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1. INFORMACJE OGÓLNE 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy prowadzi swoją 
działalność od 1995 r.  Jest jednostką organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawy.  
Realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej. 

Podstawowym celem Ośrodka  jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach 
zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umoŜliwienie im Ŝycia w warunkach 
odpowiadających godności człowieka.  

Podejmowane działania powinny w miarę moŜliwości doprowadzić do Ŝyciowego 
usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak równieŜ 
zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie  
na świadczenia pomocy społecznej.  

W efekcie pomoc niesiona wszystkim podopiecznym powinna doprowadzić 
do Ŝyciowego usamodzielnienia oraz do ich integracji ze środowiskiem.  

 
1.1 Zmiana statutu Ośrodka Pomocy Społecznej. 

29.03.2012 r Rada Warszawy podjęła decyzję o zmianie Uchwały nr XXIX /918/2008 
z dnia 17.04.2008 r w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej.  
 Zmiana ta dotyczyła: 

• Wyodrębnienia ze struktur Ośrodka Środowiskowego Domu Samopomocy, 
• Zapewnienia rodzinom przeŜywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu  
do specjalistycznego poradnictwa, a takŜe organizowanie innych form pracy  
z rodziną. 

• zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego  
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udziału swoich przedstawicieli  
w pracach tego zespołu  

 
1.2 Zadania pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania: 
a. własne m. st. Warszawy, określone w ustawie o pomocy społecznej i innych 

ustawach, w szczególności: 
• przyznaje i wypłaca zasiłki celowe i celowe specjalne oraz zasiłki okresowe przyznaje 

i wypłaca zasiłki stałe  
• opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom korzystającym z określonych 
świadczeń zawartych w ustawie o pomocy społecznej  

• udziela schronienia 
• przyznaje pomoc rzeczową 
• przyznaje pomoc w naturze 
• świadczy usługi opiekuńcze 
• udziela zasiłków celowych na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i innym 

nie mającym dochodu oraz moŜliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów 
o ubezpieczeniu zdrowotnym 

• udziela zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 
losowego 

• sprawia pogrzeby, w tym osobom bezdomnym 
• wykonuje pracę socjalną 
• diagnozuje problemy społeczne na terenie obszaru swojego działania oraz sporządza 

bilans lokalnych potrzeb społecznych 
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• udziela mieszkańcom dzielnicy informacji o przysługujących im prawach  
i uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej 

• organizuje i prowadzi specjalistyczne poradnictwo 
• kompletuje dokumenty dla osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy 

społecznej 
• organizuje prace społecznie uŜyteczne 
• organizuje wsparcie dla rodzin zastępczych 
 
b. zlecone m. st. Warszawy, określone w ustawie o pomocy społecznej i innych 

ustawach, zgodnie z porozumieniami zawartymi z Wojewodą Mazowieckim oraz 
innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej,  
w szczególności: 

• przyznaje i wypłaca zasiłki celowe a takŜe udziela schronienia, posiłku oraz  
niezbędnego ubrania cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym prawo do korzystania ze świadczeń pomocy 
społecznej 

• przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską  
Ŝywiołową lub ekologiczną 

• organizuje i świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

• prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób chorych psychicznie 
• realizuje inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, bądź 

innych ustaw mających na celu ochronę poziomu Ŝycia osób i rodzin po zapewnieniu 
odpowiednich środków 

• wydaje decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych. 
 

1.3 Akty prawne stanowiące podstawę do działalności OPS. 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy działa w szczególności 
na podstawie: 

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

• Ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 
41, poz. 361, z późn. zm.) 

• Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, 
poz. 1458, z późn. zm.) 

• Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182,j.t.) 
• Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.) 
• Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 

180, poz. 1493, z późn. zm.) 
• Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (j.t. Dz. U.  

z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.) 
• Ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 1356, z późn. zm.) 
• Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r., poz. 

124, z późn. zm.) 
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• Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, ostatnie zm. Dz. U. z 2012r. poz. 637) 

• Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ostatnie 
zm. Dz. U. z 2012 r. poz. 986) 

• Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, 
poz. 225, z późn. zm.) 

• Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 
ostanie zm. Dz. U. z 2012 r. poz. 1548) 

• Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 
1223, z późn. zm.) 

• Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 
113, poz. 759,ostanie zm. Dz. U. z 2012r. 1529) 

• Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, ostatnie zm. Dz. U. z 2011 r. Nr 
232 poz. 1378) 

• Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie 
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, ostanie zm. Dz. U. z 
2006r. Nr 134) 

• Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207, ostatnie zm. Dz. U.  
z 2013r. poz. 215) 

• Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budŜetowych i samorządowych 
zakładów budŜetowych ( Dz. U. 241 poz. 1616) 

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek 
samorządu terytorialnego, jednostek budŜetowych, samorządowych zakładów 
budŜetowych państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 
budŜetowych mających siedzibę poza granicami RP (Dz. U. Nr 128, poz.861 ostatnie 
zm. Dz. U. 2012r. poz. 121) 

• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 luty 2010 r. w sprawie sprawozdawczości 
budŜetowej (Dz. U. z 2010r. Nr 20, poz. 103, z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipiec 2006 r. ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE L 210 z 31.07.2006 r.) 

• Uchwały nr XXXVII/843/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 września 2004 r.  
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 (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 253, poz. 
6856, z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. 
w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 712) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r w sprawie procedury 
,,Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy ,,Niebieska Karta” 

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (j. t. Dz. U. 2002 r. 
Nr 101 poz. 926, ostatnie zm. Dz. U. z 2011r. Nr 230 poz. 1371). 
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1.4 Zmiana organizacji pracy w Ośrodku. 
W 2012 roku zmieniona została struktura organizacyjna Ośrodka co wiąŜe się z: 

• powierzeniem nowych zadań zawartych w statucie OPS, 
• wejściem w Ŝycie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, 
• koniecznością spełnienia wymogów dotyczących zatrudnienia zawartych  

w ustawie o pomocy społecznej tj. 1 pracownik na 2 000 mieszkańców. Ośrodki 
zobowiązane są zatrudniać wymaganą przepisami liczbę pracowników jeŜeli 
ubiegają się o środki EFS na realizację projektów systemowych. 

