramach działaniach systemowych 

• koordynatorzy  specjalistycznych  usług  opiekuńczo - readaptacyjnych
i specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi
skonsultowali  w  2009 r.  154  środowiska  pod  kątem udzielenia  pomocy,  które  nie
zakończyły się objęciem specjalistycznymi usługami opiekuńczo - readaptacyjnymi i
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specjalistycznym i usługami opiekuńczymi dla osób psychicznie chorych, tylko innymi
formami pomocy:

• odbyli 35 wizyt domowych z lekarzem psychiatrą

• 32 razy uczestniczyli jako przedstawiciel Ośrodka lub świadek 

• w Sądzie Rodzinnym w sprawach hospitalizacji lub umieszczenia osoby psychicznie
chorej w domu pomocy społecznej bez zgody 

W  2009  roku  kontynuowana  była  realizacja  programu  edukacji  środowiska  lokalnego
w zakresie integracji osób z zaburzeniami psychicznymi  “Inny nie znaczy obcy” ,  projekt
realizowany jest  w oparciu o zapis  art.  1  ustawy o ochronie  zdrowia  psychicznego oraz
Uchwałę  Zarządu  Dzielnicy  Wola.  W  2009 r.  prowadzono  działania  mające  na  celu
zaplanowanie  kolejnej  trzeciej  edycji  programu.  Pierwsza  edycja  skierowana  była  do
pracowników  Urzędu  Dzielnicy  Wola,  druga  -  do  pracowników  administracji  Zakładu
Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola, trzecią  zaplanowano skierować  do
uczniów Wolskich Gimnazjów. W związku z powyższym w 2009 r nawiązano współpracę
z Wolskimi  Gimnazjami,  przedstawiono  szkołom  ofertę  programową,  oraz  zaplanowano
harmonogram szkoleń  dla uczniów poszczególnych gimnazjów. Ze względu na kalendarz
roku  szkolnego  przewidziano  realizację  powyższych  szkoleń  od  stycznia  2010  roku.
Szkolenia  dotyczące  podstaw  psychopatologii,  problemów  osób  psychicznie  chorych,
regulacji prawnych dotyczących leczenia i pomocy osobom psychicznie chorych. Realizując
projekt oczekujemy , że wśród młodzieży nastąpią pozytywne zmiany w postrzeganiu osób
chorych  psychicznie.  Wiedza  zdobyta  na  szkoleniu  pozwoli  na  akceptację  osób
z problemami psychicznymi, a co się z tym wiąże poprawa w funkcjonowaniu osób chorych
w środowisku lokalnym. 

Ponadto  wszyscy  Pracownicy  Działu  Oparcia  Społecznego  OPS  Dzielnicy  Wola  wraz
z uczestnikami ŚDS i Klubu brali udział w „Wolskim Korowodzie” prezentując szeroką ofertę
wsparcia  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  w  Dzielnicy  Wola.  Pracownicy  Świetlicy
Opiekuńczej byli reprezentantami naszego Ośrodka w czasie obchodów „Dnia Alzheimera” w
DPS na Nowoursynowskiej. Od listopada 2009 roku czyniliśmy przygotowania do obchodów
10 lecia istnienia Świetlicy.
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X. POZOSTAŁA  DZIAŁALNO ŚĆ  PROWADZONA  PRZEZ  OPS  W  2009 R.

1. WOLONTARIAT  W  OPS  -  ORGANIZACJA  I  KOORDYNACJA  DZI AŁAŃ
WOLONTARYSTYCZNYCH  NA  RZECZ  POTRZEBUJ ĄCYCH  MIESZKAŃCÓW
DZIELNICY

W  2009 r.  z  bezpośredniej  pomocy  wolontariuszy  skorzystało  189 osób  mieszkańców
Dzielnicy  Wola.  W  liczbie  tej  nie  uwzględniono  osób  korzystających  z  „wolontariatu
akcyjnego” tj. jednorazowej formy pomocy ze strony wolontariusza.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, największą  liczbę  odbiorców stanowiły dzieci i  młodzież
w wieku szkoły  podstawowej  i  gimnazjalnej.  Osoby te to  m. in.  dzieci  klientów tut.  OPS,
zgłaszane przez pracowników socjalnych, dzieci wychowujące się w rodzinach zastępczych,
młodzież  mająca nadzór kuratora lub zgłaszane przez pedagogów szkolnych ze szkół na
terenie Dzielnicy Wola.

Kolejną liczną  grupę  odbiorców stanowią  osoby starsze i samotne. Większość  z nich jest
objęta  przez  tut.  OPS pomocą  usługową,  jednakże dodatkowa pomoc świadczona przez
wolontariuszy uzupełnia w/w formę pomocy.

W  2009 r.  z  tut.  OPS  współpracowało  122 wolontariuszy.  Wolontariusze  rekrutują  się
z następujących  grup  społecznych  (wymienionych  w  kolejności  od  najliczniej
reprezentowanej do najmniej licznej):

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

• młodzież  licealna,  która  przede  wszystkim  pomaga  dzieciom  i  młodzieży
w wyrównaniu braków edukacyjnych. Osoby te angażują się również w „wolontariat
akcyjny” tj. rozdawanie ulotek, plakatów,

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

• Najmniej liczna grupa wolontariuszy to osoby w wieku emerytalnym, które angażują
się w wyrównywanie braków edukacyjnych oraz do pomocy osobom starszym.

W ramach programu „LUDZIE DOBREJ WOLI-WOLONTARIAT W OPS WOLA” w 2009 r.
zrealizowano następujące zadania:

• pomoc dzieciom i  młodzieży w nauce   - wyrównanie braków edukacyjnych z języka
polskiego,  języka  niemieckiego,  języka  angielskiego  oraz  przedmiotów  ścisłych.
Zajęcia odbywały się w pomieszczeniach Działu Pomocy Specjalistycznej lub w domu
podopiecznego. Łącznie z tej formy pomocy skorzystało 110 osób,

• pomoc osobom starszym i samotnym   - wychodzenie na spacery ,rozmowy, wspólne
spędzanie  czasu,  czytanie  książek,  pomoc  w  załatwianiu  spraw  urzędowych,
towarzyszenie podczas wizyt u lekarza. Łącznie z pomocy skorzystało 8 osób,

• pomoc  osobom  niepełnosprawnym   - zakres  działań  jak  powyżej.  Z  pomocy
skorzystały 3 osoby,

• pomoc  w  realizacji  programu  socjoterapeutycznego  „Spokojna  Przystań  ” - dla
młodzieży zagrożonej  wykluczeniem społecznym - indywidualna pomoc w lekcjach,
pomoc  w  prowadzeniu  zajęć  opiekuńczo  -  wychowawczych,  organizacja  czasu
wolnego. Łącznie z w/w formy pomocy skorzystało 9 osób,
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• prowadzenie kursu komputerowego dla klientów Klubu „Ku Aktywności Zawodowej”  -
prowadzenie  zajęć  z  obsługi  komputera  i  korzystania  z  Internetu.  Z  w/w  formy
pomocy skorzystało 9 osób bezrobotnych,

• sprawowanie doraźnej opieki nad dziećmi   

• z  rodzin  zastępczych  w  ramach  działalności  „Klubu  Rodzin  Zastępczych”-
sprawowanie opieki, zajęcia plastyczne, gry, zabawy, rozmowy. Łącznie z w/w formy
pomocy skorzystało 30 dzieci,

• z rodzin uczestniczących w programie „Maminki” dla kobiet samotnie wychowujących
dzieci, uczestniczących w grupowych spotkaniach w OPS- sprawowanie opieki pod
nadzorem dwóch pedagogów, współprowadzenie zabaw i zajęć  plastycznych. W/w
formą pomocy objęto 23 dzieci,

• z rodzin uczestniczących w programie „Maminki” dla kobiet samotnie wychowujących
dzieci, w czasie wyjazdu profilaktyczno - edukacyjnego w okresie wakacji – 17 dzieci 

• rodziców uczestniczących w warsztatach umiejętności wychowawczych- zapewnienie
opieki, gry, zabawy plastyczne i muzyczne- objęto działaniami wolontarystycznymi 10
dzieci

• pomoc w organizowaniu imprez okolicznościowych dla mieszkańców Dzielnicy Wola  -
udział  w  festynie  pt.  „Wolski  Korowód”  oraz  pomoc  w  organizacji  i  prowadzeniu
imprezy świątecznej dla dzieci klientów OPS,

• „Wolontariat akcyjny”

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

– wolontariusze  pod  opieką  koordynatora  i  pracownika  socjalnego  dokonali
przeprowadzki 2 klientów OPS. 

