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1. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY WOLA 

1.1. 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 obszarami parkowymi: Lasek na Kole, Park Moczydło, Park 
Szymańskiego, Park Sowińskiego. Wola to dzielnica z bogatą historią, których świadectwem 
są pomniki, cmentarze i liczne zabytki. Na dzisiejszy wygląd Woli, największy wpływ miał 
okres dwudziestolecia międzywojennego – rozwój przemysłu ciężkiego – powstały liczne, 
wielkie fabryki, zakłady przemysłowe, a następnie okres powojenny, kiedy to Wola była 
dzielnicą robotniczą – tzw. ”czerwona Wola”. W ostatnich latach Wola zmieniła swoje oblicze. 
Likwidowane są powoli zaniedbania architektoniczne. W miejsce starych fabryk powstają 
centra biznesu, handlu i usług, a przedwojenne kamienice poddawane są kapitalnym 
remontom lub, w ich miejsce, powstają nowoczesne gmachy. W efekcie Wola staje się 
dzielnicą kontrastów, gdzie relikty historii sąsiadują z nowoczesną infrastrukturą. 
 

1.2. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA 

 Według danych Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Dzielnicy Wola 
(stan na dzień 31.12.2012 r.), Dzielnicę zamieszkuje 133.293 mieszkańców (spadek w 
stosunku do roku ubiegłego o 502 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. 

 W poniższych tabelach przedstawiono dane uzyskane z Delegatury Biura 
Administracji i Spraw Obywatelskich Dzielnicy Wola dotyczące mieszkańców Dzielnicy Wola 
(posiadających stałe lub czasowe zameldowanie) z uwzględnieniem wieku, płci oraz dzieci 
wg. wieku. Dane te obrazują stan na 31.12.2012 r., a dla porównania zestawiono je z danymi 
na 31.12.2010 i 31.12.2011 r. 
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Liczba mieszkańców Dzielnicy Wola wg pobytu 

 2010 r. 2011 r. 2012 r. 

Pobyt stały  129.389 128.944 128.402 

Pobyt czasowy 3.979 4.851 4.891 

Razem 133.368 133.795 133.293 

STRUKTURA MIESZKAŃCÓW WG PŁCI 

Liczba mieszkańców z podziałem na płeć uwzględniając charakter pobytu 

 2010 r 2011 r 2012 r 

Podział Liczba  
Kobiet 

Liczba 
Mężczyzn 

Liczba 
Kobiet 

Liczba 
Mężczyzn 

Liczba 
Kobiet 

Liczba 
Mężczyzn 

Pobyt stały  72.127 57.262 71.939 57.005 71.544 56.858 

Pobyt czasowy 2.240 1.739 2.716 2.135 2.707 2.184 

Razem 74.367 59.001 74.655 59.140 74.251 59.042 

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

STRUKTURA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI 

Liczba mieszkańców z podziałem na wiek i płeć 

 2010 r 2011 r 2012 r 
 Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

Dzieci (0-18 lat) 8.706 8.932 9.387 9.702 9.498 9.854 

Osoby w wieku 
produkcyjnym 
(pow. 18 roku życia) 

40.779 39.803 41.016 40.384 41.028 39.739 

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

24.882 10.266 23.652 9.654 23.725 9.451 

Razem 133.368 133.795 133.293 

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

 

 2010 r 2011 r 2012 r 

 Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

Dzieci (0-18 lat) 6,53 % 6,70% 7,02% 7,25% 7,13% 7,39% 

Osoby w wieku 
produkcyjnym 
(pow. 18 roku 
życia) 

30,58% 29,83% 30,66% 30,18% 30,78% 29,81% 

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

18,66% 7,70% 17,68% 7,21% 17,80% 7,09% 

Razem wg płci 55,77% 44,23% 55,36% 44,64% 55,71% 44,29% 

Udział procentowy mieszkańców w grupach wiekowych w stosunku do wszystkich 
mieszkańców. 

 2010 r 2011 r 2012 r 

Dzieci (0-18 lat) 13,23 % 14,27% 14,52% 

osoby w wieku 60,41% 60,84% 60,59% 
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produkcyjnym (pow. 18 
roku życia) 

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

26,36% 24,89% 24,89% 

DZIECI – PODZIAŁ WG WIEKU 

Liczba dzieci z podziałem na wiek. 

Wiek dzieci 2010 r 2011 r 2012 r 

0-6 lat 6.745 8.405 8.782 

7-12 lat 4.950 4.992 5.115 

13-18 lat  5.898 5.692 5.455 

Razem 17.593 19.089 19.352 

 Przy spadku liczby mieszkańców widoczny jest znaczny wzrost w grupie dzieci o 
0,25%. oraz spadek o taki sam procent w grupie produkcyjnej. 

 Grupa osób w wieku produkcyjnym pow. 18 roku życia, to grupa najliczniejsza (60,59 
% w stosunku do wszystkich mieszkańców). W grupie tej występują osoby nie tylko czynne 
zawodowo, ale również młodzi ludzie kontynuujący naukę, osoby niepełnosprawne niezdolne 
do pracy, osoby będące na zasiłku przedemerytalnym, jak również osoby bezrobotne. 

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

 Według stanu na dzień 31.12.2012 r. w Rejonowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych 
było 5.028 bezrobotnych mieszkańców Woli (tj. o 791 osób więcej niż w 2011 r.) w tym: 

 2.413 osoby długotrwale bezrobotne, 

 1.722 osób powyżej 50 roku życia, ( 34,25% wszystkich osób bezrobotnych na Woli) 

 449 osób do 25 roku życia, 

 1.861 osób bez kwalifikacji zawodowych, 

 916 osoby bez doświadczenia zawodowego, 

 2.281 osób bez wykształcenia średniego, 

 512 osób samotnie wychowujących dziecko ( do 18 roku życia), 

 220 osób niepełnosprawnych, 
 

1.3. ŻYCIE SPOŁECZNE NA WOLI I INFRASTRUKTURA Z NIM ZWIĄZANA 

Edukacja przedszkolna i szkolna ból  

 W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono dane uzyskane z Wydziału Oświaty 
i Wychowania dla Dzielnicy Wola dotyczące ilości placówek przedszkolnych i szkolnych wraz 
z liczbą dzieci/uczniów na poszczególnych poziomach nauczania ze stanem na 
31.12.2012 r. 

Rodzaje placówek Ilość placówek Liczba dzieci/uczniów 

Przedszkola  
(publiczne – niepubliczne) 

38 (27 – 11) 2855 - 686 

Oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych 
(publiczne – niepubliczne) 

30 (24 – 6) 597 - 74 

Punkty przedszkolne (niepubliczne) 3 41 

Szkoły Podstawowe( w tym 2 szkoły 25 (18 – 7) 5088 - 631 
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z oddziałami integracyjnymi w 
zespołach szkół) 
(publiczne – niepubliczne) 

Gimnazjum ( w tym 2 gimnazja 
integracyjne w zespołach szkół)  
(publiczne – niepubliczne) 

15 (9 – 6) 2309 - 335 

Licea 
(publiczne – niepubliczne) 

11 (9 – 2) 4770 - 44 

Zespoły szkół (ponadgimnazjalne) 
(publiczne) 

7 4072 

Zespół Szkół Stenotypii i Języków 
Obcych 

1 302 

Szkoły zawodowe (niepubliczne) 18 2689 

Centrum Kształcenia Ustawicznego 1 930 

Razem  149 24935 

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

 Na terenie Dzielnicy Wola działają także placówki edukacji pozaszkolnej tj. Zespół 
Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 6. 
Placówki te mają istotny wkład w zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, są 
alternatywą dla podwórka, zajmują ważne miejsce w atrakcyjnym zagospodarowaniu czasu 
wolnego. 

Publiczna ochrona zdrowia 

 Publiczne placówki ochrony 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 Stołeczny Ośrodek Dla Osób Nietrzeźwych. 

Kultura 

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

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

Kultura fizyczna 

 Wola jest dzielnicą bardzo bogatą w zasoby infrastrukturalne umożliwiające działania 
w zakresie kultury fizycznej. W Dzielnicy Wola funkcjonują: cztery baseny, dwie hale 
sportowe, 9 klubów sportowych i 6 ośrodków rekreacyjno–sportowych. 

Placówki pomocy społecznej 

 Na Woli w 2012 roku (poza Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. 
Warszawy) funkcjonowały następujące placówki pomocy społecznej: 

 1 niepubliczny i 3 publiczne Domy Pomocy Społecznej, 

 Dom Dziecka, 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 

 6 schronisk dla osób bezdomnych zapewniających około 700 stałych miejsc oraz 2 
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jadłodajnie i łaźnia dla osób bezdomnych, 

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

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

 Istnienie tych placówek stanowi zasób (bazę lokalową, instytucjonalną, kadrową) do 
realizacji wielu działań, w tym także o charakterze profilaktycznym, interwencyjnym, 
pomocowym. 
 Na Woli ma swoją siedzibę: Urząd Pracy m. st. Warszawy oraz Wojewódzki Urząd 
Pracy. 
 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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2. ZADANIA OŚRODKA I PODSTAWY PRAWNE JEGO FUNKCJONOWANIA 

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

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

W/w statut był zmieniany: w 2008 r., w 2009 r. i w 2011r.: 

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. 

Uchwała nr XXIX/614/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 
r. zmieniająca uchwałę w związku z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy oraz ustawy 
o wspieraniu rodziny. 

Zgodnie z zapisami statutu Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w 2012 r. działał 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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 99, poz.1001 z późn. zm.), 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 
2011 nr 149 poz. 887), 

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

Do działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola miała 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 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 (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), 
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 Ustawa o rachunkowości (D. U. Z 2002, Nr 76 poz. 694), 

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

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

Do podstawowych zadań Ośrodka należy m. in.: 

Organizowanie pomocy społecznej na terenie Dzielnicy Wola, w tym rozeznanie 
potrzeb mieszkańców, tworzenie diagnozy problemów społecznych na terenie 
Dzielnicy Wola, udzielanie mieszkańcom dzielnicy informacji o przysługujących im 
uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej, przyznawanie pomocy finansowej 
i rzeczowej, dożywianie dzieci, sprawianie pogrzebów, organizowanie pomocy 
usługowej, udzielanie poradnictwa specjalistycznego socjalnego, psychologicznego, 
pedagogicznego, rodzinnego i prawnego, w tym dla rodzin naturalnych i zastępczych, 
świadczenie pracy socjalnej, 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, organizację specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób psychicznie chorych, a także udzielanie świadczeń 
finansowych i rzeczowych. 

Wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo wychowawcze, w formie 
asystenta rodziny i usług wsparcia rodziny.  Zadania z zakresu wsparcia rodziny 
od stycznia 2012 r realizowane są w oparciu o nowy akt prawny- ustawę o wspieraniu 
rodziny i systemie i systemie pieczy zastępczej. Ośrodek był merytorycznie bardzo 
dobrze przygotowany do realizacji tego zadnia, realizował je już od kilku lat w innej 
formie i innym zakresie na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Wdrożenie prawa 
obowiązującego od 1.01.2012 r wiązało się z rozszerzeniem zakresu działań, a 
przede wszystkim zatrudnieniem asystentów rodziny, jako etatowych pracowników 
OPS. Wymagało pozyskania środków finansowych, zmiany regulaminu 
organizacyjnego i pracy OPS oraz stworzenia nowym pracownikom warunków do 
pracy poprzez działania remontowo- adaptacyjne w jednej z siedzib OPS. Celem 
pracy asystenta jest podniesienie poziomu wypełniania funkcji opiekuńczo-
wychowawczej przez rodziców/ca i umożliwienie powrotu dziecka z pieczy zastępczej 
do rodziny biologicznej lub zapobieżenie umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. 

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

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

Przygotowanie i realizacja projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Kolejny, siódmy rok Ośrodek Pomocy Społecznej Dzieciny Wola m. st. 
Warszawy realizował projekty współfinansowane ze środków EFS, w tym piąty rok 
tzw. projekt systemowy pn „Wola Aktywnej Integracji”. 
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Podstawą dla tworzenia i realizowania programów i działań w ramach określonych 
powyżej zadań jest również Społeczna Strategia Warszawy - Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych na lata 2009-2020, która została uchwalona przez Radę m. st. 
Warszawy 18 grudnia 2008 roku. 
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3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPS 

3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ 

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

Lp. Nazwa komórki organizacyjnej Siedziba 
Ilość 

pracownik
ów 

Ilość 
etatów 

1. Dział Pomocy Środowiskowej I ul. Bema 91 11 11 

2. Dział Pomocy Środowiskowej II ul. Bema 91 12 12 

3. Dział Pomocy Środowiskowej III ul. Bema 91 11 11 

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

5. Dział Usług Opiekuńczych ul. Bema 91 11 11 

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

7. Dział Wsparcia i Pomocy Rodzinie ul. Karolkowa 58 
„A” 

18 17,75 

8. Dział Oparcia Społecznego ul. Żytnia 75/77 12 12 

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

10. Dział Finansowo-Księgowy ul. Bema 91 8 7,87 

11. Dział Kadr i Administracji ul. Bema 91 12 12 

12. Zespół ds. realizacji projektu EFS ul. Karolkowa 58 
„A” 

8 7,75 

13. 
Samodzielne stanowisko ds. zamówień 
publicznych 

ul. Bema 91 1 1 

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

   131 129,62 

 
Szczegółowo strukturę organizacyjną Ośrodka określa Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z dnia 2 kwietnia 2012 r. 

3.2. STAN ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW 

 W Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy zatrudnionych było 
wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. – 119 pracowników na 117,62 etatach, natomiast wg 
stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. – 131 pracowników na 129,62 etatach. 
 
Ponadto w działalności Ośrodka zaangażowane były: 

 1 osoba bezrobotna, skierowana przez Urząd Pracy m. st. Warszawy, odbywająca 
staż absolwencki, 

 12 osób skierowanych przez uczelnie w celu odbycia praktyk studenckich, m. in.  
z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – 6 osób, z Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 1 osoba, z Uniwersytetu Warszawskiego – 3 
osoby, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania – 1 osoba, Uniwersytetu 
Szczecińskiego – 1 osoba, 

 4 osoby skierowane przez Sąd Rejonowy w celu wykonywania prac społecznie 
użytecznych w zamian za nałożoną karę lub grzywnę. 
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Na dzień 31 grudnia 2012 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej pracowali: 
 
Dyrektor, zastępca dyrektora, główny księgowy, zastępca głównego księgowego,  
10 kierowników działów, 11 starszych specjalistów-koordynatorów, 7 starszych specjalistów 
pracy socjalnej, 16 specjalistów pracy socjalnej, 15 starszych pracowników socjalnych,  
18 pracowników socjalnych, 1 starszy specjalista pracy z rodziną, 7 asystentów rodziny,  
2 młodszych asystentów rodziny, 8 starszych inspektorów, 6 inspektorów, 1 podinspektor,  
2 starszych księgowych, 1 starszy instruktor terapii zajęciowej, 2 instruktorów terapii 
zajęciowej, 2 terapeutów, 5 psychologów, 2 pedagogów, 1 konsultant, 1 główny specjalista,  
1 starszy specjalista, 1 starszy specjalista ds. bhp, 1 informatyk, 2 pomoce administracyjne, 
1 konserwator, 1 robotnik gospodarczy. 
 
W tzw „rejonach opiekuńczych” zatrudnionych było 56 pracowników socjalnych (z 67 
pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku) tj. 42,75% wszystkich pracowników 
zatrudnionych w Ośrodku. 
 
Szeroki zakres realizowanych w Ośrodku zadań wymaga zatrudnienia dobrze 
przygotowanej, wykształconej kadry. Wśród etatowych pracowników OPS: 

 107 osób – 81,68% na wykształcenie wyższe (przede wszystkim pedagogiczne, 
politologiczne, socjologiczne, psychologiczne, resocjalizacyjne, prawne  
i ekonomiczne), 

 13 osób – 9,92% ma wykształcenie średnie pomaturalne (przede wszystkim  
w zakresie pracy socjalnej), 

 9 osób – 6,87% ma wykształcenie średnie, 

 2 osoby – 1,53% ma wykształcenie zawodowe i niższe. 
 
W roku 2012 podnosiło kwalifikacje: 

 w ramach studiów podyplomowych – 4 pracowników, 

 w ramach studiów magisterskich i licencjackich – 6 pracowników, 

 w ramach długoterminowych szkoleń – 1 pracownik. 
 
W celu podniesienia kwalifikacji zawodowych pracownicy Ośrodka uczestniczyli  
w następujących szkoleniach:  
 

1. Prawa dziecka – teoria i praktyka 

2. Współpraca jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w celu skutecznej i 
efektywnej pomocy dziecku i rodzinie przeżywającej trudności opiekuńczo – 
wychowawcze w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej 

3. Ekonomia społeczna a społeczna odpowiedzialność biznesu 

4. Szkolenie dla kadry pomocy społecznej w zakresie wsparcia ofiar handlu ludźmi  

5. Mapa drogowa do przyjaźniejszej integracji migrantów i polskiego społeczeństwa 

6. Szkolenie z  zagadnień z zakresu problematyki HIV/AIDS 

7. Pracownicy socjalni – mit i rzeczywistość 

8. Nowoczesne metody komunikacji w obszarze pomocy społecznej 

9. Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie 

10. Poszukiwanie osób zaginionych w Polsce i w Europie 2012 

11. Optymalizacja działań wspierających w sytuacji pomocy narzuconej – Co zrobić, 
aby klient chciał naszej pomocy 

12. Akademia Wolontariatu 

13. Trudny klient – problem czy wyzwanie 
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14. Więzi wysokiego ryzyka – Jak skutecznie chronić kobiety i dzieci, zagrożone 
zabójstwem lub ciężkim uszkodzeniem ciała w związku z przemocą w rodzinie 

15. Dobry rodzic – dobry start 

16. Planowanie i prowadzenie pracy z rodzinami przeżywającymi trudności 
opiekuńczo-wychowawcze 

17. Autyzm z klasą, edukacja i integracja uczniów z autyzmem lub zespołem 
aspergera a szkoła różnego typu 

18. Metody i sposoby aktywizacji klientów pomocy społecznej – diagnozowanie  
i plany pracy z rodziną 

19. Ochrona danych osobowych w jednostkach sektora finansów publicznych 

20. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2012 

21. Lista płac w szczególnych sytuacjach  

22. Zarządzanie i metody szacowania ryzyka w ramach kontroli zarządczej na 
podstawie wymagań Polityki zarządzania ryzykiem m. st. Warszawy 

23. Specjalista ds. zamówień publicznych 

24. Nowelizacja prawa zamówień publicznych  

25. Udział w Konferencji Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy 
Społecznej FORUM 

26. Egzekucja administracyjna w pomocy społecznej  

 

W ramach projektu systemowego ''Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu'' 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego pracownicy Ośrodka byli uczestnikami następujących szkoleń organizowanych 
przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej: 
 

1. metody aktywnej integracji społecznej – kontrakt socjalny, zadania pracownika 
socjalnego w trakcie i po jego zakończeniu 4-5 grudzień 2012 5 pracowników 
Ośrodka 

2. Ekonomia społeczna a społeczna odpowiedzialność biznesu - 1 osoba 

3. Metody i sposoby aktywizacji klientów pomocy społecznej – Diagnozowanie i plan 
pracy z rodziną – 2 osoby 

4. Rola pracy socjalnej w aktywnej integracji – 12  pracowników 

 

W ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Instytut 
Rozwoju Służb Społecznych zorganizował szkolenia: 

1. Ochrona danych osobowych w jednostkach sektora finansów publicznych - 
uczestniczyło 4 pracowników. 

2. Superwizja koleżeńska – zasady i umiejętności - 4 pracowników. 
 
Ponadto pracownicy Ośrodka wzięli udział w szkoleniach organizowanych przez 
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) poświęconych 
tematyce; 

1. Grupowej konsultacji prawnej, 

2. Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, 

3. Procedurze Niebieskiej Karty, 
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4. Wybranym aspektom pracy z rodziną (praca z trudnym klientem, zachowania 
asertywne w kontaktach z rodziną, zasady rozwiązania konfliktów - negocjacje 
nastawione na współpracę, specyfika rodziny dysfunkcyjnej w ujęciu systemowym), 

5. Kontakt i praca z osobami stosującymi przemoc, 

6. Dziecko krzywdzone – pomoc dziecku i rodzinie. 
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4. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU OPS W 2012 R. 

W roku 2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy dysponował 
budżetem w łącznej wysokości 21.211.137,00 zł, przy czym wysokość budżetu była w ciągu 
roku wielokrotnie zmieniana w drodze uchwał Rady m. st. Warszawy oraz zarządzeń 
Prezydenta m. st. Warszawy. W stosunku do roku 2011 budżet Ośrodka został zwiększony  
o 424.473 zł. (tj. 2%). 

 

Na realizację zadań własnych finansowanych ze środków m. st. Warszawy, OPS Dzielnicy 
Wola dysponował w roku 2012 kwotą 13.716.779,00 zł 

W R 85203- ośrodki wsparcia – w wysokości 624.201 zł. tj. o 13.934 zł wyższą niż  
w roku 2011. Środki tego rozdziału przeznaczone były na funkcjonowanie – Ośrodka 
Wsparcia dla Seniorów, Klubu „Pod Daszkiem” i Świetlicy Opiekuńczej dla osób z 
chorobą Alzheimera. 

W R 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – w wysokości 9.200 zł. 

W R 85206 – wsparcie rodziny – w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na 
zatrudnienie asystentów rodziny. 

W R 85214 – zasiłki - zad. własne – w wysokości 4.066.591, tj. o 112.779 zł (2,85%) 
wyższą niż w roku 2011. 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 59.661 zł)  
na zasiłki dla uczestników projektu współfinansowanego ze środków EFS ”Wola 
aktywnej integracji”. 

W R 85216 - zasiłki stałe – w wysokości 7.850 zł. środki tego rozdziału przeznaczone 
są na wypłatę zasiłków stałych dla osób niepełnosprawnych i/lub w wieku 
emerytalnym. 

W R 85219 – ośrodki pomocy społecznej – w wysokości 6.407.797 tj. o 148.759  
zł wyższej niż w 2011r. W rozdziale tym znajdują się środki na wydatki bieżące 
przeznaczone na: wynagrodzenia pracowników, zakup niezbędnych materiałów  
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(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 opiekuńcze – w wysokości 2.042.105 zł – co oznacza 
zmniejszenie środków w stosunku do roku 2011 o 459.989 zł. (18,38%) Ze środków 
tego rozdziału finansowany jest zakup usług opiekuńczych dla osób w podeszłym 
wieku i niepełnosprawnych. 

W R 85295 – pozostała działalność – 172.300 zł (pozostaje na tym samym poziomie) 
przeznaczonych na realizację programów indywidualnego i grupowego wsparcia dla 
rodzin, w tym rodzin zastępczych. 

W R 85395 – pozostała działalność – 136.735 zł (wzrost o 21.015 zł w stosunku do 
2011r.) na funkcjonowanie Klubu „Ku Aktywności zawodowej” tj. na realizację 
indywidualnych i grupowych form pracy socjalnej oraz specjalistycznego poradnictwa 
dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w tym organizację prac społecznie 
użytecznych. 

Na realizację zadań zleconych finansowanych ze środków budżetu państwa OPS Dzielnicy 
Wola m. st. Warszawy w 2012 r. dysponował kwotą 747.235 zł (wzrost o 54.682 zł): 

W R 85203 - ośrodki wsparcia – 462.000 zł - (kwota ta była wyższa niż w 2011 r. 
o 23.400 zł). Środki te przeznaczone są na finansowanie działalności 
Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych. 

W R 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 9.381 zł – na realizację świadczenia 
pomocy społecznej w formie wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej 
nad małoletnimi. 

W R 85228 usługi opiekuńcze – 195.000 zł przeznaczone na realizację 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami zdrowia 
psychicznego. Kwota ta w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 15.000 zł. 

W R 85195 – pozostała działalność – 50.440 zł (o 15.013 zł mniej niż w 2011 r) 
z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów postępowania w sprawach dot. 
potwierdzenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych. 

W R 85231 – pomoc dla cudzoziemców – 30.414 zł (kwota ta była wyższa niż  
w 2011r. o 24.414 zł) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla cudzoziemców 
(posiadających zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP). 

Zaplanowana na rok 2012 dotacja budżetu państwa do zadań własnych realizowanych przez 
OPS Dzielnicy Wola m. st. Warszawy wyniosła 6.260.776 zł (wzrost o 978.927): 

W R 85206 – wsparcie rodziny – 116.013 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zatrudnienia asystentów rodziny. 

W R 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 60.500 zł (zmniejszenie o 7.500 zł  
w stosunku do 2011 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków 
okresowych. 

W R 85213 - ubezpieczenie zdrowotne – 308.890 zł. (zwiększenie o 59.642 zł  
w stosunku do 2011 r.). Środki te przeznaczone były na opłacanie składki na 
ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe. 

W R 85216 - zasiłki stałe – 3.725.775 zł (zwiększenie o 837.394 zł w stosunku do 2011 
r.). Środki tego rozdziału przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych dla osób 
niepełnosprawnych i/lub w wieku emerytalnym. 

W R 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 1.298.798 zł z przeznaczeniem  
na utrzymanie Ośrodka (o 3.678 zł - więcej niż w roku 2011). 
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W R 85295 – pozostała działalność – 750.800 zł z przeznaczeniem na realizację 
rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Kwota ta była 
o 30.300 zł mniejsza niż w 2011 r. 

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy był realizatorem 
projektu współfinansowanego ze środków EFS: „Wola aktywnej integracji” oraz partnerem w 
projektach „Lider ekonomii społecznej” i „Warszawskie inspiracje do pracy”. 

 na realizację projektu ze środków własnych m. st. Warszawy przeznaczono 59.661 
zł w R 85214- zasiłki i pomoc w naturze. 

 projekt zyskał dofinansowanie ze środków UE w wysokości 486.347 zł ( w tym 
17.580 zł projekty partnerskie). 

Łącznie w roku 2012r. w dyspozycji OPS pozostawały środki: 
m.st. Warszawy – w wysokości 13.716.779,00 zł – tj. 64,67 % całego budżetu OPS 
budżetu państwa – w wysokości 7.008.011 zł – tj. 33,04 % całego budżetu OPS 
Unii Europejskiej – w wysokości 486.347 zł – tj. 2,29 % całego budżetu OPS 

Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, został w 2012 r., 
wykonany w 99,08% (stosunek wysokości łącznych środków określonych w planie 
finansowym do wykonanych wydatków). Wydatkowano łącznie 21.016.379,19 zł, w tym: 

środki m. st. Warszawy – 13.542.034,06 zł – 98,73% 
środki budżetu państwa – 7.007.991,71 zł – 99,99% 
środki Unii Europejskiej – 466.353,42 zł – 95,89% 

 

Plan budżetowy OPS został zrealizowany w 100% w rozdziałach: 

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

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

R 85205 (własne) – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –  
z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

R 85206 (dotacja do zadań własnych) – wsparcie rodziny – dofinansowanie 
zatrudnienia asystentów rodziny. 

R 85213 (dotacja do zadań własnych) - ubezpieczenie zdrowotne - Środki te 
przeznaczone były na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom 
pobierającym zasiłki stałe. 

R 85216 (dotacja do zadań własnych) – zasiłki stałe – Środki tego rozdziału 
przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych dla osób niepełnosprawnych i/lub  
w wieku emerytalnym. 

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

R 85295 – pozostała działalność - (dotacja do zadań własnych) - z przeznaczeniem  
na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 
 - (własne) – przeznaczone na realizację poradnictwa i wsparcia rodzin w tym rodzin 
zastępczych. 
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5. ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ - FINANSOWE, RZECZOWE ORAZ 
POMOC MATERIALNA 

5.1. POWODY KORZYSTANIA Z POMOCY 

 Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej znajdują się zawsze w trudnej 
sytuacji życiowej i finansowej. W większości spośród 3.507 rodzin (zmniejszenie do roku 
2011 o 259 rodzin tj. 7%) objętych w roku 2012 świadczeniami pomocy społecznej w formie 
zasiłków, pomocy rzeczowej i usługowej mieliśmy do czynienia, podobnie jak w latach 
ubiegłych, z wystąpieniem jednocześnie wielu, złożonych problemów, których rozwiązanie 
wymaga pomocy. Dla potrzeb statystyki wybierany jest jeden z problemów, taki, który wydaje 
się w danym momencie najistotniejszy, który wymaga podjęcia próby jego rozwiązania w 
pierwszej kolejności. Warto zauważyć, że w ciągu roku postrzeganie problemów rodziny 
może się zmieniać i w różnym czasie mogą być wskazywane inne powody korzystania przez 
rodzinę z pomocy. I tak np. w styczniu rodzina może korzystać z pomocy z powodu 
bezrobocia, ale już w lutym „podstawowym” problemem rodziny może być poważna choroba 
bezrobotnego członka rodziny uniemożliwiająca podjęcie pracy. W kolejnym miesiącu ta 
sama rodzina może korzystać z pomocy z powodu niepełnosprawności, jeśli na skutek 
choroby członka rodziny zostanie orzeczona niepełnosprawność. Różnych scenariuszy 
wielokrotnej zmiany „podstawowego” powodu korzystania z pomocy może być wiele. Dlatego 
na 3.507 rodziny, które skorzystały w 2012 r. z pomocy społecznej w formie przyznawanej 
decyzją administracyjną – przypadają 7.983 „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 zwracające się o pomoc. Bardzo często w parze  
z alkoholizmem występuje długotrwała choroba lub niepełnosprawność, podobnie 
długotrwała choroba i niepełnosprawność (skutkująca uprawnienie do zasiłku stałego) często 
dotyczy osób bezdomnych. 

 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 podstawą udzielenia pomocy w formie 
specjalistycznego poradnictwa i pracy socjalnej): 

ubóstwo  ........................................................................................................................... 1850 

długotrwała lub ciężka choroba  ....................................................................................... 1827 

niepełnosprawność  .......................................................................................................... 1375 

bezrobocie  ....................................................................................................................... 1166 

bezradność w sprawach opiek-wych. i prowadzenia gosp. domowego  .............................. 743 

uzależnienie  ...................................................................................................................... 331 

potrzeba ochrony macierzyństwa  ...................................................................................... 266 

bezdomność  ...................................................................................................................... 220 

trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego ............................... 78 

przemoc  .............................................................................................................................. 38 

sytuacja kryzysowa .............................................................................................................. 35 

trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy  .............................................. 26 



str. 19 
Sprawozdanie OPS Wola za rok 2012. 

zdarzenie losowe .................................................................................................................. 25 

sieroctwo ................................................................................................................................ 3 

 

 Na poniższym wykresie przedstawiono powody, które dla celów statystycznych 
uznane zostały za najistotniejsze dla przyznania rodzinom świadczenia z pomocy społecznej 
w 2012 r. 

 

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

ubóstwo 

długotrwała lub ciężka choroba 

niepełnosprawność 

bezrobocie 

bezradność w sprawach opiekuńczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 

 W 2012 r. zwiększyła się nieznacznie ilość osób korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej z tytułu bezrobocia (z 13,7% do 14,6%). Jest to zgodne z obserwowaną 
zmianą sytuacji społecznej w kraju i Warszawie. Osoby, które nie podjęły pracy w 2012 r.  
i korzystały ze świadczeń pomocy społecznej to przede wszystkim osoby o znacznym 
stopniu marginalizacji, bardzo niskich kwalifikacjach i to nie tylko zawodowych, ale i w 
zakresie podstawowych umiejętności życiowych i społecznych, osoby bez nawyku pracy  
i motywacji do zmiany statusu społecznego, z wielo, często z co najmniej kilkunastoletnią 
przerwą w pracy, osoby w wieku przedemerytalnym lub młode, bez żadnego doświadczenia 
i zawodu, matki sprawujące opiekę (często samotnie) nad małymi dziećmi. Wśród tych osób 
znaczna część posiada poważne problemy zdrowotne, które nie kwalifikują do uzyskania 
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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 2012 r., podobnie jak w latach ubiegłych, znacząca liczba świadczeń pomocy 
społecznej przyznana została z powodu długotrwałej i ciężkiej choroby oraz 
niepełnosprawności – (łącznie 40,1% 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). 

 Po raz kolejny zmniejsza się ilość środowisk korzystających z materialnych  
i rzeczowych świadczeń pomocy społecznej z powodu przemocy w rodzinie (ze 154 w 2010 r 
poprzez 48 w 2011 r. do 38 w 2012r.), przy jednoczesnym zwiększeniu liczby osób i rodzin, 
które skorzystały z tego powodu z niematerialnego wsparcia specjalistycznego. 

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

 Nieco (z 245 w 2011 r. do 220 w 2012 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). Warto zaznaczyć, że część 
osób bezdomnych korzysta ze świadczeń pomocy społecznej (w formie zasiłków stałych)  
z powodu niepełnosprawności. 