• przeprowadzoną analizą udzielanych świadczeń. 
Realizując statutowe zadania zauwaŜono, Ŝe wsparcie obejmujące świadczenia  

pienięŜne i pomoc rzeczową nie pełnią funkcji aktywizujących i nie są w stanie doprowadzić 
do usamodzielnienia się osób korzystających z pomocy społecznej.  

W oparciu o przeprowadzoną analizę udzielanych świadczeń w OPS Wawer podjęto 
szereg działań mających na celu skuteczniejszą pomoc osobom potrzebującym, a takŜe 
skuteczniejsze i racjonalniejsze wykorzystanie środków. 

W 2012 r. zmieniona została organizacja pracy Ośrodka, zlikwidowany został Dział 
Pomocy Specjalistycznej, nastąpił nowy podział zadań, a takŜe zmiany w zakresach 
obowiązków.  

Powstał Dział Wsparcia Dziecka i Rodziny oraz Dział Pomocy i Integracji Społecznej, 
w którym funkcjonuje zespół ,,programy i projekty” oraz stanowisko pracownik socjalny –
animator społeczności lokalnej. 
Zmiany objęły takŜe Dział Pomocy Środowiskowej. 

Obok metody indywidualnego przypadku i metody grupowej, wdraŜamy metodę 
organizowania społeczności lokalnej. 

Pracę środowiskową według modelu OSL traktujemy jako długofalowy proces 
upodmiotawiania ludzi, w którym zmiana rzeczywistości następuje w wyniku aktywności 
ludzi, wyraŜającej ich podmiotowość i zdolność do przekształcania środowiska własnymi 
siłami.  Chcemy pobudzić aktywność społeczną w celu samoorganizowania 
się do rozwiązywania konkretnych problemów danej społeczności. 

Metody tej przez 2 lata uczyło się 2 pracowników, biorąc udział w ogólnopolskim 
projekcie finansowanym ze środków EFS realizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej i Stowarzyszenie CAL.  

 
1.5 Zatrudnienie w OPS  

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnianych było 67 osób w tym: 
• finansowanie z budŜetu Ośrodka  -     52,04 etaty 
• finansowanie ze środków EFS  -      6,00 etatów  
(dodatkowo otrzymaliśmy środki na zatrudnienie 2 pracowników socjalnych). 
• środki dodatkowe przekazało Biuro Polityki Społecznej  – 2,0 etatu (asystent rodziny), 

w tym przystąpiliśmy do konkursu ogłoszonego przez wojewodę i otrzymaliśmy 
dotację 

• do 30.09 .2012 r -4 etaty w ŚDS finansowane były ze środków wojewody. 
Bardzo duŜa rotacja wśród pracowników socjalnych (długie zwolnienia lekarskie, urlopy 
macierzyńskie i wychowawcze) powodują  zmiany na stanowisku pracownika socjalnego. 
Konieczne stało się takŜe oddelegowanie na ½ etatu pracownika do obsługi zespołu 
interdyscyplinarnego. 

W 2012 r zatrudnionych było 30 pracowników socjalnych. 
W Dzielnicy Wawer na dzień 31.12.2012 r. zameldowanych było 66 896 osób  
(dane z Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu Dzielnicy Wawer). 
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Na 1 pracownika obecnie przypada 2 230 mieszkańców. Dzięki nowej organizacji 
pracy oraz dodatkowym środkom z EFS zbliŜyliśmy się do ustawowego zapisu 1 pracownik  
na 2000 mieszkańców. 
 
1.6 Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Wawer. 
Podstawowe komórki organizacyjne. 
1) Dział Pomocy Środowiskowej w skład wchodzi ,,zespół ds.usług” 
2) Dział Wsparcia Dziecka i Rodziny; 
3) Samodzielne stanowisko pracy – koordynator ds. rodzin; 
4) Dział Świadczeń; 
5) Dział Pomocy i Integracji Społecznej, w skład wchodzi  
zespół ,,Programy i projekty ”oraz zespół EFS, 
6) Dział Finansowo – Księgowy; 
7) Dział Administracyjny; 
8) Samodzielne stanowisko radcy prawnego; 
9) Środowiskowy Dom Samopomocy do 30.09.2013 r. 
 
Rysunek 1. Schemat organizacyjny OPS 
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2. PLAN I WYKONANIE BUD śETU. 
 
     Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy  

     na wydatki budŜetowe w 2012 roku po zmianach wynosi                  9 372 388 zł: 

• na realizację zadań własnych      9 008 973 zł 

• na realizację zadań zleconych         363 415 zł 

 

BudŜet na planowane dochody – z tyt. zadań własnych  wynosił              345 056 zł. 

 

2.1 BudŜet OPS w 2012 r. 

    Wydatki zrealizowane zostały  w kwocie                  9 249 578 zł - 98,69% planu 

• zadania własne zrealizowano w kwocie   8 887 285 zł – 98,65% planu 

• zadania zlecone zrealizowano w kwocie     362 293 zł – 99,69% planu 

 

Dochody z tut. zadań własnych zgromadzono  w kwocie       333 189 zł – 96,56% planu 

Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych zgromadzono  w kwocie    22 350 zł. 

Plan z tytułu gromadzenia dochodów z realizacji zadań zleconych nie jest ustalany. 