– koordynator wolontariat przeprowadził dwa spotkania o tematyce krajoznawczej
dla klientów Ośrodka Wsparcia dla Seniorów. 

– wolontariusz (Australijczyk) przeprowadził zajęcia przedstawiające Australię.

Praca koordynatora pracy wolontariuszy przebiega w następujących etapach:

• Pozyskiwanie, dokonanie trafnego doboru dawcy i biorcy, 

• Przygotowanie i podpisanie umowy na świadczeniu usługi woluntarystycznej na rzecz
klientów OPS

• Przyuczenie do realizacji zadań

• Monitorowanie pracy, wzmacnianie, superwizowanie.

• Zakończenie pracy: podsumowanie, wydanie zaświadczeń, opinii.

Najtrudniejszym  zadaniem  jest  utrzymanie  wolontariuszy,  motywowanie  ich  do  pracy,
pokonywanie trudności, wzmacnianie, wspieranie. W tym celu zorganizowano następujące
formy wspierania pracy wolontariuszy:

• Warsztaty na wyjeździe integracyjno – szkoleniowym. W dniach 26.07 – 07.08.2009 r.
-  9  wolontariuszy  wraz  z  koordynatorem  wolontariatu  uczestniczyło  w  wyjeździe
integracyjno-szkoleniowym  w  miejscowości  Maróz.  W  ciągu  dnia  wolontariusze
aktywnie  uczestniczyli  w  warsztatach  prowadzonych  przez  wolontariuszkę
i koordynatora wolontariatu.  Oprócz zajęć  integracyjnych zdobyli  wiedzę  z zakresu
problematyki  wykluczenia  społecznego,  asertywności,  planowana  kariery,
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umiejętności pracy zespołowej i wielokulturowości. Poza bardzo aktywnym spędzanie
wolnego czasu przez  2 godziny dziennie  sprawowali  opiekę  nad dziećmi,  których
mamy  w  tym  czasie  uczestniczyły  w  zajęciach  warsztatowych.  Podczas  pobytu
wolontariusze  mieli  okazję  do  lepszego  poznania  się,  integrację  z  innymi
uczestnikami wyjazdu, zawarcia ciekawych znajomości i nowych przyjaźni, wymianę
doświadczeń oraz zdobycie nowych umiejętności.

• „Jak  skutecznie  zarządzać  czasem” - w dniu  16.05 2009 r.,  6  godzinne szkolenie,
w którym uczestniczyło 14 osób. 

• Cykl  warsztatów  dla  wolontariuszy  przeprowadzony  we  współpracy  z  „AKAT.
Fundacja Ziemia Gościnna dla Wszystkich” przy wsparciu finansowym z Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich i Miasta Stołecznego Warszawy

• „Asertywność” – 4 godzinne warsztaty organizowane dwukrotnie: raz dla 6 i raz dla 8
wolontariuszy

• „Praca w zespole:  umiejętności  interpersonalne potrzebne do współdziałania”  – 4
godzinne warsztaty w dniu 7.11.2009 r. uczestniczyło 6 wolontariuszy.

• „Skuteczność osobista w świecie zmian” – 4 godzinne warsztaty w dniu 05.12.2009 –
uczestniczyło 6 wolontariuszy

• „Native  speaker  z  Australii”  -  nauka  języka  angielskiego  dla  wolontariuszy
i pracowników OPS. Usługa świadczona przez wolontariusza.

• „Klub  Wolontariusza”.  Spotkania  w  ramach  „Klubu  Wolontariusza”  odbywają  się
systematycznie  raz  w miesiącu (piątki),  w godzinach  16.30-19.30.Jednorazowo  w
każdym  spotkaniu  uczestniczy  około  30-40  wolontariuszy.  Podczas  spotkań
koordynator wolontariatu omawia bieżące sprawy, poddaje do umówienia propozycje
związanie  z  działalnością  wolontariuszy.  Wolontariusze uczestniczący w spotkaniu
wymieniają się swoimi doświadczeniami, integrują się i poznają innych wolontariuszy,
którzy pracują na rzecz podopiecznych tut. OPS. 

Dodatkową,  nową  inicjatywą  wolontariuszy  skupionych  w  OPS  było  w  2009  roku,
uruchomienie strony internetowej. Umożliwia ona: 

• upowszechnienie idei wolontariatu, 

• przedstawienie realizowanych działań, 

• pozyskiwanie nowych wolontariuszy,

• utrzymywanie kontaktu koordynatora z wolontariuszami i wolontariuszy miedzy sobą,

Działanie to wpływa na wzmocnienie integracji wolontariuszy jako grupy o wspólnych celach,
wyznających zbliżone wartości, co wpływa na poprawę jakości ich pracy i czerpanie z niej

Sprawozdanie OPS Wola za rok 2009 76



zadowolenia.

• „Wolski Dzień Wolontariusza w Teatrze na Woli” - Wolski Dzień Wolontariusza odbył
się 3 grudnia 2009 w Teatrze na Woli im. T. Łomnickiego przy ul. Kasprzaka z okazji
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.  Podczas imprezy 21 wolontariuszy na co
dzień  działających  w  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  Dzielnicy  Wola  zostało
nagrodzonych  upominkami  oraz  otrzymało  podziękowania  od  Dyrektora  Ośrodka
Pomocy Społecznej i władz Dzielnicy Wola. Uroczystość uświetnił występ kabaretu
„Ani Mru Mru”.

• „Barwy Wolontariatu 2009”.  W tym roku do konkursu „Barw Wolontariatu” Ośrodek
Pomocy  Społecznej  Dzielnicy  Wola  m.st.  Warszawy  złożył  kandydatury  dwóch
wolontariuszek  uczestniczących  w  wyjeździe  integracyjno  -  szkoleniowym
w miejscowości Maróz. Są to osoby, które na co dzień współpracują z naszym OPS
i z  niezwykłym  zaangażowaniem  wypełniają  powierzone  im  obowiązki.  Ponadto
zajmują się promocją naszego wolontariatu.

• „Spotkanie Integracyjne dla wolontariuszy” - 14 grudnia 2009 w kręgielni „Hula Kula”
przy ul.  Dobrej  54 odbyło  się  spotkanie integracyjne dla wolontariuszy.  Grupa 30
wolontariuszy przez dwie godziny bawiła się grając w kręgle, po czym skorzystała z
poczęstunku w postaci pizzy. 

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

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  Dzielnicy  Wola  w  okresie  2009 r.  prowadził  postępowania
w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.

Postępowania te cechuje znaczny stopień trudności:

• wymagają one podjęcia działań w bardzo krótkim terminie

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

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

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

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

W 2009 r. zło żonych zostało 501 wniosków  (o 74 więcej niż w 2008 r.) o wydanie decyzji
uprawniającej do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, 
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Łącznie w 2009 r. wydanych zostało:

• 337 decyzji, w tym 244 decyzje pozytywne tj. przyznające uprawnienie. 