 Spośród wszystkich 4.007 rodzin objętych pomocą społeczną w 2012 roku (także  
w formie poradnictwa, pracy socjalnej) 63,4% stanowiły gospodarstwa jednoosobowe 
(wskaźnik ten zmalał w stosunku do 2011r o 0,2%). Rodziny emerytów i rencistów stanowiły 
25% wszystkich rodzin korzystających z pomocy. Rodziny z dziećmi stanowiły 26,4% rodzin 
korzystających z pomocy, z czego aż 51,7% rodzin objętych pomocą społeczną to rodziny 
niepełne (stanowiące 13,7 % wszystkich środowisk objętych pomocą, wskaźnik ten wzrósł 
w stosunku do 2011 r. o 1%). 

Gospodarstwa 
domowe 

% udział w 2012 roku 

Charakterystyka gospodarstw 
domowych korzystających z pomocy OPS 

1 – osobowe 63,4 

2 – osobowe 14,9 

3 – osobowe 10,1 

4 – osobowe 6,3 

5 – osobowe 3,3 

6 i więcej – osobowe  2,0 

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

W 2012 r. na pomoc materialną (tj. finansową, rzeczową oraz w formie składek  
na ubezpieczenie zdrowotne) wydatkowano kwotę 8.934.597,70 zł (tj. 42,51% ogółu 
budżetu) (o 225.868,17 zł więcej niż w 2011r.) w tym: 
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3.751.428,32 zł z R85214 (własne) – „zasiłki i pomoc w naturze” § 3110 na zasiłki celowe 
i pomoc rzeczową (o 77.291,48 zł więcej niż w 2011r.) 

59.661,00 zł z R85214 (własne) – „zasiłki i pomoc w naturze” § 3119 na zasiłki celowe 
dla uczestników projektu „Wola aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków 
EFS, jako wkład własny projektu. 

239.285,34 zł z R85214 (własne) – „zasiłki i pomoc w naturze” §4300- na sprawianie 
pogrzebów (o 24.285,34 zł więcej niż w 2011r.). 

60.494,04 zł z R 85214 (dotacja do własnych) – „zasiłki i pomoc w naturze” § 3110 - na 
dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych. 

3.733.625,00 zł z R 85216 (w tym dotacja do własnych w wysokości 3.725.775,00 zł) 
zasiłki stałe” - na wypłatę zasiłków stałych (o 139.140,79 zł więcej niż w 2011r.). 

750.800,00 zł z R 85295 – „pozostała działalność”- dofinansowanie ze środków budżetu 
państwa - przeznaczone na realizację rządowego programu „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” (o 30.300 zł mniej niż w 2011r.). 

30.414,00 zł z R 85231 – pomoc dla cudzoziemców – na zasiłki celowe dla 
cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany (o 24.502 zł więcej niż  
w 2011r.) 

308.890,00 zł z R 85213 (dotacja do własnych) – na opłacenie składki na ubezpieczenie 
zdrowotne dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 

Wzrost wartości udzielonych świadczeń jest skutkiem zmiany od 1 października 2012r. 
wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pomocy społecznej  
i maksymalnej wysokości świadczeń obligatoryjnych. 

Katalog świadczeń pomocy społecznej realizowanych w 2012 r. obejmował: 

zasiłki stałe – (zadanie własne dofinansowywane ze środków budżetu państwa)  
o charakterze obligatoryjnym, przeznaczone dla osób niezdolnych do pracy z tytułu 
wieku lub inwalidztwa, których dochód (i dochód na osobę w rodzinie) nie przekraczał 
kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej - kryterium to, 
do 30 września 2012r. wynosiło 477 dla osoby samotnej i 351 dla osoby w rodzinie,  
a maksymalna kwota zasiłku stałego wynosiła 444 zł. Od 1 października uległy 
zmianie kryteria dochodowe i wynoszą 542 dla osoby samotnej i 456 dla osoby  
w rodzinie, a maksymalna kwota zasiłku stałego wzrosła do 529 zł. OPS przyznał  
w 2012 r. zasiłki stałe 1018 osobom na łączną kwotę 3.733.625,00 zł ilość osób 
korzystających z tej formy pomocy utrzymywały się w 2012 r. na podobnym poziomie 
co w 2011 r., jednak jej wartość w związku ze zmianą kryterium jak również 
maksymalną kwotą zasiłku wzrosła o 139.140 zł. 

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 92 osobom, na łączną kwotę 
97.556,59 zł. (ilość osób korzystających z tej formy pomocy zwiększyła się o 17 osób, 
a łączna wartość przyznanej pomocy o 15.413,85 zł). Średnio jedna osoba 
otrzymywała świadczenie przez 2 miesiące (wypłacono 214 świadczeń). Przeciętny 
zasiłek okresowy wyniósł 455,87 zł. 

składki na ubezpieczenie zdrowotne - (zadanie własne dofinansowywane ze środków 
budżetu państwa) – składki zdrowotne opłacono 915 klientom pobierającym zasiłki 
stałe (utrzymuje się na tym samym poziomie). Łączna wartość wypłaconych składek 
na powszechne ubezpieczenie zdrowotne z tytułu korzystania z zasiłku stałego 
wyniosła 308.890,00 zł. 

zasiłki celowe i celowe specjalne – (zadanie własne) przeznaczone na zaspokojenie 
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podstawowej potrzeby bytowej, przede wszystkim zakupu żywności, opłatę energii 
elektrycznej i gazu, leków itp. Przyznano zasiłki celowe i celowe specjalne 2.737 
osobom, na łączną kwotę 3.333.410 zł (ilość osób pozostaje na nie zmienionym 
poziomie). 

 zasiłki celowe przyznawane są osobom, których dochód nie przekracza 
kryterium dochodowego dla rodziny jednoosobowej (477zł – od października 542 
zł)) lub dochodu na osobę w rodzinie w gospodarstwach wieloosobowych (351zł 
– od października 456 zł) 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 1.566.770,25 zł dla 2.058 osób. 

Poniższe zestawienie obrazuje wartość i przeznaczenie pozostałych zasiłków celowych: 

Lp
. 

Na cel 
Ilość 
osób 

Kwota 
Ilość 

świadczeń 
Średni 
zasiłek 

1. Opłata energii elektrycznej 1416 517.060,65 3298 156,78 

2. Zakup leków, 1205 290.598,28 2669 108,88 

3. Zakup art. higienicznych 976 107.255,35 1645 65,20 

4. Zakup odzieży 915 183.540,00 1154 159,05 

5. Opłata gazu 897 155.132,59 2003 77,45 

6. Opłata czynszu 540 204,068,71 1095 186,36 

7. Zakup wyposażenia szkolnego, 366 111.272,00  379 293,59 

8. Zakup obuwia, 357 40.617,00 388 104,68 

9. Zakup sprzętu gosp. domowego, 119 34.973,90 127 275,10 

10. Wyrobienie dokumentów, 89 4.975,00 89 55,90 

11. Remont mieszkania, 76 20.139,95 78 258,20 

12. Zakup mebli, 66 31.807,67 82 387,90 

13. Zakup okularów 63 12.753,00 66 193,23 

14. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, i 
ortopedycznego 

46 8.356,20 47 177,79 

15. Opłata turnusów i obozu rehabilitacyjnego, 35 13.685,50  40 342,14 

16. Zakup biletu, 35 4.791,60 54 88,73 

17. Opłata dezynsekcji 24 2.525,00 25 101,00 

18. Zakup opału, 19 9.500,00  22 431,82 

19. Opłata wypoczynku letniego /kolonie/ 18 12.050,00  21 573,81 

20. Opłata za żłobek i przedszkole 5 1.050,00 6 175,00 

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 (3.298 zasiłków), zasiłki na ten cel miały także największą wartość (517.060,65 
tj. 15,51% wartości wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadania). 
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Kolejnymi, co do wartości i liczebności przyznanych świadczeń grupami zasiłków celowych 
były zasiłki przyznane: 

na zakup leków (1.205 zasiłków o łącznej wartości 290.598,28 zł) 

na zakup odzieży (1.154 zasiłków o łącznej wartości 183.540,00 zł) 

na zakup gazu (2.003 zasiłków o łącznej wartości 155.132,59 zł) 

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

gorący, dwudaniowy obiad dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych 
i w podeszłym wieku, bezrobotnych – przyznano dla 1.414 osób, na ogólną kwotę 
1.131.306,07 zł. 

talony uprawniające do zakupu artykułów spożywczych i higienicznych - przyznano 
528 osobom, średnia wartość jednego świadczenia w tej formie wyniosła 115 zł. 
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). Przyznawane są przede 
wszystkim osobom w stosunku do których istnieje uzasadnione ryzyko 
zmarnotrawienia świadczeń finansowych (np. przeznaczenie ich na zakup alkoholu 
lub innych używek). Pomoc ta w dużej mierze także ma charakter wspierania w 
dożywianiu. Wartość pomocy zrealizowanej w formie talonów wyniosła – 90.440 zł. 

Łącznie zarówno w ramach pomocy w formie zasiłków celowych, celowych specjalnych, jak 
i pomocy rzeczowej wydatkowano na dożywianie: 2.698.076,32 zł, w tym: 

w ramach realizacji rządowego programu: pomoc państwa w zakresie dożywiania - 
2.405.377,14 zł z podziałem 1.654.577,14 zł środki własne (R85214) i 750.800,00 zł 
dotacja z budżetu państwa (R85295). 

Struktura wydatków na realizację pomocy materialnej realizowanej w ramach zadań 
własnych (ze środków finansowych rozdziału 85214 i 85295) przedstawiała się następująco: 
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Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował i pokrył koszty pogrzebu 92 osób, w tym 27 
osób bezdomnych i osób NN. Wydatkowano na ten cel 239.285,34 zł. Realizacja tego 
zadania odbywa się w oparciu o porozumienie zawarte z Zarząd Cmentarzy Komunalnych 
(dot. usług cmentarnych) i umowę z firmą świadczącą usługi pogrzebowe (wyłonioną  
w postępowaniu przetargowym). 

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

Łącznie wydanych zostało w 2012 r. 24.082 decyzji administracyjnych w sprawach 
świadczeń pomocy społecznej dla 4.495 osób (w 3.507 rodzinach, w których żyją 6.260 
osoby), (w roku 2011 wydano 23.560 dla 4.738 osób w 3.766 rodzinach). 

Ze wszystkich form pomocy społecznej, w tym także niewymagających wydania decyzji 
administracyjnej (np. praca socjalna, poradnictwo, grupa wsparcia, klub samopomocy) 
skorzystały 4.007 rodzin (7.150 osób). 

Pracą socjalną – tj. profesjonalną pomocą nastawioną na wzmocnienie lub odzyskanie 
umiejętności osób i rodzin do funkcjonowania społecznego i pełnienia ról 
społecznych, OPS objął 2.725 rodzin. Udzielono 131 konsultacji prawnych 
świadczonych przez radcę prawnego. W ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni 
OPS zawarli 171 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 profilaktyki 
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 było 
105 wystąpień do Dyrektora ZGN o zastosowanie ulgi w spłacie zadłużenia 
(odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie). Znaczenie tego działania było tym 
większe, że jak wskazano wyżej, OPS zmuszony był do ograniczenia przyznanych 
świadczeń finansowych przeznaczonych na opłaty czynszowe. Praca socjalna 
realizowana była zarówno w indywidualnej pracy z Klientami, jak i w formach 
oddziaływań grupowych (szeroko omówiona w rozdziałach 6, 7, 8, 9). 

 W 2012 r. Ośrodek na wniosek Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego 
udzielił w 109 sprawach informacji dotyczących funkcjonowania rodzin z uwzględnieniem 
pomocy udzielanej przez Ośrodek i w 120 sprawach informacji na wniosek Wydziału 
Cywilnego głównie w sprawach eksmisyjnych. 

W ramach obowiązków służbowych pracownicy socjalni Ośrodka występowali w 25 
sprawach sądowych. 

 W 2012 roku Ośrodkowi zostało zlecone dodatkowe zadanie w postaci opiniowania 
sytuacji rodzin, których dzieci nie zostały przyjęte do żłobków w trybie zwykłego naboru.  
W tej sprawie wydano 20 opinii. 

 W ramach pracy Ośrodka raz w tygodniu przez cały 2012r. osobom objętym pomocą 
tut. OPS udzielane były indywidualne porady prawne. Zatrudniony w Ośrodku prawnik 
udzielił 127 indywidualnych porad. 

W 2012 r. pracownicy socjalni w związku ze zgłoszonymi wnioskami przez Klientów lub inne 
osoby i instytucje dokonali rozeznania 1006 nowych środowisk, (w roku 2011 – 1145). 

W 2012 roku klienci złożyli do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO)  
i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) 99 odwołań od decyzji OPS i 10 skarg na 
orzeczenie SKO podtrzymujące w mocy rozstrzygnięcia OPS w sprawie świadczeń pomocy 
społecznej. Oznacza to, że w procedurze odwoławczej badaniu podlegało 0,4% decyzji 
wydanych przez OPS w sprawach z zakresu pomocy społecznej. W 50 przypadkach decyzje 
OPS zostały przez SKO utrzymane w mocy, w 10 przypadkach stwierdzono uchybienie 
terminu do wniesienia odwołania, w 2 przypadkach skarga została oddalona przez WSA,  
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w 16 przypadkach uchylono zaskarżone decyzje i sprawy przekazano do ponownego 
rozpatrzenia przez organ I instancji, w 3 sprawach SKO stwierdziło, że jest organem 
nieuprawnionym do zmiany decyzji, w 2 przypadkach umorzono postępowanie odwoławcze, 
a w 3 przypadkach wycofano odwołanie, natomiast 16 jest w trakcie rozpatrywania. 

 

5.3. 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 4 rodzaje 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 2012 r. 583 osób. Miesięcznie 
z usług opiekuńczych o charakterze gospodarczym korzystało średnio 422 osoby. 
Średnio jedna osoba korzystała z usług opiekuńczych o charakterze 
gospodarczym w wymiarze 19 godzin miesięcznie. 

Odpłatność osoby korzystającej z pomocy w formie 
usług opiekuńczych o charakterze gospodarczym 

Odpłatność w wysokości 
100% 

Odpłatność częściowa za usługi 
Usługi świadczone 

bezpłatnie (odpłatność 0%) 

38 
(6,51 %) 

437 
(74,96 %) 

108 
(18,53 %) 

 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 2012 r 62 osób. Miesięcznie z pomocy  
w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie pielęgnacji korzystało 
średnio 38 osób. Klienci korzystali z tego rodzaju usług średnio 14 godzin 
miesięcznie. 

Odpłatność osoby korzystającej z pomocy w formie 
specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie pielęgnacji 

Odpłatność w wysokości 
100% 

Odpłatność częściowa za usługi 
Usługi świadczone 

bezpłatnie (odpłatność 0%) 

8 
(12,90 %) 

38 
(61,29 %) 

16 
(25,81 %) 

 specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
Usługi realizowane w ramach zadań zleconych, finansowane ze środków finansowych  
R 85228 - zlecone. Specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowią istotny instrument wspierania 
osób z zaburzeniami psychicznymi w wielu sferach życia. Świadczone są chorym 
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psychicznie mieszkańcom Woli głównie z rozpoznaniem psychoz z kręgu schizofrenii, 
zaburzeń afektywnych, organicznych zaburzeń psychicznych w ich miejscu zamieszkania. 
Usługi dostosowane są do szczególnych potrzeb tych osób, które stanowią grupę cechującą 
się wielokrotnymi pobytami w szpitalach psychiatrycznych, utrzymywaniem się ze świadczeń 
społecznych ( rent, zasiłków wypłacanych z OPS), brakiem wsparcia rodziny. Usługi  
w zależności od sytuacji Klienta miały różny zakres, stopień zaawansowania, zależały od 
przebiegu choroby, aktualnego stanu zdrowia, istniejących deficytów, powiązań społecznych 
w jakich funkcjonuje odbiorca usług. Usługi obejmowały: pomoc i asystowanie  
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, wspólne organizowanie i spędzanie 
wolnego czasu, korzystanie  z usług różnych instytucji, pomoc w załatwianiu spraw 
urzędowych, pomoc i wspieranie w uzyskaniu zatrudnienia, różnorodne psychospołeczne 
interwencje terapeutyczne. Usługami w 2012 r. objęto 51 osób, w wyjątkowych sytuacjach 
Klienci objęci pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych korzystali również  
z innych form pomocy takich jak: pobyt w ŚDS, w Klubie „Pod Daszkiem”, w Ośrodku 
Wsparcia dla Seniorów, z obiadów, Przeciętnie 1 osoba korzystała z 14 godzin usług 
miesięcznie. Środki finansowe przyznane przez Wojewodę na realizację tego zadania są 
zdecydowanie niewystarczające. W 2012 r. wydano na ten cel 171.987,90 zł. 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. Problemem jest zwiększanie budżetu 
Ośrodka w ciągu roku, gdyż wtedy nie ma możliwości płynnego i bieżącego przyznawania 
godzin usług, a jedynie chwilowe zaspokojenie potrzeb. 
Klienci korzystali ze specjalistycznych usług w ilości od 8 do 40 godzin miesięcznie. 
Koordynator usług specjalistycznych w 2012 roku odbył 65 konsultacji i w tym u 12 osób 
prowadzone była praca socjalna ( kilkakrotne spotkania z klientami ). U 7 osób odbyły się 
konsultacje z lekarzem psychiatrą w obecności koordynatora usług, 6 razy wzywano PR  
i Policję w celu umieszczenia klienta w szpitalu psychiatrycznym. Koordynator uczestniczył 
18 razy w sprawach sądowych: 4 krotnie sprawy dotyczyły umieszczenie w domu pomocy 
społecznej bez zgody, 14 krotnie dotyczyły umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym. Poza 
tym raz w miesiącu odbywały się indywidualne spotkania z lekarzami w PZP odnośnie stanu 
psychicznego klientów. 

Odpłatność osoby korzystającej z pomocy w formie 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

Odpłatność w 
wysokości 100% 

Odpłatność częściowa za usługi 
Usługi świadczone 

bezpłatnie (odpłatność 0%) 

0 
(0 %) 

3 
(5,9 %) 

48 
(94,1 %) 

 specjalistyczne usługi opiekuńcze – readaptacyjne 

Usługi realizowane w ramach zadań własnych, finansowane ze środków finansowych 
R 85228 – własne. 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 64 osoby. Klienci korzystali z usług średnio ok. 19 godzin 
miesięcznie na osobę. Pomoc przyznawana była w ilości odpowiadającej 
potrzebom osób korzystających: Usługi były świadczone od 1 do 7 dni w tygodniu. 
6 osobom usługi były świadczone dwa razy dziennie. 
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W 2012 roku koordynator usług przeprowadził 98 konsultacji, w tym u 18 osób był 
kilkakrotnie z prowadzeniem pracy socjalnej bez objęcia tych Klientów usługami. U 9 osób 
odbyły się wizyty z lekarzem psychiatrą w celu oceny stanu psychicznego. 
4 razy było wzywane Pogotowie Ratunkowe i Policja w celu przewiezienia do szpitala 
psychiatrycznego lub do DPS bez zgody. 7 razy było wzywane Pogotowie Ratunkowe  
z powodu pogorszenia stanu zdrowia ( somatycznego). 

Koordynator uczestniczył w 10 posiedzeniach sądu o umieszczenie 8 Klientów  
w DPS bez zgody. 

Odpłatność osoby korzystającej z pomocy w formie 
specjalistycznych usług opiekuńczo- readaptacyjnych 

Odpłatność w wysokości 
100% 

Odpłatność częściowa za 
usługi 

Usługi świadczone bezpłatnie 
(odpłatność 0%) 

2 
(3,1 %) 

37 
(57,8 %) 

25 
(39,1 %) 

W 2012 r. 210 osób rozpoczęło korzystanie z pomocy w formie usług opiekuńczych. 
Poniżej prezentujemy zestawienie liczby osób korzystających z poszczególnych rodzajów 
usług, z uwzględnieniem ilości osób objętych pomocą usługową w 2012 r. po raz pierwszy 
oraz liczbę zleconych i zrealizowanych godzin poszczególnych rodzajów usług. 

 

Rodzaj usług 

Liczba osób objętych pomocą 
usługową w 2012 r. 

Liczba 
godzin 

zleconych 

Liczba godzin 
zrealizowanych 

Kontynuacja Nowe Razem 

Usługi opiekuńcze o 
charakterze gospodarczym 

438 
(75,13%) 

145 
(24,87%) 

583 
(100%) 

140.006,5 
(100%) 

132.537 
(94,67%) 

specjalistyczne usługi 
opiekuńcze w zakresie 

pielęgnacji 

33 
(53,23%) 

29 
(46,77%) 

62 
(100%) 

11.400,5 
(100%) 

10.596,5 
(92,9%) 

specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 

34 
(66,67%) 

17 
(33,33%) 

51 
(100%) 

9.016 
(100%) 

9.016 
(100%) 

specjalistyczne usługi 
opiekuńcze – readaptacyjne 

45 
(70,31%) 

19 
(29,69%) 

64 
(100%) 

14.750 
(100%) 

14.391 
(97,57%) 

Łącznie w 2012 r. decyzje uprawniające do korzystania z różnych form pomocy 
usługowej świadczonej w miejscu zamieszkania wydano 724 osobom w łącznym 
wymiarze 166.540,5 godzin. W porównaniu do roku 2011 w którym przyznano 864 osobom 
w wymiarze 226.007 godzin. 

Poniżej tabela obrazująca liczbę osób korzystających z więcej niż jednego rodzaju usług. 

36 osób objęto w 2012 r. więcej niż jednym rodzajem pomocy usługowej 

Liczba osób korzystających z usług gospodarczych +pielęgnacyjnych 
35 

Liczba osób korzystających z usług gospodarczych + dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

1 

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

Poniżej tabela zawierająca wykaz wykonawców oraz ceny za usługi w 2012 rok 
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Rodzaj usługi Wykonawca Cena 1 

godziny [zł] 

Usługi opiekuńcze o 

charakterze gospodarczym 

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

10,45 

Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Hoża 
82, Warszawa 

11,30 
 

Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze w zakresie 
pielęgnacji 

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

13,50 
 

Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi 

Fundacja „Zdrowie” ul. Niekłańska 4/24 
 

18,99 
 

Specjalistyczne usługi 
opiekuńczo – readaptacyjne 

Fundacja „Zdrowie” ul. Niekłańska 4/24 
22 

Cena usług specjalistycznych opiekuńczo – readaptacyjne, usług opiekuńczych  
o charakterze gospodarczym świadczonych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz 
specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacji nie uległa zmianie w stosunku do 
roku ubiegłego. Natomiast koszt pozostałych usług zmienił się w stosunku do roku 2011 
odpowiednio: 

usługi opiekuńcze o charakterze gosp. świadczone przez ASS zmalała o 1,05 zł za godzinę, 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zmalała o 2,91 zł 
za godzinę, 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy na realizację pomocy 
usługowej w środowisku w 2012 r. (tj. zakup usług u Wykonawców, bez wydatków na 
zatrudnienie pracowników pełniących funkcję koordynatorów usług) wydatkował łącznie 
2.081.696,02zł (100%), z czego: 

 1.909.708,12 zł ze środków R 85228 własne (91,74 %), 

 171.987,90 zł ze środków R 85228 zlecone (8,26 %), 

Wydatki w podziale na poszczególne rodzaje usług kształtowały się następująco: 

 usługi o charakterze gospodarczym    – 1.445.739,87 zł, 

 usługi w zakresie pielęgnacji     – 144.308.25 zł, 

 usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi  – 171.987,90 zł, 

 usługi opiekuńczo – readaptacyjne    – 319.660,00 zł. 

W stosunku do roku 2011 budżet na to zadanie zmienił się przy poszczególnych formach 
finansowania odpowiednio o: 

- własne spadek o 18,48 % jest to kolejny spadek przy spadku w roku 2011 o 21,2 %  
(z 2.502.094 zł w 2011r. na 2.042.105 zł w 2012r), 

- zlecone wzrost o 8,33 % (z 180.000 zł w 2011r. na 195.000 zł w 2012r.), 

Łącznie na to zadanie wydano o 734.368,38 zł tj. 26,08 % mniej środków niż w roku 2011 
(już w roku 2011 nastąpił spadek o 576.051,10 zł tj. 16,98 %). 

W 2012 roku OPS zlecił średnio realizację 230 godzin usług (niezależnie od rodzaju) dla  
1 osoby. W 2011 r. było to 261 godzin. 
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Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola oferował dorosłym mieszkańcom Woli 
usługi w dziennych ośrodkach wsparcia: 

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

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

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

W 2012 r. Ośrodek prowadził 111 postępowań w sprawie umieszczenia osób wymagających 
całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej. W 21 sprawach toczyło się postępowanie 
przed Sądem o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej bez zgody. W sprawach tych 
pracownicy socjalni wielokrotnie występowali przed Sądem jako reprezentanci Ośrodka  
i świadkowie. W wielu przypadkach towarzyszyli biegłym sądowym w trakcie 
przeprowadzania badań sądowo-psychiatrycznych. 

 
W 2012 r Ośrodek rozpoczął realizację projektu socjalnego ”Razem skuteczniej”. 
Projekt ma na celu edukację środowiska lokalnego (w tym instytucji), w zakresie udzielania 
pomocy i zapewnienia opieki osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym oraz 
przewlekle chorym. W m-cu listopadzie i grudniu w siedzibie OPS odbyły się 3 spotkania 
informacyjno - szkoleniowe z administratorami ZGN-u. W ramach tego projektu odbyło się 
również spotkanie w Przychodni Lekarskiej przy ul. Elekcyjnej. 

 

5.4. POMOC UDZIELONA OSOBOM BEZDOMNYM 

 Na terenie Dzielnicy Wola w 2012 r. swoją działalność prowadziło 6 schronisk dla 
osób bezdomnych. W dzielnicy nie funkcjonuje obecnie żadna noclegownia. Schroniska  
te dysponowały łączną liczbą 497 miejsc. W ciągu zeszłego roku ze schronienia w tych 
placówkach skorzystało 1676 osób ( w tym 21 dzieci). Ponadto 171 osób spało przez 3 doby 
na materacach. 
Osoby bezdomne przebywały także w różnych miejscach tzw. „niemieszkalnych” na terenie 
dzielnicy Wola, np. w altankach znajdujących się na terenie ogródków działkowych  
w okolicach ulic Gniewkowska, Przyce, Potrzebna, Jana Kazimierza, Olbrachta oraz  
w pustostanach, budynkach opuszczonych i w okolicach dworca kolejowego. 
 Pomoc świadczona przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola jest 
uzupełnieniem oferty organizacji pozarządowych na rzecz osób bezdomnych. Cztery 
schroniska poza miejscem noclegowym i sanitariatem oferują co najmniej jeden gorący 
posiłek. Schroniska te mają magazyny odzieżowe, zatrudniają  pracowników socjalnych. 
Świadczą pracę socjalną oraz pomoc w wychodzeniu z bezdomności. 
W pozostałych schroniskach nie ma profesjonalnej kadry, a pomoc osobom bezdomnym 
świadczą pracownicy socjalni OPS Dzielnicy Wola. 
 Na terenie dzielnicy Wola funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej udzielający 
pomocy osobom, które znalazły się w nagłym lub przewlekłam kryzysie. Pracownik socjalny 
Zespołu ds. Pomocy Osobom Bezdomnym i Cudzoziemcom tut. OPS ściśle współpracuje  
z OIK w zakresie świadczenia pracy socjalnej osobom tam przebywającym oraz 
przeprowadzania wywiadów środowiskowych. 
 Zgodnie z przepisami Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy 
udziela pomocy osobom bezdomnym: 

 które posiadają ostatni adres zameldowania stałego na Woli, niezależenie od ich 
aktualnego miejsca pobytu - przebywającym na terenie całego kraju, 

 które nie posiadają ostatniego miejsca zameldowania na Woli, jeśli przebywają na 
terenie dzielnicy i wymagają udzielenia pomocy w trybie pilnym. Jeśli pomoc nie musi być 
udzielona w trybie pilnym OPS prowadzi postępowanie i przekazuje sprawy zgodnie z art 
19 i 65 § 1 kpa do rozpatrzenia właściwemu ze względem na miejsce ostatniego 
zameldowania na pobyt stały ośrodkowi pomocy społecznej. 
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 Do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej zgłasza się po rożne formy pomocy 
jedynie część osób bezdomnych przebywających na Woli. W 2012r. z pomocy OPS 
skorzystało 613 osób bezdomnych. Osoby te ubiegały się o pomoc finansową w formie 
zasiłków stałych i celowych. Ponadto korzystały z informacji (oferta pomocowa, regulacje 
prawna), poradnictwa specjalistycznego, pracy socjalnej polegającej m.in. na pomocy  
w uregulowaniu sytuacji prawnej, wyrobieniu dokumentu tożsamości, odtworzeniu 
dokumentacji związanej z zatrudnieniem i stanem zdrowia. Ponadto 220 osoby zwróciły się 
do tut. OPS z wnioskiem o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. Dodatkowo pracownicy Zespołu ds. Pomocy 
Osobom Bezdomnym i Cudzoziemcom przeprowadzili 4 postępowania w sprawie 
umieszczenia kobiet i ich dzieci w domach dla matek samotnych. 
 Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Wola w 2012 r. wypłacił zasiłki stałe 61 
osobom, które posiadały ostatni stały meldunek na terenie Woli, z tego 26 osób przebywało 
w placówkach dla bezdomnych poza Warszawą. Powyższe wymaga ze strony OPS stałej 
współpracy z tym placówkami i wymiany dokumentów. 
 Zespół ds. Pomocy Osobom Bezdomnym i Cudzoziemcom w 2012 r. przygotował  
i wdrożył do realizacji projekt socjalny „Bezpieczna Zima”. Projekt skierowany jest do osób 
bezdomnych przebywających w pustostanach, na działkach i dworcu kolejowym na terenie 
dzielnicy Wola. Działania w ramach projektu realizowane są przy współpracy ze Strażą 
Miejską, Służbą Ochrony Kolei oraz Fundację NEBO. Realizacja projektu rozpoczęła się  
w listopadzie 2012r i trwać będzie do odwołania, w zależności od temperatur utrzymujących 
się na zewnątrz. 
 Głównym założeniem projektu jest patrolowanie miejsc niemieszkalnych 
zajmowanych przez osoby bezdomne oraz świadczenie pomocy w formie pracy socjalnej, 
pomocy rzeczowej (odzież, koce, środki opatrunkowe) oraz finansowej ww. osobom. 
Działania w ramach projektu mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób bezdomnych 
przebywających w miejscach niemieszkalnych w okresie niskich temperatur. W okresie od 
01. 11. 2012r. do 31. 12. 2012r. w ramach projektu udzielono pomocy rzeczowej i w formie 
pracy socjalnej 38 osobom bezdomnym przebywającym w miejscach niemieszkalnych. 
Przeprowadzono 7 wywiadów środowiskowych (3 pod kątem potwierdzenia prawa do 
świadczeń zdrowotnych, 4 pod kątem pomocy finansowej). 

 
W 2012 r.: 

 ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu bezdomności skorzystało 220 osób, 

 ośrodek zorganizował 27 pogrzebów osobom bezdomnym, 

 udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności w ramach realizacji 
ustawy: „pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 48 osobom przyznając 74 świadczenia 
na kwotę 13.579,40 zł, 

 udzielono pomocy w formie zasiłku celowego: 165 osobom – 440 świadczeń (ok 2,6 
zasiłku na osobę) z przeznaczeniem m.in. na zakup odzieży, obuwia, leków, opału, 
wyrobienie dokumentów. Łączna wartość świadczeń 34.691,85 zł (śr. wartość jednego 
świadczenia 78,85), 

 osobom bezdomnym przyznano pomoc w formie gorących posiłków o łącznej wartości 
8.170 (12 osób), 

 udzielono pomocy w formie zasiłku stałego 62 osobom bezdomnym, 649 świadczeń 
(średni okres pobierania zasiłku stałego – 10 m-cy), wartość udzielanych świadczeń: 
204.752,49 zł (średnia wartość zasiłku stałego wypłaconego osobie bezdomnej 315,49 
zł), 

 łączna wartość świadczeń (posiłków, zasiłków celowych i stałych) udzielonych w 2012r. 
osobom bezdomnym 261.193,74 zł. 

 ośrodek przeprowadził 191 postępowań zakończonych przekazaniem wniosku klienta do 
właściwego miejscowo ośrodka pomocy społecznej (tj. OPS w miejscu ostatniego 
miejsca zameldowania klienta). Wraz z pismem OPS przekazuje komplet dokumentów 
zgromadzonych w sprawie, m.in. wywiad środowiskowy, kopię orzeczenia  
o niepełnosprawności, zaświadczenia z ZUS, kopię dowodu osobistego (często 
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wyrabianego przy pomocy pracownika socjalnego). Dotyczy to osób bezdomnych 
przebywających na terenie Dzielnicy Wola, ale posiadających ostatnie miejsce 
zameldowania poza Wolą i ubiegających się o pomoc, w sprawach innych, niż 
niecierpiące zwłoki. 