Zgromadzone dochody pochodzą z odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi i z  odpłatności za pobyt w  Środowiskowych  Domach Samopomocy. 

 

Tabela 1.  
Zrealizowane wydatki budŜetowe (zadania zlecone) w 2012 r.  

według klasyfikacji budŜetowej. 
 

Rozdział Treść Wykona- 
nie 2011 

Plan 2012 Wykonanie 
2012 

%wykonania 
planu 2012 

1 2 3 4 5 6 
Zadania zlecone 

85195 

Pozostała działalność (środki 
przeznaczone na pokrycie 

kosztów wydawania decyzji 
dla osób bez ubezpieczenia 

zdrowotnego) 

22 470 19 440 18 636 95,86% 

85203 
Ośrodki wsparcia (utrzymanie 

i działalność ŚDS przy ul. 
Zalipie 17 do 30.09.2012 r.) 

314 108 227 631 227 627 100,00% 

85228 

Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 

127 336 116 344 116 030 99,73% 

Razem:  463 914  363 415     362 293 99,69% 
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Tabela 2. 
 

Zrealizowane wydatki budŜetowe (zadania własne) w 2012 r.  
według klasyfikacji budŜetowej 

 

Rozdział Treść Wykona- 
nie 2011 

Plan 2012 Wykonanie 
2012 

%wykonania 
planu 2012 

1 2 3 4 5 6 
Zadania własne 

85203  
Ośrodki wsparcia 0 40 684 40 683 100% 

 
85206 

Wspieranie rodziny 0 117 434 102 671 87,43% 

 
 
 
 

85213 
 
 
 

Składki na ubezpieczenia 
zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy 
społecznej i niektóre 
świadczenia rodzinne 

137 736 151 880 151 750 99,91% 

85214 

Zasiłki i pomoc w naturze 
oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne  
i rentowe 

1 321 244 1 357 982 1 310 677 96,52% 

85216 Zasiłki stałe 1 570 278 1 725 200 1 725 033 99,99% 

85219 Ośrodki pomocy 
społecznej 3 749 366 3 866 875 3 859 346 99,81% 

85228 
Usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

1 275 664 1 294 980 1 268 657 97,97% 

85295 Pozostała działalność 100 517 88 500   88 498 100% 

85395 Pozostała działalność w 
zakresie polityki społecznej 433 301 365 438 339 970 93,03% 

Razem: 8 588 106 9 008 973 8 887 285 98,65% 
 

Zadania własne realizowane są głównie ze środków Miasta St. Warszawy. 
Niektóre zadania są dofinansowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki dotacją celową  
z budŜetu państwa na realizację zadań własnych. ( np. zasiłki stałe, składka zdrowotna, zasiłki 
okresowe, doŜywianie w szkołach, dodatek terenowy dla pracownika socjalnego,15 % 
kosztów utrzymania Ośrodka). 

Środki w rozdziale 85395 – pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 
pochodzą głównie z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich.  

W Ośrodku Pomocy Społecznej są to środki Europejskiego Funduszu Społecznego 
przeznaczone na realizację projektu systemowego „Małe kroki do sukcesu” skierowanego  
do bezrobotnych zagroŜonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Dzielnicy Wawer.  
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2.2 Źródła finansowania zadań realizowanych przez OPS 
 

Rysunek 2. Źródła finansowania zadań realizowanych przez OPS. 

362 293,00 zł

2 638 763,00 zł

226 478,00 zł

6 022 044,00 zł

środki m. st. Warszawy
środki z budŜetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej
dofinansowanie zadań własnych przez budŜet państwa
środki EFS

 
 
Tabela 3. Wykonanie budŜetu w ujęciu zadaniowym  
 

Numer 
zadania 

Nazwa realizowanego zadania Plan 
2012 

Wykonanie 
2012 

% 
wykonania 

B/VI/3/1 Poradnictwo, mieszkania chronione i 
ośrodki interwencji kryzysowej 

oraz usługi specjalistyczne 

 
1 411 324 

 
1384 687 

 
98,1% 

B/VI/3/2/2 Zadania z zakresu pomocy 
bezrobotnym 

329 566 306 511 93,1% 

B/VI/3/7 Jednostki obsługi zadań z zakresu 
pomocy społecznej 

3 866 875 3 859 346 99,8% 

B/VI/3/8 Zapewnienie opieki osobom 
przebywającym i dochodzącym w 
jednostkach pomocy społecznej 

 
268 315 

 
268 310 

 
100% 

B/VI/3/9 Zapewnienie pomocy, opieki i 
wychowania dzieciom i młodzieŜy 

pozbawionym opieki rodziców 

 
119 434 

 
104 669 

 
87,6% 

B/VI/3/10 Wspieranie inicjatyw społecznych na 
rzecz zaspokajania potrzeb Ŝyciowych 

osób i rodzin 

 
47 500 

 
45 058 

 
94,9% 

B/VI/3/11/1 Realizacja programu „Pomoc państwa 
w zakresie doŜywiania” 

283 675 283 383 99,8% 

B/VI/3/11/2 Pozostałe zadania z zakresu 
doŜywiania 

491 290 470 022 95,7% 

B/VI/4/1 Zasiłki i pomoc w naturze 2 383 089 2 357 205 98,9% 
B/VI/4/4 Ubezpieczenia zdrowotne 

i świadczenia dla osób nieobjętych 
ubezpieczeniem społecznym 

oraz osób pobierających niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej 

 
171 320 

 
170 387 

 
99,5% 
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2.3 Wykonanie dochodów budŜetowych 
Z tytułu realizacji swoich zadań OPS gromadzi dochody budŜetowe: 

• własne, naleŜne jednostce samorządu terytorialnego, 
• zlecone, naleŜne budŜetowi państwa. 

Tabela 4.  
Wykonanie dochodów budŜetowych. 