• 29 decyzji odmawiających,

• 2 decyzje uchylających,

• 3 decyzje zmieniające

• 28 decyzji umarzających postępowanie. 

• W  115  przypadkach  wydano  postanowienie  o  przekazaniu  sprawy  zgodnie
z właściwością do innego organu, zaś w 65 przekazano sprawy do rozpatrzenia do
innego OPS na terenie Warszawy.

W  powyższych  sprawach  przeprowadzonych  zostało  377  (o  130  wywiadów  więcej  niż
w 2008 r.) wywiadów środowiskowych, przy czym 170 wywiadów przeprowadzili pracownicy
socjalni OPS, w pozostałych przypadkach wywiady były przeprowadzane przez pracowników
socjalnych szpitala, noclegowni lub innego ośrodka pomocy społecznej,  a pracownicy tut.
OPS prowadzili inne elementy postępowania w sprawie.

3. DZIAŁANIA  OPS  W  RAMACH  REALIZACJI  PROJEKTÓW  EUROP EJSKICH

W 2009 r.  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy realizował jeden
projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS):

„Wola aktywnej integracji”

Projekt „Wola aktywnej integracji” był realizowany od kwietnia do listopada 2009 roku.

Projekt  był  współfinansowany  przez  Uni ę  Europejsk ą  ze  środków  Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  (PO KL)
2007-  2013,  Priorytet  VII.  Promocja  integracji  społ ecznej,  Działanie  7.1.  „Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji”,  Poddziałani e  7.1.1 „Rozwój  i  upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe.

Celem  projektu  było  przybli żenie  do  samodzielno ści  ekonomicznej  i  integracji
społecznej  grupy  50  osób  bezrobotnych  i  biernych  za wodowo,  korzystaj ących  ze
świadcze ń OPS. Cele szczegółowe to zwi ększenie zdolno ści komunikacji społecznej,
mobilno ści zawodowej, mo żliwo ści uzyskania i utrzymania zatrudnienia, zwi ększenia
stopnia zaradno ści życiowej oraz poruszania si ę po rynku pracy.

Cele te były zgodne z celami POKL: „Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej”
oraz  strategicznym  celem:  „Zmniejszenie  obszarów  wykluczenia  społecznego”,  a  także
Planem Działania na rok 2009 dla priorytetu VII dla województwa mazowieckiego w zakresie
„rozwoju  i  upowszechniania  aktywnej  integracji”  oraz  „rozwoju  form  aktywnej  integracji
poprzez kontrakty socjalne”.

W ramach projektu każdy z  uczestników mógł  skorzystać  z  co najmniej  3  instrumentów
aktywnej  integracji,  które miały doprowadzić  do przybliżenia osób wykluczonych do rynku
pracy oraz do integracji ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie zdolności lub możliwości
zatrudnienia, a także wyeliminowanie przeszkód napotkanych przez te osoby i rodziny.
Każdy z uczestników projektu został objęty wsparciem w ramach kontraktu socjalnego.

Uczestnicy projektu skorzystali z następujących instrumentów:

• Spotkania z doradcami rodzinnymi (jedyny instrument obowiązkowy)
Były to indywidualne konsultacje odbywające się  od kwietnia do listopada. Główny
nacisk został położony na pracę z klientem i jego rodziną  pod kątem zgłoszonych
problemów, potrzeb i ujawnionych trudności. Spotkania z doradcami rodzinnymi miały
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na  celu  rozwój  osobisty  i  doskonalenie  umiejętności  niezbędnych  w  życiu
społecznym.

Ilość odbytych spotkań z doradcami rodzinnymi: 562

Liczba klientów, którzy skorzystali z doradztwa rodzinnego: 63 osoby

• Warsztaty umiejętności społecznych 

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

Liczba uczestników, którzy ukończyli warsztaty: 43 osoby

• Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy 

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

Ilość uczestników warsztatów z aktywnego poszukiwania pracy - 39 osób

• Konsultacje z doradcą zawodowym - psychologiem

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

Ilość odbytych konsultacji: 166

Liczba klientów, którzy skorzystali z doradztwa zawodowego: 47 osób

• Konsultacje z psychiatrą (7 osób, 22 konsultacje)

• Leczenie stomatologiczne (3 osoby)

• Kursy zawodowe (ukończyło 38 osób), w tym:

- prawo jazdy kategorii B (7 osób),

- kurs „Magazynier z obsługą komputera” (6 osób), 

- kurs „Manicure, pedicure ze stylizacją paznokci” (5 osób), 

- kurs „Sprzedawca z obsługą komputera” (4 osoby), 

- kurs kadry i płace (3 osoby), 

- kurs „ABC przedsiębiorczości” (2 osoby), 

- kurs „Specjalista obsługi małej gastronomii” (2 osoby), 

- kurs języka polskiego (1 osoba), 

- prawo jazdy kategorii D (1 osoba), 

- kurs spawania (1 osoba), 

- kurs „Układanie glazury i terakoty” (1 osoba), 

- kurs na samodzielnego księgowego (1 osoba), 

- kurs kancelaryjno-archiwalny I i II stopnia (1 osoba), 

- kurs „Obsługa kas fiskalnych” (1 osoba), 

- kursy dogoterapii (1 osoba), 
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- kurs podstaw obsługi komputera (1 osoba), 

- kurs obsługi wózków jezdniowych (1 osoba). 

Ponadto,  w  miarę  potrzeb  uczestników,  kierowano  ich  do  specjalistów:  prawnika,
psychologa, psychoterapeuty, psychiatry PZP oraz programów pedagogicznych OPS, Klubu
„Ku Aktywności Zawodowej”, a także otrzymali pomoc wolontariuszy OPS Wola. 

Ponad 80% uczestników oceniło,  że zwiększyli  poziom  zdolności  komunikacyjnych (90%
kobiet i 60% mężczyzn), u 90 % zwiększyło się poczucie własnej wartości (ponad 90% K
i ponad 80% M), u ponad 80 % zwiększyła się motywacja do podjęcia pracy i utrzymania
zatrudnienia  (85  %  K  i  80  %  M).  Ponad  80  %  uczestników  zwiększyło  umiejętności
rozpoznawania własnych silnych i  słabych stron (90% K i  ponad 80% M),  u ponad 80%
nastąpił wzrost motywacji do podnoszenia kwalifikacji zawodowych (90% K i ponad 70% M)
i u ponad 70 % wzrost  motywacji  do uniezależnienia się  od systemu pomocy społecznej
wyrażony  większą  umiejętnością  rozwiązywania  własnych  problemów  oraz  wzrostem
umiejętności  poszukiwania  pracy.  Otrzymane  wyniki  wskazują  na  realizację  celów
szczegółowych,  tak  więc  i  cel  główny,  jakim  było  przybliżenie  do  samodzielności
ekonomicznej  i  integracji  społecznej,  został  osiągnięty.  Z  59  osób  objętych  kontraktami
socjalnymi 16 podjęło pracę.

Projekt był realizowany przez Zespół projektowy składający się z:

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

• 2 pracowników socjalnych,  którzy  w  wyniku  podjętej  pracy  socjalnej  podpisali  59
kontraktów socjalnych (50 kontraktów zostało zakończonych pozytywnie,  a 9 osób
przerwało swoje uczestnictwo w projekcie);

• 2  doradców  rodzinnych,  którzy  byli  współodpowiedzialni  za  dobór  instrumentów
aktywnej integracji, motywowanie klientów i pracę z ich rodzinami;

• zatrudniony był również specjalista ds. rozliczeń, odpowiedzialny za stronę finansową
projektu;

• wsparciem merytorycznym dla pracowników socjalnych pracujących w projekcie była
superwizja pracy socjalnej.