 W 74 sprawach wniosek osoby bezdomnej wraz ze zgromadzoną dokumentacją 
przekazano pismem do właściwego ośrodka pomocy społecznej na terenie Warszawy, 

 przeprowadzono 42. postępowania o umieszczenie w domu pomocy społecznej osoby 
bezdomnej - komplet dokumentów zgromadzonych w sprawie przekazano do WCPR 

 zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Ośrodek występuje do gminy ostatniego miejsca 
zameldowania osoby bezdomnej o refundację przyznanej pomocy. Jest to zadanie 
wymagające dużego nakładu pracy administracyjnej, socjalnej i prawnej oraz znacznych 
kosztów( rozmowy telefonicznej zamiejscowe, liczna korespondencja polecona)  
W 2012r. dokonano 34 wystąpień o refundację świadczeń pomocy społecznej 
udzielonych osobom bezdomnym do 31 ośrodków, o refundację świadczeń o wartości: 
6.394 zł. 

Zadania na rzecz osób bezdomnych realizuje w Ośrodku Pomocy Społecznej Wola m. st. 
Warszawy 4 osobowy Zespół ds. Pomocy Osobom Bezdomnym i Cudzoziemcom. W skład 
zespołu wchodzi 4 pracowników socjalnych, prace zespołu wspiera inspektor zajmujący się 
sprawami refundacji i pogrzebami. Współpraca ta jest niezbędna dla skuteczności udzielonej 
pomocy, m.in. ze względu na dużą mobilność i rotację grupy osób bezdomnych. Działanie 
pracowników socjalnych polega na planowaniu pomocy finansowej i rzeczowej, pracy 
socjalnej, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, w tym zakresie mieszkaniowym, patrole 
ze strażą miejską w miejsca niemieszkalne, informowanie o dostępnych formach pomocy, 
współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na rzecz osób 
bezdomnych oraz innym instytucjami. 
 
 W 2012r. pracownicy Zespołu ds. Pomocy Osobom Bezdomnym i Cudzoziemcom 
wzięli udział w: 

 patrolach ze Strażą Miejską i Strażą Ochrony Kolei w ramach projektów „Bezpieczna 
Zima” pod kątem pomocy osobom bezdomnym zajmującym pustostany i altanki 
działkowe na działkach. Projekt został przygotowany przez Zespół ds. Pomocy 
Osobom Bezdomnym i Cudzoziemcom, 

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

 współpracy z Fundacją „Ocalenie” i Urzędem ds. Cudzoziemców w zakresie pomocy 
cudzoziemcom przebywającym na terenie Dzielnicy Wola, 

 współpracy z Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej pod kątem pomocy osobom 
bezdomnym ze schroniska przy ul. Przyce 17, 

 współpracy z Fundacją Nebo w ramach Projektu „Bezpieczna Zima”. 

 

5.5. POMOC UDZIELONA CUDZOZIEMCOM 

W 2012 r. OPS Dzielnicy Wola objął pomocą 47 rodzin cudzoziemskich (łącznie 136 osób - 
36 kobiet, 34 mężczyzn, 66 dzieci ). 
 
Kraje pochodzenia rodzin objętych pomocą: 
Najwięcej migrantów pochodzi z Rosji- 28 środowisk (95 osób), z czego  24 rodziny są 
narodowości czeczeńskiej (80 osób), 
 inne kraje pochodzenia cudzoziemców – 4 rodziny z Ukrainy,  2 rodziny z Nigerii,  
2 rodziny z Litwy pojedyncze środowiska z Iraku, Kazachstanu, Pakistanu, Kamerunu, 
Armenii, Nepalu, Białorusi, Rumunii, Sri Lanki, Albanii, Mołdawii. 
 
Status pobytu: 

 osiedlenie się – 10 rodzin (16 osób) 

 status uchodźcy – 6 rodzin (19 osób) 
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 ochrona uzupełniająca – 24 rodziny (77osób) 

 pobyt tolerowany - 6 rodzin (17 osób), 

 UE – 1 rodzina (7 osób) 
 
Charakterystyka osób i rodzin cudzoziemskich korzystających z pomocy: 

 osoby prowadzące 1 osobowe gospodarstwa domowe - 16 
 rodziny wielodzietne - 10 
 rodziny, w których matki samotnie wychowują dzieci - 10 
 osoby niepełnosprawne (orzeczone) – 2 (w tym 1 z uprawnieniami do zasiłku stałego) 
 osoby korzystające z zasiłków stałych – 4 (w tym 3 z tytułu wieku) 
 43 rodziny korzystały z pomocy w formie zasiłków celowych, okresowych, w formie 

obiadów szkolnych dla dzieci, pomocy rzeczowej oraz pracy socjalnej. Dodatkowo  
w stosunku do 3 rodzin prowadzona była wyłącznie praca socjalna. 

 
Główne problemy: 
 

 1. Trudna sytuacja lokalowa: 
Pracownicy socjalni OPS w celu poprawy warunków lokalowych cudzoziemców 
zamieszkujących teren dzielnicy Wola podpisali w 2012r. dwa Indywidualne Programy 
Wychodzenia z Bezdomności, ponadto dwa programy były kontynuowane z roku 2011. 
Wszystkie cztery rodziny uzyskały pozytywną kwalifikację Zarządu Dzielnicy Wola do 
uzyskania lokalu socjalnego z zasobów miasta stołecznego Warszawy, dwie spośród nich 
otrzymały w 2012r. wskazanie do w/w lokalu i w najbliższym czasie przeprowadzą się do 
własnego mieszkania. Obydwie rodziny mają dzieci i w oczekiwaniu na lokal socjalny 
przebywają w warunkach placówek dla osób bezdomnych. Rodziny tych nie stać na 
wynajem mieszkania na wolnym rynku. Mamy bardzo duże trudności w znalezieniu 
schronienia dla rodzin cudzoziemskich, gdyż miasto stołeczne Warszawa nie dysponuje 
miejscami, w których schronienie mogłyby znaleźć rodziny z dziećmi. Natomiast koszty 
utrzymania tych osób w placówkach poza Warszawą, a nawet poza województwem 
mazowieckim są bardzo wysokie. Kilka samotnych osób przebywa w schroniskach, inni 
wynajmują mieszkania. Koszty najmu są wysokie i niejednokrotnie przekraczają możliwości 
finansowe rodzin. Aby zmniejszyć koszty, w lokalach przebywa wiele osób przez co warunki 
stają się trudne. Wiele rodzin migrantów realnie zagrożonych jest bezdomnością. 
 
2. Problemy z podjęciem pracy zarobkowej. 
Obcokrajowcy mają duże trudności z podjęciem legalnego zatrudnienia, ze względu na to,  
że zwykle nie spełniają wymogów obecnego rynku pracy. Nie posiadają kwalifikacji, często 
nie znają języka polskiego nawet w stopniu komunikatywnym (problem szczególnie 
cudzoziemców z krajów afrykańskich). Bardzo wielu cudzoziemców utrzymuje się  
z nielegalnej pracy na terytorium RP. Urząd Pracy nie podejmuje specjalnych działań na 
rzecz obcokrajowców, nie ma wydzielonej komórki organizacyjnej. Kobiety obarczone 
obowiązkami domowymi i wychowywaniem dzieci nie podejmują zatrudnienia ze względu na 
konieczność sprawowania opieki  nad dziećmi. W rodzinach wyznania muzułmańskiego 
kobiety zwykle zajmują się wychowywaniem dzieci, jeśli pracują to jedynie dorywczo na 
określonych warunkach (praca bez kontaktu z mężczyznami, w godzinach najlepiej 
przedpołudniowych). Wśród osób narodowości czeczeńskiej obserwuje się także pewną 
niechęć do podejmowania zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin, brak jest wśród nich 
nawyku pracy etatowej, mężczyźni nie chcą wykonywać prac porządkowych uważając je za 
poniżające. 
 
3.Trudności adaptacyjne: 
W 2012 roku zaobserwowaliśmy zwiększony napływ cudzoziemców z krajów afrykańskich. 
Osoby te pomimo chęci integracji, podjęcia zatrudnienia na terenie Polski mają bardzo duże 
problemy z nauką języka, która w opinii lektorów wynika z braków edukacyjnych w kraju 
pochodzenia cudzoziemców. Wielu obcokrajowców, szczególnie narodowości czeczeńskiej 
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nie traktuje Polski jako kraju docelowego. Poprzez to nie mają motywacji do integracji, nauki 
języka i podjęcia legalnej pracy. Ogromne różnice kulturowe (bardzo silna klanowość  
i patriarchat, kultura islamu) tylko wydłużają czas potrzebny do przełamania wewnętrznych 
oporów i nauki życia w zachodnim świecie. 
 

Wybrane wskaźniki ilościowe dotyczące osób, którym OPS Dzielnicy Wola udzielił różnych 
form pomocy społecznej: 

Rodzaj pomocy 2011 2012 

Wszystkie formy pomocy społecznej, o charakterze materialnym, 
usługowym, instytucjonalnym i niematerialnym 

w tym niewymagające wydania decyzji administracyjnej (takie jak 
poradnictwo, grupa wsparcia, praca socjalna, klub samopomocy) 

4180 
rodzin 

4007 
rodzin 

Praca socjalna – profesjonalna pomoc nastawiona na poprawę 
warunków bytowych (wyłącznie pracą socjalną – bez pomocy 
finansowej) 

674 
rodzin 

500 
rodzin 

Po raz pierwszy (niezależnie od formy pomocy) 1145 
osób 

1006 
osób 

W formie zasiłków, pomocy rzeczowej i usługowej, przyznawanych 
decyzją administracyjną 

3766 
rodzin 

3507 
rodzin 

W formie zasiłków stałych 1005 
osób 

1018 
osób 

W formie zasiłków celowych (i celowych specjalnych) 2848 
osób 

2667 
osób 

W formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 864  
osób 

713 
osób 

Różne niematerialne formy wsparcia rodziny w wypełnianiu ról 
opiekuńczo-wychowawczych 

358 
rodzin 

514 
rodzin 

Indywidualne i grupowe niematerialne wsparcie osób doznających 
przemocy 

187  
osób 

330 
osób 

Aktywizacja seniorów 315  
osób 

445 
osób 

Wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia 712 457 

Ilość założonych Niebieskich Kart 41 88 

Ilość rodzin objętych asystentem rodziny 29 69 

Ilość rodzin objętych działaniami projektu „Wola aktywnej integracji” 
w tym w formie asystenta rodziny. 

56 54 
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6. PROGRAMY I DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZINĘ. 

6.1. PROGRAM POMOCY DZIECKU I RODZINIE (PPDR). 

 Funkcjonujący w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. 
Warszawy Dział Pomocy Specjalistycznej, został w 2011 roku przekształcony w Dział 
Wsparcia i Pomocy Rodzinie. Powodem tego była zmiana zakresu zadań, wynikająca  
z wdrożenia dwóch ustaw: 
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, której 

zapisy obowiązują od 1 stycznia 2012r., 
- nowelizacji w 2010 ustawy z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

wdrażanej w ciągu 2011 roku. 
Obie ustawy wprowadziły szereg nowych zadań o szerokim zasięgu, koncentrujących się na 
ochronie i pomocy dziecku, wspieraniu środowiska rodzinnego, w tym w interdyscyplinarnej 
formule współpracy osób, instytucji i organizacji. 
Od 2012 roku pracownicy udzielają pomocy rodzinom z problemami opiekuńczo –
wychowawczymi, niewydolnymi, przeżywających różne trudności życiowe, dotkniętymi 
przemocą ze strony członków rodziny. Działania ciągłe oraz takie które realizowane 
okresowo dla określonej grupy odbiorców a także akcyjne, doraźne, realizowane są  
w ramach niżej wyszczególnionych obszarach: 

 Wspieranie rodziny - Program Pomocy Dziecku i Rodzinie (PPDR)  

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

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

 Aktywizacja środowiska lokalnego – Program pn.„Ludzie Dobrej Woli - 
Wolontariat w OPS” – organizacja i koordynacja działań wolontarystycznych na 
rzecz potrzebujących mieszkańców Dzielnicy. 

 Inne działania na rzecz środowiska lokalnego. 
 
Formy pracy: interwencja, poradnictwo, konsultacje indywidualne; grupy: edukacyjne, 
wsparcia, rozwoju osobistego, socjoterapeutyczne a także animowanie działań i współpraca 
ze środowiskiem lokalnym. 
 
Opis programów i działań: 
 
I Program Pomocy Dziecku i Rodzinie (PPDR) – jest szeroką ofertą wsparcia i pomocy 
rodzinom wieloproblemowym. Realizowane w ramach Programu projekty są odpowiedzią na 
stale diagnozowane potrzeby, informacje wpływające od rejonowych pracowników 
socjalnych, pracowników lokalnych instytucji i organizacji, kuratorów sadowych oraz 
wdrażane przez Urząd Miasta programy ogólno miejskie. Pomoc na rzecz rodziny realizują 
specjaliści pracy socjalnej i specjaliści pracy z rodziną, których prace koordynuje psycholog. 
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2012r. w ramach 
działu wydzielono Zespół Asysty Rodzinnej, w którym zatrudniono 7 asystentów rodziny.  
Ich prace koordynuje starszy specjalista pracy socjalnej. 
Ośrodek w 2012r. objął pomocą i wsparciem psychologiczno-pedagogicznym 514 rodzin  
(w 2011r.-358), w tym 45 rodzin zastępczych (w 2011r – 75). 
W ramach podjętych działań przeprowadzono: 

 819 konsultacji na rzecz 514 rodzin, w tym 558 konsultacji indywidualnych 
pedagogicznych i 261 – psychologicznych, 

 270 rodzin objęto indywidualną długotrwałą pomocą psychologiczno - 
pedagogiczną, w tym 16 rodzin – długotrwałą pomocą o charakterze terapeutycznym, 

 w 167 rodzinach, prowadzono intensywny monitoring sytuacji opiekuńczo-
wychowawczej, 
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 w 82 rodzinach, przeprowadzono interwencje z powodu doniesienia o zagrożeniu 
dobra dziecka, 

 122 (w 2011r. - ,88) rodziców korzystało z długotrwałych (całorocznych programów) 
form wsparcia grupowego, w czasie których 142 dzieci uczestniczyło w zajęciach 
opiekuńczych. 

 6 rodzin skorzystało z mediacji rodzinnych. Tę ofertę zamierzaliśmy od 2012r. 
stosować na większą skalę. Mamy specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami a także 
wiedzę o niedostatku takiej bezpłatnej oferty pomocy w Warszawie. Jednak z uwagi na 
bardzo duże obciążenie, nie ma możliwości zwiększenia wymiaru tej usługi. 

W 2012 roku na program PDR składało się 12 poniżej opisanych programów, realizowanych 
przez pracowników Działu lub zlecanych podmiotom zewnętrznym (osoby fizyczne, 
organizacje pozarządowe i podmioty gospodarcze). 
1. Działnia interwencyjne pn „Rodzina pod specjalnym nadzorem” - to szereg 
usystematyzowanych działań interwencyjnych oraz monitorowanie środowisk rodzinnych,  
w których zagrożone jest dobro dziecka. Przyczyną dysfunkcji lub kryzysu najczęściej jest: 
samotne macierzyństwo, uzależnienie, przemoc, ciężka choroba somatyczna lub psychiczna 
a także wielopokoleniowa bezradność, bierność, roszczeniowość i uzależnienie od pomocy 
społecznej. 
W 2012 roku objęto działaniami: 

 liczba rodzin, w których przeprowadzono interwencje z powodu doniesienia o zagrożeniu 
dobra dziecka – 82 ( w 2011-63 rodziny, w 2010 – 82), w wyniku których w placówkach 
opiekuńczo – wychowawczych umieszczono 7 dzieci z 4 rodzin, 

 liczba rodzin w których prowadzono intensywny monitoring sytuacji opiekuńczo 
wychowawczej – 167 ( w 2011r.-150 rodzin, w 2010r - 110 rodzin), 

 konsultacje  indywidualne – 42 rodziny, którym udzielono 73 konsultacje (analogicznie  
w 2011r.: 33 rodziny, 41 konsultacji, w 2010r : 25 rodzin, 47 konsultacji), 

 liczba wizyt w środowisku rodzin objętych programem – 666 ( w 2011r.- 551, w 2010r – 
374). Od 2007 liczba wizyt monitorujących zwiększyła się ponad trzykrotnie ( w 2007 – 
210), 

 liczba środowisk w sprawie których skierowano pisma interwencyjne 82 – (w 2011r.- 62, 
w 2010r.- 55), w tym: 

 75 - do sądu rodzinnego ( w 2011r. – 34) 

  59 do policji, 

  8 do prokuratury, 

 26 do innych instytucji (OPS, szkoły, przedszkola, Rzecznik Praw Dziecka). 
Wśród wykazanych wyżej rodzin w których podjęto działania interwencyjne i monitorujące 79 
to środowiska nowo rozpoznane w 2012 roku (dla porównania – w 2011 – nowych środowisk 
– 41). 
W 2012 roku zaobserwowano znaczący wzrost pisemnych i ustnych informacji wpływających 
z instytucji i organizacji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie, w tym głownie sądu 
rodzinnego, a także PCPR, innych OPS oraz Rzecznika Praw Dziecka. Spowodowało  
to rozpoznanie 79 nowych środowisk w których rodzice mają problemy opiekuńczo-
wychowawcze. Takie działanie daje szanse na podjęcie działań zapobiegających narastaniu 
trudności i wystąpieniu poważniejszych zagrożeń dla dzieci. Celem monitoringu jest kontrola 
i bieżąca ocena bezpieczeństwa dziecka oraz motywowanie rodziców do podjęcia zmiany  
w kierunku poprawy realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej m.in. poprzez uczestnictwo 
w prowadzonych w OPS programów dla rodzin. 
Oprócz w/w służb z którymi kontaktuje się pracownicy prowadząc działania interwencyjne  
i monitorujące są także: szkoły wszystkich szczebli, przedszkola, żłobki, placówki ochrony 
zdrowia, placówki wsparcia dziennego, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, PIK, 
Dzielnicowy zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, a także organizacje pozarządowe: Fundacja Dzieci Niczyje, Komitet Ochrony 
Praw Dziecka, Fundacja Mederii. 
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2. Pomoc rodzicom biologicznych, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej. 
Jego celem jest stworzenie warunków na powrót dzieci do domu rodzinnego (stały lub 
okresowy) a przede wszystkim odbudowanie/utrzymanie/wzmocnienie więzi między 
rodzicami a dziećmi celem stworzenia szans dla ich prawidłowego rozwoju fizycznego, 
psychicznego i społecznego. 
Program skierowany jest do rodzin, których dzieci przebywają w instytucjonalnych  
i rodzinnych formach pieczy zastępczej.  
2a. Praca z rodzina naturalną dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy 
zastępczej. Uznając nadrzędność rodzinnego środowiska wychowawczego nad 
instytucjonalnym, sprawa powrotu dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej do środowiska 
rodzinnego jest traktowana priorytetowo. W 2012roku prowadzono pracę w 39 środowiskach, 
z których dzieci przebywają w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. 

W roku 2012 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola wpłynęły informacje 
na temat umieszczenia 40 dzieci z 23 rodzin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 
Liczba ta dotyczy dzieci umieszczonych w różnych typach placówek w tym Pogotowiach 
Opiekuńczych, Domach Dziecka bezpośrednio po zabraniu dzieci ze środowisk. 
Przyczynami umieszczenia były: uzależnienia rodziców, zaniedbania opiekuńcze, przemoc 
ze strony rodziców, ale też problemy wychowawcze, brak umiejętności poradzenia sobie  
z zachowaniami dojrzewających nastolatków, a co za tym idzie narażenie małoletnich na 
kontakt ze środowiskami zdemoralizowanymi, zażywającymi środki odurzające, prostytucję  
i nierealizowanie obowiązku szkolnego. 
 W ramach działań Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie rozpoznano 18 środowisk  
i wspólnie z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi ustalono plany pracy z rodzinami.  
W 5 środowiskach nie rozpoznano sytuacji ze względu na to, że 2 rodziny zmieniły miejsce 
zamieszkania, 2 rodziny nie skontaktowały się pomimo pisemnych zaproszeń, w jednej 
rodzinie matka została osadzona w Zakładzie Karnym, a ojciec przebywa poza granicami 
kraju. 
 Z rozpoznanych 18 rodzin: - 9 rodzin zobowiązało się do regularnej współpracy, 
- 5 rodzin odmówiło pomocy OPS w tej sprawie, 
- 3 rodziny – ustalono z placówką o-w, że współpraca z rodzicami nie będzie podejmowana 
ze względu na dobro dzieci. Placówki wystąpiły z wnioskami o pozbawienie władzy 
rodzicielskiej. 
- 1 rodzina nadal nie podjęto decyzji na temat dalszego planu działania. 
 Z 9 rodzin, które zobowiązały się do współpracy: 
- 4 nie podejmowały proponowanych działań i przerwały współpracę z OPS, 
- 5 rodzin współpracuje ze specjalistami DWPR, w tym 2 rodziny korzystają z pomocy 
asystenta rodziny. 
 Ponadto nawiązano lub kontynuowano współpracę z 21 rodzinami, z których 33 
dzieci zostało umieszczonych w placówkach w poprzednich latach. Praca polegała na 
wsparciu pedagogiczno-psychologicznym, kierowaniu na programów i grup realizowanych 
przez OPS np. grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, Klubu ku aktywności 
zawodowej, warsztatów umiejętności wychowawczych, wyjeździe z programem 
terapeutycznym organizowanym podczas wakacji. 12 środowisk zostało objętych wsparciem 
asystentów rodziny. 
Łącznie wśród 39 rodzin, z którymi pracowano w 2012 r. było: 

 12 małżeństw 

 17 związków nieformalnych 

 8 samotnych matek 

 2 samotnych ojców 
 Wskutek działań specjalistów DWPR i pracowników placówek opiekuńczo-
wychowawczych 7 dzieci z 4 rodzin wróciło pod opiekę rodziców naturalnych. 
 Pracownicy odpowiedzialni za pracę z rodzinami naturalnymi brali czynny udział  
w zespołach okresowej oceny zasadności pobytu dzieci w placówkach, które odbywają się 
co 6 miesięcy, oraz w regularnych spotkaniach dotyczących sytuacji konkretnych dzieci, 
wydawali pisemne opinie na temat pracy w rodzinie. W przypadku 11środowisk na podstawie 
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zapisów postanowienia Sądu Rodzinnego, składane były okresowe sprawozdania z pracy  
z rodziną. 
 

Rodziny naturalne z których dzieci przebywają w placówkach opiekuńczo – 
wychowawczych charakteryzują się występowaniem wielu poważnych problemów 
równocześnie, wśród którym głównym to uzależnienie od alkoholu, a ponadto: ubóstwo, 
bezrobocie, niezaradność życiowa, konflikty z prawem, zagrożenie bezdomnością, zły stan 
zdrowia, niepełnosprawność intelektualna. Większość wykazuje bezkrytycyzm wobec 
przyczyn umieszczenia dziecka w opiece zastępczej, upatrując ich w czynnikach, 
występujących poza rodziną. Rodzice wykazują bardzo niską motywację do podejmowania 
działań zmierzających do poprawy sytuacji, posiadają niski status społeczny (niski poziom 
wykształcenia, brak zawodu, brak wsparcia ze strony rodziny). Działania podejmowane  
z rodzinami naturalnymi i na ich rzecz, wypracowywane były przez specjalistów Ośrodka 
oraz przy współpracy z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie i placówkami opiekuńczo-
wychowawczymi od 2007 roku i od 2 lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie. 
 
2b. Praca z rodzinami naturalnymi dzieci wychowywanymi w rodzinnej pieczy zastępczej. 
W Ośrodku program działań skierowanych do takich rodzin budowany jest od 2009 roku. 
Zakładanym celem jest: wzmocnienie więzi między rodzicami i dziećmi, zwiększenie 
motywacji do przejęcia funkcji rodzicielskich, wydobywanie  zasobów własnych rodziców, 
przezwyciężenie 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 DWPR i w konsekwencji reintegracja rodziny. 
Przy planowaniu w/w działań założyliśmy, iż muszą obejmować  one cały system rodzinny: 
rodziców zastępczych, naturalnych oraz dzieci. 
W związku z wejście ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zstępczej, w 2012r. do 
Ośrodka masowo  zaczęły wpływać zapytania z sądów rodzinnych i powiatowych centrów 
pomocy rodzinie o sytuację w rodzinie biologicznej dzieci przebywających w rodzinnej pieczy 
zastępczej wraz z prośbami o ocenę możliwości przejęcia opieki nad dzieckiem.  
(W ubiegłych latach takie pisma były sporadyczne). 
Pracownicy podejmowali działania zmierzające do rozpoznania środowiska, diagnozy 
sytuacji życiowej i ew. przedstawienia oferty współpracy w sprawie powrotu dzieci do rodziny 
naturalnej. Niestety wiele z tych rodzin nie było wcześniej znane w OPS i obecnie nie udało 
się z nimi nawiązać kontaktu, mimo wizyt i wysyłanych zaproszeń a także w wielu 
przypadkach kontakt ograniczał się do odbycia jednej rozmowy, w czasie której 
rodzice/rodzic zadeklarował przejęcie opieki nad dzieckiem a następnie zaniechał i unikał 
następnych kontaktów. 
Pracownicy zdiagnozowali następujące problemy w realizacji tego zadania: 

1. Zarówno rodzina naturalna jak i zastępcza jest zainteresowana utrzymaniem takiego 
stanu np. z uwagi na przysługujące świadczenia finansowe lub cele życiowe każdej  
z rodzin. 

2. Zaawansowana patologia w rodzinach naturalnych (alkoholizm, choroby psychiczne, 
bezdomność, częste zmiany partnerów, długotrwałe pozostawanie bez pracy) przy 
jednoczesnym braku krytycyzmu, uniemożliwia powrót dzieci do domu. 

3. W przypadku długotrwałego pobytu w rodzinie zastępczej, powrót dziecka do rodziny 
naturalnej pogorszyłby sytuację dziecka (zerwanie więzi bliskimi rodzicami 
zastępczymi i lokalnym środowiskiem społecznym, często także pogorszenie 
warunków bytowych itp.). 

4. W bardzo wielu przypadkach brak możliwości pracy z rodziną naturalną i zastępczą 
jednocześnie z uwagi na różne miejsca zamieszkania. 

Problemy te powodują trudności w realizacji pracy z rodzinami naturalnymi. 
 Liczba wywiadów w celu rozpoznania sytuacji - 25(w 2010- 19), 
 Liczba rodzin nowo rozpoznanych  środowisk - 18 (w 2010r – 36). 
 Liczba rodzin objętych długotrwałą pracą – 6 (w 2010- 8), w tym 3 przy wsparciu 

asystenta rodziny i 1 rodzina podjęła uczestnictwo w programie „Odzyskać dziecko”  
w Fundacji KORALE. 
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 Liczba rodzin, w których w wyniku współpracy nastąpił powrót dziecka  z rodziny 
zastępczej do rodziny naturalnej – 1. 

 
3. Asysta rodzinna. 

W Ośrodku pomoc opartą o koncepcję asystentury rodzinnej, prowadzono od 2006 
roku w ramach programów „Pedagog rodzinny”, „Po pierwsze -Rodzina”, „Asystent rodziny” 
„Doradca wychowawczy”. 
Obowiązująca od 1 stycznia 2012r. ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, umożliwiła zatrudnianie asystentów rodziny i w 2012 roku w Ośrodku zatrudniono 
7 asystentów oraz 2 w ramach projektu systemowego „Wola aktywnej integracji”. 

Podstawą skierowania rodziny do współpracy z asystentami były problemy 
opiekuńczo-wychowawcze i inne współwystępujące problemy w rodzinie, np. zaburzenia 
więzi i relacji pomiędzy członkami rodziny, brak umiejętności społecznych rodziców, zły stan 
zdrowia psychicznego i fizycznego, uzależnienia, przemoc, niepełnosprawności 
intelektualna, zaburzenia zachowania i rozwojowe u dzieci, w tym autyzm, zespół Aspergera, 
ADHD. 

Celem pracy asystenta jest podniesienie poziomu wypełniania funkcji opiekuńczo-
wychowawczej przez rodziców/ca. Przewidywany średni czas pracy z rodziną określa się na 
około 2 lata. 
W 2012 roku współpracę z asystentem (z wyłączeniem projektu systemowego szerzej 
omówionego w rozdziale 10) podjęło 69 rodzin (w tym 2 na podstawie postanowienia sądu) 
w tym: 
- 23 małżeństwa, 
- 6 związków nieformalnych, gdzie partnerzy wspólnie zamieszkiwali, 
- 40 samotnych matek. 
Rodziny te posiadały 171 dzieci. Ze względu na liczebność dzieci (brane są pod uwagę 
dzieci małoletnie), charakterystyka rodzin przedstawia się następująco: 
- 5 dzieci – 7 rodzin 
- 4 dzieci – 9 rodzin 
- 3 dzieci – 14 rodzin 
- 2 dzieci – 19 rodzin 
- 1 dziecko – 20 rodzin 
 
Dzieci z 18 rodzin objętych wsparciem asystenta przebywały w różnych formach pieczy 
zastępczej, w tym 24 dzieci z 14 środowisk w Domach Dziecka i Pogotowiach Opiekuńczych, 
oraz 5 dzieci z 4 środowisk w rodzinach zastępczych. 
Wśród klientek objętych wsparciem asystenta w 2012 r. dwie mają narodowość ukraińską  
i białoruską. 
Dwie rodziny nie mają stałego miejsca zamieszkania, jedna matka przebywa w schronisku  
a dziecko w placówce o-w, druga wraz z dzieckiem, z powodu alkoholizmu partnera została 
skierowana do Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 
 W trakcie pracy asystenta z rodziną, z powodu poprawy sytuacji i pozytywnych 
dalszych rokowań 6 dzieci z 3 środowisk wróciło pod opiekę rodziców. Praca rodziny  
z asystentem będzie kontynuowana, do czasu ugruntowania pozytywnych zmian  
i osiągnięcia samodzielności w prawidłowym pełnieni funkcji opiekuńczo-wychowawczej.  
W przypadku czterech rodzin asystenci składali regularne sprawozdania zlecone przez sąd 
rodzinny, dotyczące współpracy pod kątem poprawy sytuacji. 
 Wskutek różnych przyczyn 10 rodzin zakończyło współpracę z asystentami, przed 
osiągnięciem satysfakcjonującej poprawy. W sześciu rodzinach ( niespełna 10%) współpraca 
została zakończona z powodu braku efektów i niechęci klientów do podejmowania 
współpracy z asystentem. Dwie rodziny pomimo wstępnych deklaracji nie podpisały 
kontraktu i unikały kontaktu po kilku spotkaniach (na etapie nawiązywania współpracy  
i opracowywania planu pracy). Jedna rodzina zakończyła współpracę twierdząc, że pomoc 
asystenta była wystarczająca i nie jest już konieczna. Jedna rodzina przeprowadziła się do 
innej dzielnicy. 
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 Wskutek działań asystenta jedna z rodzin poprawiła funkcjonowanie i uznano, że nie 
wymaga pomocy w dotychczasowym wymiarze. W związku z czym ustalono, że w kolejnym 
roku będzie tylko monitorowana. W pozostałych 58 rodzinach praca będzie kontynuowana  
w 2013 roku. 
Asystenci rodziny w toku współpracy z rodzinami podejmowali szereg różnorodnych działań, 
w tym: 

- wspieranie rodziców i podnoszenie ich umiejętności wychowawczych poprzez 
rozmowy i pokazywanie przykładów prawidłowych postaw, modelowanie zachowań, 

- wspieranie w sytuacjach kryzysowych i interwencyjnych jak towarzyszenie  
w przewiezieniu dziecka do szpitala psychiatrycznego, pomoc w przeniesieniu klientki 
do placówki interwencyjnej, wezwanie policji, pójście z klientką do lekarza, 

- wspieranie w załatwianiu spraw urzędowych, w tym pomoc w przygotowywaniu  
i wypełnianiu dokumentacji, wspólne wizyty w urzędach, towarzyszenie podczas 
spraw w sądzie, 

- pokazywanie różnorodnych sposobów spędzania czasu wolnego z dziećmi w domu  
i poza domem, w tym wspólne wyjścia do parku, sali zabaw dla dzieci "Kolorado", 
imprez organizowanych w ramach "Lata w mieście", itp. 