 

Źródło Plan 2012 Wykonanie 
2012 

% Wykonania 

Dochody z tytułu 
realizacji zadań 

własnych 
345 056 333 189 96,56% 

Dochody z tytułu 
realizacji zadań 

zleconych 

Plan nie jest 
ustalany 

22 350 - 

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych gromadzone są : 
• z częściowych zwrotów  przyznanych zasiłków celowych zwrotnych, 
• odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w domu podopiecznego 
• zwroty dotyczące poniesionych wydatków w latach ubiegłych, 
• wynagrodzenie płatnika. 

Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych tworzą: 
• odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
• odpłatności za pobyt w Środowiskowych  Domach Samopomocy. 

 
3. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA MIESZKA ŃCÓW DZIELNICY W AWER  
W Dzielnicy Wawer zameldowanych jest 66 896 osób (stan na 31.12.2012 r.). 
Tabela 5. 

Mieszkańcy Dzielnicy Wawer wg wieku i płci. 
 

WIEK M ĘśCZYŹNI KOBIETY OGÓŁEM 
0 - 2 1243 1164 2407 
3 450 461 911 
4 - 5 851 794 1645 
6 440 396 836 
7 352 362 714 
8 - 12 1643 1602 3245 
13 - 15 913 868 1781 
16 - 17 615 599 1214 
18 355 333 688 
19 - 65 20372  20372 
19 - 60  20548 20548 
powyŜej 65 r.Ŝ. 4053  4053 
powyŜej 60 r.Ŝ.  8482 8482 
OGÓŁEM  31287 35609 66896 

Osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią 18,8% liczby wszystkich mieszkańców. 
Ma to swoje odzwierciedlenie wśród osób korzystających z pomocy społecznej przede 
wszystkim wzrasta zapotrzebowanie na usługi gospodarcze i pielęgnacyjne, wsparcie 
finansowe, a takŜe na zajęcia integracyjne i aktywizujące osoby starsze, jest to największa 
grupa osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym. 
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4. ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ  
 

Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej 
lub innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej albo jej przedstawiciela ustawowego 
po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania. 

Rodzaj, forma i wysokość świadczenia uzaleŜnione są od okoliczności 
uzasadniających przyznanie pomocy.  

Potrzeby osób ubiegających się o pomoc muszą odpowiadać celom i mieścić 
się w moŜliwościach finansowych, kompetencyjnych i ustawowych pomocy społecznej. 

 
4.1 Prawo do świadczeń z pomocy społecznej  
Prawo do świadczeń mają: 

• obywatele polscy, posiadający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

• cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywający na terenie Polski, którzy 
posiadają zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta 
długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgodę na pobyt tolerowany, status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; 

• obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskali 
zezwolenie na pobyt. 

 
4.2 Powody udzielania pomocy: 
Pomocy udziela się w szczególności z powodu: 

• ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej 
lub cięŜkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, 
potrzeby ochrony macierzyństwa  lub wielodzietności, bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza 
w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu 
do Ŝycia młodzieŜy opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze, trudności 
w integracji cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do Ŝycia po zwolnieniu z zakładu karnego, 
alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski 
Ŝywiołowej lub ekologicznej; 

Niski dochód lub brak dochodu:  
• zgodnie z posiadanym dochodem własnym klienta Ośrodek Pomocy Społecznej moŜe 

przyznać pomoc finansową według obowiązującego kryterium ustawowego tj. 477 zł 
na osobę samotnie gospodarującą lub 351 zł na osobę w rodzinie;  

• na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.17.07.2012r. po zmianie kryteriów 
dochodowych kwoty świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej,  
od 1 października 2012r na osobę samotną wynosi 542 zł, na osobę w rodzinie 456 zł 

• w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom lub rodzinom przekraczającym 
kryterium dochodowe moŜe być przyznany specjalny zasiłek celowy bądź zasiłek 
celowy zwrotny. 

 
4.3 Rodzaje przyznawanej pomocy. 
W ramach zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej rodzinom i osobom 
znajdującym się w trudnej sytuacji Ŝyciowej przyznawana jest pomoc w róŜnej formie: 
a) pomoc finansowa: 
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• bezzwrotna (zasiłki celowe dla osób posiadających dochód równy bądź niŜszy 
od kryterium ustawowego, zasiłki okresowe dla osób z dochodem własnym niŜszym 
od kryterium dochodowego oraz zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego lub klęski 
Ŝywiołowej i ekologicznej przyznawane niezaleŜnie od posiadanego dochodu 
własnego); 

• zwrotna (zasiłki celowe zwrotne w całości lub w części, zgodnie z obowiązującą 
tabelą odpłatności Rady m.st. Warszawy); 

• specjalna (zasiłki celowe specjalne dla osób posiadających dochód przekraczający 
kryterium, przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie podlegają 
zwrotowi); 

b) pomoc rzeczowa:  
• przyznanie dzieciom i młodzieŜy będących mieszkańcami dzielnicy Wawer w okresie 

nauki w szkole posiłku; 
• zapewnienie gorących posiłków dla dorosłych mieszkańców dzielnicy Wawer którzy 

własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić; 
• przyznanie paczki Ŝywnościowej dla osób ubogich, samotnych i rodzin 

wielodzietnych; 
• sprawienie pogrzebu; 

c) pomoc usługowa: 
• zapewnienie pomocy usługowej osobom chorym, niepełnosprawnym i samotnym, 

którzy nie są w stanie we własnym zakresie zaspokoić niezbędnych potrzeb 
Ŝyciowych; 

d) praca socjalna: 
• świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku bez 

względu na posiadany dochód. 
 
4.4 Struktura świadczeniobiorców 
Z pomocy w 2012 r. skorzystały 2942 osoby, co stanowi 4,4 % mieszkańców dzielnicy. 
 
Tabela 6. 