Praca  zespołu  projektowego  odbywała  się  przy  stałej,  systematycznej  współpracy
z pracownikami socjalnymi OPS i innymi pracownikami Ośrodka.

Z  zaplanowanej  na  realizację  projektu  w  2009 r.  kwoty  578.900,00  zł  wydatkowano
545.116,99 zł (94,2%), z czego 60.784,50 zł (100% planowanej kwoty) z wkładu własnego
z R85214  przeznaczone  na  wypłatę  zasiłków  dla  uczestników  projektu  i  484.332,49  zł
(93,5% planowanej kwoty) z R 85395 dotacji ze środków EFS na dofinansowanie projektu.

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

W 2009 do  Ośrodka  Pomocy Społecznej  Dzielnicy  Wola Sąd  skierował  2  osoby  celem
odbycia  orzeczonej  wyrokiem  Sądu  kary  w  formie  wykonywania  nieodpłatnie  pracy
społecznie użytecznej. 

Obie  osoby zgłosił  się  do OPS celem odbycia  nieodpłatnej  pracy społecznie  użytecznej,
jednak żadna z nich nie wykonała pracy w wymiarze wskazanym w wyroku Sądu, o czym
Ośrodek zawiadomił właściwy Sąd.
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5. DZIAŁANIA  NA  RZECZ  ŚRODOWISKA  LOKALNEGO  (W  TYM  WSPÓŁPRACA
Z ORGANIZACJAMI POZARZ ĄDOWYMI)

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

Szereg  podejmowanych  w  tym  zakresie  działań  został  szczegółowo  przedstawiony
w poszczególnych  rozdziałach  sprawozdania  (jak  np.:  realizacja  programu  edukacji
środowiska  lokalnego  w zakresie  integracji  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  „Inny  nie
znaczy  obcy”  -informacja  w  R  IX,  organizacja  spotkania  wigilijnego  dla  300  seniorów  –
informacja w R VIII, działania z zakresu aktywizacji  zawodowej dla społeczności lokalnej-
informacja w R VI).

Poniżej przykładowe inne działania podejmowane przez OPS w tym zakresie:

• Organizacja  plenerowej  imprezy  dla  dzieci pn.  „Integracyjny  Dzień  Dziecka  –
2009” - to sportowa impreza dla dzieci uczęszczających do przedszkolnych oddziałów
integracyjnych oraz klas integracyjnych szkół podstawowych i  gimnazjalnych.  Ideę
jest  integracja  oraz  ruch  i  sportowa  rywalizacja.  To  działanie  zorganizowane  we
współpracy z Zespołem szkół Specjalnych Nr 101 ,  Wydziałem Sportu i  Rekreacji
a także  Zespołem  Wolskich  Placówek  Edukacji  Kulturalnej.  W  czasie  imprezy
przeprowadzono  szereg  konkurencji  oraz  zabaw  sprawnościowych  na
zróżnicowanym  poziomie.  Nawet  dzieci  z  głębokimi  dysfunkcjami  narządu  ruchu,
wzroku  czy  sprawności  intelektualnej  maja  stworzoną  możliwość  wzięcia  udziału
w sportowych  zmaganiach.  Dla  chętnych  są  przewidziane  atrakcje  towarzyszące:
zabawa  na  dmuchawcach,  stoiska  plastyczne,  muzyczne,  występy  zespołu,
poczęstunek. Uczestniczyło 180 dzieci.

• Organizacja  „Mikołajki  na  sportowo”  –  to  już  czwarty  raz  organizowana  impreza
sportowa  dla  dzieci  uczęszczających  do przedszkolnych  oddziałów integracyjnych
oraz  klas  integracyjnych  szkół  podstawowych  i  gimnazjalnych.  W czasie  zabawy
przeprowadzonych  jest  szereg  różnorodnych  konkurencji  sprawnościowych
dostosowanych  do  wieku  i  stanu  zdrowia  uczestników.  Zmaganiom  sportowym
towarzyszy zabawa, tańce, śpiewy, pląsy itp. Uczestniczyło 350 dzieci.

• Współpraca z WSSiZ przy przygotowaniu, wdrażaniu i realizacji projektu pn. Wolskie
Zespoły Interdyscyplinarne. Pracownik OPS pełni rolę koordynatora projektu. Projekt
jest  innowacyjnym  działaniem  w  zakresie  pomocy  rodzinie  dotkniętej  przemocą
domową.  Istotą  jego  jest  usprawnienie  i  podniesienie  skuteczności  współpracy
lokalnych służb, instytucji i organizacji w zakresie pomocy rodzinie. 

• Gwiazdka  dla  dzieci  –  zabawa  mikołajkowa  zorganizowana  we  współpracy
z Fundacją  „Człowiek  w  potrzebie”.  Uczestniczyło  107  dzieci  klientów
uczestniczących  w  programach  rodzinnych  prowadzonych  w  Dziale  Pomocy
Specjalistycznej  OPS.  Natomiast  pracownicy  socjalni  zakwalifikowali  120  dzieci
w wieku  2-14  lat  do  udziału  w  imprezie  pn:  „Gwiazdkowa  Niespodzianka”
organizowanej  przez  Zbór  Stołeczny  Kościoła  Zielonoświątkowego  w  Warszawie
Wszystkie dzieci uczestniczące w w/w imprezach dostały prezenty.
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• Zorganizowanie  spotkania  z  dyrektorami przedszkoli  w celu  przedstawienia  oferty
w zakresie  pomocy  dla  rodzin  oraz  wypracowania  współpracy  w  sytuacjach
podejrzenia przemocy – IX 2009– uczestniczyło 23 osób. 

• Zorganizowanie  spotkania  z  zawodowymi  kuratorami  rodzinnymi  w  celu
wypracowania zasad współpracy na rzecz rodzin – III 2009 uczestniczyło 11 osób

• Zorganizowanie spotkania dla kierowników placówek opiekuńczo – wychowawczych
wsparcia dziennego – IX 2009 uczestniczyło 9 osób.

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

• Współpraca z różnymi  lokalnymi podmiotami w ramach  Wolskiej  Koalicji  na rzecz
przeciwdziałania przemocy. 

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

• Współpraca  z  Instytutem  Psychologii  Zdrowia  w  zakresie  udziału  w  organizacji
i przeprowadzenia szkolenia Niebieska Akademia Warszawska.

• Dwóch pracowników OPS jest zaangażowanych w pracę Dzielnicowego Zespołu ds.
Przeciwdziałania Przemocy.

• Pracownik  OPS  jest  zaangażowany  w  prace  Dzielnicowego  Zespołu  ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

• Współpraca z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w zakresie udzielania wsparcia
osobom znajdującym się  w trudnej  sytuacji życiowej.  Pracownicy OPS wydali  252
skierowania po odbiór paczki świątecznej do PKPS oraz 521 skierowań  po odbiór
paczki żywnościowej (finansowanej ze środków UE) do PKPS. 

• Udział  w  miejskiej  kampanii  „Pomagam  –  nie  daję”.  Kampania  miała  na  celu
ograniczenie zjawiska żebractwa.

• Udział  w ogólnoświatowej  akcji  „Godzina  dla Ziemi”,  mającej  na celu promowanie
działań związanych z walką z tzw. globalnym ociepleniem.

6. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

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

ZAMÓWIENIA NA DOSTAWY I USŁUGI

1 Tryb Przetarg nieograniczony - usługa (art. 5.1)

przedmiot
zamówienia

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi, w tym również dla osób z autyzmem
oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie, w miejscu ich
zamieszkania, mieszkańców Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

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

termin realizacji
umowy

Umowa Nr 28 / 2009 zawarta w dniu 23 lutego 2009 r. na okres:
01.03 – 31.12.2009 r. 
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wartość umowy 105.350,00

2 Tryb Przetarg nieograniczony - dostawa

przedmiot
zamówienia

dostawa talonów uprawniających klientów Ośrodka Pomocy
Społecznej do zakupu asortymentu towarów codziennego użytku
w placówkach handlowych znajdujących się w Warszawie w
granicach administracyjnych Dzielnicy Wola i jej bliskim
sąsiedztwie

wybrany
Wykonawca

„Społem” Warszawska Spółdzielnia Spożywców WOLA,ul.
Wolskiej 84/86, 01-141 Warszawa

termin realizacji
umowy

UMOWA Nr 32/2009 zawarta w dniu 18 marca 2009 r. na okres:
18.03 – 31.12.2009 r.

wartość umowy 275.000,00

3 Tryb Przetarg nieograniczony - usługa (art. 5.1)

przedmiot
zamówienia

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

wybrany
Wykonawca

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

termin realizacji
umowy

UMOWA  NR 38 / 2009 zawarta w dniu 24 kwietnia 2009 r. na
okres: 01.06 - 31.12.2009 r.

wartość umowy 230.000,00

4 Tryb Przetarg nieograniczony - usługa (art. 5.1)

przedmiot
zamówienia

świadczenie usług pogrzebowych na rzecz osób zmarłych z
terenu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, którym Ośrodek Pomocy
Społecznej jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu,
stosownie do art. 17 ust 1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr
115, poz. 728 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami
wykonawczymi do tej ustawy.

wybrany
Wykonawca

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

termin realizacji
umowy

Umowa Nr 42/2009 zawarta w dniu 15 maja 2009 r. na okres: do
31.12.2009 r.

wartość umowy 101.436,00 /netto: 94.800,00 /

5 Tryb Przetarg nieograniczony - usługa (art.5.1)

przedmiot
zamówienia

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w zakresie
rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji
organizmu /w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135,
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z późn. zm.) /, dla mieszkańców Dzielnicy Wola w Warszawie, z
wyłączeniem osób psychicznie chorych

wybrany
Wykonawca

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

termin realizacji
umowy

Umowa  Nr 49/2009 zawarta w dniu 16 czerwca 2009 r. na okres:
01.07 - 31.12.2009 roku 

wartość umowy 137.700,00 

6 Tryb Przetarg nieograniczony - usługa (art.5.1)

przedmiot
zamówienia

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

wybrany
Wykonawca
rejon II

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

termin realizacji
umowy

UMOWA NR 88/2009 zawarta w dniu 06 listopada 2009 r. na
okres: 01.01 - 30.11.2010

wartość umowy 595.700,00

wybrany
Wykonawca
rejon IV

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

termin realizacji
umowy

UMOWA NR 89/2009 zawarta w dniu 06 listopada 2009 r. na
okres: 01.01 - 30.11.2010 r.

wartość umowy 707.960,00 

wybrany
Wykonawca
 rejon III

Fundacja „Zdrowie” ,
ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa

termin realizacji
umowy

UMOWA NR 95/2009 zawarta w dniu 23 listopada 2009 r. na
okres: 01.01 - 30.11.2010 r.

wartość umowy 669.840,00 

wybrany
Wykonawca
 rejon I

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

termin realizacji
umowy

UMOWA NR 96/2009 zawarta w dniu 23 listopada 2009 r. na
okres: 01.01 – 30.11.2010 r.

wartość umowy 521.428,00

7 Tryb Przetarg nieograniczony - usługa (art.5.1)

przedmiot
zamówienia

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

wybrany
Wykonawca

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

termin realizacji
umowy

UMOWA Nr 115/2009 zawarta w dniu  23 grudnia 2009 r. na
okres; 01.01 – 30.11.2010 r.

wartość umowy 556.400,00 netto: 520.000,00

8 Tryb Przetarg nieograniczony - dostawa

przedmiot
zamówienia

dostawa produktów spożywczych i przemysłowych w formie
paczek świątecznych dla dzieci oraz produktów przemysłowych
dostarczonych w opakowaniach hurtowych, z przeznaczeniem dla
świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola
m. st. Warszawy

wybrany
Wykonawca

Spółką pod firmą „SEREK” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
ul. Panny Wodnej 22, 04-862 Warszawa

termin realizacji
umowy

UMOWA Nr 102/2009 zawarta w dniu 01 grudnia 2009 r. na
okres: 20.12 – 22.12.2009 r.

wartość umowy 379.398,35 /netto: 321.495,22/

9 tryb zamówienie z wolnej r ęki - zamówienie uzupełniaj ące - usługa

przedmiot
zamówienia

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

wybrany
Wykonawca

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

termin realizacji
umowy

UMOWA  Nr 106/2009 zawarta w dniu 02 grudnia 2009 r. na
okres: od 01.01.2010r. do czasu wykonania 7.500 godzin usług,
jednak nie dłużej niż do 30.11.2010r. 

wartość umowy 120.000,00

10 tryb zamówienie z wolnej r ęki - zamówienie uzupełniaj ące - usługa

przedmiot
zamówienia

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w zakresie
rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji
organizmu /w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) /,
dla mieszkańców Dzielnicy Wola w Warszawie, z wyłączeniem
osób psychicznie chorych

wybrany
Wykonawca

Fundacja „Zdrowie” ,
ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa

termin realizacji
umowy

UMOWA Nr 109/2009 zawarta w dniu 03 grudnia 2009 r. na
okres: od 01.01.2010r. do czasu wykonania 2.700 godzin usług
(ok. 5 m-cy)

wartość umowy 68.850,00 
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11 tryb zamówienie z wolnej r ęki - zamówienie uzupełniaj ące - usługa

przedmiot
zamówienia

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

wybrany
Wykonawca

Fundacja „Zdrowie” ,
ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa

termin realizacji
umowy

UMOWA  Nr 108/2009 zawarta w dniu 03 grudnia 2009 r. na
okres: od 01.01.2010r. do czasu wykonania 5.000 godzin usług
(ok. 4 m-ce)

wartość umowy 115.000,00

12 tryb zamówienie z wolnej r ęki - zamówienie uzupełniaj ące - usługa

przedmiot
zamówienia

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi, w tym również dla osób z autyzmem
oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie, w miejscu ich
zamieszkania, mieszkańców Dzielnicy Wola m. st. Warszawy,
zwanych dalej świadczeniobiorcami

wybrany
Wykonawca

Fundacja „Zdrowie” ,
ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa

termin realizacji
umowy

UMOWA Nr 107/2009 zawarta w dniu 18 grudnia 2009 r. na
okres: od 01.01.2010r. do czasu wykonania 2.150 godzin usług
(ok. 6 m-cy) 

wartość umowy 52.675,00

13 zamówienie z wolnej r ęki - art. 67.1.a - usługa

przedmiot
zamówienia

realizacja powszechnych usług pocztowych, obejmujących
wykonanie polecenia doręczenia adresatowi w kraju określonej
kwoty pieniężnej, przez operatora publicznego na podstawie
przekazu pocztowego

wybrany
Wykonawca

Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Rakowieckiej 26, 00-940 Warszawa w ramach którego działa
Centrum Poczty Oddział Rejonowy Warszawa Południe z siedzibą
w Warszawie przy ulicy Towarowej 5,

termin realizacji
umowy

UMOWA Nr SF-9/2010 zawarta w dniu 30.12.2009 r. 
na okres: 01.01 – 31.12.2010 r.

wartość umowy 120.000,00

14 tryb zamówienie z wolnej r ęki - art. 67.1.a - usługa

przedmiot
zamówienia

realizacja powszechnych usług pocztowych, polegających na
przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych
o wadze do 50 gram

wybrany
Wykonawca

Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy
Rakowieckiej 26, 00-940 Warszawa w ramach którego działa
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Przedstawicielstwo Handlowe w Warszawie, ul. Świętokrzyska
31/33, 00-941 Warszawa

termin realizacji
umowy

UMOWA Nr 878/CP RPH13-3/2009/S zawarta w dniu
21.12.2009 r. na okres: 01.01 – 31.12.2010 r.