- udział w grupach roboczych powoływanych w toku procedury Niebieskiej Karty, oraz 
innych zespołach specjalistów, pracujących w formule interdyscyplinarnej, 

- udział w spotkaniach organizowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze,  
w których przebywają dzieci, 

- wspólne opracowywanie planu działania z koordynatorami rodzinnej pieczy 
zastępczej z WCPR, pod kątem powrotu dzieci do środowiska, 

- kierowanie i współpraca z innymi specjalistami i grupami organizowanymi przez OPS 
takich jak: grupa wsparcia dla ofiar przemocy, grupa wsparcia  dla osób 
uzależnionych od alkoholu, grupy dla matek – Maminki i PROM, grupa wsparcia dla 
rodziców, Klub ku Aktywności Zawodowej, indywidualne porady psychologiczne oraz 
konsultacje specjalisty ds. uzależnień, 

- kierowanie i współpraca z innymi instytucjami wspierającymi rodzinę np. poradniami 
pedagogiczno-psychologicznymi, sądem, przychodniami lekarskimi, przedszkolami, 
szkołami, organizacjami pozarządowymi np. Fundacja KORALE. 

Dzieci pochodzące z rodzin, które zostały objęte wsparciem asystenta, korzystały dodatkowo 
z pomocy w nauce prowadzonej przez wolontariuszy. W pięciu rodzinach były prowadzone 
dodatkowe działania realizowane, na zlecenie Ośrodka przez pedagogów z Towarzystwa 
Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA", którzy pracowali z dziećmi zaburzonymi, w tym  
z zespołem Aspergera oraz pomagali niesprawnym rodzicom w odprowadzaniu dzieci do 
szkół i przedszkoli. 

Asystenci rodzinni brali czynny udział w imprezach organizowanych  
i współorganizowanych przez OPS takich jak: Wolski Korowód, Dzień Dziecka, Dzień 
Radości. Ponadto samodzielnie przygotowali imprezę mikołajkową dla wszystkich rodzin, 
korzystających z ich wsparcia, w której uczestniczyło 140 dzieci wraz z rodzicami. 
 
4„Odpowiedzialna mama” - program dla kobiet w ciąży i po porodzie, do ukończenia 1 roku 
życia dziecka. Program adresowany jest do kobiet wywodzących się z rodzin 
dysfunkcyjnych, młodych, najczęściej samotnych i niedojrzałych, niesprawnych 
intelektualnie, bezradnych pozostających bez wsparcia rodzinnego i społecznego, z rodzin  
z problemami alkoholowymi, narkotykowymi, przemocy. Do programu uczestniczki 
kierowane są przez pracowników socjalnych, pracowników ochrony zdrowia, zaś 
kwalifikowane przez bezpośredniego realizatora, którym jest specjalista pracy socjalnej 
posiadający dodatkowo kwalifikacje z zakresu pielęgniarstwa i edukacji zdrowotnej. Działania 
podejmowane w ramach programu mają na celu przygotowanie kobiety i członków całej 
rodziny do nadchodzącej zmiany, edukację zdrowotną, pielęgnacyjną, opiekuńczą, 
wychowawczą, uwrażliwienie na potrzeby niemowlęcia i ich rozumienie, profilaktykę 
przemocy. Działaniami w ramach programu obejmowane są całe rodziny (wszyscy 
członkowie rodziny, a w szczególności dzieci, nie tylko noworodki i niemowlęta). 
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W 2012 roku: 

 Liczba wizyt domowych – 485 ( w 2011r. – 369, w 2010r  - 544) 

 Liczba rodzin objętych programem– 72 ( w 2011r. -56, w 2010r. -43), w tym: 

 Liczba rodzin objętych programem cały rok- 15 

 Liczba rodzin, w których program był realizowany krócej niż rok – 57, w tym: 
 9 rodzin skierowano do pracy z asystentem rodziny, z uwagi na występowanie 

wielu problemów, 
 3 rodziny skierowano do OIK, z powodu wystąpienia sytuacji kryzysowej 
 2 kobiety podjęły prace zawodową, 
 2 rodziny wyprowadziły się do innej dzielnicy, 
 13 rodzin zrezygnowało z innych powodów, 
 28 rodzin będzie kontynuowało współpracę w 2013 roku. 

 
Ponadto pięciu rodzinom zaproponowano udział w programie i nie zgodziły się. W tych 
przypadkach poprzestano na jednorazowej edukacji, przekazaniu wskazówek, zaleceń  
i przekazano do monitorowanie pracownikowi socjalnemu. 
 

Spośród 15 rodzin które zakończyły program w pełnym zaplanowanym wymiarze,  
w 4 rodzinach osiągnięto zadowalającą poprawą. Pozostałym będą proponowane inne formy 
rozwijania umiejętności rodzicielskich. 
 
Liczba dzieci w rodzinach(72) objętych programem – 104, w tym: 

- w wieku 0-3 lata – 74 ( w 2011-63, w 2010r. 47) 
- w wieku 4-6 lat – 13 
- w wieku szkolnym – 17 
W liczbie 104 dzieci wychowujących się w rodzinach objętych programem 

 15 dzieci jest zagrożonych koniecznością opuszczenia rodziny naturalnej. 
Zaplanowane kontynuowanie oddziaływań ma na celu zapobiegnięcie tej sytuacji. 

 
Na przestrzeni 3 ostatnich lat udało się nam stopniowo zwiększyć zainteresowanie usługami 
w ramach tego programu, jak również oddziaływaniami objąć rodziny z coraz młodszymi 
dziećmi tj. w przedziale wiekowym 0-3 lata. Jest to spójne z polityką państwa, resortowym 
programem MALUCH (na kolejne lata 2011-2012-2013), polityką rodzinną Miasta, w tym 
Programem RODZINA. W związku z tą tendencją, zgodnie z zamierzeniami w 2012 roku, 
pracownicy przeprowadzili cykl warsztatów wychowawczych dla rodziców dzieci małych 
dzieci, opisanych w pkt 5. 
 
5. Warsztaty „Zabawa, Mama i Ja” –  zajęcia dla rodziców z dziećmi w wieku 1-3 lat, którzy 
chcą wzbogacić swoją wiedzę oraz rozwijać umiejętności w codziennym spędzaniu czasu  
z dziećmi. Mamy uczyły się jak kreatywnie i z pomysłem organizować dziecku zabawę , która 
będzie rozwijała jego sprawność fizyczną i psychiczną. W czasie zajęć mamy i dzieci 
zachęcane były do twórczego wykorzystania łatwo dostępnych materiałów i tworzenia 
wspólnych prac. Miały też możliwość podzielenia się doświadczeniem sukcesów i trudności 
w wychowywaniu dzieci. Celem pracy jest tworzenie i wzmacnianie więzi matka – dziecko. 
W 2 edycjach warsztatów łącznie wzięło udział 9 mam i 9 dzieci. 
 
6. Program pn.„Maminki”- to program wsparcia i pomocy dla kobiet samotnie 
wychowujących dzieci. 
Na ten środowiskowy program pomocy dla mam wychowujących dzieci, składają się 
różnorodne zajęcia: 

 grupowe zajęcia wykładowo –seminaryjne, 

 grupowe zajęcia dla dzieci, 

 grupowa praca warsztatowa dla  mam razem z dzieckiem, 

 pomoc pedagogiczna świadczona w środowisku domowym, 
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 konsultacje indywidualne, poradnictwo, 

 wyjścia i spotkanie integracyjne. 
Program adresowanych jest do rodzin w których występuje szereg różnorodnych dysfunkcji: 
bezradność życiowa, niski status społeczny i zawodowy, uzależnienie, współuzależnienie, 
doświadczenia związane z przemocą, przestępczość, brak oparcia społecznego. 
Program realizowany był w miesiącach II-VI oraz IX –XII oraz w okresie wakacyjnym 10 
rodzin objętych programem MAMINKI uczestniczyło w rodzinnym wyjeździe dla rodzin  
z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi w czasie którego realizowany był program 
profilaktyczno-korekcyjny. 
Do programu zgłoszono 14 środowisk tj 14 matek wychowujących 27 dzieci. Całość 
programu zrealizowało 12 matek, w tym tylko 4 z osiągnięciem zadowalającej poprawy. Trzy 
rodziny będą objęte pomocą asystenta rodziny, a pozostałe Panie złożyły deklaracje 
kontynuowania pracy w ramach innych programów: PROM i Warsztaty Umiejętności 
Wychowawczych. 
 
7. Program Rozwoju Osobistego Mam (PROM) – to program przeznaczony dla 
absolwentek programu „Maminki”. Ma na celu doskonalenie umiejętności wychowawczych  
i psychospołecznych. Jest kontynuacją i poszerzeniem programu Maminki, choć przy 
zdecydowanie zmniejszonej intensywności oddziaływań. Ograniczenie form pracy, 
zmniejszenie wymiaru jest zabiegiem celowym, służącym wykorzystywanie przez 
uczestników własnych, grupowych i środowiskowych zasobów. Praca w tej grupie zmierza 
do rozwijania idei samorządności i samopomocy. 
Zajęcia grupowe odbywają się 2 razy w miesiącu po 2 godziny i uzupełniane są 
konsultacjami indywidualnymi. Równolegle do pracy grupy mam odbywają się zajęcia 
opiekuńcze dla dzieci wzbogacone o elementy socjoterapii. Część zajęć odbywa się 
wspólnie dla całych rodzin to jest mam i dzieci. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia 
integracyjne organizowane z udziałem uczestników programu 5 razy do roku. W 2012 roku  
w PROM uczestniczyło w 13 kobiet i 22 dzieci. 
 
8. „Szkoła dla rodziców i opiekunów” - warsztaty umiejętności wychowawczych, 
adresowane są do rodziców, którzy mają trudności wychowawcze lub chcą rozwijać swoje 
kompetencje rodzicielskie. Głównymi jednak odbiorcami programu są rodzice kierowani 
przez pedagogów rodzinnych, kuratorów, asystentów rodziny, a więc rodzice z dużymi 
deficytami wychowawczymi. Warsztaty składają się z 10-ciu 2-godzinnych spotkań, w 
których biorą udział sami rodzice. By umożliwić uczestnictwo w zajęciach tym klientom, 
którzy na zajęcia muszą przyjść z dziećmi, zapewniona jest opieka pedagoga  
i wolontariuszy. 
W 2012 roku przeprowadzono 2 cykle zajęć: - opis w pkt 

 I cykl – realizowany w terminie 05.03 – 12.05.2012r., w którym uczestniczyło 13 osób 

 II cykl – realizowany w terminie 01.10 – 03.12.12r., w którym wzięło udział 11 osób. 
Łącznie w warsztatach umiejętności wychowawczych w 2012 roku wzięło udział 24 rodziców. 
Po zakończeniu warsztatów, celem wydłużenia oferowanych oddziaływań, stworzenia 
możliwości otrzymania wsparcia od innych rodziców, zaproponowano uczestnikom 
dołączenie do funkcjonującej  już grupy wsparcia. W tym celu zorganizowano wspólne 
wyjście integracyjne, służące poznaniu terapeutów prowadzących grupę wsparcia, 
zapoznanie się z programem zajęć. Dzieci miały możliwość wziąć udział we wspólnej 
zabawie. 
W efekcie do grupy wsparcia dla rodziców dołączyło 9 osób, 4 osoby systematycznie 
uczestniczyły w zajęciach. 
 
9. Program Wsparcia dla Rodzin (PWR). 
Program realizowany był w okresie od 01.02 do 12.12. 2012r. Składały się na niego: 
- grupa wsparcia dla rodziców z warsztatem umiejętności psychospołecznych, odbywająca 
się 2 razy w miesiącu w wymiarze 2 godzin, 
- konsultacje indywidualne dla rodziców , w wymiarze 3 godzin w miesiącu, 
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- zajęcia opiekuńcze dla dzieci, 
- spotkania integracyjne dla rodzin. 
Łącznie odbyło się 36 spotkań grupy wsparcia dla rodziców i 36 zajęć opiekuńczych dla 
dzieci. 27 godzin poświęconych zostało na konsultacje indywidualne dla rodzin, w czasie 
których odbywała się pogłębiona praca nad bieżącymi problemami osobistymi, rodzinnymi, 
wychowawczymi i problemami w relacjach grupowych. 
W okresie realizacji projektu odbyły się 3 imprezy integracyjne dla rodzin: 

 rejs statkiem 

 wycieczka do Centrum Nauki Kopernik 

 koncert w Filharmonii 
 W związku z zapotrzebowaniem sygnalizowanym przez uczestników grupy, 
dwukrotnie zorganizowane zostały weekendowe, profilaktyczne zajęcia warsztatowe 
poświęcone tematyce uzależnienia i współuzależnienia, w których wzięło udział 14 osób 
dorosłych, w tym czasie 18 dzieci miało zorganizowane zajęcia, polegające na wspólnej 
zabawie, grach i konkursach. 
 Pod koniec roku rodziny uczestniczące w programie wzięły udział w imprezie 
mikołajkowej przygotowanej przez Fundację Bankową im. L. Kronenberga i Stowarzyszenie 
W Pół Drogi. Impreza poprzedzona była pisaniem przez dzieci listów do św. Mikołaja.  
W czasie prowadzonej przez wolontariuszy, pracowników banku i stowarzyszenia, zabawy, 
dzieci otrzymały prezenty. 
 W 2012 roku w programie uczestniczyło łącznie 19 rodziców i 31 dzieci. Zwiększenie 
liczby odbiorców w porównaniu z ubiegłym rokiem było możliwe dzięki zmianie formuły grupy 
(wcześniej grupa miała charakter zamknięty, obecnie – otwarty).  Do grupy stałych 
uczestników dołączyły osoby, które ukończyły kolejny cykl warsztatów umiejętności 
wychowawczych. Nowe osoby pozytywnie wpłynęły na pracę i dynamikę grupy. Praca 
grupowa miała charakter psychoedukacyjny, jednak pojawiały się również na zajęciach 
tematy bardziej osobiste, które poruszały osoby, dłużej uczestniczące w spotkaniach. 
Zaowocowało to obserwowanym  w drugiej połowie roku spadkiem frekwencji. Być może 
forma pracy nastawiona na problemy osobiste była dla nowych osób była zbyt zagrażająca. 
W związku z tym,  planujemy w roku 2013 program grupy skoncentrować na zajęciach 
psychoedukacyjnych, bez łączenia jej z pracą indywidualną nad problemami osobistymi. 
Osoby zainteresowane tego typu pracą, będą mogły ją realizować w czasie konsultacji 
indywidualnych, bądź kierowane będą do innych placówek specjalizujących się w tego typu 
pracy. Planujemy również poprawić współpracę realizatorów programu z pracownikiem 
ośrodka, koordynującym realizację programu przez wprowadzenie systematycznych 
wspólnych spotkań. Spotkania te umożliwią lepszą wymianę informacji dotyczącą aktualnie 
pojawiających się problemów i trudności i wypracowanie programu ich przezwyciężenia. 
Realizatorzy programu będą o w/w sytuacjach pisać notatki i przekazywać koordynatorowi,  
a ten odpowiedniemu pracownikowi socjalnemu. 
 
10. Doradca wychowawczy – program swoją koncepcją zbliżony do asysty rodzinnej. 
Działania realizowane są w miejscu zamieszkania, polegają na udzielaniu poradnictwa 
pedagogicznego, pedagogizacji rodziców, rozwijaniu wpływu wychowawczego rodziców. 
Adresatami są rodziny mający trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 
Program realizowany był w okresie luty – maj. Objętych nim było 21 rodzin, z których ok. 
70% następnie zakwalifikowanych zostało do podjęcia współpracy z asystentami rodziny. 
 
11. Usługi wsparcia rodziny. Z uwagi na to ze ustawa o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej wprowadziła nową formę pomocy w formie usług opiekuńczych dla rodzin 
z dziećmi, po raz pierwszy w Ośrodku zorganizowano usługi: 
1) o charakterze opiekuńczym, w formie pomocy w prowadzania dzieci do szkół, przedszkoli, 
placówki terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Rodzice nie mogą sami realizować tej 
czynności z uwagi na stan zdrowia (zagrożona ciąża, niepełnosprawność, wielodzietność). 
Pomocy udzielono 4 rodzinom, obejmując usługą 6 dzieci. 
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2) specjalistycznej usługi opiekuńczej o charakterze terapeutycznym, w formie prowadzenie 
indywidualnych zajęć w domu, z dziećmi o szczególnych potrzebach np. ADHD, autyzm, 
Zespół Aspargera, niepełnosprawność intelektualna. Zajęcia są prowadzone w obecności 
rodziców. Pomocy w tej formie udzielono 9  dzieciom w 7 rodzinach, 
 
Z uwagi na brak wcześniejszych doświadczeń w tym zakresie, działania podjęto jako pilotaż, 
zapraszając do współpracy Towarzystwo Rozwijania Aktywności dzieci SZANSA, mające 
duże doświadczenie na polu pracy z dziećmi i młodzieżą o szczególnych potrzebach. Usługi 
prowadzone były w okresie październik – grudzień. Zamierzamy kontynuować je w I półroczu 
2013r. Z uwagi na bardzo wysokie koszty indywidualnej pomocy w miejscu zamieszkania,  
w następnym roku będziemy mogli objąć jedynie zbliżoną liczbę rodzin – 
najprawdopodobniej będzie to kontynuacja pracy rozpoczętej w 2012roku. 
 
12. Program wsparcia dla rodzin zastępczych. Program realizowany był od 2004 roku 
jako zadanie własne ośrodka. Z uwagi na wyraźne ulokowanie zadań wobec rodzin 
zastępczych na poziomie powiatu, co wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, od połowy 2012r. zadania to realizowane jest we współpracy  
z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie. Współpracę tę reguluje Porozumienie  
nr IDS/OPS/RZ/02/2012 zawartego w dniu 13.09.2012r. przez OPS i WCPR. Porozumienie 
zostało zawarte w ramach projektu WCPR „Integracja dla samodzielności” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Projekt będzie realizowany do 31 sierpnia 2013 roku. 
Łącznie w programie wsparcia rodzin zastępczych w 2012 roku wzięło udział 45 rodzin,  
w których wychowywanych jest 54 dzieci. Struktura rodzin przedstawia się następująco: 
 38 rodzin z 1 dzieckiem, 

   5 rodzin z 2 dzieci, 

   2 rodziny z 3 dzieci 

Na program wsparcia dla rodzin zastępczych w 2012r. składały się następujące działania: 
1) Sporządzanie opinii na wniosek sądu o spełnianiu warunków do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej. W związku z wejściem w życie w/w ustawy, zadanie to aktualnie 
w gestii WCPR. Mimo to sądy kierują do OPS pisma z prośbą o sporządzanie takich 
opinii. 
W pierwszych miesiącach 2012 roku sporządzono 5 opinii, a następnie informowano 
sąd o braku takiego uprawnienia, a pisma sądu kierowano do WCPR. Rodziny 
pozytywnie ocenione motywowano do uczestnictwa w programie dla rodzin 
zastępczych – 2 z nich skorzystały z oferty wsparcia realizowanej przez Ośrodek. 

2) Klub „Serce na dłoni” - spotkania samopomocowe o charakterze „klubowym”,  
w czasie których obok integracji, prowadzone są zajęcia edukacyjne w formie mini 
wykładów, co następnie jest punktem wyjścia do dyskusji, mających na celu 
podzielenie się bieżącymi sprawami, problemami, możliwa jest wymiana 
doświadczeń, udzielenie wsparcia. Zajęcia te prowadzone są przez specjalistów 
OPS, a od czasu zawarcia Porozumienia, prowadzone przy współpracy psychologa 
zatrudnionego przez WCPR. Dotyczą one różnych zagadnień związanych:  
z potrzebami i rozwojem dziecka, relacjami w rodzinie i społeczeństwie, zdrowiem, 
nauką, itp. 
W zajęciach prowadzonych w ramach Klubu uczestniczyło w 2012r. 45 rodzin. 
Dodatkowo w 2012r. zorganizowano Zajęcia edukacyjno-warsztatowe na temat 
seksualności dzieci i młodzieży, adresowane do rodziców zastępczych, 
prowadzone przez seksuologa, pracującego w OPS jako wolontariusz. W zajęciach 
wzięło udział 7 osób. 

3) Klubik „Serce na dłoni”- zajęcia dla dzieci organizowane w czasie trwania spotkań 
klubowych dla dorosłych. Uczestniczyło w nich 40 dzieci. 

4) Indywidualna pomoc w nauce dla dzieci wychowujących się w rodzinach 
zastępczych świadczona przez wolontariuszy – skorzystało z niej 50 dzieci. 
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5) „Rodzina na co dzień i od święta”- szereg spotkań, uroczystości, imprez mających 
na celu integrację rodzin, klubu jako całości oraz modelowanie zdrowego, aktywnego 
stylu życia. W 2012r.zorganizowano: 
- ostatkowy bal przebierańców wraz z konkursem na najciekawszy, samodzielnie 
wykonany strój, 
- spotkanie Wielkanocne dla uczestników Klubu, 
- festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowany w Ogródku, 
-Jordanowskim z udziałem artystów cyrkowych, 
- rodzinne wyjście do Centrum Nauki Kopernik, 
- spotkanie mikołajkowe ze wspólnym wykonywaniem maskotek, 
- spotkanie Wigilijne, 
- udział członków Klubu w Wolskim Korowodzie, imprezie organizowanej przez 
instytucje i organizacje pomocowe, połączony z przygotowaniem przez rodziny 
poczęstunku - własnoręcznie przygotowanego smalcu. 

6) Warsztaty terapeutyczno-teatralne – realizowane w ramach projektu WCPR, 
polegające na pracy z rodzinami nad przygotowaniem i wystawieniem inscenizacji 
teatralnej na podstawie bajki terapeutycznej. Tematyka bajki dotyczy problemu 
współuzależnienia, z którym często borykają się rodziny zastępcze.  
W przygotowaniach uczestniczą całe rodziny – dzieci i rodzice zastępczy – wspólnie 
tworzą scenariusz, scenografię, pracują nad rolą. Praca nad przedstawieniem będzie 
kontynuowana w 2014 roku do Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, kiedy 
przedstawienie zostanie wystawione na scenie Domu Kultury. 
W 2012r. w zajęciach wzięło udział 14 rodzin, w tym 8 systematycznie. Liczba dzieci 
uczestniczących w zajęciach – 15, systematycznie – 8. 

7)  Poradnictwo indywidualne – do tego roku rodziny miały możliwość korzystania  
z indywidualnych konsultacji pedagogicznych i psychologicznych świadczonych przez 
pracowników Działu. 

Wydaje się zasadne kontynuowanie tego typu pracy na rzecz rodzin zastępczych, gdyż sam 
udział w zajęciach psychoedukacyjnych nie jest wystarczający w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych, czy też rodzinnych. Rodziny te wymagają wsparcia i pomocy, by móc 
dobrze pełnić swoje funkcje opiekuńczo-wychowawcze. Często uwikłane są w trudne relacje 
ze swoimi dorosłymi już dziećmi, które nie sprawdziły się w roli rodziców. 
Praca z rodzinami naturalnymi nad tym, by w przyszłości mogły przejąć opiekę nad dziećmi 
nie będzie przynosiła efektów bez równoległej pracy z rodzinami zastępczymi. Wydaje się 
więc istotne wypracowanie współpracy z koordynatorami pracującymi z rodzinami 
zastępczymi z ramienia WCPR i specjalistami OPS, wspierającymi rodziny naturalne. 
 
Tabela przedstawia programy na rzecz dziecka i rodziny, realizowane w Dziale Wsparcia i 
Pomocy Rodzinie. 

lp Nazwa programu Liczba 
rodzin 

Czas trwania Forma 
oddziaływania 

 
1 
 
 

Rodzina pod 
specjalnym 
nadzorem 

interwencja 82 Działanie ciągłe Działanie 
interwencyjne, 
krótkotrwałe  
 

monitorowanie 167 Długotrwałe 
oddziaływanie 

2 Praca z rodziną 
naturalną, dzieci 
przebywających w 
pieczy zastępczej  

 
instytucjonalnej 

39 Cały rok Długotrwała 
pomoc 

rodzinnej 24 

3 Asysta rodzinna 69 Od maja do końca 
roku 

Długotrwała 
pomoc 

4 „Odpowiedzialna mama 72 Cały rok Długotrwała 
pomoc 

5 Warsztaty „Zabawa, mama i ja” 9 2 edycje  Wsparcie plus 
szkolenie 
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6 „Maminki” program dla mam 14 Luty-grudzień z 
wyłączeniem 
wakacji 

Długotrwała 
pomoc 

7 PROM – program dla mam 13 Luty-grudzień z 
wyłączeniem 
wakacji 

Długotrwała 
pomoc 

8 „Szkoła dla rodziców i opiekunów” - 
WUW 

24 2 edycja po 10 
spotkań 

Wsparcie plus 
szkolenie 

9 Grupa wsparcia dla rodziców 19 Luty-grudzień z 
wyłączeniem 
wakacji 

Długotrwała 
pomoc- 
wsparcie 

10 Program „Doradca wychowawczy 21 Luty - maj Długotrwała 
pomoc 

11 Usługi opiekuńcze 
dla rodzin z 
dziećmi 
 
 

 
opiekuńcze 

4 Październik-  
grudzień 

Długotrwała 
pomoc 

specjalistyczne 7 

12 Program dla rodzin zastępczych 45 Styczeń – grudzień 
z wyłączeniem 
wakacji 

Długotrwała 
pomoc 

 

6.2. DZIAŁANIA UZUPEŁNIAJĄCE I WZMACNIAJĄCE EFEKTY PROWADZONYCH 
PROGRAMÓW DLA RODZIN. 

1. Usługa edukacyjno-doradcza dla rodziców wychowujących dzieci z Zespołem Aspergera  
i zaburzeniami pokrewnymi oraz pracowników OPS pracujących z osobami z Zespołem 
Aspergera. 
Realizatorem zajęć było Stowarzyszenie Niegrzeczne Dzieci. Szkolenie odbyło się w dwóch 
grupach, w których uczestniczyli pracownicy ośrodka i klienci, czyli rodziny wychowujące 
dzieci z Zespołem Aspergera. Zajęcia grupowe miały charakter warsztatowy. Rodziny 
zainteresowane uzyskaniem porady indywidualnej i uzyskaniem wskazówek dotyczących 
dalszego postępowania z dzieckiem skorzystały z konsultacji indywidualnej. 
Łącznie w zajęciach grupowych wzięły udział 32 osoby. 
 
2. Wakacyjne wyjazdy rodzinne. 
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola po pozytywnych doświadczeniach z lat 
ubiegłych wspólnie z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia zorganizował wyjazdy 
profilaktyczne dla rodzin. Celem wyjazdów jest pogłębianie, doskonalenie umiejętności 
wychowawczych, poprawa relacji w rodzinie, a także rodzinny wypoczynek, rekreacja  
i zabawa. Osoby zakwalifikowane na wyjazd, przez całych rok uczestniczyły w różnych 
programach dla rodzin, organizowanych i realizowanych przez pracowników Ośrodka. 
W czasie trwania turnusów odbyło się szereg grupowych i rodzinnych zajęć oraz 
indywidualnych spotkań, swą treścią, formą dostosowanych do potrzeb i oczekiwań 
wszystkich uczestników, a także warunków turystycznych. Na tych rodzinnych wczasach, 
rodzice i ich dzieci, mieli możliwość trenowania umiejętności, jakie nabywali w ciągu roku na 
zajęciach warsztatowych. 

 
Poniższa tabela przedstawia  zorganizowane w 2012r. wyjazdy rodzinne. 

Odbiorcy organizator Realizator  miejsce Czas 
trwani
a 

Liczba 
uczestnik
ów 
dorosłych 

Liczba 
dzieci 

Rodziny pełne 
wieloproblemowe 
uczestniczące w 
programach 
indywidualnych 

WSSiZ Fundacja 
MEDERI 

Ośrodek 
Szkoleniowo-
wypoczynkow
y w Marózie 

12 dni 12 18 
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1Rodziny 
niepełne 

WSSiZ Ośrodek 
Pracy  
z Rodziną 
„Reintegracja
” 

Ośrodek 
Szkoleniowo-
wypoczynkow
y w Marózie 

12 dni 11  
 

15 

Rodziny 
doświadczające 
przemocy 

WSSiZ Firma: Usługi 
Psychologicz
ne- Bożena 
Doroszewska 

Ośrodek 
Szkoleniowo-
wypoczynkow
y w Marózie 

12 dni 12 
 

13 

łącznie - - -  35 46 

 
3. Program profilaktyki krzywdzenia małych dzieci „Dobry Rodzic – Dobry Start”. 
W 2012 roku Fundacja Dzieci Niczyje objęła Programem Dzielnicę Wolę. Ten edukacyjno – 
profilaktyczny Program realizowany przez FDN we współpracy z Urzędem Miasta st. 
Warszawa, jest od kilku lat wdrażany w całej Warszawie. Polega na współpracy 
dzielnicowych placówek: ochrony zdrowia, ośrodka pomocy społecznej i żłobków. Z uwagi na 
formułowane przez lokalną ochronę zdrowia trudności o charakterze prawnym podpisanie  
o współpracy w ramach programu był odwlekane i w konsekwencji podpisane dopiero  
w październiku i to bez udziału ochrony zdrowia. A zatem na terenie dzielnicy program 
będzie realizowany tylko częściowo tj przez Ośrodek Pomocy Społecznej, żłobki i FDN. 
 
4. ”Lato w OPS” – zajęcia opiekuńcze dla dzieci z rodzin objętych całorocznymi programami. 
Już drugi raz w okresie wakacji w Ośrodku zorganizowano zajęcia opiekuńcze dla dzieci 
wieku przedszkolnym. Jest to odpowiedź na zgłaszane przez klientów potrzeby. Dzieci 
uczestniczące w zajęciach nie uczęszczają do przedszkoli ich matki nie pracują i nie mają 
możliwości stworzenia kontaktów w grupie rówieśniczej. Zajęcia prowadzone były przez 
pedagoga i w okresie 1 lipca – 15 sierpnia. W wymiarze 4 x 3 godziny. Zajęcia były 
przygotowane i prowadzone przez pedagoga ze wsparciem wolontariuszy i studentów 
odbywających praktyki. W zajęciach uczestniczyło 12 dzieci oraz w kilku spotkaniach 
poświęcanych wzmacnianiu więzi brały udział także mamy. 
 
5. Udział w lokalnych działaniach na rzecz rodzin. 
3 czerwca 2012r. pracownicy i wolontariusze Ośrodka Pomocy Społecznej włączyli się  
w organizację dzielnicowej imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka. Koordynatorem był 
Wydział Kultury. 
20 maja 2012r. pracownicy i wolontariusze Ośrodka brali udział w Wolskim Korowodzie – 
plenerowej imprezie mającej na celu prezentacje dzielnicowej oferty pomocowej. 
Obie imprezy odbyły się w weekendy w amfiteatrze i parku im. Sowińskiego  
ul. Elekcyjna 17. OPS wystawił stoisko – Punkt Poradnictwa Rodzinnego oraz zorganizował 
gry i zabawy sprawnościowe dla dzieci i całych rodzin. 

 
6. Organizacja spotkań mikołajkowych i świątecznych dla dzieci i rodzin objętych wsparciem 
OPS. 
W okresie przedświątecznym pracownicy nawiązali współpracę z organizacjami 
pozarządowymi i przy ich wsparciu oraz własnemu zaangażowaniu zorganizowano szereg 
spotkań i zabaw mikołajkowych. 

 
Tabela zawiera wykaz imprez zorganizowanych w grudniu 2012r. dla rodzin korzystających  
z usług wsparcia rodziny . 

Rodzaj imprezy uczestnicy Źródło finansowania 
Zabawa mikołajkowa (i paczki 
świąteczne) dla dzieci z rodzin 
objętych pomocą asystenta 

140 dzieci wraz z rodzicami 
wzięło udział w zabawie, 
wszystkie dzieci otrzymały 
paczki świąteczne 

OPS, Fundacja Bankowa  
im.L. Kronenberga 

Warsztaty świąteczne dla 
dzieci oraz prezenty dla dzieci 

28 dzieci  (uczestników 
Programu Wsparcia dla 
rodzin)  

Fundacja Bankowa  
im. L. Kronenberga 
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Warsztaty mikołajkowe 24 dzieci i 17 uczestniczek 
Programu Wsparcia i Pomocy 
dla Mam i PROM  

Wolontariat uczniowski z 
Zespołu Szkół Specjalnych Nr 
101 ul. Karolkowa 56 

Paczki świąteczne dla dzieci 299 dzieci z rodzin objętych 
wsparciem DWPR  

Wolontariat uczniowski ze 
Społecznego  LO  
ul. Zawiszy 13 

8 spotkań wigilijnych dla 
uczestników grupowych form 
wsparcia 

 Łącznie 113 uczestników grup 
wsparcia, w tym 73 dorosłych i 
40 dzieci  

OPS, Fundacja Bankowa  
im.L. Kronenberga 

Spotkanie wigilijne, , warsztat 
ozdób świątecznych, paczki 
świąteczne 

 
21 dorosłych uczestników 
Klubu Rodzin Zastępczych i 22 
dzieci 

WCPR, OPS, Fundacja 
Bankowa  
im.L. Kronenberga 

Świąteczne paczki dla rodzin 
objętych pomocą OPS 

6 rodzin dotkniętych 
ubóstwem, w tym 23 dzieci  

Fundacja Dla Dobra Dziecka 
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7. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY I UZALEŻNIEŃ. 