Struktura przyczyn korzystania z pomocy społecznej. 
 

Ilość Osób 
Wiek 

K M 

Przyczyny korzystania 
z pomocy 

346 

18-30 
217 129 

ubóstwo, bezrobocie, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezradność  
w sprawach opiekuńczo - wychowawczych  
oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego 

1115 

31-60 
555 560 

długotrwała lub cięŜka choroba, niepełnosprawność, ubóstwo, 
bezrobocie, bezradność 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
oraz w prowadzeniu gosp. domowego 

 
po-
wyŜej 
60 lat 

465 
 

długotrwała choroba, ubóstwo,  
niepełnosprawność 

 
Pozostała grupa osób tj.1016 to dzieci i młodzieŜ w rodzinach  do 18 roku Ŝycia. 
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4.5 Charakterystyka udzielonej pomocy 
a) Liczba rodzin i osób objętych pomocą. 

• 2011 r.- 1770 rodzin 3507 osób  
• 2012 r- 1492 rodzin 2942 osób  

Zmniejszenie o: 278 rodzin tj. 565 osób 
W porównaniu z rokiem 2011 zauwaŜyć moŜna spadek liczby osób i rodzin 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. 
Jest to skutek podejmowanych działań skierowanych do mieszkańców Dzielnicy 

Wawer min.: realizacja projektów i programów w ramach środków EFS, prace społeczno-
uŜyteczne, działający Punkt Aktywizacji Zawodowej przy Klubie Integracji, praca socjalna 
i pomoc w oparciu o kontrakt socjalny, a takŜe skierowanie osób starszych do DPS 
lub zapewnienie opieki przez rodziny.  

PowyŜsze działania spowodowały, Ŝe wiele osób usamodzielniło się poprzez 
znalezienie zatrudnienia (58 osób), nabycie nowych umiejętności i uprawnień co miało 
wpływ na znalezienie lepiej płatnej pracy.  

Dla wielu osób długotrwale bezrobotnych prace społeczno- uŜyteczne okazały 
się szansą na zmianę w Ŝyciu i motywacją do aktywnego poszukiwania pracy ze skutkiem 
pozytywnym. 14 osób uzyskało zatrudnienie. 

Choć liczba osób korzystających z pomocy ulega zmniejszeniu podkreślić naleŜy, 
Ŝe pracownicy socjalni pracują obecnie z rodzinami, w których występuje coraz więcej 
i bardziej złoŜonych  problemów, a to wymaga większego nakładu pracy, czasu, wiedzy 
i doświadczenia.  

DuŜą grupę podopiecznych stanowią osoby, które zaciągnęły kredyty, których 
nie są w stanie spłacić, a takŜe osoby, które ,,dziedziczą uzaleŜnienie od pomocy społecznej”. 
b)grupy osób objęte pomocą: 

• 882 osoby samotnie gospodarujące- jest to największa grupa osób korzystających 
z pomocy. Osoby samotnie gospodarujące często nie posiadają własnego dochodu lub 
jest on niski np. zasiłkobiorcy stali, świadczenia emerytów i rencistów są niskie, 
osoby chorują, mają duŜe mieszkania lub domy na utrzymaniu, 

• 498 rodzin z dziećmi, w tym 107 wielodzietnych 1 z rodziców nie pracuje, 2 rodziców 
nie pracuje, choroby dzieci,  samotne rodzicielstwo, wzorce wyniesione z domu 
(dziedziczenie biedy) 

• 422 rodziny emerytów i rencistów ( niskie dochody ,choroby, potrzeba pomocy 
usługowej), 

• 240 rodzin niepełnych- samotne rodzicielstwo. 
 

4.6 Powody udzielania świadczeń finansowych, rzeczowych i usługowej  
 
Tabela 7. 

Powody udzielania świadczeń 
 

Powody Liczba rodzin 
ogółem w 2011 r. 

Liczba rodzin 
ogółem w 2012 r. 

Długotrwała lub cięŜka choroba 1190 1155 

Ubóstwo 895 838 

Sieroctwo 0 2 
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Powody Liczba rodzin 
ogółem w 2011 r. 

Liczba rodzin 
ogółem w 2012 r. 

Bezdomność 52 36 

Potrzeba ochrony macierzyństwa  
w tym wielodzietność 

157 145 

Bezrobocie 393 399 

Niepełnosprawność 732 673 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 
domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 
wielodzietnych 

473 518 

Alkoholizm 
lub narkomania 

91 
4 

102 
3 

Trudności w przystosowaniu do Ŝycia po 
zwolnieniu z zakładu karnego 

25 27 

Brak umiejętności w przystosowaniu do Ŝycia 
młodzieŜy opuszczającej placówki opiekuńczo – 
wychowawcze 

2 0 

Trudności w integracji osób, które otrzymały 
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 

13 6 

Zdarzenie losowe 31 16 

Klęska Ŝywiołowa lub ekologiczna 0 0 

Przemoc w rodzinie 17 19 

 
4.7 Pomoc finansowa lub rzeczowa udzielona osobom: 

• długotrwale i cięŜko chore  1155 osób 
• dotknięte ubóstwem   838 osób 
• niepełnosprawne   673 osoby 
• bezradne w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego              518 osób 
• dotknięte bezrobociem          399 osób  

Długotrwała choroba i ubóstwo, wykazane jako wiodące przyczyny ubiegania się o pomoc 
mają róŜne źródła pochodzenia. 

Ubóstwo powoduje zarówno bezrobocie jak i niskie płace, niskie świadczenia 
emerytalno-rentowe, wzrost kosztów utrzymania czyli podwyŜki czynszów, energii 
elektrycznej, gazu , Ŝywności oraz zaciągane kredyty, itp.  