wartość umowy 80.000,00

15 tryb zamówienie z wolnej r ęki - zamówienie uzupełniaj ące - usługa

przedmiot
zamówienia

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

wybrany
Wykonawca

Firma WOHL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, 
ul. Wierchów 20, 04-653 Warszawa

termin realizacji
umowy

UMOWA Nr 111/2009 zawarta w dniu 14 grudnia 2009 r. na okres
od 01.01 – 30.06.2010 r.

wartość umowy 39.847,50 /netto: 32.661,88/

16 tryb zamówienie z wolnej r ęki - zamówienie uzupełniaj ące - usługa

przedmiot
zamówienia

świadczenie usług pogrzebowych na rzecz osób zmarłych z
terenu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, którym Ośrodek Pomocy
Społecznej jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu,
stosownie do art. 17 ust 1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr
115, poz. 728 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami
wykonawczymi do tej ustawy.

wybrany
Wykonawca

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

termin realizacji
umowy

UMOWA Nr 113/2009 umowa zawarta w dniu 28 grudnia 2009 r.
na okres: od 01.01.2010 r. do 30 czerwca 2010 r. lub do czasu
zrealizowania 26 pogrzebów, w zależności od tego co nastąpi
wcześniej.

wartość umowy 49.519,60 /netto: 46.280,00/

17 tryb zamówienie z wolnej r ęki - usługa (art.5.1)

przedmiot
zamówienia

realizacja środowiskowego programu wsparcia i pomocy dla
rodzin wieloproblemowych pn. „Po pierwsze - Rodzina”

wybrany
Wykonawca

KRA Spółka Cywilna Agnieszka Nieciecka, ul. Jana Żiżki 10, 03-
117 Warszawa

termin realizacji
umowy

umowa nr 21/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. na okres: 09.02 –
20.12.2009 r.

wartość umowy 31.800,00 

18 tryb zamówienie z wolnej r ęki - usługa (art.5.1)

przedmiot
zamówienia realizacja warsztatów umiejętności rodzicielskich 

wybrany
Wykonawca

KRA Spółka Cywilna Agnieszka Nieciecka, ul. Jana Żiżki 10, 03-
117 Warszawa
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termin realizacji
umowy

umowa nr 22/2009 z dnia 6 lutego 2009 r. na okres: 12.02 -
20.12.2009 r.

wartość umowy 7.820,00

19 tryb zamówienie z wolnej r ęki - usługa (art.5.1)

przedmiot
zamówienia realizacja warsztatów umiejętności wychowawczych

wybrany
Wykonawca Mirosława Dominowska, ul. Tołstoja 1, 01-910 Warszawa

termin realizacji
umowy

Umowa nr 7/09/1162 z dnia 6 lutego 2009 r. na okres: 09.02 –
20.04.2009 r.

wartość umowy 1.350,00

20 tryb zamówienie z wolnej r ęki - usługa (art.5.1)

przedmiot
zamówienia

realizacja środowiskowego programu wsparcia i pomocy dla
rodzin wieloproblemowych

wybrany
Wykonawca Fundacja Mederi, Al. Dzieci polskich 20, 04-730 Warszawa

termin realizacji
umowy

umowa nr 27/2009 zawarta w dniu 13 lutego 2009 r. na okres:
16.02 – 26.06.2009 r.

wartość umowy 13.380,00 

21 tryb zamówienie z wolnej r ęki - usługa (art.5.1)

przedmiot
zamówienia

realizacja programu wsparcia i pomocy dla kobiet samotnie
wychowujących dzieci pn. Maminki

wybrany
Wykonawca Fundacja Mederi, Al. Dzieci polskich 20, 04-730 Warszawa

termin realizacji
umowy

umowa nr 26/2009 zawarta w dniu 13lutego 2009 r. na okres:
16.02 – 26.06.2009 r.

wartość umowy 18.440,00

22 tryb zamówienie z wolnej r ęki - usługa (art.5.1)

przedmiot
zamówienia

realizacja programu dla kobiet samotnie wychowujących dzieci
pn. GROM

wybrany
Wykonawca Fundacja Mederi, Al. Dzieci polskich 20, 04-730 Warszawa

termin realizacji
umowy

umowa nr 31/2009 zawarta w dniu 03 marca 2009 r. na okres:
09.03 – 26.06.2009 r.

wartość umowy 1.730,00

23 tryb zamówienie z wolnej r ęki - usługa (art.5.1)

przedmiot
zamówienia

warsztaty umiejętności wychowawczych pn. „Szkoła dla rodziców i
wychowawców” - kontynuacja

wybrany
Wykonawca Mirosława Dominowska, ul. Tołstoja 1, 01-910 Warszawa

Sprawozdanie OPS Wola za rok 2009 88



termin realizacji
umowy

umowa nr 16/09/1163 zawarta w dniu 26 maja 2009 r. na okres:
01.06 – 30.06.2009 r.

wartość umowy 675,00

24 tryb zamówienie z wolnej r ęki - usługa (art.5.1)

przedmiot
zamówienia

realizacja programu wsparcia i pomocy dla kobiet samotnie
wychowujących dzieci pn. „Maminki”

wybrany
Wykonawca Fundacja Mederi, Al. Dzieci polskich 20, 04-730 Warszawa

termin realizacji
umowy

umowa nr 57/2009 zawarta w dniu 01 września 2009 r. na okres:
07.09 – 07.12.2009 r.

wartość umowy 12.440,00

25 tryb zamówienie z wolnej r ęki - usługa (art.5.1)

przedmiot
zamówienia

realizacja środowiskowego programu wsparcia i pomocy dla
rodzin wieloproblemowych pn. „Pedagog rodzinny”

wybrany
Wykonawca Fundacja Mederi, Al. Dzieci polskich 20, 04-730 Warszawa

termin realizacji
umowy

umowa nr 66/2009 zawarta w dniu 17 września 2009 r. na okres:
21.09 – 04.12.2009 r.

wartość umowy 7.610,00

26 tryb zamówienie z wolnej r ęki - usługa (art.5.1)

przedmiot
zamówienia

realizacja programu mającego na celu wsparcie i podniesienie
kompetencji społecznych kobiet samotnie wychowujących dzieci

wybrany
Wykonawca Fundacja Mederi, Al. Dzieci polskich 20, 04-730 Warszawa

termin realizacji
umowy

umowa nr 75/2009 zawarta w dniu 07.10.2009 r. na okres: 12.10 -
07.12.2009 r.

wartość umowy 3.885,00

27 tryb zamówienie z wolnej r ęki - usługa (art.5.1)

przedmiot
zamówienia

warsztaty umiejętności wychowawczych pn. „Szkoła dla rodziców i
wychowawców”

wybrany
Wykonawca Mirosława Dominowska, ul. Tołstoja 1, 01-910 Warszawa

termin realizacji
umowy

umowa nr 33/09/1162 zawarta w dniu 6 października 2009 r. na
okres: 12.10 – 14.12.2009 r.

wartość umowy 1.350,00

ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE

Postępowanie przygotowane i przeprowadzone przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy na podstawie Uchwały Nr 2732/2009 Zarządu Dzielnicy Wola z dnia
27 stycznia 2009 r.
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1 tryb przetarg nieograniczony 

przedmiot
zamówienia

modernizacja - przebudowa istniejących pomieszczeń użytkowych
na potrzeby OPS w budynku przy ul. Gen. J. Bema 91

wybrany
Wykonawca

Firma Usługowo - Handlowa Jarosław Dybowski ul. Mickiewicza
9, 07-400 Ostrołęka

termin realizacji
umowy

Umowa 50/2009 zawarta w dniu 16.06.2009 r. na okres: od dnia
wprowadzenia na budowę do dnia 30.09.2009 r.