7.1. „RODZINA BEZ PRZEMOCY”- PROGRAM WSPARCIA I POMOCY DLA OSÓB 
DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY: 

Pomoc udzielana indywidualnie osobom doznającym przemocy ma na celu przerwanie 
izolacji społecznej i emocjonalnej, dostarczanie wiedzy na temat problemów związanych  
z przemocą, zachęcanie do uczestnictwa w grupie. Pomoc udzielana jest na dwóch 
poziomach: interwencyjnym i długotrwałego wsparcia i pomocy psychologicznej. 

 
działanie 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Konsultacje indywidualne
* 

745 568 413 475 251 115 

Liczba osób 330 187 180 168 119 65 

Procedura „Niebieskiej Karty”  88 41 29 45 8 21 

 
* Ogółem udzielono 745 konsultacji 330 osobom w tym: 
- 191 konsultacji indywidualnych psychologa, 
- 59 konsultacje psychologa w środowisku u klientów, 
- 296 konsultacji st. specjalisty pracy z rodziną, w tym 42 konsultacje wobec osób 
stosujących przemoc, 
- 160 interwencji i konsultacje st. specjalisty pracy z rodziną w środowisku w sprawach osób 
doświadczających i stosujących przemoc, 
- 39 – konsultacje dotyczące problematyki dzieci wychowujących się w rodzinach dotkniętych 
przemocą. 

 
** Procedura Niebieskiej Karty: W 2012 roku, związku z występowaniem przemocy  
w rodzinie w 88 przypadkach wdrożono procedurę Niebieskiej Karty w tym 80 kobiet i 4 
mężczyzn, 14 dzieci ( w jednej NK może być wskazanych więcej niż jedna osoba doznająca 
przemocy). 
Wśród ofiar jest 22 osób po 60 r. ż. 
W założonych Niebieskich Kartach wskazano 92 sprawców przemocy (w tym 75 mężczyzn 
i 17 kobiet). Zgodnie z procedurą wszystkie Niebieskie Karty, zostały przekazane do 
Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. 
 
Pomoc grupowa  
Praca z osobami doświadczającymi przemowy w formach grupowych ma na celu: 

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

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

 edukacja związana z problematyką przemocy w rodzinie, 

 zapobieganie transmisji przemocy, 

 dzielenie się doświadczeniem w pokonywaniu trudności życiowych, 

 przeciwdziałanie lub pomoc w wyjściu z „bezradności”, 

 uczenie się nowych zachowań wobec sprawcy, obrona swoich praw, 

 pomoc w odbudowywaniu własnej mocy sprawczej, poczucia własnej wartości, 

 udzielanie wsparcia, pomoc w lepszym rozumieniu siebie i innych, 

 doświadczenie zrozumienia i wspólne szukanie rozwiązań zgłaszanych problemów, 

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

 
W 2012 w ramach programu wsparcia o pomocy dla osób doświadczających przemocy 
prowadzone były cztery grupy: 
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1) Grupa Interwencyjna „Rodzina bez przemocy”- 2,5 godzinne spotkania odbywają się 
1x tygodniu, przez cały rok z przerwą wakacyjną w miesiącach lipiec - sierpień. 
Uczestniczyło w nich 30 osób; na spotkaniu średnio uczestniczyło 8-10 osób. 
Z uwagi na uczestnictwo w zajęciach kobiet wychowujących małe dzieci równolegle 
prowadzone są zajęcia opiekuńcze. W zajęciach dla dzieci w ciągu 2012 roku uczestniczyło 
19 dzieci w wieku od 1,5 roku do 10 lat w tym dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. 
Średnio na każdych zajęciach jest 6-8 dzieci. Praca zatrudnionego pedagoga wspierana była 
przez wolontariuszy. 
 
2) Grupa korekcyjno - adaptacyjna dla osób doznających  przemocy –  3-godzinne zajęcia 
odbywają się 1x tygodniu, przez cały rok z przerwą wakacyjną w miesiącach lipiec - sierpień. 
Uczestniczyło 12 osób. 
 
3) Grupa wsparcia dla seniorów doświadczających przemocy, w ramach 
przedstawionego poniżej programu „Starszy Pan, Starsza Pani”. Spotkania odbywają się raz 
w tygodniu po 2 godz. ,przez cały rok łącznie z wakacjami. W 2012r odbyło się 47 spotkań, 
do grupy zapisanych było 24 osób 21 kobiet i 3 mężczyzn. W spotkaniach uczestniczyło 
średnio 6-8 osób. 
 
4) Grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy z elementami edukacyjnymi. 
Powstała we wrześniu 2012 r. w związku z rosnącą liczbą kobiet zakwalifikowanych  
i chcących pracować w grupie. To rosnące zainteresowanie szukaniem pomocy w OPS 
związane jest z prowadzeniem procedury Niebieskiej Karty. Uczestniczkami tej grupy są 
kobiety nie pracujące, sprawujące opieką nad bardzo małymi dziećmi (zajęcia odbywają się 
w każdy piątek w godz. 12.00-14.00). W tym okresie (od IX-XII) odbyło się 13 spotkań, do 
grupy było zapisanych 23 kobiety, średnio w zajęciach uczestniczy 7-10 kobiet. 
Równolegle zapewniona jest opieka nad dziećmi. Do grupy zapisanych jest 14 dzieci. 
Średnio w zajęciach uczestniczy 5 dzieci. Są to dzieci nie korzystające ze żłobka, 
przedszkola, których matki nie mają możliwości zapewnić innej opieki w związku z trudną 
sytuacją. 
Dodatkowo – dla klientek biorących udział w grupach wsparcia, zgłaszających trudności  
z funkcjonowaniem dzieci w związku z problemem przemocy w rodzinie oraz będących  
w konflikcie około rozwodowym, zorganizowaliśmy możliwość konsultacji dla dzieci. 
Podjęliśmy współpracę ze specjalistą Fundacji Dzieci Niczyje, w wyniku czego mogliśmy 
zaoferować klientkom doznającym przemocy, pomoc psychologiczną dla nich oraz dla dzieci, 
jak również w trakcie zajęć grupowych odbyły się wykłady tematyczne dot. przemocy wobec 
dzieci. 
W sumie odbyło się 39 konsultacji indywidualnych (dla kobiet i dzieci) oraz po 2 wykłady dla 
dwóch grup osób doświadczających przemocy. 
Należy zaznaczyć, że oferta pracy grupowej dla kobiet doświadczających przemocy, przy 
jednoczesnym zapewnieniu opieki nad dziećmi jest oferta deficytową w Warszawie. 

 
Wśród działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na specjalną uwagę  

i wyodrębnienie zasługuje: 
Program przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych – pn. „Starszy Pan, 
Starsza Pani” – jest to unikatowa, specjalistyczna oferta. Zaobserwowana przed kilku laty 
przez pracowników Ośrodka potrzeba wyodrębnienia tego programu z uwagi na specyficzne 
problemy i sposób pracy, znalazła potwierdzenie w analizie Niebieskich Kart. W dzielnicy 
Wola ok. 25% Niebieskich Kart jest zakładane dla osób powyżej 60 r.ż 
W 2012 w programie „Starszy Pan, Starsza Pani” wzięło udział 64 seniorów. 
 
Cele programu dla osób starszych doświadczających przemocy: 
- podniesienie bezpieczeństwa, 
- podejmowania interwencji w swojej obronie (wzywanie Policji, procedura Niebieskiej Karty, 
pomoc prawna – poznanie procedur sądowych), 
- uczenie się nowych zachowań wobec sprawcy przemocy, 
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 nauka mówienia o sobie i swoich trudnych problemach domowych, 

 motywowanie do działania, 

 podniesienie jakości życia. 
 

Program “Starszy Pan, Starsza Pani” obejmuje: 
 Diagnozę sytuacji osoby starszej 
 Wypracowanie (wspólnie z pracownikiem socjalnym) planu pomocy dla 
indywidualnego przypadku 
 Edukację osób starszych co do umiejętności radzenia sobie w sytuacji przemocy 
(aspekt psychologiczny, socjalny, prawny) 
 Pomoc osobom starszym w odzyskaniu sił, aktywności życiowej oraz zdolności do 
obrony własnych praw oraz stabilizacji życiowej 
 Współpracę specjalistów w sprawie przeciwdziałania przemocy wobec osób 
starszych 
 Interwencje w środowisku 
 Uczestnictwo w grupie wsparcia „Starszy Pani, Starsza Pani” 
 Pomoc asystenta osoby starszej doznającej przemocy udzielana w miejscu 
zamieszkania 

  
W 2012 roku dzięki dofinansowaniu Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia 

kontynuowano zainicjowany w 2011 roku program indywidualnej pomocy udzielanej  
w miejscu zamieszkania pn. „Asystent osoby starszej doświadczającej przemocy”. 
Programem zostało objętych 16 osób (w tym 14 kobiet i 2 mężczyzn). Program był 
realizowany w dwóch częściach: 
Pierwsza część w okresie od II-VI 2012 r. - w programie objęto pomocą 7 kobiet. 
Druga część od VIII- XII 2012r. – objęto wsparciem 7 kobiet i 2 mężczyzn (u dwóch klientek 
była to kontynuacja oraz pomocą zostało objęte małżeństwo). 
Działania podejmowane przez asystentów w ramach projektu: 

1. Wsparcie psychologiczne, organizacja spraw domowych w kierunku wzrostu 
bezpieczeństwa 

2. Rozmowy z rodziną zamieszkującą i niezamieszkującą, osobami stosującymi 
przemoc 

3. Podjęto kontakty z następującymi instytucjami: 
 Policja 
 Ośrodki wsparcia dla osób starszych 
 Udział w konsultacjach z prawnikami 
 Placówki służby zdrowia 
 Kuratorzy Sądowi 
4. Pomoc w przygotowaniu pism, przygotowanie do spraw sądowych 

 
 W 2012 roku zespół pracowników realizujących Program przeciwdziałania przemocy 
wobec osób starszych – pn. „Starszy Pan, Starsza Pani” otrzymał wyróżnienie Wojewody 
Mazowieckiego w kategorii: Pomoc i opieka nad osobami starszymi. 
 
 Ważną inicjatywą i owocnym działaniem w 2012 roku było poddanie prowadzonych  
w Ośrodku programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ewaluacji 
zewnętrznej. Ośrodek podjął współpracę z Instytutem Polityki Społecznej Uniwersytetu 
Warszawskiego, która m. in polegała na przeprowadzeniu ewaluacji programów dla rodzin. 
Badanie  przeprowadzili w ramach ćwiczeń studenci I roku II stopnia kierunku Nauki  
o Rodzinie pod kierunkiem dr Małgorzaty Ołdak. Ośrodek otrzymał w wyniku tej współpracy 
raporty z badań ewaluacyjnych, będących podstawą podjęcia decyzji o wprowadzeniu 
modyfikacji merytorycznych, organizacyjnych dotyczących programów lub ich elementów.  
Program w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizuje wysoko wykwalifikowana 
kadra. W 2012r. kolejne dwie osoby otrzymały certyfikat specjalisty ds. przeciwdziałania 
przemocy. Obecnie w Ośrodku  pracuje 5 certyfikowanych specjalistów 
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Zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ośrodek realizuje szereg 
działań związanych z pracami Zespołu Interdyscyplinarnego. W przypadku Dzielnicy Wola są 
to : 

OPS zgodnie z ustawą zobowiązany jest do zapewnienia obsługi administracyjnej 
Dział Wsparcia i Pomocy Rodzinie OPS jest siedzibą Zespołu interdyscyplinarnego  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wola m. st. Warszawy 
Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego jest pracownik OPS. 
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi 11 pracowników OPS, z czego 9 osób 

pełni rolę liderów grup roboczych. 
W związku z tym prace związane z realizacją zadań Zespołu Interdyscyplinarnego  
w zdecydowanej większości wykonywane są przez pracowników Ośrodka. 
W dniu 28 stycznia 2013r. Przewodnicząca Zespołu przekazała do Burmistrza dzielnicy Wola 
sprawozdanie za 2012 rok, z prośbą o akceptację, które następnie zostało złożone  
do Prezydenta m. st. Warszawy. 
Oto wybrane ze sprawozdania dane, obrazujące zakres działań prowadzonych przez 
pracowników OPS: 

 Niebieskie Karty. 
Liczba Niebieskich Kart które wpłynęły do przewodniczącego ZI – 253 ( w tym 88 
wypełnionych przez pracowników OPS) 

 Liczba rodzin objętych procedurą Niebieskie Karty: 245 

 Liczba ofiar przemocy w rodzinie wskazanych w ramach procedury Niebieskie Karty: 
ogółem: 437 w tym: 
- osoby dorosłe: 238, w tym kobiety:223, mężczyźni: 15 
- dzieci: -199 

 Liczba Niebieskich Kart wypełnionych dla dzieci:13 kart dla 21 dzieci 

 Liczba sprawców przemocy w rodzinie wskazanych w ramach procedury Niebieskie 
Karty: 
ogółem: 260 w tym: 
osoby dorosłe: 260, w tym kobiety: 30, mężczyźni: 230 
dzieci – 0 

 
W przypadku każdej Niebieskiej Karty, która jest wypełniona przez pracownika innej instytucji 
niż OPS (165 takich NK), pracownik OPS jest zobowiązany niezwłocznie nawiązać kontakt  
i udzielić pomocy zgodnie z kompetencjami. 
Wszystkie Niebieskie Karty są opiniowane przez podzespół, w skład którego wchodzi  
2 pracowników OPS. Ich zadaniem jest wnikliwe zapoznanie się z każdą Niebieską Kartą, 
poszerzenie wiedzy o środowisku o dane będące w posiadaniu OPS i podjęcie decyzji  
o dalszym procedowaniu NK. 
 

 Grupy robocze. 
 Liczba grup roboczych powołanych w okresie sprawozdawczym: 97 
 liczba grup roboczych działających w okresie sprawozdawczym: 120 
 liczba rodzin objętych pomocą grup roboczych: 120 
 liczba spotkań grup roboczych: 393, 
 liczb osób w grupach roboczych - 174, 

 
Spotkania grup roboczych odbywają się w siedzibie Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie,  
co wymagało wprowadzenia zmian w organizacji pracy Działu. Logistykę i obsługę 
uczestników grup roboczych zapewniają pracownicy Działu. 
Pracownicy OPS uczestniczyli we wszystkich spotkaniach grup roboczych (393) , a ok. 85 % 
spotkań było przez nich  prowadzone. 

 

 Podzespół Doradczo – Interwencyjny. To podzespół wydzielony w strukturze Zespołu 
Interdyscyplinarnego, którego zadaniem jest m.in. monitorowanie sytuacji  
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w środowiskach, w których nie powołano grup roboczych. W 2012 roku odbyło się 9 
spotkań tego podzespołu. W każdym uczestniczyło 2 pracowników OPS. Na każdym 
spotkaniu omawianych było średnio 25 rodzin. Wszystkie (ok. 150) środowiska na 
zalecenie Zespołu Interdyscyplinarnego były monitorowane przez pracowników OPS. 

 Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego. W 2012 roku odbyło się 5 posiedzeń. 
Zadania w tym związane: Przewodnicząca – przygotowanie, prowadzenie, 
Członkowie – udział, Pracownik biurowy ZI – sprawy organizacyjne i porządkowe, 
protokołowanie. 

 Pracownicy OPS, będący członkami Zespołu Interdyscyplinarnego, brali udział jako 
jego reprezentanci w następujących wydarzeniach: 

o Projekt pt „Skuteczny Zespół Interdyscyplinarny w dużym mieście „ –projekt 
wspierany przez MPiPS. 2-dniowe seminarium w Poznaniu. Wystąpienie - 
prezentacja dobrych praktyk oraz udział w pracach nad rekomendowaniem 
zmian w ustawie i rozporządzeniu. 

o Konferencja „Przemoc wobec Kobiet„ zorganizowana przez Kancelarię Prezes 
Rady Ministrów w ramach projektu „Rząd równych szans – administracja 
wobec dyskryminacji” –wystąpienie Przewodniczącej ZI prezentujące lokalne 
rozwiązania budowania systemu przeciwdziałania przemocy w tym 
organizacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego. 

o IX Konferencja Naukowa Fundacji Mederi – „Zaniedbywanie dzieci, jako 
najczęstsza forma krzywdzenia dzieci”. Wystąpienie Przewodniczącej – 
prezentacja dobrych praktyk współpracy z ochroną zdrowia. 

o Seminarium szkoleniowe organizowane przez Wydział Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy 
dla Przewodniczących i Członków Zespołów Interdyscyplinarnych w Mieście 
Stołecznym Warszawa. Wystąpienie -prezentacja przyjętej koncepcji 
organizacji pracy Zespołu Interdyscyplinarnego Dzielnicy Wola. 

 
Działania podejmowane w związku z pracami Zespołu Interdyscyplinarnego stanowią bardzo 
poważne obciążenie finansowe, lokalowe, organizacyjne oraz kadrowe Ośrodka. 

 

7.2. PROGRAM WSPARCIA I POMOCY DLA OSÓB Z PROBLEMAMI UZALEŻNIENIA ORAZ 
CZŁONKÓW ICH RODZIN, tj.: osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych. 

Pomoc udzielana indywidualnie 
 liczba konsultacji dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin – 418 na 

rzecz 143 osób ( w 2011r.- 328, 2010 roku – 351,w 2009 – 354, w 2008- 348, w 2007 - 
288) w tym 68 w miejscu zamieszkania osoby uzależnionej, 

 długotrwałym wsparciem i pomocą psychologiczną – 111, 

 jednorazową konsultacją dotycząca zobowiązania leczenie odwykowego – 7, 

 liczba klientów pierwszorazowych – 80 osób, z czego ¾ skierowali pracownicy OPS 
(pracownicy socjalni i specjaliści innych komórek OPS) zaś ¼ to osoby skierowane przez 
Policję, kuratorów sądowych, pedagogów szkolnych. 

Pomoc udzielana w formach grupowych 

 Grupa wsparcia dla osób z problemem alkoholowym (głównie klientów OPS); 
prowadzona cały rok bez przerwy wakacyjnej; 2 godzinne zajęcia odbywają się 2 x 
tygodniu. W 2012 roku uczestniczyło 82 osób (w 2011r. – 87, w 2010-104, w 2009 – 89). 
Jednorazowo na spotkaniu ok. 20 osób. 

 Grupa II (rozwoju osobistego) dla osób z problemem alkoholowym, które mają co 
najmniej 6 miesięczny okres abstynencji. Zajęcia odbywały 1 x tygodniu. W 2012r. 
uczestniczyło 12 ( w 2011r. – 11, w 2010- 12, w 2009 - 6 osób). 

 Grupa wsparcia dla rodzin (współuzależnionych) – 2 godzinne spotkanie grupowe 1 x 
tyg. Uczestniczyło 16 osób. W bieżącym roku poszerzono zakres form pracy z grupą o 
tańce integracyjne. Wpłynęło to pozytywnie na integrację grupy, odkrywanie przez 
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uczestniczki nowych form wypowiedzi, ekspresji oraz relaksu. Uczestniczki grupy 
korzystają z oferty realizowanej w Klubie Abstynenckim KAROL. 

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

Celem organizacji zajęć klubowych jest: 
 Podtrzymanie procesu trzeźwienia 
 Poprawa funkcjonowania osób uzależnionych w życiu rodzinnym i społecznym. 

Cele szczegółowe: 

 Propagowanie trzeźwych postaw w środowisku lokalnym. 

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

 integracja członków grupy. 

 nawiązywanie kontaktów z innymi środowiskami abstynenckimi. 

 Trening umiejętności społecznych. 

 Wdrażanie do samopomocy. 
Metody pracy: mini wykład, poradnictwo, praca w małych grupach, dyskusja, debaty „za i 
przeciw”, organizacja spotkań towarzyskich (gry stolikowe, świetlicowe, rodzinne, oglądanie 
filmów, programów społecznych, sportowych itp. organizacja imprez rekreacyjnych, 
wypoczynkowych, sportowych, udział w imprezach kulturalnych. 
W 2012 roku w zajęciach sobotnich uczestniczyło 37 osoby, w tym 13 pierwszorazowych. 
Program jest prowadzony przy współpracy i dofinansowaniu przez Wydział Spraw 
Społecznych i Zdrowia ze środków na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.  
Dodatkową ofertą dla członków Klubu i osób uczestniczących w obu ww. grupach jest 
możliwość uczestniczenia w imprezach, które mają na celu wzmacnianie postaw 
trzeźwościowych, modelowanie zdrowego, aktywnego, sprzyjającego zachowaniu 
abstynencji stylu życia. Uczestnicy maja okazję trenowania umiejętności nabywanych  
w czasie zajęć grupowych i klubowych, a także poznania i integracji z innymi klubami 
abstynenckimi działającymi w Warszawie. W 2012 roku zorganizowano wiele różnych 
działań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, rekreacyjnych, sportowym, integracyjnym, 
wśród których do najważniejszych zaliczyć można: 

 Piknik rodzinny na Bemowie .– impreza integracyjna dla osób uczęszczających 
do klubu, na grupę wsparcia i na grupę dla współuzależnionych. 

 Spotkanie z okazji VII rocznicy Klubu. 

 Ogólnopolski Zlot Rodzin Abstynenckich – Tatry 2012. 

 Wyjście edukacyjne – „spacerkiem po wolskich cmentarzach” 

 Wycieczka – majówka w Powsinie – zwiedzanie Ogrodu Botanicznego w czasie 
kwitnienia magnolii 

 Udział w imprezach innych klubów warszawskich 

 Spotkania świąteczne: Wielkanoc, Wigilia 
 
 Od 5 lat utrzymujemy niezmienioną ofertę dla osób uzależnionych i ich rodzin. Jeśli 
chodzi o liczbę osób korzystających – utrzymuje się podobny poziom, przy czym 
obserwujemy wzrost liczby osób utrzymujących dłuższą abstynencję i dłużej pozostających 
w programie. 
 Z uwagi na zwiększony w 2012 roku zakres działań w obszarze pracy z rodzinami 
wieloproblemowymi i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, konieczne będzie od 2013 roku 
ograniczenie lub zaniechanie realizacji działań na rzecz osób uzależnionych. Zamierzamy  
w tym celu podjąć dialog z lokalnymi instytucjami pracującymi na rzecz osób z problemami 
alkoholowymi, aby wypracować rozwiązania umożliwiające kontynuację oferty wypracowanej 
przez Ośrodek. 
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8. DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA WSPARCIA DLA SENIORÓW 

 
Ośrodek Wsparcia dla Seniorów „Pod Jaworami” funkcjonuje jako jeden z działów OPS od 
kwietnia 2009 r. OWS zajmuje pomieszczenia o powierzchni 127 m² w lokalu przy  
ul. Zawiszy 5. 
 
Celem działalności OWS jest: 

 umożliwienie osobom starszym prowadzenia aktywnego i twórczego życia, 

 przeciwdziałanie poczucia osamotnienia osób starszych, 

 poprawa sytuacji życiowej osób starszych. 
 
Cele te są realizowane poprzez: 

 realizację programu „Aktywny Senior”, 
 zapewnienie pobytu dziennego, 
 prowadzenia zajęć klubowych, 
 prowadzenie Punktu Informacyjnego dla Seniorów, 
 inne działania na rzecz Seniorów. 

 
PROGRAM „AKTYWNY SENIOR” 

Program „Aktywny Senior” adresowany do mieszkańców dzielnicy Wola powyżej 60 roku 
życia jest realizowany przez OPS Wola od roku 2006. Realizacja programu poprzedzona 
była ankietą skierowaną do wolskich Seniorów. Celem przeprowadzenia ankiety była próba 
zdiagnozowania potrzeb osób starszych w zakresie aktywnego spędzania czasu. 

 

Cele programu: 

 zapobieganie marginalizacji społecznej, 

 integracja lokalnego środowiska, 

 przeciwdziałanie samotności, 

 organizacja czasu wolnego osób starszych, 

 podtrzymywanie aktywności, 

 podtrzymywanie sprawności fizycznej i psychicznej, 

 nauka nowych umiejętności społecznych, 

 pomoc w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów interpersonalnych, 

 podtrzymywanie i rozwijanie zainteresowań, 

 

ZAJĘCIA AKTYWIZUJĄCE 

W 2012 roku odbyły się trzy cykle zajęć aktywizujących w następujących terminach: 

 styczeń- kwiecień  

 kwiecień - czerwiec  

 wrzesień – grudzień 

 

Zapisy na kolejne cykle programu odbywały się w roku 2012 w siedzibie OWS. Ze względu 
na ogromne zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach i ograniczoną liczbę miejsc 
stosowano zasadę pierwszeństwa osób, które dotychczas nie korzystały z danego rodzaju 
zajęć. Limitowana była również ilość zajęć dla jednej osoby. Zapisy każdorazowo trwały dwa 
tygodnie. Przyjęto, że w pierwszym tygodniu miały być zapisywane osoby, które nie 
korzystały jeszcze z danego rodzaju zajęć, w drugim tygodniu wszystkie pozostałe. Z obawy 
wyczerpania miejsc na poszczególne zajęcia, Seniorzy nie zawsze przestrzegali powyższych 
ustaleń. Każdorazowo pierwszego dnia zapisów na każdy z cykli zgłaszało się najwięcej 
osób (w pierwszym dniu zapisów na I cykl zgłosiło się ponad sto osób). 
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Wzorem lat ubiegłych zapisy do II i III cyklu Programu „Aktywny Senior” odbywały się 
równocześnie z zapisami do II i III cyklu Programu „Druga Młodość – Wolski Program 
Senioralny”, którego organizatorem jest Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu 
Dzielnicy Wola. 

W czasie zapisów Seniorzy mieli również dostęp do informacji o zajęciach kierowanych do 
tej grupy osób przez Wolski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Przyjęcie takiego rozwiązanie ułatwiało Seniorom zapoznanie się z pełną ofertą dzielnicy  
w zakresie zajęć aktywizujących oraz pozwalało na racjonale dystrybuowanie ograniczonymi 
w stosunku do potrzeb  miejscami na zajęcia aktywizujące. 

Zaznaczyć należy, że zapisy były również okazją do przedstawienia pełnej oferty OWS oraz 
przekazania przygotowanego przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy 
Wola „Informatora o działaniach wolskich instytucji i organizacji dla seniorów”. 

Informacje o programie rozpowszechniano przez: 

 internet (strona internetowa OPS i Urzędu Dzielnicy), 

 ulotki, 

 plakaty (OWS, OPS, Urząd Dzielnicy, organizacje seniorskie, wolskie placówki 
służby zdrowia oraz  biblioteki publiczne), 

 tablice informacyjne (OWS ul. Zawiszy 5, OPS ul. Karolkowa 58A, OPS ul. Bema. 
WSSiZ ul. Syreny 18), 

 Kurier Wolski, 

 rozmowy indywidualne (osobiste/telefoniczne). 

 

Szczegółowe dane dotyczące zajęć w ramach Programu „Aktywny Senior” przedstawia 
poniższa tabela: 

Rodzaj zajęć Miejsce Ilość godzin 

tygodniowo 

Ilość grup w 
ciągu roku 

Ilość 10 tyg. 

cykli 

Łączna 

ilość 

wykorzyst

anych 

miejsc 

gimnastyka mózgu 
metodą P. Dennisona 

OWS 
ul. Zawiszy 5 

1 3 3 52 

Chór „Wolska 
Melodia” 

Dom Kultury 

„Działdowska” 

ul. Działdowska 6 

2 3 3 97 

integracyjne tańce 

w kręgu 

Ośrodek Kultury 
ul. Obozowa 85 

1 3 3 117 

Zespół Taneczny 
„Wolski Krąg” 

Ośrodek Kultury 
ul. Obozowa 85 

1 1 1 14 

Nordic Walking tereny zielone 
dzielnicy 

2x1 7 3 114 

nauka języka 

angielskiego dla 

początkujących  

OWS 
ul. Zawiszy 5 

1,5 3 3 46 
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nauka języka 

angielskiego dla 

średniozaawansowany
ch 

OWS 

ul. Zawiszy 5 

1,5 3 3 44 

nauka języka 

angielskiego dla 
zaawansowanych 

OWS 

ul. Zawiszy 5 

1,5 3 3 40 

                                                                             Łączna ilość wykorzystanych miejsc 524 

 

Oferta programu w stosunku do roku poprzedniego została rozszerzona o dodatkową grupę 
nornic walking w III cyklu, oraz o zajęcia grupy tanecznej „ Wolski Krąg” również w III cyklu. 

Grupa taneczna o nazwie „Wolski Krąg” została utworzona w celu zaprezentowania 

Programu „Aktywny Senior” na X Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości 

Artystycznej Seniorów „Teraz My” organizowanym przez Dom Kultury Warszawa - Włochy. 

Do grupy tej  zaproszono osoby uczestniczące w zajęciach tańców w kręgu w poprzednich 

cyklach. 

Po raz pierwszy uczestnikami programu byli mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Syrena” 
oraz Domu Pomocy Społecznej Pracowników Służby Zdrowia. 

W 2012 roku w zajęciach aktywizujących Programu „Aktywny Senior” wzięły udział 283 
osoby ( w tym po raz pierwszy 136 osób), które wykorzystały 524 miejsca. 

Ilość osób zapisanych nie odpowiada ilości wykorzystanych miejsc z uwagi na fakt,  
że niektóre osoby wykorzystały więcej niż jedno miejsce w danym cyklu (sytuacje wyjątkowe 
np. uczestnictwo w chórze i jeszcze innych zajęciach) lub korzystały z zajęć przez dwa lub 
trzy cykle. 

 

KONKURS DLA SENIORÓW 

W 2012 roku dla Seniorów zamieszkałych na Woli tradycyjnie już po raz szósty w ramach 
Programu „Aktywny Senior”  zorganizowano konkurs. Tematem konkursu była „Ramka do 
zdjęć”. Podobnie jak w trzech ostatnich edycjach, konkurs przebiegał w dwóch kategoriach: 

 prace wykonane samodzielnie 

 prace wykonane z przedstawicielem innego pokolenia 

Na konkurs wpłynęło 29 prac (25 prac wykonanych indywidualnie i 4 prace wykonane  
z przedstawicielem innego pokolenia. W konkursie uczestniczyły 25 Seniorów oraz  
4 przedstawicieli innego pokolenia. 

Jury w składzie:: 

 animator kultury Bibliotek Wolskich 

 plastyk Domu Kultury „Działdowska 

 psycholog OPS 

wyłoniło laureatów konkursu i przyznało nagrody  

 

Ogłoszenie wyników, wręczenie laureatom nagród, a wszystkim uczestnikom pamiątkowych 
dyplomów i upominków odbyło się w czasie uroczystego podsumowania „Wolskich Dni 
Seniora” które odbyło się w październiku  w Teatrze na Woli. 

W foyer zaprezentowano wystawę wszystkich prac zgłoszonych na konkurs. 
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Po zakończeniu uroczystości wystawę przewieziono do Biblioteki Publicznej przy  
Al. Solidarności 90, gdzie mieszkańcy mogli ją oglądać od 5 listopada do 31 grudnia 2012 r. 

Wystawa ta została wzbogacona o prace wykonane przez uczestników dziennego pobytu 
Klubu „Kłębuszek” oraz Klubu Plastycznego. 

Dodać należy, że do października 2012 w Bibliotekach Wolskich prezentowana była 
pokonkursowa Wystawa Zakładek (konkurs realizowany w roku 2011). 
 
Reprodukcje wszystkich prac konkursowych zostały również zaprezentowane w folderze, 
który  był rozprowadzony wśród uczestników uroczystości podsumowujących „Wolskie Dni 
Seniora” oraz wśród klientów OWS. Folder zawierał również informacje o działaniach OPS 
na rzecz Seniorów. 

 

Pozostałe działania w ramach Programu „Aktywny Senior”: 

 

8) Chór „Wolska Melodia” wystąpił dla mieszkańców DPS oraz uczestników OWS  
z koncertem w Domu Pomocy Społecznej „Syrena” 

9) Chór „Wolska Melodia” wystąpił z koncertem na pikniku zorganizowanym wspólnie 
przez Dom Pomocy Społecznej „Budowlani” i Ośrodek Wsparcia dla Seniorów  

10) w czasie pikniku w DPS „Budowlani” część grupy z zajęć Tańce w kręgu wystąpiła  
z pokazem tańców, a następnie zaprosiła do wspólnego tańca uczestników pikniku.  