Trudna sytuacja finansowa rodzin wpływa na pogarszanie się stanu zdrowia, wzrost 
problemu chorób społecznych, zwłaszcza alkoholizmu. Przybywa osób chorych przewlekle, 
takŜe na choroby nowotworowe. Te zaś wymagają duŜych nakładów finansowych na leczenie 
co wpływa na uszczuplanie budŜetu domowego, a tym samym powoduje wzrost ubóstwa. 

Przybywa takŜe osób przejawiających zaburzenia psychiczne. Osoby 
te nie identyfikują się z chorobą, często nie wyraŜają zgody na leczenie.  

Biegli sądowi nie widzą zagroŜenia ich Ŝycia i zdrowia, skutkuje to umarzaniem przez 
sąd postępowań w sprawie przymusowego leczenia. 
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4.8 Świadczenia udzielone w 2012 r. w ramach zadań własnych 
W ramach zadań własnych przyznano 4166 zasiłków celowych, między innymi na: 

• zakup Ŝywności  1 372 
• na dopłatę do rachunków za energię elektryczną i gaz  997 
• zakup leków  508 
• zakup opału  417 
Najwięcej zasiłków przyznano na zakup Ŝywności. 

Na opał przyznano 417 zasiłków i 997 zasiłków na dopłatę do rachunków za energię 
elektryczną i gaz. Spowodowane jest to faktem, iŜ energia elektryczna często stanowi główne 
źródło grzewcze w mieszkaniach naszych klientów, a takŜe złym stanem technicznym 
budynków i niskimi dochodami własnymi.  
 
Tabela 8.  
 
Świadczenia udzielone w ramach zadań własnych – zasiłki celowe i pomoc rzeczowa. 

 

Formy pomocy 
Liczba 

osób/rodzin 
Liczba 
świadczeń 

Wartość 
świadczeń 

w zł 

Średnia 
wartość 
Świad 
czenia 
w zł 

Zakup Ŝywności 597 1372 219 012 159,00 

Zakup leków 230 508 57 571 113,00 

Zakup odzieŜy i obuwia 227 300 39 985 133,00 

Zakup opału 311 417 117 490 281,00 

Dopłata do energii i gazu 348 997 168 531 169,00 

Dopłata do czynszu 70 117 24 805 212,00 

Dopłata do turnusów 
rehabilitacyjnych 

9 9 6 298 699,00 

Dopłata do kolonii i obozów 65 65 45 746 703,00 

Doraźne naprawy 
i remonty pomieszczeń 

11 12 4 171 347,00 

Zakup wyposaŜenia 
w artykuły szkolne 

41 41 11 189 272,00 

Zakup sprzętu gospodarstwa 
domowego 

19 19  6 050 318,00 

Obiady dla osób dorosłych 56 16 789 142 706 8,00 

Obiady i śniadania szkolne: 
 
zadania własne 
zadania własne finansowane przez 
wojewodę  

427 
 
183 
244 

85716 
 
15 287 
70429 

379 688 
 

96 306 
283 382 

4,00 
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Formy pomocy 
Liczba 

osób/rodzin 
Liczba 
świadczeń 

Wartość 
świadczeń 

w zł 

Średnia 
wartość 
Świad 
czenia 
w zł 

Paczka Ŝywnościowa 100 100 12 000,00 120,00 

Sprawienie pogrzebu 10 10 28 534 2 853,00 

Zasiłki celowe na pokrycie 
wydatków powstałych w wyniku 
zdarzenia losowego 

13 20 16 626 831,00 

Zasiłek okresowy na zaspokojenie 
podstawowych potrzeb 

71 251 84 343 336,00 

 
Opłaty związane z utrzymaniem mieszkania stanowiły duŜe obciąŜenie budŜetów 

domowych podopiecznych. 
Osoby te miały moŜliwość skorzystania z róŜnych form wsparcia , miedzy innymi: 

• wsparcie finansowe ze środków OPS-70 rodzin, 
• obniŜenie czynszu w mieszkaniach komunalnych przez ZGN -63 osoby, 
• przyznanie dodatku mieszkaniowego - 87 osób  
• 92 osoby uzyskały zgodę ZGN na rozłoŜenie na raty zaległości czynszowych 

bądź umorzenie części długu, 
• skorzystania z moŜliwości zamiany mieszkania na mniejsze. 
Pracownicy Ośrodka są w stałym kontakcie z pracownikami ZGN. Pozwala to na stałe 

i systematyczne wyjaśnianie i porządkowanie spraw mieszkaniowych podopiecznych. 
Dla 6 osób ( 2 rodziny) Ośrodek opłacił schronienie- pobyt w hotelu na czas pozyskania 
nowego mieszkania. 
 
4.9 Pomoc finansowa, rzeczowa i usługowa - decyzje administracyjne 

W 2012 r. wydano 6125 decyzji administracyjnych przyznających i odmawiających 
świadczenia oraz zmieniających, wygaszających i uchylających pomoc. Wydano m.in.: 

• 632 decyzje przyznające usługi, 
• 2781 decyzji przyznających zasiłki celowe, 
• 408 decyzji przyznających zasiłki stałe, 
• 403 decyzje przyznające obiady szkolne, 
• 111 decyzji przyznających zasiłki okresowe, 
• 128 decyzji przyznających prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych  

ze środków publicznych, 
• 23 decyzje przyznające prawo do korzystania z usług Środowiskowego Domu 

Samopomocy ul. Zalipie 17, który pozostawał w strukturach OPS do 30.09.2012r. 
• 49 decyzji przyznających prawo do korzystania z usług Środowiskowego Domu 

Samopomocy ul. Rzeźbiarska 46. ŚDS nie znajduje się w strukturach Ośrodka, 
prowadzony jest przez Stowarzyszenie „Chata z pomysłami”, 

• 14 decyzji odmawiających przyznania pomocy finansowej, 
• 2 osoby odwołały się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

Po rozpatrzeniu odwołań Kolegium jedną decyzję uchyliło i przekazało do ponownego 
rozpatrzenia, drugą Kolegium utrzymało w mocy.  
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4.10 Zasiłek stały i składki na ubezpieczenie zdrowotne 
Od 01 sierpnia 2009 r. przyznawanie i wypłata zasiłków stałych oraz składek 
na ubezpieczenie zdrowotne stały się zadaniem własnym gminy. 
 