wartość umowy 365.729,75 /netto: 299.778,48/

2 tryb
zamówienie z wolnej r ęki - zamówienie dodatkowe, od
którego jest uzale żnione wykonanie zamówienia
podstawowego (art. 67.1.5b)

przedmiot
zamówienia

modernizacja - przebudowa istniejących pomieszczeń użytkowych
na potrzeby OPS w budynku przy ul. Gen. J. Bema 91 - roboty
dodatkowe

wybrany
Wykonawca

Firma Usługowo - Handlowa Jarosław Dybowski ul. Mickiewicza
9, 07-400 Ostrołęka

termin realizacji
umowy

Umowa nr 58/2009 zawarta w dniu 04.09.2009 r. na okres: od
wprowadzenia na budowę do dnia 30.09.2009 r.

wartość umowy 40.858,06 /netto: 33.490,21/

ZAMÓWIENIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO

1 tryb zamówienie z wolnej r ęki - usługa (art.5.1)

przedmiot
zamówienia

współprowadzenie usług szkoleniowych w dziedzinie rozwoju
osobistego, realizowanych w formie warsztatów umiejętności
społecznych,dla 50 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo

wybrany
Wykonawca

Anna Białous ul. 10 lutego 2, 08-110 Siedlce
Anna Krajewska ul. Sienkiewicza 10/13 06-500 Mława

termin realizacji
umowy

umowa nr 14/09/1162/EFS zawarta w dniu 08.05.2009 r. na
okres: 11.05 - 31.07.2009 r.

wartość umowy 24.200,00

2 tryb zamówienie z wolnej r ęki - usługa (art.5.1)

przedmiot
zamówienia

opracowanie i prowadzenie usług szkoleniowych w dziedzinie
rozwoju osobistego, realizowanych w formie warsztatów
umiejętności społecznych,dla 50 osób bezrobotnych i
nieaktywnych zawodowo

wybrany
Wykonawca Anna Krajewska ul. Sienkiewicza 10/13 06-500 Mława

termin realizacji
umowy

umowa nr 13/09/1162/EFS zawarta w dniu 08.05.2009 r. na
okres: 11.05 - 31.07.2009 r.

wartość umowy 25.300,00
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3 tryb zamówienie z wolnej r ęki - usługa (art.5.1)

przedmiot
zamówienia

opracowanie i prowadzenie usług szkoleniowych realizowanych w
formie warsztatów umiejętności społecznych dla 12 uczestników
Projektu

wybrany
Wykonawca

Anna Białous ul. 10 lutego 2, 08-110 Siedlce

termin realizacji
umowy

umowa nr 27/02/1162/EFS zawarta w dniu 18 sierpnia 2009 r. na
okres: 07.09 - 11.09.2009 r.

wartość umowy 2.500,00

4

przedmiot
zamówienia

współprowadzenie usług szkoleniowych, realizowanych w formie
warsztatów umiejętności społecznych, dla 12 uczestników Projektu

wybrany
Wykonawca

Anna Krajewska ul. Sienkiewicza 10/13 06-500 Mława

termin realizacji
umowy

umowa nr 28/09/1162/EFS zawarta w dniu 18.08.2009 r. na
okres: 07.09 - 11.09.2009 r.

wartość umowy 2.500,00 

5 tryb zamówienie z wolnej r ęki - usługa (art.5.1)

przedmiot
zamówienia

przeprowadzenie szkolenia w formie warsztatów aktywnego
poszukiwania pracy dla 50 uczestników Projektu

wybrany
Wykonawca

Ośrodek Nauczania Języków Obcych, Agencja Turystyki
Językowej Iwona Kostecka ul. Majdańska 19, 05-088 Warszawa

termin realizacji
umowy

umowa nr 55/2009/EFS zawarta w dniu 01.09.2009 r. na okres:
07.09 - 18.09.2009 r. 

wartość umowy 13.510,00

6 tryb zamówienie z wolnej r ęki - usługa (art.5.1)

przedmiot
zamówienia

realizacja usług szkół nauki jazdy oraz szkolenia zawodowego dla
26 uczestników Projektu

wybrany
Wykonawca

Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Podwale 13, 00-252
Warszawa

termin realizacji
umowy

umowa nr 56/2009/EFS zawarta w dniu 03.09.2009 r. na okres:
wrzesień - listopad 2009 r.

wartość umowy 54.660,00

7 tryb zamówienie z wolnej r ęki - usługa (art.5.1)

przedmiot
zamówienia

realizacja usług szkolenia zawodowego dla 3 uczestników
Projektu

wybrany
Wykonawca

CEDOZ Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. z o.o. ul. Kopernika
30, 00-336 Warszawa

termin realizacji
umowy

umowa nr 61/2009/EFS zawarta w dniu 14.09.2009 r. na okres:
wrzesień - listopad 2009 r.

wartość umowy 2.955,00
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XI. WNIOSKI ORAZ PLANY I ZAMIERZENIA NA 2010 ROK.

Jak  wynika  z  przedstawionych  w sprawozdaniu  danych  i  analiz  w 2009  r.
zatrzymał  się  obserwowany  od  dwóch  lat  proces  spadku  ilości  rodzin,  które  ze
względu na trudną  sytuację  życiową,  w jakiej się  znalazły i  której nie są  w stanie
przezwyciężyć  wykorzystując własne środki,  możliwości  i  uprawnienia,  skorzystały
z pomocy i wsparcia udzielonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola
m. st.  Warszawy  w  formie  materialnej,  rzeczowej  lub  usługowej,  tj.  w  formie
świadczenia pomocy społecznej przyznawanego decyzją administracyjną. W 2008 r.
takimi formami pomocy objęto 4.103 rodziny ( o 10% mniej niż w 2007 r.), a w 2009 r.
-  4.173. Znacząco  w  2009  r  wzrosła  liczba  osób  ,  które  skorzystały  z  pomocy
pierwszy   raz  –  było  to  aż  1.237 osób  (1.078  w 2007 r.  i  1.101 w 2008 r.),  ich
odsetek w ogólnej liczbie rodzin objętych świadczeniami pomocy społecznej wzrósł
z 26, 8 % do 29, 6%. Nieznacznie wzrosła także ilość  rodzin objętych wszystkimi
formami  pomocy  społecznej,  w  tym  także  niewymagającym  wydania  decyzji
administracyjnej z 5.054 rodzin w 2008 r do 5.133 w 2009 r. Jednocześnie utrzymał
się   procentowy  udziału  osób  korzystających  ze  świadczeń  pomocy  społecznej
przyznawanych decyzją, w stosunku do wszystkich osób objętych wsparciem OPS,
w tym także niewymagającym wydania decyzji administracyjnej (81.3 % ). Możemy
zatem stwierdzić,  iż wyraźnie mamy do czynienia z osobami i rodzinami o bardzo
szerokim spektrum problemów,  z  licznymi  niezaspokojonymi  potrzebami,  licznymi
i poważnymi  dysfunkcjami  w  funkcjonowaniu  społecznym  i  deficytami  w  zakresie
umiejętności społecznych. 