11) Zespół Taneczny „Wolski Krąg” wystąpiła na X Ogólnopolskim Przeglądzie 
Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów „TERAZ MY” w Okęckiej Hali 
widowiskowej 

12) ze względu na bardzo silną integracje Zespołu Tanecznego „Wolski Krąg” i ogromne 
zaangażowanie uczestniczek zorganizowano spotkanie poświęcone prezentacji  
i omówieniu nagrania filmowego z Przeglądu oraz podsumowaniu występu.  
Z inicjatywy Uczestniczek zorganizowano w OWS Spotkanie Wigilijne dla tej grupy 

13) projekt zrealizowany w roku 2011 dot. Konkursu dla Seniorów – „Zakładka do książki” 
wraz z opisem warsztatów twórczych przeprowadzonych w Klubie Kłębuszek, Klubie 
Plastycznym i Pobycie Dziennym oraz wystawy pokonkursowej eksponowanej w kilku 
placówkach kulturalnych dzielnicy został zgłoszony na konkurs m. st. Warszawy - III 
edycja Warszawskiej Giełdy Programów Edukacji Kulturalnej 

 

Działania OWS w ramach Programu „Aktywny Senior” były dokumentowane między innymi  
w Kronice programu. Uczestnikom programu udostępniona była „Księga uwag i komentarzy 
do Programu „Aktywny Senior”. Od początku realizacji programu uczestniczyło w nim 746 
osób. 

 
POBYT DZIENNY 

Oferta dotycząca dziennego pobytu skierowana jest do osób mało aktywnych oraz 
częściowo lub całkowicie wycofanych z aktywności i nie biorących udziału w życiu 
społeczności lokalnej. 
Z pobytu dziennego można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 15 
 
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: 

 uczestnictwo w zajęciach usprawniających oraz podtrzymujących kondycję fizyczną i 



str. 58 
Sprawozdanie OPS Wola za rok 2012. 

psychiczną, rekreacyjnych, muzycznych, plastycznych, dyskusyjnych 

 udziału w spacerach, wycieczkach, imprezach okolicznościowych i kulturalnych 

 aktywnego wykorzystania czasu wolnego 
a także : 

 pomoc socjalną 

 zapewnienie dwóch posiłków dziennie 
 
Zajęcia muzyczne oraz treningi pamięci, które odbywały się raz w tygodniu prowadzone były 
przez osoby zatrudnione na umowę - zlecenie. Wszystkie pozostałe zajęcia prowadzili 
pracownicy OWS. Opiekę i wsparcie oraz opiekę i pomoc uczestnikom zapewniali 
pracownicy OWS. 
 
W czasie dziennego pobytu uczestnicy mogli korzystać z codziennie prowadzonej przez 
pracownika OWS półgodzinnej gimnastyki usprawniającej. Była ona dostosowana do 
możliwości fizycznych osób starszych. Większość ćwiczeń wykonywana była na siedząco. 
 
W ramach warsztatów twórczych prowadzonych uczestnicy mieli możliwość między innymi: 

 wykorzystania techniki decupage na drewnie i podobraziach, pudełkach, jajkach 
wielkanocnych, masie solnej 

 wykonania przy wykorzystaniu papieroplastyki kartek okolicznościowych, wizytówek, 
kwiatów z krepiny 

 lepienia z masy solnej i gliny 

 malowania na szkle 

 przygotowania dekoracji świątecznych 

 zapoznania się z techniką quilling oraz i wykorzystania jej przy tworzeniu kartek 
okolicznościowych 

 wykonania obrazów techniką haftu krzyżykowego 

 wykonania ludowych wycinanek 

 malowania przy wykorzystaniu farb akwarelowych 

 wykonania kompozycji z liści 

 wykonania kolaży 

 zapoznania się z techniką scrapbooking i wykorzystania jej przy tworzeniu kartek 
okolicznościowych i ramek do zdjęć 

 wykorzystania umiejętności szycia oraz znajomości technik dziewiarskich przy 
tworzeniu zabawek 

 zapoznania się z techniką filcowania i wykonania biżuterii, ozdób i zabawek 
 
Udział w warsztaty twórczych oprócz możliwości realizacji pasji i rozwoju zainteresowań  
w dziedzinie plastyki, pozwalał uczestnikom podtrzymywać lub poprawiać sprawność 
manualną. 
 
W roku 2012 r. uczestnicy dziennego pobytu brali poza wymienionymi wyżej zajęciami udział 
między innymi w: 

 ćwiczeniach pamięci 

 prasówkach 

 grach stolikowych, zespołowych, strategicznych 

 lekturze wybranych artykułów prasowych 

 oglądaniu filmów i dyskusjach na ich temat 

 zajęciach kulinarnych (pieczenie ciast, przygotowywanie deserów) 

 spacerach ( m. in. do Parku Szymańskiego, na Moczydło) 

 imprezach organizowanych w Domu Pomocy Społecznej „Syrena” oraz „Budowlani” 
imprezach okolicznościowych organizowanych przez OWS (Wigilia, Wielkanoc, 

Sylwester, obchody imienin) 
spotkaniach integracyjnych  
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prezentacjach multimedialnych 
Koncertach Życzeń, 
prelekcjach dotyczących między innymi:  

 zdrowia (zdrowe żywienie, dieta w chorobie cukrzycowej i inne) 

 słynnych osób (Ignacy Paderewski, Irena Sendlerowa, Gabriel Narutowicz) 

 sportu (tenis, turnieje olimpijskie) 

 bezpieczeństwa osób starszych 

 dziedziczenia 

 gospodarowania finansami 

 krakowskich witraży, 

 

W ramach pobytu dziennego OWS gościł między innymi: 
5. dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci 

Słabosłyszących 
6. uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy z Żoliborza 
7. uczestników  Ośrodka Wsparcia dla Seniorów z Pragi południe 
8. pracowników socjalnych działów pomocy środowiskowej 
9. studentów warszawskich uczelni 

 
Ważnym elementem oferty dziennego pobytu była możliwość nawiązywania kontaktów 
interpersonalnych z osobami w podobnym wieku, często znajdującymi się w podobnej 
sytuacji. Osoby korzystające z tej formy pomocy objęte były również indywidualnym 
wsparciem pracowników OWS, dostosowanym do ich potrzeb i sytuacji życiowej. 
 
Podkreślić należy, że uczestnicy dziennego pobytu OWS z uwagi na trudności w poruszaniu 
się mieli ograniczoną możliwość z korzystania z zajęć, spotkań i imprez organizowanych 
poza siedzibą OWS. Tym bardziej dotkliwie był przez nich odczuwany brak w pobliżu 
siedziby OWS ogródka oraz zbyt mała powierzchnia zajmowanego przez OWS lokalu. 
 
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, zawierającymi 
często zalecenia np. odnośnie diety.  
 
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 Zarządzeniami 
Dyrektora całkowity dzienny koszt pobytu dziennego roku 2012 został ustalony na kwotę 
13,20 zł (w tym koszt śniadania 3,20 zł, koszt obiadu 10 zł ) 
 
W roku 2012 z pobytu dziennego OWS skorzystało 21 osób (12 kobiet, 9 mężczyzn). 
Średnia wieku osób korzystających z dziennego pobytu wynosiła 75 lat. Najmłodszy 
uczestnik miał 55 lat, najstarszy 87. Z 21 uczestników 14 osób zamieszkiwało samotnie. 
14 osób posiadało dzieci. W większości zamieszkiwały one oddzielnie. 
 
Stan cywilny uczestników pobytu dziennego: 

- 11 osób to wdowy i wdowcy 

- 4  osoby były rozwiedzione 

- 2  osoby pozostawały w związku małżeńskim, 

- 4 osoby były stanu wolnego 
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Źródła utrzymania uczestników dziennego pobytu: 

 Emerytura  - 13 osób 

 renta rodzinna  -   3 osoby 

 zasiłek stały  -   2 osoby 

 renta inwalidzka -   2 osoby 

 brak źródła dochodu -   1 osoba 
 
Odpłatność ponoszona przez uczestników dziennego pobytu: 

 9 osób ponosiło 100% odpłatności za pobyt 
 6 osób było częściowo zwolnionych z odpłatności 
 6 osób korzystało z pobytu nieodpłatnie  

 
W roku 2012 uczestnicy w ramach odpłatności wpłacili łącznie kwotę 17 801,46 zł. 

 

ZAJĘCIA KLUBOWE 

OWS w roku 2009 i 2010 prowadził analizę potrzeb starszych mieszkańców dzielnicy  
w zakresie ich zainteresowań dotyczących zajęć klubowych. 

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

Analiza ankiet oraz zgłaszanych ustnie przez Seniorów propozycji była przyczyną do 
powstania w ramach OWS Klubu „Kłębuszek”, Klubu Plastycznego oraz Podróżnika. 

 

KLUB „KŁĘBUSZEK” 

Klub daje możliwość: 

 prezentacji swoich osiągnięć 

 wymiany doświadczeń 

 poznania nowych technik 

 poznania osób o podobnych zainteresowaniach 

Po ponad trzyletniej działalności klubu można stwierdzić, że wszystkie założenia jakie 
zostały przed nim postawione zostały zrealizowane. Uczestniczki Klubu zaprzyjaźniły się, 
utrzymują ze sobą stałe kontakty osobiste i telefoniczne (również poza spotkaniami 
klubowymi), dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami. Wspólnie robią zakupy w hurtowniach 
pasmanteryjnych, dzieląc później nabyte towary. Chętnie włączają się do różnego rodzaju 
akcji oraz prezentują swoje prace. 

W 2012 r. w 35 spotkaniach wzięło udział 16 osób. 

 

KLUB PLASTYCZNY 

Założenia Klubu Plastycznego są podobne jak założenia Klubu „Kłębuszek”. 

 

W okresie sprawozdawczym podczas zajęć uczestników klubu zapoznano z różnymi 
technikami, w tym między innymi z techniką: 

 decoupage  
 malowania na płótnie i szkle 
 papieroplastyki 
 filcowania 
 tworzenia biżuterii 
 quillingu 
 kolażu 

Nowo poznane techniki uczestnicy wykorzystali między innymi przy tworzeniu: 
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 kartek okolicznościowych 
 kwiatów z krepiny 
 ozdób na szkle, drewnie, świeczkach 
 obrazów 
 biżuterii 
 ozdób świątecznych 
 maskotek 

W 2012 r. odbyło się 36 spotkań, w których wzięły udział 26 osoby. 

 

KLUB PODRÓŻNIKA 

Wszystkie prelekcje połączone z pokazem zdjęć w ramach klubu prowadzone były 
nieodpłatnie. Znaczną ich część prowadziła jedna z wolskich Seniorek. Cztery prelekcje były 
prowadzone przez cudzoziemców. 

W czasie wirtualnych podróży w roku 2012 r. zwiedzono: 

 Ukrainę (2 prelekcje) 

 Armenię (2 prelekcje) 

 Kambodżę (3 prelekcje) 

 Wietnam (3 prelekcje) 

 Laos 

 Kolumbię 

 Albanię 

 Hawaje 

 Spitsbergen 

 Antarktydę 

W spotkaniach klubu Podróżnika oprócz uczestników dziennego pobytu (18 osób) 
uczestniczyło 53 Seniorów. Powyższa liczba uczestników wynikała jedynie z ograniczeń 
lokalowych, gdyż zainteresowanie było większe. 

 

PUNKT INFORMACYJNY DLA SENIORÓW 

Celem działalności punktu informacyjnego jest: 

 ułatwienie załatwiania spraw 

 podniesienie świadomości obywatelskiej 

 ograniczenie wycofywania się Seniorów z życia publicznego 

 przedstawienie oferty osobom pozostającym w odosobnieniu i osamotnieniu 

 
Ośrodek Wsparcia dla Seniorów udzielał zarówno osobiście jak i telefonicznie głównie 
osobom starszym informacji przede wszystkim na temat: 

 programów aktywizacyjnych 

 oferty opiekuńczej i usługowej 

 ulg i uprawnień 

 

Klientami punktu byli: 

 Seniorzy 

 członkowie rodzin oraz sąsiedzi Seniorów 

 mieszkańcy dzielnicy w innych grupach wiekowych 

Formy działalności punktu: 

 udzielanie informacji 
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 osobiście podczas wizyt w OWS 

 telefonicznie 

 podczas spotkań informacyjnych dla Seniorów 

 podczas spotkań klubowych 

 podczas zajęć aktywizujących prowadzonych w ramach Programu „Aktywny Senior” 

 podczas spotkań z przedstawicielami Policji odbywającymi się na terenie OWS 

 podczas Pikniku „ Wolski Korowód”  

 na łamach lokalnej prasy 

 na tablicach informacyjnych 

 

 udostępnianie osobom zainteresowanym przygotowywanych przez OPS i inne instytucje 
i organizacje pomocowe:  

 ulotek  

 biuletynów 

 informatorów 

 innych materiałów 

 

W roku 2012 z usług punktu skorzystało indywidualnie - 1254 osób w tym: 

 telefonicznie    664 osób 

 osobiście         590 osób 

Osobom tym udzielono 1390 informacji. 

Do punktu zgłosiło się: 

 1117 osób  powyżej  60 roku życia 

 137 osób poniżej 60 roku życia 

w tym: 

 kobiet               995 

 mężczyzn        259 

Najczęściej udzielane Seniorom informacje dotyczyły: 

 
 programów aktywizacyjnych                                                                              790 
 świadczeń pomocy społecznej                                                                          164 
 oferty OWS                                                                                                        163 
 ulg i uprawnień dla oraz sposobu i miejsca ich załatwiania                                23  
 innych ( w tym: porady prawnika, orzekania o niepełnosprawności)                 250 

 

DZIAŁANIA INTEGRACYJNE OWS 

OWS podejmuje szereg działań integrujących. W roku 2012: 

 kontynuowano akcję zbierania plastikowych nakrętek 
W akcji brali udział Seniorzy korzystający z różnych form działalności OWS. 
W okresie sprawozdawczym nakrętki były zbierane na pokrycie kosztów leczenia 4-
letniego chłopca. Akcja prowadzona była  wspólnie ze Stowarzyszeniem Amazonek 
„Żonkil”, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Ośrodkiem Kultury im. Stefana 
Żeromskiego. 

 Uczestnicy Klubu Kłębuszek, Klubu Plastycznego oraz uczestnicy pobytu dziennego 
wykonali maskotki, które z okazji Dnia Dziecka zostały przekazane uczniom 
Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących 

 wspólnie z Domem Pomocy Społecznej „Budowlani” zorganizowano Pikniki 
„Powitanie Lata” oraz „Pożegnanie Lata”. W Piknikach wzięli udział mieszkańcy DPS 
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oraz uczestnicy dziennego pobytu, a Chór „Wolska Melodia” oraz uczestniczki tańców 
w kręgu mieli możliwość zaprezentowania swoich dokonań 

 podczas Wolskiego Korowodu przedstawiano ofertę OWS i zachęcano do 
skorzystania z niej. W imprezach czynny udział wzięli przedstawiciele uczestników 
pobytu dziennego, Klubu „Kłębuszek” oraz Klubu Plastycznego 

 w zajęciach muzycznych organizowanych przede wszystkim dla uczestników 
dziennego pobytu regularnie brali udział zamieszkali w okolicy Seniorzy (8 osób) 

 zainteresowani danym tematem Seniorzy byli zapraszani na spotkania tematyczne  
i prelekcje organizowane przede wszystkim dla uczestników dziennego pobytu (w 
roku sprawozdawczym 21 osób) 

 uczestnicy Klubu „Kłębuszek” oraz Klubu Plastycznego wzięły udział we wspólnej 
Wigilii 

 

POZOSTAŁE DZIAŁANIA OWS: 

 zorganizowanie w lokalu OWS spotkań z przedstawicielami policji na temat 
bezpieczeństwa osób starszych oraz nabór na te spotkania 

 organizacja w lokalu OWS spotkań edukacyjno - informacyjnych Biura Porad 
Obywatelskich oraz nabór na te spotkania 

 udostępnienie lokalu na przeprowadzenie przez Stowarzyszenie „Syntonia” programu 
wsparcia dla opiekunów nieformalnych i członków rodzin osób starszych wymagających 
opieki i wsparcia w życiu codziennym 

     pomoc w promocji oraz przeprowadzeniu naboru do programu 

 przedstawienie uczestnikom „Wczasów na Działkach” oraz członkom Stowarzyszenia 
Amazonek „Żonkil” oferty OPS w tym oferty OWS 

 przedstawienie pracownikom socjalnym OPS aktualnej oferty OWS oraz dzielnicy 
dotyczącej działań na rzecz starszych mieszkańców dzielnicy 

 prowadzenie ruchomej biblioteczki, gdzie  osoby korzystające z oferty OWS mogą 
znaleźć dla siebie lekturę  

 zorganizowanie w czasie Wolskich Dni Seniora warsztatów decupage oraz Dnia 
Otwartego dla starszych mieszkańców dzielnicy 

 zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów filcowania i kartek okolicznościowych 
dla pracowników OPS 

 

OWS W LICZBACH 

283 - osoby uczestniczyły w Programie „Aktywny Senior” 

 136 - osób uczestniczyło w Programie „Aktywny Senior” po raz pierwszy 

 524 - miejsc wykorzystano w Programie „Aktywny Senior” 

    32 - osoby wzięły udział w  konkursie  „Ramka do Fotografii” 

    21 - osób uczestniczyło w pobycie dziennym 

    16 - osób uczestniczyło w zajęciach Klubu „Kłębuszek 

    26 - osób uczestniczyło w zajęciach Klubu Plastycznego 

    71 – osoby uczestniczyło w zajęciach Klubu Podróżnika 

    36 - spotkań Klubu „Kłębuszek” 

    35 - spotkań Klubu Plastycznego 
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    16 - prelekcji w ramach Klubu Podróżnika 

1254 - osoby skorzystały z Punktu Informacyjnego 

1390 - informacji udzielono w ramach Punktu Informacyjnego 
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9 SYSTEM OPARCIA SPOŁECZNEGO. 

Osoby z zaburzeniami psychicznymi w Dzielnicy Wola korzystają z oferty Pomocy 
Społecznej na ogólnych zasadach, w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2004r o pomocy 
Społecznej. Wychodząc naprzeciw szczególnym potrzebom tej grupy Klientów od 
październiku 1997 roku działa zintegrowany system oparcia społecznego dla osób 
zaburzonych psychicznie. 

 
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób chorych psychicznie.  ( ŚDS)   

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób chorych psychicznie świadczone w miejscu 
zamieszkania Klienta. 

Specjalistyczne usługi opiekuńczo -readaptacyjne dla osób powyżej 60 roku życia  
z zaburzeniami psychicznymi, otępiennymi świadczone w miejscu zamieszkania 
Klienta. 

Klub „Pod Daszkiem” dla osób z dysfunkcją zdrowia psychicznego. 
Świetlica Opiekuńcza dla Osób chorych na Chorobą Alzheimera. 
Profesjonalne poradnictwo, informacje i konsultacje udzielane Klientom i Pracownikom 

OPS. 
Współpraca ze służbą zdrowia, przede wszystkim z PZP oraz z oddziałami rejonowych 

szpitali psychiatrycznych. 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i samopomocowymi świadczącymi pomoc 

chorym psychicznie. 

 
 Działania systemowe funkcjonują w oparciu o lokal przy ul. Żytniej 75/77, który stał 
swoistym centrum pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, na  przestrzeni lat jest 
rozpoznawalny w środowisku, jako miejsce organizacji różnorodnej pomocy osobom  
z zaburzeniami psychicznymi na Woli. 

 
 Pracownicy dziennie organizują i udzielają wsparcia ok. 100 osobom. Niejednokrotnie 
koordynatorzy usług mają po kilka wyjść w środowiska bardzo trudne, obciążające 
psychicznie i fizycznie. Zdarzają się wypadki natychmiastowego reagowania na sytuacje 
nagłe dotyczące zdarzeń losowych. 
 Większość wizyt pierwszorazowych i kolejnych do PZP były zgłaszane przez 
pracowników Działu. Bez problemu gdy zachodzi taka konieczność lekarz psychiatra 
przyjmuje pacjenta na naszą prośbę w dniu zgłoszenia. Lekarze psychiatrzy z PZP biorą pod 
uwagę wiedzę pracowników Działu o Kliencie i często, wspólnie tworzą plan pomocy. 
 W 10 przypadkach wystąpiono do Sądu Rodzinnego i Nieletnich z wnioskiem  
o umieszczenie na leczeniu w szpitalu psychiatrycznym bez zgody, w 13 przypadkach do 
tego samego Sądy wystąpiono z wnioskiem o umieszczenie w domu pomocy bez zgody. 
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9.1. DZIAŁALNOŚĆ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY DLA OSÓB PSYCHICZNIE 
CHORYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zadania Środowiskowego Domu Samopomocy realizował Zespół terapeutyczno -

wspierający składający się z kierownika, z dwóch psychologów i dwóch terapeutów 
zawodowych. 
Osoby chore psychicznie z Dzielnicy Wola do ŚDS kierowane są przez Pracowników 
Socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej, lekarzy różnych placówek służby zdrowia, 
zgłaszają się bezpośrednio do Domu lub są przygotowywani w ramach specjalistycznych 
usług opiekuńczych. 

 
W 2012r. prawo do korzystania z pomocy w Środowiskowym Domu Samopomocy 

miało przyznanych 42 osoby. Wykorzystano miejsca w 100%. Taka tendencja utrzymuje się 
od 2009 rok. Dziennie w zajęciach uczestniczy średnio 32 osób. Średnia wieku uczestników 
– to 50 lat, są to osoby od wielu lat chorujące psychicznie, które zdolność pracy utraciły wiele 
lat temu, cechujące się znacznym deficytem umiejętności społecznych, dominacją 
negatywnych objawów choroby psychicznej, brakiem jakiegokolwiek innego wsparcia, poza 
instytucjonalnym. 

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy OPS wydatkował w 2012r 
kwotę 462.000 zł (środki zlecone- R 85203). Koszt miesięcznej dotacji na jednego uczestnika 
ŚDS w 2012 roku wynosił 1.080 zł. W porównaniu do ubiegłego roku kwota na działalność 
Domu zwiększyła się o 23.400 zł. 

 
 Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla 35 osób, głównie  
z rozpoznaniem schizofrenii. Zadania realizowane są przez zróżnicowane działania 
terapeutyczne i społeczne. Skierowane są do uczestników i ich rodzin, obejmują zajęcia 
terapeutyczne i rehabilitacyjne, zajęcia rekreacyjne i kulturalne, indywidualne poradnictwo 
psychologiczne i socjalne a także budowę sieci samopomocy uczestników. Terapeuci po 
rozpoznaniu możliwości uczestnika wynikających z przebiegu choroby, istniejących 
deficytów, aktualnego stanu zdrowia i sieci społecznej, w której żyje uczestnik Domu 
określali indywidualne programy rehabilitacyjne. W tworzeniu takich programów uczestniczył 
każdy klient Środowiskowego Domu Samopomocy. Na podstawie programów 
indywidualnych tworzone były programy roczne, miesięczne i tygodniowe. W ramach 
wsparcia terapeutycznego w ŚDS odbywają się także rozmowy indywidualne z uczestnikami 
i ich rodzinami, mające na celu wspieranie ich w sferze emocjonalnej, pomoc  
w rozwiązywaniu bieżących problemów, wspieranie rozwoju i funkcjonowania w sferach 
osobistej i społecznej. Współpraca z rodzinami ma systematyczny charakter. Polega na 
spotkaniach z rodzinami przynajmniej raz w miesiącu i doraźnie w sytuacjach kryzysowych. 
 Oprócz standardowych działań i zadań wynikających z Zarządzenia Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej z 10. grudnia 2010 r. ŚDS realizował programy: 

 



str. 67 
Sprawozdanie OPS Wola za rok 2012. 

 „JESIENNE SMAKI” promowanie zdrowego żywienia i aktywności osób  
z zaburzeniami psychicznymi. Celem programu była zmiana stylu życia poprzez 
zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną. W trakcie programu realizowany był między 
innymi trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych i poznawczych, program 
trwał od września do listopada i zakończony został przedstawieniem „Smakujemy 
jesień wszystkimi zmysłami” na podstawie wiersza Jana Brzechwy „Na straganie  
w dzień targowy”. 

 

 

 „NIE ZWLEKAM, IDĘ NA BADANIE” projekt edukacyjno - profilaktyczny w zakresie 
badań ginekologicznych Celem projektu było przebadanie kobiet uczęszczających do 
ŚDS w poradni ginekologicznej. Udało się zmotywować do wykonania badań 
cytologicznych 12 kobiet w tym czterem Paniom wykonano badanie USG. 5 Pań po 
50 roku życia zmotywowano do skorzystania z bezpłatnej mammografii. 

 Projekt wsparcia terapeutycznego klientów ŚDS w ich środowisku domowym.  
Z naszych doświadczeń wynika, że zdarzają się przypadki, że Klient bardzo dobrze 
funkcjonuje w ŚDS, natomiast zupełnie nie radzi sobie w środowisku, ma zaniedbane 
mieszkanie, źle układają się stosunki w rodzinie. Celem głównym było zbadanie 
sytuacji domowej w celu stworzenia całościowego zindywidualizowanego programu 
terapeutyczno - rehabilitacyjnego dla każdego Klienta Środowiskowego Domu 
Samopomocy. 

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

 Prezentacja działalności artystycznej ŚDS na corocznej imprezie zwanej 
„Majówką”. 

 Od 14 lat ŚDS organizuje przegląd swojej działalności. Impreza przeznaczona jest 
dla szerokiego kręgu odbiorców: władz Dzielnicy, Pracowników Ochrony  Zdrowia, 
Pracowników innych placówek prowadzących działalność o podobnym charakterze, 
Pracowników OPS, Osób Chorych i ich rodzin. 
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 W 2012 roku tematem przewodnim „Majówki” było „Euro2012”. Polska i Ukraina  stały 
się inspiracją do przedstawienia różnych form naszej działalności ( taniec, występy 
sceniczne, prace plastyczne). Były to działania mające na celu budowę sieci wsparcia, 
tolerancji, kierowane są zarówno do uczestników i ich rodzin, sąsiadów, a także partnerów 
lokalnych. W imprezie wzięło udział ok. 100 osób. 

 

 

 Inną formą działań informacyjnych i edukacyjnych są organizowane warsztaty 
plastyczne, spotkania towarzyskie, warsztaty edukacyjne dla rodzin osób chorych, dla 
wolontariuszy i opiekunów oraz współpraca z stowarzyszeniami zajmującymi się 
problematyką osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 W 2012 roku podjęliśmy współpracę z Zespołem Leczenia Środowiskowego Szpitala 
Wolskiego, efektem tej współpracy było wspólne zorganizowanie Pierwszego 
Warszawskiego Forum Psychiatrii Środowiskowej pod hasłem „Depresja : kryzys globalny”. 
Forum zostało zorganizowane w Dzień Zdrowia Psychicznego 10.X. Od listopada 
prowadzimy wspólnie „Seminarium o psychozie”, gdzie z różnych perspektyw można mówić 
o problemach związanych z psychozą. Spotkania odbywają się w drugą środę miesiąca  
w lokalu ŚDS. 

 Kontynuowaliśmy także współpracę z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie  
w ramach projektu systemowego: ”Integracja dla Samodzielności” współfinansowanego ze 
środków EFS. Od stycznia do marca uczestnicy w ramach tzw. „wyjść usamodzielniających” 
byli w Teatrze Wielkim, w Centrum Kopernika, w Zamku Królewskim oraz na jednodniowej 
wycieczce w Płocku. 
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 Uczestniczyliśmy także w projekcie Stowarzyszenia Biuro Obsługi Inicjatyw 
Społecznych BORIS „Kampania informacyjna na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Wiele robimy osobno – zróbmy to razem”. Była to także kontynuacja z ubiegłego roku. 
Uczestniczyliśmy także w szkoleniach i konferencji „ ŚDS dziś i jutra”. 

 Od 2008 roku ŚDS jest członkiem Mazowieckiego Forum Domów Samopomocy przy 
stowarzyszeniu BORIS. 

 ŚDS prezentował także swoją działalność na imprezach zewnętrznych np. w ramach 
pikniku „Wola po Zdrowie” czy Warszawskiego Korowodu Integracyjnego, który organizowało 
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu „Integracja dla Samodzielności”. 
Przygotowaliśmy wyroby wykonane w trakcie terapii zajęciowej i kulinarnej a także warsztaty 
plastyczne i porady psychologa. 

 
 Współpracujemy także z placówkami ochrony zdrowia – wspólne z klientami 
odbywały się wizyty w PZP, w szpitalach psychiatrycznych w celu przekazania  
i wymiany informacji o klientach i działalności ŚDS. 
Organizujemy działania samopomocowe (wzajemne odwiedziny w domach, szpitalach, 
pomoc w drobnych remontach, załatwianiu ważnych spraw życiowych). Współpracujemy  
z innymi placówkami o podobnej działalności , najczęstsze kontakty utrzymywane były w 
2012r ze Środowiskowymi Domami  Samopomocy w Dzielnicy Ursynów i Ursus, braliśmy 
udział w konkursach i imprezach okolicznościowych. W godzinach pracy ŚDS organizowane 
były spotkania: wielkanocne i wigilijne, w których uczestniczyli Klubowicze oraz osoby 
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korzystające ze specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczo 
– readaptacyjnych. 

 

9.2. DZIAŁALNOŚĆ KLUBU “POD DASZKIEM” 

 

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

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

 
 Cel Klubu realizowany jest poprzez: 

 organizowanie działań o charakterze samopomocowym, terapeutycznym i socjalnym, 

 Indywidualne poradnictwo psychologiczne i socjalne, 
 Tworzenie grup samopomocowych, 
 Możliwość skorzystania z pralki automatycznej, prysznica, żelazka, maszyny do 

szycia, urządzenia te stanowią podstawę do prowadzenia treningów z uczestnikami 
Klubu. 

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

 Prowadzenie przez uczestników przy pomocy pracownika etatowego kawiarenki na 
terenie Klubu 

 Korzystanie z komputera z dostępem do internetu. 
 Prowadzenie działań edukacyjnych. 

Celem Klubu Samopomocy jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczeniu społecznemu przez 
aktywizację ich uczestników. 

W godzinach popołudniowych osoby z problemami mogą przyjść do Klubu na kawę, 
brydża, tenisa, dyskotekę lub na zwykłą pogawędkę. Zajęcia w Klubie stwarzają płaszczyznę 
do nawiązywania bliższych kontaktów interpersonalnych. 
Osoby korzystające z tej formy pomocy mają możliwość: skonsultowania się z psychologiem, 
poradzenia się w sprawach socjalnych (pomoc w pisaniu wniosków, udzielanie informacji).  
Znajdują w Klubie bezpieczne miejsce, gdzie mogą porozmawiać o swoich problemach, 
gdzie czują się akceptowani i doceniani.  
Uczestnicy Klubu coraz bardziej integrują się, aktywizują, wykazują inicjatywę, podkreślając, 
że Klub stał się oazą, ciepłym, przyjaznym miejscem na Ziemi dla tych wszystkich, którzy już 
zwątpili, dla których problemy były zbyt duże, aby mogli się uporać z nim o własnych siłach. 
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 Średnio dziennie do Klubu przychodzi 25 osób, mogą tu ciekawie spędzić czas wolny, 
uzyskać poradę psychologa czy pracownika socjalnego, skorzystać z zaplecza socjalnego: 
prysznica, pralki, maszyny do szycia. Codziennie w ramach terapii kulinarnej mogą 
przygotować podwieczorek. 

Plan zajęć omawiany jest na cotygodniowych zebraniach, w których biorą udział 
uczestnicy Klubu i pracownicy. Wśród zajęć organizowanych w Klubie należy wymienić: 
treningi kompetencji i umiejętności społecznych w formie działalności usługowej na rzecz 
Klubu i współuczestników ( przyrządzanie podwieczorku w ramach treningu kulinarnego, 
robienie zakupów, wykonywanie czynności porządkowych), prowadzenie przez uczestników 
przy pomocy pracownika etatowego kawiarenki na terenie Klubu, korzystanie z komputera  
z dostępem do Internetu, prowadzenie działań edukacyjnych. W Klubie organizowaliśmy 
spędzanie czasu wolnego poprzez: cotygodniowe spotkania z poezją, spotkania filmowe, 
wycieczki turystyczno- krajoznawcze, wyjścia do kin i muzeów, na wystawy, zajęcia 
plastyczne spotkania w ogrodzie przy grillu. 