Tabela 9.  
 

Świadczenia udzielone w ramach zadań własnych – zasiłki stałe. 
 

Wyszczególnienie 
Liczba 
osób 

2011 r. 

Liczba 
świadczeń 

2011 r. 

Liczba 
osób 

2012 r. 

Liczba 
świadczeń 

2012 r. 

Zasiłek stały 401 4045 408 4166 

Składka na ubezpieczenie 
zdrowotne 

391 3949 400 4052 

 
• Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym, przyznawanym pełnoletniej osobie 

samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy 
z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeŜeli dochód jest niŜszy od kryterium 
dochodowego osoby samotnie gospodarującej albo jeŜeli jej dochód, jak równieŜ 
dochód na osobę w rodzinie są niŜsze od kryterium dochodowego na osobę 
w rodzinie.  

• W 2012 r wypłacano zasiłek stały 408 osobom w tym 378 to osoby samotne, tylko 
30 osób jest w rodzinach. 

• Od 1.10.2012r. po weryfikacji kryterium dochodowego, wysokość zasiłku stałego 
wynosi 529 zł.  

• Liczba osób korzystających z zasiłków stałych wzrosła o 7 osób. 
• Dla osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego z innego źródła, a pobierających 

zasiłek stały opłacana jest składka zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu 
w Narodowym Funduszu Zdrowia. 

 
4.11 Świadczenia udzielone w 2012 r. w ramach zadań zleconych 
W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę 
Ośrodek: 

• organizował i świadczył specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 
dla osób chorych psychicznie – 47 osób; 

• realizował zadania wynikające z rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie 
doŜywiania” dzieci i młodzieŜy w szkołach; dofinansowano posiłki szkolne 
dla 244 uczniów; 

• prowadził Środowiskowy Dom Samopomocy dla 25 osób chorych psychicznie do dnia 
30.09.2012r.. Od 1.10.2012r. Środowiskowy Dom Samopomocy był prowadzony 
przez Stowarzyszenie „AZALIOWA”  

 
4.12 Praca socjalna  

Praca socjalna jest specyficzną działalnością zawodową, mającą na celu lepszą 
adaptację wzajemną osób, rodzin, grup i środowiska społecznego, w jakim Ŝyją oraz 
rozwijanie poczucia godności osobistej. 

Praca socjalna rozumiana jest jako działalność skierowana na pomaganie innym, prace 
z drugim człowiekiem, skupienie się na rozwiązywaniu problemów jednostki, rodziny 
lub grupy społecznej. 
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W ramach pracy socjalnej dokonuje się licznych działań mających na celu poprawę 
jakości Ŝycia społeczności lokalnej, animację środowiska lokalnego, pracę z rodzinami 
dysfunkcyjnymi .Świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. 
Pracownicy w ramach pracy socjalnej: 

• udzielają porad, 
• pomagają w załatwianiu spraw urzędowych, 
• pomagali w utrzymywaniu kontaktów ze środowiskiem lokalnym, 
• wspierają aktywność własną podopiecznych, motywują do zmiany, 
•  informują o przysługujących prawach oraz o działalności innych instytucji. 
Dla podniesienia skuteczności pracy socjalnej z osobami i rodzinami znajdującymi 

się w trudnej sytuacji Ŝyciowej, pracownicy socjalni korzystali z kontraktu socjalnego. 
Kontrakt socjalny -jest umową zawartą przez pracownika socjalnego z rodziną 

lub osobą ubiegającą się o pomoc, określa zobowiązania i uprawnienia obu stron.  
Umowa ma mobilizować osobę korzystającą ze świadczeń z pomocy społecznej 

do podjęcia aktywności np. zarejestrowania się w urzędzie pracy. 
Do wykonywania pewnych działań w oznaczonym terminie zobowiązują się więc zarówno 
osoba korzystająca ze świadczeń, jak i pracownik socjalny. Ze względu na okoliczności, 
postanowienia kontraktu mogą ulec zmianie. 

Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymywanie jego postanowień 
mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji 
o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej. 

Przy podejmowaniu decyzji bierze się pod uwagę sytuację osób będących 
na utrzymaniu osoby korzystającej ze świadczeń. 

W 2012 r. pracownicy socjalni Działu Pomocy Środowiskowej zawarli 90 kontraktów 
socjalnych, w tym: 

• w 54 przypadkach przyniosły oczekiwane rezultaty, 
• w 39 przypadkach zdecydowanie poprawiły współpracę z klientem, 
• w 4 przypadkach nie wywiązanie się z zawartych zobowiązań spowodowało 

konsekwencje w postaci ograniczenia przyznawanej pomocy. 
Usamodzielnienie się 58 osób, związane jest to z:  
• podjęciem zatrudnienia, 
• uzyskaniem uprawnieni do świadczeń o charakterze stałym jak: renta, emerytura, 
• poprawą sytuacji zdrowotnej, 
• poprawą sytuacji finansowej rodziny, między innymi z powodu uzyskania lepiej 

płatnej pracy. 
 