W odpowiedzi na powyższe problemy rozwijamy i widzimy potrzebę dalszego
rozwoju pomocy „wieloaspektowej”, realizowania równolegle, ale w synchronizowany
sposób,  rożnych form wsparcia,  w rożnych obszarach życia  i  trudności  klientów,
z zastosowaniem aktywnych metod pracy socjalnej: kontraktu socjalnego, zespołów
interdyscyplinarnych.  Działania  takie  dają  największą  szanse  skuteczności
oddziaływań,  są  jednak  bardzo  czasochłonne,  wymagają  systematycznych
kontaktów pracownika  z  klientem i  rodziną.  Jak  wskazywaliśmy już  w 2008 r  do
pełnego wdrożenia  takiego modelu pracy konieczne jest  zwiększenie  zatrudnienia
w Ośrodku. Zwiększenie zatrudnienia pracowników socjalnych jest także spełnieniem
wymogów określonych w przepisach ustawy o pomocy społecznej, która w art 110
ust 11 zobowiązuje do zatrudnienia 1 pracownika socjalnego na 2000 mieszkańców.
Należy przy tym zauważyć, że w przypadku nie spełnienia ustawowego standardu do
końca 2010 r.  niemożliwym będzie pozyskanie w 2011 r środków z Europejskiego
Funduszu  Społecznego  na  realizację  projektów  mających  na  celu  działania
zapobiegające wykluczeniu społecznemu mieszkańców Woli ( realizowanych przez
OPS od 2006 r.).

Ośrodek w 2009 r zatrudniał, jak wskazano w rozdziale 3 – 49 pracowników
socjalnych  realizujących,  co  najmniej  50%  czasu  pracy  w  terenie,  w  tym  3
pracowników zespołu ds pomocy osobom bezdomnym i cudzoziemcom (którzy objęli
pomocą  i  wsparciem 350 osób)  i  5 koordynatorów usług opiekuńczych.  Dzielnica
Wola  jest  od  kilku  lat  podzielona  na  40  tzw.  rejonów  opiekuńczych,  w  każdym
z rejonów pracownik  socjalny ma zadanie  w swym rejonie  rozpoznawać  potrzeby
i zasoby  środowiska  lokalnego,  przeprowadzać  postępowania,  mające  na  celu
przyznanie świadczeń pomocy społecznej oraz udzielać systematycznego wsparcia
osobom korzystającym z pomocy w postaci poradnictwa i pracy socjalnej w tym we
współpracy z pozostałymi pracownikami Ośrodka, a także pracownikami innych służb
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i  organizacji  pozarządowych.  W  2009  r.  na  jeden  rejon  przypadało  ponad  119
środowisk (5.133 rodziny objęte pomocą  ogółem „minus” rodziny/osoby bezdomne
i cudzoziemskie = 4783: 40 rejonów),  w tym aż  31 (!)  „nowych” tj.  korzystających
z pomocy  społecznej  naszego  Ośrodka  po  raz  pierwszy.  Ze  119  rodzin  objętych
wsparciem  rejonowego  pracownika  socjalnego  aż  96  korzystało  ze  świadczeń
pomocy  społecznej  przyznawanych  w  drodze  postępowania  administracyjnego
zakończonego wydaniem decyzji administracyjnej, każdy z rejonowych pracowników
socjalnych przeprowadził średnio 698 (!) takich postępowań w ciągu roku (ponad 58
miesięcznie). 

Znaczny  zakres  obowiązków  zwianych  z  administrowaniem  świadczeniami
(prowadzeniem postępowań i obsługą systemu informatycznego) przy dużej liczbie
osób  ubiegających  się  i  korzystających  ze  świadczeń  pomocy  społecznej
systematycznie,  od  kilku  lat,  ogranicza  możliwości  pracowników  socjalnych
w zakresie  realnej  pracy  metodą  środowiskową  i  indywidualnego  przypadku
z zastosowaniem kontraktów socjalnych i  indywidualnych programów pomocy. Jak
wskazano w R 3 pracownicy Ośrodka, w tym pracownicy socjalni są profesjonalną
kadrą, dobrze przygotowaną zawodowo, doświadczoną, gotową do podjęcia  bardziej
aktywnej roli, jednak bez wątpienia nadmiernie obciążoną.

Planowanym  na  2010  rok  rozwiązaniem  tego  problemu  jest  pozyskanie
środków i  zatrudnienie 10 pracowników,  co pozwoli  z jednej strony na spełnienie
ustawowego  standardu  zatrudnia  pracowników  socjalnych,  z  drugiej  odciąży
aktualnie zatrudnionych pracowników, dając im szansę  na podjęcie pracy zgodnie
z potrzebami społecznymi,  z trzeciej  zaś  strony stworzy  możliwości  organizacyjne
stworzenia w Ośrodku niezbędnego Działu Usług. Jak wskazano w rozdziale 7 aż
975 osób korzystało  z pomocy usługowej  w 2009 r.,  z czego ponad 35% po raz
pierwszy. Pomoc ta oferowana osobom niesamodzielnym (samotnym i pozbawionym
z  rożnych  względów  wsparcia  rodziny,  starszym,  niepełnosprawnym)  wymaga
systematycznego  monitoringu,  stałego  kontaktu  z  osobami  korzystającymi  ze
wsparcia , bieżącej analizy zmieniających się potrzeb.

W przypadku zrealizowania powyższych planów OPS będzie miał możliwość
kontynuowania  w  2011 r.  realizacji  projektu  „Wola  aktywnej  integracji”
współfinansowanego  ze  środków  EFS.  W  naszej  opinii  projekty  „unijne”
w szczególności  projekty  „systemowe”  są  szansą  na  wdrożenie  całościowych
programów wsparcia dla tej części klientów OPS, która zostanie zakwalifikowana do
udziału  w  projekcie.  W  ramach  projektu  możliwa  jest  systematyczna  praca
z rodzinami,  z  udziałem rożnych  specjalistów oferujących indywidualnie  dobrane,
z bardzo szerokiego wachlarza, metody wsparcia i pomocy (indywidualne i grupowe).

OPS planuje dalszy rozwój specjalistycznej środowiskowej pomocy grupowej
dla  rodzin  realizowanej  w  ramach  tzw.  „programów  rodzinnych”.  Oferta  ta
systematycznie  ewoluuje,  dostosowywana  jest  do  potrzeb  i  oczekiwań  klientów
z jednej  strony  oraz  do  możliwości  środowiskowych  (Ośrodka  i  współpracujących
podmiotów) z drugiej, przy czym stale jest uzupełniana o nowe elementy i metody
działania.  Praca  z  rodziną,  w  tym  z  rodziną  wykluczoną  społecznie  i  zagrożoną
wykluczeniem społecznym jest priorytetem Ośrodka. Realizowane przez OPS Wola
działania  znakomicie  wpisują  się  w  cele  Miasta  St.  Warszawy  wytyczone
w uchwalonej  w  grudniu  2008  roku  Społecznej  Strategii  Warszawy.  Także
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systematycznie będziemy rozwijać ofertę działań na rzecz ofiar przemocy. Jako duży
sukces traktujemy powołanie  uchwałą nr 4196/2009 Zarządu Dzielnicy Wola m. st.
Warszawy Wolskich Zespołów Interdyscyplinarnych. Ośrodek Pomocy Społecznej był
jednym z inicjatorów i twórców projektu, a aktualnie pełni odpowiedzialną   funkcję
koordynatora WZI. W 2009 roku zawarto porozumienia z osiemdziesięcioma różnymi
instytucjami  i organizacjami o współpracy w zakresie działań na rzecz budowania
wolskiego  systemu  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie,  a  mamy  nadzieję  że
w bieżący roku liczba  współdziałających podmiotów znacznie się powiększy. 

Niestety nadal środki finansowe przekazywane przez Wojewodę nie pozwalają
na  zapewnienie  na  właściwym  poziomie  pomocy  osobom  z  zaburzeniami
psychicznymi w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Problem ten dotyczy
zarówno  osób nie  posiadających  wsparcia  rodzinnego,  ani  żadnego innego  poza
instytucjonalnym, posiadających na skutek wieloletniej choroby  poważne trudności
w życiu codziennym. 
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