Średnio dziennie do Klubu przychodziło 25 osób, mogli  tu ciekawie spędzić czas 
wolny, uzyskać poradę psychologa czy pracownika socjalnego, skorzystać z zaplecza 
socjalnego: prysznica, pralki, maszyny do szycia. Codziennie w ramach terapii kulinarnej 
mogli przygotować podwieczorek. 
 Różnorodna oferta terapeutyczno – aktywizująca i powstanie naturalnej grupy oparcia 
daje poczucie bezpieczeństwa, zaspokaja podstawowe potrzeby psychiczne Klubowiczów. 
 Uczestnicy Klubu brali udział we wszystkich imprezach organizowanych w Dziale 
Oparcia Społecznego. Uczestniczyli także w programach głównie w Programie „Jesienne 
smaki”. Specjalnie dla Klubu stworzyliśmy projekt edukacyjny „Uczę się języka włoskiego”, 
wspierający proces aktywizacji osób chorych psychicznie. W projekcie wzięło udział 5 
Klubowiczów. 
 Realizowaliśmy także projekt „ Perły Warszawy” w ramach Klubu Turystyczno - 
Krajoznawczego. Odbyły się 4 wycieczki (do Ogrodu Botanicznego, Pałacu w Wilanowie 
Zamku Królewskiego, Pałacu Królewskiego w Łazienkach). Wycieczki organizowaliśmy  
w saboty, cieszyły się one dużym zainteresowaniem. W każdej wycieczce uczestniczyło 
średni 15 osób, zarówno Klientów ŚDS i Klubu. 
 W 2012 roku z oferty Klubu skorzystało 127 osób. Średnio w ciągu miesiąca  
w zajęciach uczestniczyło 56 osób. 
 Klub czynny jest od poniedziałku do piątku od 15.00 do 19.00 tak aby każdy mógł 
skorzystać z oferty. Częstotliwość przychodzenia do Klubu jest uzależniona od samego 
uczestnika, gdyż uczestnictwo nie wymaga wydania decyzji administracyjnej tak jak  
w przypadku uczestnictwa w ŚDS gdzie decyzja jest konieczna. W godzinach pracy Klubu 
organizowane były zabawy taneczne, ostatki, spotkanie wielkanocne, walentynki, andrzejki, 
spotkanie wigilijne, zabawa sylwestrowa, w których brali udział uczestnicy ŚDS. 

1.  
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9.3. DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY OPIEKUŃCZEJ DLA OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA 

 

 

 Świetlica przeznaczona jest dla osób starszych z zaburzeniami pamięci i różnymi 
zespołami otępiennymi, przede wszystkim z chorobą Alzheimera, którym zapewniamy opiekę 
oraz możliwe formy rehabilitacji dostosowane do zmieniających się możliwości i stanu 
zdrowia chorego. Ośmiogodzinny pobyt w Świetlicy umożliwia rodzinie, opiekunom 
kontynuowania pracy zawodowej, realizowania dotychczasowych ról społecznych, 
załatwiania niezbędnych spraw życiowych, konieczny odpoczynek tym, dla których 
sprawowanie opieki jest niezwykle trudne. 
 W 2012 roku prawo do korzystania ze Świetlicy Opiekuńczej dla Osób z Chorobą 
Alzheimera miało przyznanych 15 osób. 
 W ciągu roku wygaszono 8 decyzji: 6 osób zostało umieszczonych w Domach 
Pomocy Społecznej 2 osoby zrezygnowały z powodu złego stanu zdrowia nie kwalifikującego 
się do korzystania ze Świetlicy, osobami tymi zajęła się rodzina. 
 Przyjęto 5 nowych uczestników Świetlicy, u 10 osób była to kontynuacja tej formy 
pomocy z lat ubiegłych. Średnio w ciągu miesiąca korzystało z usług 9 osób. 

Dzięki ofercie Świetlicy możliwe jest dłuższe pozostawienie osoby chorej  
w środowisku. Korzystanie ze świetlicy jest odpłatne. Warunki lokalowe i kadrowe, jak 
również potrzeby klientów wynikające z choroby powodują, że w Świetlicy nie może 
przebywać jednocześnie więcej niż 12 osób. 

Zajęcia realizowane w Świetlicy cechuje znaczne zróżnicowanie, ze względu na 
konieczności dostosowania ich do indywidualnych potrzeb, deficytów i możliwości 
poszczególnych uczestników. 

Ze względu na specyficzne trudności Klientów i konieczność zapewnienia im 
poczucia bezpieczeństwa w Świetlicy przyjęto realizacje zadań według stałego planu dnia. 
 Opiekunowie przyprowadzający tu swoich bliskich mogą uzyskać wsparcie i pomoc. 
Codzienne przyprowadzanie chorych do Świetlicy jest okazją do nawiązania rozmowy, 
wysłuchania opiekuna i w miarę możliwości wskazania mu form pomocy. Korzystają  
z konsultacji psychologa i pracownika socjalnego. Mogą także brać udział, w co 
miesięcznych spotkaniach z Wolską Grupą Wsparcia odbywających się na terenie Świetlicy. 
Spotkania te wzmacniają poczucie więzi i bezpieczeństwa. Rodziny zapraszane są na 
uroczystości okolicznościowe, coroczną prezentacje działalności ŚDS, zajęcia świetlicowe, 
spacery. Proponowane są także formy pomocy usługowej w domu, gdy stan zdrowia nie 
pozwala na przychodzenie do Świetlicy. W przypadku nieobecności uczestnika w Świetlicy 
nawiązywany jest kontakt telefoniczny lub organizowane są odwiedziny w domu. Chorzy 
mogą korzystać ze Świetlicy codziennie lub doraźnie. 

Zakres pracy Świetlicy koncentruje się na sprawowaniu czynności opiekuńczych, 
zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych oraz psychospołecznych uczestników, a w 
szczególności stworzeniu takiej atmosfery, w której chorzy poczują się dobrze i bezpiecznie, 
zachowają ciekawość świata, a ich potrzeba aktywności zostanie odpowiednio 
ukierunkowana dostarczając im radość oraz  okazję do swobodnej ekspresji. 
 Realizacja zadań Świetlicy odbywała się zgodnie z opracowaną wcześniej koncepcją 
dobierając czynności opiekuńczo – terapeutyczne indywidualnie do zmieniających się 
potrzeb chorego. W Świetlicy organizowane były liczne imprezy okolicznościowe; imieniny  
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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. 
  Zakres pracy Świetlicy koncentrował się na sprawowaniu czynności opiekuńczych, 
zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych oraz psychospołecznych uczestników, a w 
szczególności stwarzał taką atmosferę w której chorzy poczuli się dobrze i bezpiecznie, 
zachowali ciekawość świata, a ich potrzeba aktywności została odpowiednio ukierunkowana 
dostarczając im radość oraz  okazję do swobodnej ekspresji. 
 W ramach Wolskich Dni Seniora Dział Oparcia Społecznego zorganizował warsztaty 
edukacyjne i plastyczne pod hasłem „Młodzi duchem w jesieni życia” oraz „Długie życie jako 
wartość”. W tym czasie Świetlica miała swój Dzień Otwarty, gdzie można było się zapoznać  
z ofertą pomocową OPS dla seniorów. 

 

 
Koszt pobytu jednej osoby w Świetlicy Opiekuńczej w 2012 roku wynosił 43, 74 zł. dziennie. 

Z 15 osób korzystających ze Świetlicy w 2012r. 5 osób było zwolnionych  
z ponoszenia opłat, pozostałe 10 osób płaciło od 10 do 100% kosztów pobytu. 

Koszt obiadu spożywanego w Świetlicy wynosił 6.00 zł. Dwie osoby były zwolnione  
z odpłatności za obiady, pozostałe 13 osób płaciło 100 % kosztu obiadu. 

Pracownicy Świetlicy uczestniczyli w comiesięcznych spotkaniach Polskiego 
Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, kontynuowali także współpracę ze 
Stowarzyszeniem „mali Bracia Ubogich” biorąc udział w spotkaniach „Przystanek Alzheimer”. 
Spotkania te były płaszczyzną wymiany doświadczeń w pracy z osobami chorymi. 
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10. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ OPS W 2012 R. 

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

 
 
W maju 2012 roku, Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał Certyfikat Organizacji Przyjaznej 
Wolontariuszom na lata 2012 – 2013. 
 
Odbiorcy usług wolontarystycznych. W 2012.r z bezpośredniej pomocy wolontariuszy 
skorzystało ok. 165 mieszkańców Dzielnicy Wola. 
Największą liczbę odbiorców stanowiły dzieci i młodzież w wieku szkoły podstawowe  
i gimnazjalnej. Zapotrzebowanie na pomoc wolontariusza zgłaszana była najczęściej przez 
samych rodziców/opiekunów (klientów OPS) oraz pracowników socjalnych, a także zespół 
merytoryczny projektu „Wola aktywnej integracji”, pracowników Warszawskiego Centrum 
Pomocy Rodzinie, pedagogów szkolnych ze szkół na terenie Dzielnicy Wola. 
Kolejną grupę odbiorców stanowiły osoby starsze, samotne lub niepełnosprawne. 
Większość z nich jest objęta przez tut. OPS pomocą w formie usług opiekuńczych, jednakże 
dodatkowa pomoc świadczona przez wolontariuszy uzupełnia i wnosi dodatkowe elementy 
w/w formy pomocy. 
 
Dawcy usług wolontarystycznych. W 2012r. z tut. OPS zawarło porozumienie o wykonywaniu 
świadczeń woluntarystycznych 135 wolontariuszy. Średni wymiar pracy wolontariusza  
to około 1,5 -3 h tygodniowo. Każdy z wolontariuszy pracuje powyżej 3 m-cy. 
 
Najliczniejszą grupę wolontariuszy stanowiły osoby aktywne zawodowo między 26-55 rokiem 
życia - (56 osób). Osoby te angażują się najczęściej w pomoc w nauce oraz pomoc osobom 
starszym i niepełnosprawnym. 
Druga pod względem liczebności grupą wolontariuszy są studenci warszawskich uczelni 
wyższych - (42 osoby) min. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Kardynała 
Wyszyńskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 
Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Medycznego. 
Studenci najchętniej świadczyli pomoc w nauce, sprawowali doraźną opiekę nad dziećmi 
oraz wspierali osoby starsze i niepełnosprawne. 
 
Kolejną liczną grupę wolontariuszy stanowi młodzież licealna (30 osób), która przede 
wszystkim jest zaangażowana w wyrównywanie braków edukacyjnych. 
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Najmniej liczną grupę wolontariuszy w 2012r. - tak jak w ubiegłych latach - stanowią osoby  
w wieku emerytalnym (7 osób), które angażują się w prace z osobami starszymi i samotnymi. 
 
Zakres usług wolontarystycznych. W 2012r. zrealizowano następujące zadania: 
 pomoc dzieciom i młodzieży w nauce- wyrównywanie braków edukacyjnych z języka 

polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego oraz z przedmiotów ścisłych. Zajęcia 
odbywały się w pomieszczeniach Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie lub w domu 
podopiecznego. Z tej formy pomocy skorzystało 64 osób. 

 pomoc osobom starszym i samotnym- wychodzenie na spacery, rozmowy 
wspierające, wspólne spędzanie czasu, czytanie książek, pomoc w załatwianiu spraw 
urzędowych, towarzyszenie podczas wizyt u lekarza, animowanie czasu wolnego. Z tej 
formy pomocy skorzystało 14 osób. 

 sprawowanie doraźnej opieki nad dziećmi w ramach programu „Klub Rodzin 
Zastępczych”- sprawowanie doraźnej opieki nad dziećmi, zajęcia plastyczne, gry, 
zabawy oraz  rozmowy wspierająco-edukacyjne. Tą formą opieki objęto 40 dzieci. 

 sprawowanie doraźnej opieki nad dziećmi podczas trwania „Warsztatów 
Umiejętności Wychowawczych” dla klientów tut. OPS.- sprawowanie opieki nad 
dziećmi, zajęcia plastyczne, gry i zabawy. Z tej oferty w czasie trwania 2 edycji 
warsztatów korzystało 10 dzieci. 

 Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży – to nowo uruchomiona oferta 
woluntarystyczna. Zajęcia 1 x tyg prowadzone są przez dwie wolontariuszki  
w nieodpłatnie użyczanych pomieszczeniach Zespołu Szkół Specjalnych Nr 101 przy  
ul. Karolkowej 56. W warsztatach uczestniczyło 20 dzieci. 

 Warsztaty wokalne – to druga nowouruchomiona oferta dla dzieci. Zajęcia odbywają się 
jak opisane wyżej. Uczestniczyło 5 dzieci. 

 Zajęcia z edukacji seksualnej – jednorazowe zajęcia, prowadzone przez 
certyfikowanego edukatora. W spotkaniu wzięło udział 7 osób. 

 Wakacje w mieście - zajęcia dla dzieci zorganizowane w okresie wakacji w Dziale 
Wsparcia i Pomocy Rodzinie przy ul. Karolkowej 58a, dla dzieci w wieku przedszkolnych, 
uczestniczących w programach dla rodzin i pozostające w wakacje w mieście, jednak  
z uwagi na wiek bez możliwości korzystania z ofert w ramach „Lato w mieście”. Zajęcia 
prowadzone były przez zatrudnionego 1 pedagoga oraz grupę wolontariuszy  
i praktykantów Podczas zajęć dzieci oglądały tematyczne bajki, malowały, słuchały bajek 
czytanych przez wolontariuszy oraz brały udział w rozmaitych grach sportowych. Celem 
zajęć było rozbudzenie kreatywności dzieci. Uczestnictwo w zajęciach dało też 
możliwość usprawnienia i poprawy kondycji fizycznej dzieci. Wolontariusze wraz  
z dziećmi bawili się na boisku szkolnym zaprzyjaźnionego Zespołu Szkół nr 101 przy  
ul. Karolkowej 56. Zajęcia w sali i powietrzu były prowadzone z wykorzystaniem Metody 
Ruchu Rozwijającege Weroniki Sherborne. W zajęciach wzięło udział 12 dzieci. 

 
Działania wspierające wolontariuszy. 

 14.04.2012r. Warsztat edukacyjny „Jak pracować z grupą i nie dać sobie wejść na 
głowę”. 
Zajęcia obejmowały moduły, podczas których uczestnicy zdobywali wiedzę  
i umiejętności jak prowadzić zajęcia z grupami i jak komunikować się z dziećmi  
i młodzieżą. 
Uczestnicy poprzez aktywne metody pracy uświadomili sobie rolę nastawienia  
w relacjach międzyludzkich i znaczenie dobrej komunikacji, jako podstawy do 
budowania więzi z dzieckiem. Dla uczestników ważne było poruszenie kwestii 
określania zasad i tworzenia kontraktu z grupami, który zapewnia wzajemne poczucie 
bezpieczeństwa oraz możliwość wymiany doświadczeń w postępowaniu z dziećmi. 

 

 12.05.2012r. Warsztat „ABC dobrego korepetytora” 
Wiedza, zdobyta na szkoleniu, z zakresu specyfiki pracy z dzieckiem na 
korepetycjach oraz poznanie elementów psychologii rozwojowej dziecka, będzie 
stanowić wsparcie dla wolontariuszy w realizacji działań na rzecz dzieci i młodzieży. 
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Szkolenia organizowane dla wolontariuszy cieszą się od początku Programu 
Wolontariat w OPS tj. 2004 roku, niesłabnącym zainteresowaniem. Sprzyjają 
integracji wolontariuszy miedzy sobą, a także z pracownikami Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Służą podniesieniu poziomu wiedzy i umiejętności oraz indywidualnemu 
rozwojowi. Szkolenia będą kontynuowane w kolejnych latach, gdyż są nierozłącznym 
elementem programu, warunkującym jego realizację. 
 

 Kurs Samoobrony 
Od marca do października 2012r. (1,5h/tygodniowo) odbywały się zajęcia 
ogólnorozwojowe z połączone z systemem samoobrony POLICE BOXING SYSTEM. 
W/w zajęciach wzięło udział 24 wolontariuszy. 

 

 Profil wolontariatu na portalu społecznościowym „Facebook”. 
W 2012r. kontynuowano działanie profilu „Wolontariat OPS Wola” na ww. portalu. Za 
jego pośrednictwem pozyskiwano nowych wolontariuszy oraz utrzymywano kontakt  
z aktualnie działającymi wolontariuszami. 
Ponadto przekazywano na bieżąco informacje o zapotrzebowaniu na wolontariusza 
oraz otrzymywano oferty wolontariuszy o chęci podjęcia współpracy z ośrodkiem. 

 

 Międzynarodowy Dzień Wolontariuszy. Jak co roku w grudniu grupa wolontariuszy 
skupionych w OPS uczestniczyła w dzielnicowej uroczystości zorganizowanej przez 
Wydział Kultury i Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia w Teatrze na Woli. Wśród 
wyróżnionych przez władze Dzielnicy wolontariuszy było także pięciu wolontariuszy 
pracujących na rzecz klientów OPS. 

 

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

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w okresie 2012 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. 
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W 2012 r. złożonych zostało 538 wniosków (o 47 mniej niż w 2011 r.) o wydanie decyzji 
uprawniającej do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. 

Łącznie w 2012 r. wydanych zostało: 

 488 decyzji, w tym 370 decyzji pozytywnych tj. przyznające uprawnienie, 

 43 decyzji odmawiających, 

 51 decyzji umarzających postępowanie. 

W 18 przypadkach przekazano sprawy zgodnie z właściwością do innego organu, zaś w 67 
przekazano sprawy do rozpatrzenia do innego OPS na terenie Warszawy. 

W powyższych sprawach przeprowadzonych zostało 396 wywiadów środowiskowych (o 59 
wywiadów mniej niż w 2011 r.), przy czym 261 wywiadów przeprowadzili pracownicy socjalni 
OPS, w pozostałych przypadkach wywiady były przeprowadzane przez pracowników 
socjalnych szpitali, noclegowni lub innego ośrodka pomocy społecznej, a pracownicy tut. 
OPS prowadzili inne elementy postępowania w sprawie. 

 

10.3. DZIAŁANIA OPS W RAMACH REALIZACJI PROJEKTÓW EUROPEJSKICH 

Projekt systemowy „Wola aktywnej integracji” 

 

Cel projektu 
Przybliżenie do samodzielności życiowej, ekonomicznej i integracji społecznej osób 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 
 
Grupa docelowa 

Uczestnikami projektu były osoby niezatrudnione i zatrudnione, zagrożone 
wykluczeniem społecznym, kobiety i mężczyźni w wieku 18-64 lata, w większości  
z wykształceniem najwyżej ponadgimnazjalnym, korzystające ze świadczeń pomocy 
społecznej (materialnych i niematerialnych) OPS. Osoby te odznaczały się m.in. 
nieumiejętnością poruszania się po rynku pracy, niskimi kwalifikacjami zawodowymi, 
biernością życiową, problemami wychowawczymi i rodzinnymi, brakiem umiejętności 
przezwyciężania trudnych sytuacji własnymi siłami, problemami z uzależnieniem; często 
pochodziły z rodzin z problemami alkoholowymi (DDA). 

 
Działania projektowe 

Działania zastosowane w projekcie miały na celu zwiększenie możliwości dostępu do 
życia społecznego i rynku pracy, a w konsekwencji usamodzielnienie społeczne. W stosunku 
do uczestników projektu podjęto działania wspierające i ukierunkowane na kształtowanie 
umiejętności i postaw prospołecznych, podwyższenie kwalifikacji zawodowych, zwiększenie 
możliwości podejmowania pracy. Pracę z klientem prowadzono  w oparciu o pracę socjalną 
metodą kontraktu socjalnego. 

Każdy z uczestników został objęty wsparciem indywidualnym i grupowym – skorzystał 
z instrumentów aktywnej integracji (IAI) - w zależności od grupy, do której został 
zakwalifikowany. Pracownicy socjalni dokonywali diagnozy potrzeb każdego uczestnika 
projektu i dostosowywali formy wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb. 
 
Instrumenty Aktywnej Integracji dla grupy 1 
1) Asystent rodziny przyznawany  zgodnie z przesłankami ustawy o wsparciu rodziny i pieczy 
zastępczej. Celem działania było zwiększenie umiejętności wychowawczych oraz 
asystowanie uczestnikom i ich rodzinom w codziennych czynnościach, tj. korzystaniu z usług 
różnych instytucji, w tym wizytach w nich wraz z uczestnikiem, pomoc w organizacji czasu 
wolnego, kształtowanie nawyku poprawnego wykonywania czynności gospodarczych, 
prowadzenia domu, gospodarowanie budżetem domowym i zarządzanie czasem, 
ewentualnie wspólne wyjścia do miejsc typu kino, teatr, kręgielnia itp. Celem działań 
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asystentów rodziny była poprawa społecznego funkcjonowania rodzin, diagnozowanie 
problemów, monitorowanie postępów, poradnictwo i wsparcie. 
2) Psycholog decydował o doborze pozostałych instrumentów. Pracował z uczestnikiem pod 
kątem zgłoszonych problemów, motywował do zmiany i wspierał. 
3) Edukatorzy prozdrowotni (lekarz i pielęgniarka) zapoznawali m.in. z zasadami zachowania 
higieny osobistej i domowej, profilaktyki zdrowotnej i diet. 
4) Poradnictwo specjalistyczne (prawne i mediacje rodzinne/konsultacje mediacyjne). 
5) Warsztaty o komunikacji i mediacji. 
6) Warsztaty umiejętności społeczno-wychowawczych. 
7) Wsparcie i aktywizacja osób z rodzin wieloproblemowych i ich otoczenia poprzez zajęcia 
terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci. 

 
Instrumenty Aktywnej Integracji dla grupy 2 
1) Psycholog. 
2) Warsztaty umiejętności społecznych. 
3) Warsztaty poszukiwania pracy. 
4) Indywidualne poradnictwo doradcy zawodowego. 
5) Kursy zawodowe i szkolenia komputerowe. 
 
Instrumenty Aktywnej Integracji dla obu grup: 
1) Konsultacje psychiatryczne. 
2) Leczenie stomatologiczne (w tym protetyczne). 
3) Poprawa wizerunku z pomocą fryzjera i stylisty. 
4) Zajęcia z gotowania. 
 
Rezultaty 
W 2012 r. zawarto kontrakty socjalne z 54 uczestnikami (41 kobietami i 13 mężczyznami),  
w tym z 8 osobami niepełnosprawnymi. Uczestnicy zostali zakwalifikowani do 2 grup: grupa 
1 – osoby z rodzin wieloproblemowych i grupa 2- osoby poszukujący pracy. Do grupy 
pierwszej zakwalifikowano 21 kobiet, natomiast do grupy drugiej - 33 osoby (20 kobiet i 13 
mężczyzn). 

 
Obie grupy skorzystały z konsultacji psychologicznych. Psycholog projektu skonsultowała 
54 uczestników (41 kobiet i 13 mężczyzn), łącznie realizując 218 konsultacji. 
Z 21 uczestniczkami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi pracowały dwie asystentki 
rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
Pracownik ds. prac społecznie użytecznych i szkoleń komputerowych przygotowywała 
dokumentację prac społecznie użytecznych oraz prowadziła w każdy poniedziałek klub pracy 
dla kandydatów oraz uczestników projektu. Zrealizowała 68 godzin indywidualnych zajęć 
komputerowych dla15 uczestników projektu (10 K i5 M). 
Doradca zawodowy zrealizowała 120 godzin warsztatów aktywnego poszukiwania pracy  
i warsztatów umiejętności społecznych (60 godz. dla każdej grupy). Warsztaty aktywnego 
poszukiwania pracy ukończyło 23 uczestników, natomiast warsztaty umiejętności 
społecznych 25 osób. Doradca zawodowy przeprowadziła 222 konsultacje dla 44 
uczestników projektu (31 K i 13 M). Dla wybranych uczestników przeprowadziła spotkania 
powarsztatowe, które były okazją do  wymiany doświadczeń  w zakresie praktycznego 
poszukiwania pracy oraz warsztat z prawa pracy (8 K). 
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Spółdzielnia socjalna w ramach umowy z OPS zajęła się opieką nad dziećmi 10 
uczestniczek. 
W warsztacie edukacyjno-kulinarnym wzięło udział 6 uczestniczek i 1 osoba z otoczenia. 
Z 31 konsultacji psychiatrycznych skorzystało 11 K i 1 M. 
Jedna uczestniczka rozpoczęła zajęcia w ramach kursu przygotowującego do matury - 
sfinansowano 3 miesiące zajęć lekcyjnych z 3 przedmiotów maturalnych. 
Wybrani uczestnicy poddali się leczeniu stomatologicznemu (6 K). Dla części uczestników 
zaplanowano poprawę wizerunku z pomocą fryzjera (8 K i 1 M) i stylisty (3 K). 
  
Wytypowani uczestnicy (11) otrzymali możliwość udziału w kursach zawodowych: 
- księgowości, 
-  podstaw księgowości, 
- sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej, 
- kadry-płace, 
- obsługi kasy fiskalnej (2), 
- projektowania ogrodów,  
- montera płyt gipsowych i ścianek działowych, 
- kurs przygotowujący i egzamin na uprawienia SEP w zakresie eksploatacji urządzeń 
elektroenergetycznych i cieplnych, 
- obsługi wózka jezdniowego, 
- opiekunki. 
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Na zakończenie projektu odbyło się świąteczne spotkanie podsumowujące, w którym wzięło 
udział 11 uczestniczek wraz z dziećmi. 
Zespół projektu kontynuował superwizję metodą pracy skoncentrowanej na rozwiązaniach 
pod nadzorem superwizora. 
 
W 2012 r. partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy  
w realizacji projektu była Fundacja Mederi, która wspierała w ramach swoich  działań głównie 
rodziny wieloproblemowe. 
Fundacja MEDERI zrealizowała następujące działania: 
 
(1) Poradnictwo dwóch edukatorów prozdrowotnych w 19 rodzinach w wymiarze 70 godzin. 

W wyniku realizacji wizyt domowych edukatora prozdrowotnego została przeprowadzona 
diagnoza potrzeb medycznych dzieci: interweniowano w 5 przypadkach, umożliwiając 
kontakt z poradniami specjalistycznymi, kierując dzieci do poradni: laryngologicznej (1x), 
urologiczno-nefrologicznej (1x), gastroenterologicznej (2x), alergologicznej (2x), na odział 
neurochirurgii dorosłych (1x). Wielokrotne wizyty przeprowadzono w rodzinach, w których 
znajdują się małe dzieci do 1 roku życia. Prowadzono tam akcję promocji zdrowia, 
racjonalnego odżywiania dzieci, wdrażania dobrych metod pielęgnacyjnych oraz 
zapobiegania infekcjom. 

(2) Przeprowadzono warsztaty dla rodziców dotyczące komunikacji i mediacji w wymiarze 
łącznie 3 godzin, w których uczestniczyło 6 kobiet. 

 
(3) Przeprowadzono warsztaty dla rodziców dotyczące umiejętności społecznych  

i wychowawczych w wymiarze łącznie 10 godzin, w których uczestniczyło 7 uczestniczek. 
Zaangażowanie uczestniczek w proponowane ćwiczenia było wysokie, większość kobiet 
chętnie dzieliła się doświadczeniami i testowała podawane metody czy propozycje 
radzenia sobie w sytuacjach społecznych i wychowawczych. 
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(4) Udzielono poradnictwa specjalistycznego tzn. mediacji i konsultacji na temat mediacji  

w wymiarze 23 godzin  6 uczestnikom (5 K i 1 M). Osoby, które zgłaszały się do procesu 
mediacji odznaczały się problemami dotyczącymi komunikacji z małżonkami, partnerami 
lub ewentualnie dziećmi. W przypadku jednej z rodzin, gdzie problemy dotyczyły kłopotów 
rodzinnych, w tym również nadużywania alkoholu, jedna ze stron złożyła zobowiązanie do 
pojęcia terapii alkoholowej. 

(5) Udzielono porad prawnych w wymiarze 64,5 godziny, z których skorzystało 14 
uczestników (13 K i 1 M). Konsultacje dotyczyły m.in. spraw z zakresu prawa rodzinnego, 
lokalowego, karnego, cywilnego. Oprócz konsultacji stacjonarnych prawnik uczestniczył  
w rozwiązywaniu spraw telefonicznie lub bezpośrednio w urzędzie lub sądzie. 

(6) W wyniku konsultacji 8 dzieci zaplanowano zajęcia terapeutyczno-edukacyjne. 
Prowadzono je metodą bajkoterapii. Jak wynika z obserwacji i rozmów z dziećmi, które 
wzięły udział w zajęciach wzrosła umiejętność współpracy w grupie, wzrosło 
zainteresowanie poznawcze, zwiększyło się poczucie własnej wartości, wzrosły 
umiejętności i sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz trudnościami 
interpersonalnymi.  

 
Ewaluacja 

Na zakończenie udziału w projekcie uczestnicy wypełniali ankiety oceniające ich 
udział. Prawie wszyscy uczestnicy (73-85%) ankietowani należący do grupy osób 
poszukujących pracy, deklarowali wzrost w zakresie umiejętności szukania pracy, wzrost 
wiary we własne możliwości, lepszego rozpoznawania słabych i mocnych stron, zwiększenia 
szans na podjęcia zatrudnienia. Według opinii uczestników najbardziej przydatnymi 
działaniami były warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, doradztwo zawodowe oraz kursy. 

W przypadku osób z rodzin wieloproblemowych od 70-100% ankietowanych 
wskazywało na wzmocnienie więzi rodzinnych, zwiększenie wiary w siebie, lepsze radzenie 
sobie z dziećmi i ze stresem, zwiększenie wiedzy w zakresie zdrowia czy załatwiania spraw  
urzędowych. Uczestniczki tej części wskazywały na przydatność działań projektowych, 
zwłaszcza psychologa, asystenta rodziny, warsztatów umiejętności społecznych  
i wychowawczych oraz doradztwa zawodowego. 

 
Prace społecznie użyteczne 
W okresie od 01.03.2012r. do 30.11.2012r. do wykonywania prac społecznie użytecznych 
skierowano 34 osoby. Spośród tej grupy: 
- 7 osób zaprzestało wykonywania psu z uwagi na problem z nadużywaniem alkoholu  
i związanymi z tym trudnościami w utrzymaniu zatrudnienia, 
- 13 osób wykonywało psu bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony pracodawcy na okres 
zgodnie ze skierowaniem, 
- 1 osoba zmarła, 
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- w przypadku 2 osób zespół projektowy podjął decyzję o zaprzestaniu wykonywania psu  
z uwagi na zdecydowanie wyższe kwalifikacje i możliwości podjęcia zatrudnienia niż 
proponowane, a także motywację klientów do zmiany swojej sytuacji, 
-  1 osoba wymagała skierowania na leczenie psychiatryczne na oddziale dziennym, 
-  w przypadku 1 osoby zespół projektowy zdecydował o zaprzestaniu wykonywania psu ze 
względu na stan zdrowia, 
- 2 osoby podjęły pracę na umowę o pracę na terenie instytucji, w której były wykonywane 
psu, 
- 4 osoby podjęły pracę na umowę lub pracę dorywczą, co spowodowało zaprzestanie 
wykonywania psu, 
- 1 osoba pracowała tylko przez jeden dzień (pracodawca nie był zainteresowany 
współpracą), 
- 1 osoba uzyskała uprawnienia do zasiłku stałego i z tego powodu była zmuszona do 
rezygnacji z psu, 
- 1 osoba została zakwalifikowana do projektu finansowanego z funduszy EU i z tego 
powodu utraciła status osoby bezrobotnej. 
Po zakończeniu wykonywania prac społecznie użytecznych zrealizowano badanie 17 
uczestników psu. 
Najczęściej zaznaczane w ankiecie odpowiedzi na pytanie dotyczące efektów, jakie przyniósł 
udział w pracach społecznie użytecznych to: 
- zwiększenie kwalifikacji zawodowych -  6 uczestników, 
- zdobycie doświadczenia – 9, 
- nawiązanie nowych kontaktów – 11, 
- uzyskanie dodatkowych środków finansowych – 10, 
- podniesie poczucia własnej wartości – 6, 
- zwiększenie motywacji do samodzielnych działań – 6, 
- polepszenie jakości funkcjonowania rodziny – 2. 

Uczestnicy prac społecznie użytecznych, poza materialnymi korzyściami, mieli przede 
wszystkim możliwość nawiązania kontaktu z pracodawcą bez wstępnej rozmowy 
rekrutacyjnej – ponieważ nie byli poddani wstępnej rozmowie łatwiej być może było im 
podjąć pracę po długotrwałym okresie bezrobocia. Uniknęli stresu związanego z pierwszym 
spotkaniem i koniecznością zaprezentowania swojej kandydatury do zatrudnienia. Poprzez 
udział w pracach społecznie użytecznych niektórzy uczestnicy musieli także zmienić 
codzienne nawyki albo nabrać nowych: przede wszystkim konieczność dbania o higienę 
osobistą, ubranie na co dzień, systematyczność, jeśli chodzi o zaplanowanie dnia, 
wstawanie do pracy. Prace społecznie użyteczne dały również możliwość nawiązania 
kontaktów z innymi osobami, nabycie nowych umiejętności interpersonalnych. Dwoje 
spośród uczestników wykonywało na tyle sumiennie swoją pracę, że pracodawca wyraził 
zainteresowanie zatrudnieniem na umowę o pracę. 
 Skierowanie do pracodawcy, konieczność wywiązywania się ze zobowiązań, praca  
w określonym czasie spowodowały także ujawnienie problemu uzależnienia głównie od 
alkoholu, co uniemożliwiło klientom wykonywanie jakiejkolwiek pracy. Niektóre spośród tych 
osób podjęły współpracę z pracownikiem socjalnym i zostały skierowane na terapię. 
 
Podsumowanie 

Projekt „Wola aktywnej integracji” był realizowany przez Zespół projektowy składający się z: 
• koordynatora i asystenta projektu, którzy byli odpowiedzialni za prawidłowy przebieg 
realizacji projektu; 
• 2 pracowników socjalnych, w tym jeden pracownik odpowiedzialny był za koordynację psu; 
• psychologa, 
• pracownika ds. psu oraz szkoleń komputerowych, 
• dwóch  asystentek  rodziny, 
• wsparciem merytorycznym dla pracowników zespołu projektu była superwizja. 
Praca zespołu projektowego odbywała się przy stałej, systematycznej współpracy Działu 
Księgowości OPS i innych  pracowników  Ośrodka. 
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 Z zaplanowanej na realizację projektu w 2012 r. kwoty 568 200 zł wydatkowano  
548.222,31 zł (96,48 %) z czego 59 661 zł (100% planowanej kwoty) z wkładu własnego  
z R85214 przeznaczone na wypłatę zasiłków dla uczestników projektu i 488 561,31 zł  
z R85395 dotacji ze środków EFS na dofinansowanie projektu. 
 

Inne projekty realizowane przez Ośrodek 
 

 W projekcie partnerskim "Liderzy ekonomii społecznej", który realizowany jest  
w okresie 1.01.2012-30.06.2013 r. OPS Dzielnicy Wola w 2012 r. odpowiadał za dwa 
działania. Pierwszym była organizacja Dnia Otwartego, w ramach którego odbyła się 
konferencja (informacja i promocja projektu, zaprezentowanie roli ekonomii 
społecznej w polityce społecznej oraz przedstawienie wolskich liderów ekonomii 
społecznej), a także Małe Targi Warszawskich Spółdzielni Socjalnych, 
zorganizowane przy współpracy oraz na terenie Urzędu  Dzielnicy Wola m. st. 
Warszawy. Drugim działaniem była promocja projektu we wrześniu i październiku 
oraz rekrutacja na szkolenia z budowania partnerstwa. W okresie październik-
grudzień odbyły się 3 szkolenia i 22 godzin konsultacji z budowania partnerstwa 
międzysektorowego, w których wzięło udział 35 osób. 
 

 We wrześniu 2012 roku ruszył projekt "Warszawskie inspiracje do pracy"  
wdrażany przez samorząd warszawski mający na celu aktywizację społeczną  
i zawodową mieszkańców, w szczególności poprzez podniesienie ich kwalifikacji 
zawodowych oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. W wyniku otwartego 
konkursu Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane przez Biuro Polityki 
Społecznej, w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych 
MANZANA uzyskało dofinansowanie w wysokości przeszło 1,9 mln zł. na realizację 
w latach 2012 – 2014 Projektu „Warszawskie Inspiracji do Pracy” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego (Poddziałanie 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). 
Projekt adresowany jest do: 
- mieszkańców m.st. Warszawy bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo,  
ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dzielnic Bemowo, Białołęka, Bielany  
i Żoliborz. 
- osób zamieszkałych na terenie dzielnic Targówek i Wola, które w 2009 roku zostały 
po raz pierwszy objęte wsparciem pomocy społecznej i/lub długotrwale korzystają  
z pomocy społecznej. 
 
Łącznie 128 osób, podzielonych na 3 grupy weźmie udział w następujących 

działaniach: 

 indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe oraz warsztaty umiejętności 

psychospołecznych i indywidualne wsparcie psychologiczne; 

 udział w kursach komputerowych; 

 udział w szkoleniach zawodowych dobranych indywidualnie do preferencji 

i potrzeb zawodowych uczestników; 

 staże zawodowe, podczas których uczestnicy otrzymywać będą stypendia; 

 kompleksowe wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy (w tym 

w kształtowaniu wizerunku). 

 

 Projekt został opracowany i jest wdrażany przy udziale 6 warszawskich Ośrodków 
Pomocy Społecznej (z Dzielnic Bemowo, Białołęka, Bielany, Targówek, Wola i Żoliborz). 
 

W projekcie partnerskim "Warszawskie inspiracje do pracy" w części realizowanej przez 
OPS Dzielnicy Wola w 2012 r. został wybrany opiekun uczestników projektu, który 
odpowiadał za rekrutację spośród osób korzystających z pomocy społecznej. W wyniku 
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rekrutacji przeprowadzonej w okresie wrzesień-listopad zakwalifikowano 6 osób do 
pierwszego cyklu szkoleń oraz 9 osób do drugiego cyklu. Opiekun uczestników projektu 
pozostawał w bieżącym kontakcie z kierownikiem projektu i realizatorami szkoleń oraz 
motywował uczestników i monitorował ich do aktywnego udziału w projekcie. 

 

10.4. DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO (W TYM WSPÓŁPRACA 
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI) 

 
 Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Syreny 18 
zorganizował kolonie dla 130 dzieci skierowanych przez OPS. Kolonie odbyły się  
w Marózach. Turnusy zorganizowane były dla 100 uczniów szkół podstawowych i dla 30 
uczniów szkół gimnazjalnych. 

 
 Pracownicy Ośrodka współpracowali z licznymi organizacjami pozarządowymi. Celem 
współpracy było maksymalne rozszerzenie oferty Ośrodka i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu poszczególnych grup klientów. 
 W 2012 r. Ośrodek, w związku z podpisanym dnia 7 lipca 2010r porozumieniem  
z Fundacją „JEDEN DRUGIEMU” z siedzibą przy ul. Strużańskiej 22 w Stanisławowie 
Pierwszym, kierował osoby i rodziny pozostające w trudnej sytuacji życiowej, uprawnione do 
korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, do prowadzonego przez Fundację sklepu 
socjalnego. Osoby kierowane do sklepu socjalnego mogły dokonywać zakupów artykułów 
pierwszej potrzeby za cenę niższą od ceny rynkowej. Sklep oferuje artykuły spożywcze, 
chemię gospodarczą, środki czystości. Możliwość korzystania z tej formy pomocy efektywnie 
obniża koszty codziennego utrzymania osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej. 
Do sklepu socjalnego kierowani byli seniorzy, rodzice samotnie wychowujący dzieci i rodziny 
wielodzietne. W 2012r. wydano 101 skierowań, dzięki którym z pomocy sklepu socjalnego 
skorzystało 285 osób. Współpraca ta będzie także realizowana w 2013 r. 
 W 2012 r. Ośrodek kontynuował  współpracę z Fundacją Pomocy Rodzinie 
„CZŁOWIEK W POTRZEBIE'' w ramach programu pomocy postpenitencjarnej dla 
mieszkańców Woli przebywających lub opuszczających zakłady karne, areszty śledcze, 
zakłady poprawcze oraz ich rodzin. 
Do uczestnictwa w programie Ośrodek skierował 29 rodzin. Współpracę z Fundacją podjęło 
14 rodzin tj.41 osób. W ramach programu rodzinom udzielana jest pomoc w formie 
materialnej, psychologicznej oraz doradztwa zawodowego i prawnego. 
 Ośrodek współpracował z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w zakresie 
udzielania wsparcia osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 
Pracownicy OPS wydali 1280 skierowań ( dla 1979 osób dorosłych i 629 dzieci) po odbiór 
żywności finansowanej m.in. ze środków U.E. 
 W ramach współpracy z Chrześcijańską Fundacją Radości oraz holenderską fundacją 
„Stichting Intentio” organizowany był w dniach 3-4.08.2012 Międzynarodowy Dzień 
Radości. W imprezie wzięło udział 150 dzieci w wieku od 5 do 13 lat, którym w trakcie 
spotkania przekazano pomoc rzeczową w formie odzieży, zabawek, artykułów 
przemysłowych. 
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem WIOSNA 25 rodzin w związku z realizacją 
projektu SZLACHETNA PACZKA otrzymało pomoc rzeczową. 
 Z inicjatywy Liceum Ogólnokształcącego im. gen. J. Sowińskiego 23 dzieci 
wytypowanych przez Ośrodek otrzymało pomoc w postaci paczki świątecznej. 
  W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Problemami 
Emocjonalnymi SPOZA 21 klientów Ośrodka skierowanych zostało do projektu OŚRODKI 
WSPARCIA mającego na celu wzmocnienie potencjału i poprawę dostępu do zatrudnienia 
osobom niepełnosprawnym. 
 
Pracownicy Ośrodka współpracowali także z: 
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 Instytucjami Pomocy Społecznej, 

 Organizacjami Charytatywnymi, 

 Ośrodkiem „Nowolipie”, 

 Domem Kultury „Działdowska” ul. Działdowska 6, 

 Ośrodkiem Kultury im. Żeromskiego ul. Obozowa 85, 

 Organizacjami seniorskimi, 

 Klubami Seniorów, 

 Komendą Dzielnicową Policji, 

 Strażą Miejską, 

 Strażą Ochrony Kolei, 

 Fundacja „Nebo”, „Ocalenie”, „Jeden Drugiemu”, Wspólnoty Chleb Życia, 

 Kurierem Wolskim, 

 Stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe m.in. Fundacja Mederi, Fundacja 
Dzieci Niczyje, Monar, 

 Placówki ochrony zdrowia, 

 Placówkami oświatowymi - przedszkola, szkoły, 

 Sąd Rejonowy dla Warszawa Wola, VI Wydział Rodziny i Nieletnich, 
 

Inne działanie podejmowane na rzecz środowiska lokalnego 

 OPS jest jednym z partnerów programu Fundacji Dzieci Niczyje w zakresie 
profilaktyki krzywdzenia małych dzieci pn. „Dobry Rodzic – Dobry Start”. W 2012 r 
zostało podpisane porozumienie o współpracy do którego obok Ośrodka przystąpiły 
Żłobki i FDN. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej jest członkiem Porozumienia NIEBIESKA LINIA. 

 Pracownicy OPS jest zaangażowani są w prace Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - działania opisane w Programie II tj „Rodzina 
bez przemocy” - program wsparcia i pomocy dla osób doznających przemocy. 

 Ośrodek nawiązuje współpracę z firmami i organizacjami pozarządowymi w celu 
wzbogacenia, uatrakcyjnienia oferty realizowanych programów dla rodzin oraz 
organizowanych przez Ośrodek imprez typu pikniki , festyny. 

 Pracownicy Ośrodka angażują się w długofalową i doraźną prace powoływanych 
zespołów roboczych (na szczeblu miejskim i dzielnicowym) w zakresie wspierania 
rodziny, przeciwdziałania przemocy, przeciwdziałania alkoholizmowi, problematyki 
bezdomności, osób niepełnosprawnych, seniorów i innych problemów społecznych. 
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10.5. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE powyżej 14 tys. euro udzielone w 2012 roku 

1 przedmiot 
zamówienia 

Nr SZP-ED-351-1/12 

realizacja środowiskowego programu „Doradca wychowawczy” w 
ramach realizowanego przez Dział Pomocy Specjalistycznej OPS 
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie 

 tryb przetarg nieograniczony - usługa 

 wybrany 
Wykonawca 

Agnieszka Nieciecka działająca pod firmą KRA Agnieszka Nieciecka, z 
siedzibą przy ul. Jana Żiżki 10, 03-117 Warszawa, 

 Umowa  Umowa Nr 9/2012 z dnia 30.01.2012r.  
realizacja od 01.02 – 30.04.2012r. 

 wartość umowy w 
PLN 

42 930,00 zł, cena za jedną godzinę: 53,00 zł 

2 przedmiot 
zamówienia 

Nr SZP-ED-351-2/12 

realizacja Programu Rozwoju Osobistego Mam i Programu Wsparcia 
dla Rodzin w ramach realizowanego przez Dział Pomocy 
Specjalistycznej OPS Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Programu 
Pomocy Dziecku i Rodzinie 

 tryb przetarg nieograniczony - usługa 

 wybrany 
Wykonawca  

Fundacja MEDERI z siedzibą przy Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 
Warszawa, 

 umowa Umowa Nr 7/2012 z dnia 20.01.2012r. 

realizacja od 01.02 –13.12.2012r. - z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu 

 wartość umowy w 
PLN 

8 340,00 zł 

3 przedmiot 
zamówienia 

Nr SZP-ED-351-3/12 

realizacja Programu Wsparcia dla Rodzin w ramach realizowanego 
przez Dział Pomocy Specjalistycznej OPS Dzielnicy Wola m. st. 
Warszawy Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie  

 tryb przetarg nieograniczony - usługa 

 wybrany 
Wykonawca  

Agnieszka Nieciecka działająca pod firmą KRA Agnieszka Nieciecka, z 
siedzibą przy ul. Jana Żiżki 10, 03-117 Warszawa 

 umowa Umowa nr 10 /2012 z dnia 30.01.2012r. 

realizacja od 01.02 – 15.12.2012r. - z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu 

 wartość umowy w 
PLN 

16 925,00 zł 

4 przedmiot realizacja Programu Wsparcia i Pomocy dla Mam w ramach 
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zamówienia 

Nr SZP-ED-351-4/12 

realizowanego przez Dział Pomocy Specjalistycznej OPS Dzielnicy 
Wola m. st. Warszawy Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie 

 tryb przetarg nieograniczony - usługa 

 wybrany 
Wykonawca 

Fundacja MEDERI z siedzibą przy Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 
Warszawa, 

 umowa Umowa Nr 8/2012 z 20.01.2012r.  

realizacja od 01.02 – 15.12.2012r. - z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu 

 wartość umowy w 
PLN 

27 295,00 zł 

5 przedmiot 
zamówienia 

 

Nr SZP-ED-351-5/12 

świadczenie usługi kompleksowego sprzątania w dwóch obiektach 
Ośrodka Pomocy społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy: 

część 1 - ul. Gen. J. Bema 91 w Warszawie – w siedzibie OPS, 

część 2 - ul. Żytniej 75/77 – w siedzibie DOS  

 tryb przetarg nieograniczony - usługa 

 wybrany 
Wykonawca – część 
1 

Europejskie Centrum Pracy Spółka z o. o.  

ul. Grabiszyńska Nr 279, 53-234 Wrocław 

 umowa Umowa Nr 22/2012 zawarta w dniu 22.03.2012 

realizacja od 01.04.2012 roku do 31.10.2013r. 

 wartość umowy w 
PLN 

29 510,00 zł 

 wybrany 
Wykonawca – część 
2 

Umowa Nr 23/2012 zawarta w dniu 22.03.2012 

realizacja od 01.04.2012 roku do 31.10.2013r. 

 wartość umowy w 
PLN 

15 760,00 zł 

6 przedmiot 
zamówienia 

 

Nr SZP-ED-351-6/12 

przygotowanie i wydawanie obiadów w lokalu gastronomicznym 
będącym w dyspozycji Wykonawcy w granicach administracyjnych 
Dzielnicy Wola, dla klientów wskazanych przez Zamawiającego - 
dopuszczono składanie ofert częściowych 

 tryb przetarg nieograniczony - usługa  

  Postępowanie unieważnione  

7 przedmiot dozorowanie w dwóch obiektach Zamawiającego: 
- w siedzibie Ośrodka przy ul. Gen. J. Bema 91  
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zamówienia 

Nr SZP-ED-351-7/12 
 w siedzibie Działu Pomocy Specjalistycznej przy 

ul. Karolkowej 58 A  

 tryb przetarg nieograniczony - usługa 

 wybrany 
Wykonawca 

„MM SERVICE SECURITY” Spółka z o. o. 

ul. 3-go Maja 64/66, 93-408 Łódź 

 Umowa  Umowa Nr 27/2012 z dnia 27.03.2012r.  
realizacja od 02.04.2012 roku do 31.10.2013 roku  

 wartość umowy w 
PLN 

73 293,22 zł, cena za jedną godzinę dozorowania: 6,37 zł 

8 przedmiot 
zamówienia 

Nr SZP-ED-351-8/12 

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

 przedmiot 
zamówienia 

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

 wybrany 
Wykonawca 

„Polska telefonia Komórkowa Centertel” Spółka z o. o.  

ul. Skierniewicka 10a, Warszawa 

 termin realizacji 
umowy 

Umowa Nr 21/2012 zawarta w dniu 23.03.2012r. w sprawie zamówienia na 
podstawie umowy ramowej nr BI/B/X/2/2/64/12-15 z dnia 17.02.2012r. 

realizacja od dnia 01.04.2012r. - 30.11.2013r. 

 wartość umowy w 
PLN 

18 000,16 zł 

9 przedmiot 
zamówienia 

Nr SZP-ED-351-9/12 

przygotowanie i wydawanie obiadów w lokalu gastronomicznym 
będącym w dyspozycji Wykonawcy w granicach administracyjnych 
Dzielnicy Wola, dla klientów wskazanych przez Zamawiającego 

 tryb zamówienie uzupełniające w trybie z wolnej ręki 

- art. 67, ust. 1 pkt 6 - usługa  

 wybrany 
Wykonawca 

Agencja Służby Społecznej B. Kościelak Spółka Jawna,  

ul. Kwiatowa 7A, 02-579 Warszawa, 

 umowa Umowa Nr 28/2012 z dnia 28.03.2012r.  

realizacja od 01.04 - 30.11.2012r. 

 wartość umowy w 
PLN 

123 200,00 zł, cena za jeden obiad: 10,00 zł 

10 przedmiot świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczo – readaptacyjnych 
na rzecz osób powyżej 60 roku życia z zaburzeniami psychicznymi, w 
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zamówienia 

Nr SZP-ED-351-
10/12 

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 

 tryb przetarg nieograniczony - usługa 

 wybrany 
Wykonawca 

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

 umowa Umowa Nr 33/2012 z dnia 15.05.2012r. 
realizacja od 01.06.2012r. – 31.05.2013 roku 

 wartość umowy w 
PLN 

330.000,00 zł, cena za jedna godzinę:22,00 zł 

11 przedmiot 
zamówienia 

Nr SZP-ED-351-
11/12 

świadczenie usług pogrzebowych na rzecz osób zmarłych, 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 (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 
tekst jednolity ze zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do tej 
ustawy. 

 tryb zamówienie uzupełniające w trybie z wolnej ręki 

- art. 67, ust. 1 pkt 6 - usługa  

 wybrany 
Wykonawca 

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

 umowa Umowa Nr 34/2012 z dnia 22.05.2012r.  

realizacja od 22.05 – do czasu wykonania 20 pogrzebów  

 wartość umowy w 
PLN 

37 584,00 zł, cena za wykonanie jednego pogrzebu 1 879,20 zł 

12 przedmiot 
zamówienia 

Nr SZP-ED-351-
12/12 

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 

 tryb zamówienie uzupełniające w trybie z wolnej ręki - art. 67, ust. 1 pkt 6 - 
usługa 

 wybrany 
Wykonawca 

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

 umowa Umowa Nr 35/2012 z dnia 28.05.2012r.  
realizacja od dnia 01.06 – 31.10.2012r.  

 wartość umowy w 
PLN 

43 582,05 zł, cena za jedna godzinę usług: 18,99 zł 

13 przedmiot 
zamówienia 

świadczenie usług pogrzebowych na rzecz osób zmarłych, którym 
Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany zapewnić sprawienie 
pogrzebu, stosownie do art. 17 ust 1 pkt 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 
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Nr SZP-ED-351-
13/12 

marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 
tekst jednolity ze zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do tej 
ustawy. 

 tryb przetarg nieograniczony - usługa 

 wybrany 
Wykonawca 

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o.,  

ul. Redutowej 25, 01-106 Warszawa,  

 umowa Umowa Nr 42/2012 z dnia 31.07.2012r.  

Realizacja 15.08 – 28.12.2012r. 

 wartość umowy w 
PLN 

56 376,00 zł, cena za wykonanie jednego pogrzebu 1 879,20 zł 

14 

 

przedmiot 
zamówienia 

Nr SZP-ED-351-
16/12 

przygotowanie i wydawanie gorących posiłków, zwanych dalej 
obiadami, dla klientów wskazanych przez Zamawiającego, w lokalu 
gastronomicznym będącym w dyspozycji Wykonawcy – z podziałam 
na 2 części 

 tryb Przetarg nieograniczony - usługa 

  Postępowanie unieważnione 

15 

 

przedmiot 
zamówienia 

Nr SZP-ED-351-
17/12 

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi – z podziałem na 2 części  

 tryb Przetarg nieograniczony - usługa 

 wybrany 
Wykonawca 

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

 Umowa – część 1 Umowa nr 87/2012 z dnia 18.10.2012r.  

Realizacja 01.11 – 31.12.2012r. 

 wartość umowy w 
PLN 

17 091,00 zł , cena za 1 godz. 18,99 zł 

 Umowa – część 2 Umowa nr 88/2012 z dnia 18.10.2012r. 

Realizacja 01.01. - 31.12.2013r.  

 wartość umowy w 
PLN 

119 700,00 zł, cena za jedną godz. usług 19,00 zł 

16 

 

przedmiot 
zamówienia 

Nr SZP-ED-351-

przygotowanie i wydawanie gorących posiłków, zwanych dalej 
obiadami, dla klientów wskazanych przez Zamawiającego, w lokalu 
gastronomicznym będącym w dyspozycji Wykonawcy – z podziałem 
na 2 części 
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18/12 

 tryb Przetarg nieograniczony - usługa 

 wybrany 
Wykonawca 

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

 Umowa – część 1 Umowa nr 81/2012 z dnia 03.10.2012r. 
Realizacja 03.12.2012r. - 01.12.2013r. 

 wartość umowy w 
PLN 

184 800,00 zł, cena jednego obiadu 10,00 zł 

 Umowa – część 2 Umowa nr 82/2012 z dnia 03.10.2012r. 
Realizacja 03.12.2012r. - 01.12.2013r. 

 wartość umowy w 
PLN 

184 800,00 zł, cena jednego obiadu 10,00 zł 

17 

 

przedmiot 
zamówienia 

Nr SZP-ED-351-
19/12 

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do 4 obiektów 
zamawiającego 

 tryb Przetarg nieograniczony - dostawa 

 wybrany 
Wykonawca 

RWE Polska S.A.  
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa, 

 Umowa  Umowa Nr 117/2012; 118/2012; 119/2012; 120/2012  
z dnia 03.12.2012r.  
Realizacja w okresie 01.01 – 30.11.2013r. 

 wartość umowy w 
PLN 

93 769,19 zł [73476,34 + 4620,23 + 10280,12 + 5392,50] 

18 

 

przedmiot 
zamówienia 

Nr SZP-ED-351-
20/12 

wykonywanie powszechnych usług pocztowych, polegających na 
przyjmowaniu, przemieszaniu i doręczaniu w obrocie krajowym i 
zagranicznym przesyłek listowych o wadze do 50 g  

 tryb Zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust 1 pkt 1 lit a i b - usługa 

 wybrany 
Wykonawca 

Poczta Polska S. A., ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa 
w ramach której działa: Rejon Sprzedaży Warszawa 2 
ul. Świętokrzyska 31/33, 00-941 Warszawa 

 Umowa  Umowa Nr 114/2012 z dnia 07.11.2012r. 
Realizacja w okresie: 01.12.2012r. - 30.11.2013r. 

 wartość umowy w 
PLN 

70 000,00 zł 

19 

 

przedmiot 
zamówienia 

Nr SZP-ED-351-

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie 
pielęgnacji osób wymagających opieki w domu 
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21/12 

 tryb zamówienie uzupełniające w trybie z wolnej ręki - art. 67, ust. 1 pkt 6 - 
usługa 

 wybrany 
Wykonawca 

Agencja Służby Społecznej Kościelak Spółka Jawna,  

ul. Kwiatowa 7A, 02-579 Warszawa, 

 Umowa  Umowa nr 107/2012 z dnia 13.11.2012r. 

Realizacja w okresie 01.12.2012r. - 31.03.2013r. 

 wartość umowy w 
PLN 

48 600,00 zł, cena za jedną godzinę usług: 13,50 zł 

20 

 

przedmiot 
zamówienia 

Nr SZP-ED-351-
22/12 

dostawa bonów towarowych upoważniających świadczeniobiorców 
pomocy społecznej do nabywania podstawowych artykułów 
żywnościowych  

 tryb Przetarg nieograniczony - dostawa 

 wybrany 
Wykonawca 

Spółka z o. o. TESCO POLSKA  

ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków 

 Umowa  Umowa Nr 124/2012 z dnia 13.12.2012r 

realizacja w okresie od 13.12.2012r. do 30.11.2013r. 

 wartość umowy w 
PLN 

240 000,00 zł 

21 

 

przedmiot 
zamówienia 

Nr SZP-ED-351-
23/12 

usługi cateringowe polegające na dostarczaniu przygotowanych 
przez Wykonawcę gorących obiadów w zamkniętych naczyniach 
jednorazowych do 2 działów Zamawiającego: ŚDS i OWS 

 tryb Przetarg nieograniczony - usługa 

 wybrany 
Wykonawca 

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

 Umowa  Umowa Nr 126/2012 z dnia 18.12.2012r. 
Realizacja w okresie od 02.01 – 24.12.2013r. 

 wartość umowy w 
PLN 

93 811,20 zł, cena za jeden obiad: 6,98 zł 

22 

 

przedmiot 
zamówienia 

Nr SZP-ED-351-

świadczenia usług pogrzebowych na rzecz osób zmarłych, którym 
Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany zapewnić sprawienie 
pogrzebu 
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24/12 

 tryb zamówienie uzupełniające w trybie z wolnej ręki - art. 67, ust. 1 pkt 6 - 
usługa 

 wybrany 
Wykonawca 

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o.,  

ul. Redutowej 25, 01-106 Warszawa,  

 Umowa  Umowa Nr 125/2012 z dnia 18.12.2012r.  

realizacja od 1`8.12.2012r. do czasu wykonania 15 pogrzebów 
[ok.31.03.2013r.] 

 wartość umowy w 
PLN 

28 188,00 zł, cena za wykonanie jednego pogrzebu 1 879,20 zł 

Ogółem przeprowadzono 22 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym: 

 w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzono 15 postępowań, w tym 2 
unieważniono, 

 w trybie zamówienia z wolnej ręki przeprowadzono 6 postępowań,  
 jedno zmówienie udzielono po przeprowadzeniu negocjacji w sprawie udzielenia 

zamówienia na podstawie umowy ramowej zawartej przez Miasto Stołeczne 
Warszawa  

 wartość podpisanych umów: 1 903 554,82 zł 
 

W dniach 5 czerwca- 4 lipca 2012 r. Biuro Kontroli Urzędu m. st. Warszawy 
przeprowadziło w Ośrodku kontrolę, której przedmiotem był system zamówień publicznych  
w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w latach 2010- 2011. 
Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym, nie zostały stwierdzone żadne 
nieprawidłowości. 
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11. WNIOSKI ORAZ PLANY NA 2013 ROK. 

 
Głównym wyzwaniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w 
rok 2012 było wdrożenie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i pieczy 
zastępczej. 
 Ośrodek był merytorycznie dobrze przygotowany do realizacji tych zadań. Wieloletnie 
doświadczeniem w organizowaniu rożnego rodzaju form wsparcia dziecka i rodziny 
(nagradzane przez Wojewodę Mazowieckiego, wykorzystywane przy tworzeniu 
warszawskiego Programu Rodzina) pozwoliły na sprawne wprowadzenie nowych regulacji 
prawnych. W roku 2012 ośrodek zatrudnił 9 asystentów rodziny – jest to największa ilość 
wśród warszawskich dzielnic i zrealizował zaplanowane na początku roku działania związane 
z wdrożeniem ustawy. Została m.in. dostosowana struktura organizacyjna ośrodka, poprzez 
utworzenie Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie. Siedzibą działu jest lokal przy ul. Karolkowej 
58a. 
 
Nadal szczególną uwagą objęte są działania z zakresu przeciwdziałania przemocy  
i zapewnienia wsparcia jej ofiarom. Realizowany przez ośrodek program „Starszy Pan 
Starsza Pani” poszerzony o działania asystenta osoby starszej doświadczającej przemocy_ 
finansowany przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia , został wyróżniony w listopadzie 
2012 roku przez Wojewodę Mazowieckiego w kategorii ”Pomoc i opieka nad osobami 
starszymi”. 
Procedurą „Niebieskiej Karty” zostało objętych 245 rodzin, powołano 393 grupy robocze, we 

wszystkich uczestniczyli pracownicy ośrodka, a 85 % spotkań było przez nich prowadzonych. 

Działania te wraz z powierzoną ośrodkowi obsługą administracyjno- techniczna Zespołu 

Interdyscyplinarnego, bez zwiększenia zatrudnienia, stanowi bardzo duże obciążenie  

i stanowi ryzyko o wysokim poziomie. 

  
 Rok 2012 był kontynuacją realizacji, będącego od kilku lat priorytetem, rozwijania 
aktywnych form pomocy i wsparcia. W roku 2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Wola został uznany za jednostkę pomocy społecznej przygotowaną do działań aktywnej 
integracji i zyskał prawo posługiwania się logo „Zawsze Pomocni”. Z całego Województwa 
Mazowieckiego taką ocenę uzyskało tylko 40 jednostek. 

 
 W omawianym roku sprawozdawczym  rozpoczęliśmy zaplanowaną w roku 2011, 

realizację programu „Prace społecznie użyteczne”. Jest to forma aktywizacji bezrobotnych, 

wprowadzona zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 23 a Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: Prace społecznie użyteczne są kierowane do osób, 

które mają trudności z powrotem na rynek pracy, wykazują bezradność życiową. Są to 

bezrobotni nie posiadający prawa do zasiłku dla bezrobotnych – osoby, które nie nabyły 

uprawnień do pobierania zasiłku lub upłynął okres, w którym zasiłek ten przysługiwał. 

Jednocześnie korzystają ze wsparcia materialnego i w formie pracy socjalnej ze strony 

Ośrodka Pomocy Społecznej. Prace były wykonywane na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji 

Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Ta formą pomocy zostały objęte 34 osoby, z tego 18% 

pojęło pracę (2 osoby zostały zatrudnione na umowę o pracę w OSIR). Program będzie 

kontynuowany w roku 2013, zostanie poszerzona ilość instytucji w których będzie 

realizowany o placówki oświaty i biblioteki. 

Pozyskiwanie środków unijnych i realizacja ( zarówno jako lider, jak i partner) 

projektów współfinansowanych ze środków EFS stało się trwałym elementem pracy 

ośrodka. W ramach projektu rodziny obejmowane są wszechstronnym wsparciem 

wymagającym od nich aktywności i zaangażowania. Realizacja projektu systemowego 
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współfinansowanego ze środków UE „Wola aktywnej integracji” jest wyróżniana przez 

Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

 Wszystkie wyszczególnione powyżej zadania realizowane są w oparciu o bazę 

lokalową przy ul. Karolkowej 58A. Zwiększanie ilości zadań w tej siedzibie stanowi bardzo 

istotny problem, wpływający na jakość i rozwój działań. Problemem jest zarówno stan 

techniczny lokalu (utrzymujące się mimo podejmowanych działań naprawczych, 

zawilgocenie, na które ma wpływ usytuowanie pomieszczeń poniżej poziomu gruntu) jak  

i jego wielkość. W naszej ocenie kwestia ta stanowi ryzyko o wysokim poziomie zagrożenia  

i zostało wpisane do rejestru ryzyk na rok 2013. Koniecznym jest zmiana siedziby na większą 

i w dobrym stanie technicznym. 

 Plany za rok 2013 są oczywiście ściśle powiązane wysokością budżetu Ośrodka. 

Opracowany zgodnie z wytycznymi Skarbnika m.st. Warszawy projekt budżetu jest o 10% 

niższy od planu na rok 2012 wg stanu na dzień 30.06.2012 roku, a o 16% niższy od planu na 

rok 2012 na dzień 31.12.2012r. Ponadto, nie uwzględnia zmian stanu prawnego (m.in. 

zwiększenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pomocy społecznej)  

w tym nowych zadań. Dla właściwie realizacji zadań niezbędne jest  zwiększenie planu 

budżetu i środków na: aktywizację osób bezrobotnych w ramach Klubu 'Ku aktywności 

Zawodowej”; zatrudnienie pracowników, w związku z koniecznością realizacji nowych zadań 

ustawowych; zasiłki  na zaspokojenie niezbędnych potrzeb mieszkańców dzielnicy. 

 Podkreślenia wymaga, iż Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola zatrudnia 

profesjonalną, zaangażowaną i zmotywowaną kadrę, o czym świadczą m.in. wyróżnienia, 

wyniki kontroli. Realizacja nowych zadań bez zwiększania zatrudnienia skutkuje znacznym 

przeciążeniem pracowników. Dla utrzymania jakości świadczonych dla mieszkańców 

dzielnicy usług socjalnych, niezbędnym jest dotrudnienie pracowników. 