4.13 Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby innych instytucji, w tym: 
• na prośbę innych OPS – 153 wywiadów alimentacyjnych, 
• dla Sądu – 16 wywiadów, 
• dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie – 23 wywiadów 

(usamodzielnienie wychowanków domu dziecka). 
• Skompletowano dokumenty dla 30 osób ubiegających się o umieszczenie 

w Domu Pomocy Społecznej.  
• Przeprowadzono 34 wywiady środowiskowe w sprawie odpłatności za pobyt 

w domach pomocy społecznej u członków rodzin zobowiązanych 
do alimentacji. 

• Przeprowadzono 110 wywiadów środowiskowych u osób nie ubezpieczonych, 
wnioskujących o wydanie decyzji dotyczących prawa do świadczeń 
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. 
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4.14 Pomoc Ŝywnościowa i rzeczowa: 
• W lutym 2011r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy OPS 

a Chrześcijańską Fundacją Radość dotyczące wspólnej realizacji zadania 
związanego z bezpłatną dystrybucją artykułów spoŜywczych pozyskanych 
z Fundacji Bank śywności SOS w Warszawie w ramach programu PEAD 
dla osób potrzebujących zamieszkujących dzielnicę Wawer.  

• W 2012 roku Fundacja przekazywała Ŝywność do 128 rodzin w których 
znajdowało się w sumie 450 osób – z czego 199 dzieci i 251 osób dorosłych.  

• Wsparcia podopiecznym w postaci Ŝywności udzielały organizacje 
pozarządowe na stałe współpracujące z OPS, w tym: Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Wawer, Caritas, Fundacja „Kromka chleba”, Polski Czerwony KrzyŜ, 
Polski Komitet Pomocy Społecznej .  

• Organizowano zbiórkę odzieŜy, drobnych sprzętów gospodarstwa domowego, 
w tym łóŜeczek i wózków dziecięcych, co usprawniło funkcjonowanie wielu 
rodzin, takŜe pogorzelcom, którzy w wyniku poŜaru utracili swój dobytek. 

• W 2012 r w znaczący sposób rozwinęła się współpraca z Parafialnymi 
,,Caritas”. 

• 16 rodzin objętych zostało róŜnorodną pomocą z powodu poŜaru. Zniszczeniu 
uległy mieszkania bądź budynki mieszkalne.  

 
4.15 Dofinansowanie wypoczynku letniego i turnusów rehabilitacyjnych: 

• We współpracy z Chrześcijańską Fundacją ,,Radość” na obóz letni  
w Zakopanem pojechało 35 dzieci. Obóz odbył się w terminie od 8 do 13 lipca 
2012r. a dzieci mieszkały w Ośrodku Wczasowym Harnaś 1 w Bustryku koło 
Zakopanego.  

• Dopłata do turnusów rehabilitacyjnych dla 9 osób, 
• Dopłata do kolonii i obozów dla 65 osób. 

 
4.16 Pomoc usługowa 

Osoby starsze, chore przewlekle i niepełnosprawne są jedną z grup korzystających 
z pomocy Ośrodka. Celem działania na rzecz osób starszych, schorowanych jest utrzymanie 
ich w środowisku zamieszkania w maksymalnie jak najlepszej kondycji fizycznej 
i psychicznej.  

Usługi opiekuńcze są formą pomocy, która zapewnia konieczną opiekę w ramach 
usług pielęgnacyjnych i gospodarczych. 
Usługi opiekuńcze zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej przysługują: osobie 
samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, 
a jest jej pozbawiona, usługi opiekuńcze mogą być przyznane równieŜ osobie, która wymaga 
pomocy innych osób, a rodzina, a takŜe wspólnie niezamieszkujący małŜonek, wstępni, 
zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić  
 
W 2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer organizował na rzecz mieszkańców 
dzielnicy następujące rodzaje usług: 

a. w zakresie zadań własnych: usługi opiekuńcze (gospodarcze i pielęgnacyjne) 
• objęto 282 osoby, z tego 235 to osoby samotne a 47 osób przebywa 

w rodzinach. 
• Usługami gospodarczymi objętych zostało 238 osób.  
• Zakres usług obejmował między innymi: pomoc w gotowaniu, utrzymaniu 

w czystości mieszkania, robieniu zakupów, przygotowywaniu posiłków, 
załatwianiu spraw urzędowych. 
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• Usługami pielęgnacyjnymi zostały objęte 92 osoby. W zakres świadczenia 
tych usług wchodziły przede wszystkim czynności higieniczne u osób leŜących 
i wykonywanie podstawowych zabiegów zleconych przez lekarza 
np. stosowanie okładów, kompresów. 

• Zakres usług opiekuńczych był ustalany indywidualnie pomiędzy usługobiorcą 
a pracownikiem socjalnym. 

• W 2012 roku realizatorem usług opiekuńczych była Fundacja „Zdrowie” 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Niekłańska 4/24, wyłoniona w trybie 
przetargu nieograniczonego.  

• Stawka roboczogodziny została określona w zestawieniu formularza 
ofertowego przedstawionego przez oferenta, który zaproponował 
najkorzystniejszą stawkę tj. 9,35 zł. za 1 godzinę usługi gospodarczej i 11,30 
zł. za 1 godzinę usługi pielęgnacyjnej.  

• Nadzór nad prawidłową realizacją usług opiekuńczych był prowadzony 
na trzech poziomach: Wykonawcę, Zespół ds. usług zatrudniający pielęgniarkę  
i pracowników socjalnych. 

• Fundacja „Zdrowie” w ramach umowy była zobowiązana do przeprowadzania 
kontroli usług opiekuńczych i niezwłocznego podejmowania działań  
w przypadkach wymagających interwencji. 

• Z ramienia Ośrodka na bieŜąco usługi były kontrolowane przez pielęgniarkę, 
która w miejscu zamieszkania usługobiorcy sprawdzała jakość świadczonych 
usług, zgodność wykonywanych przez opiekunki czynności z przyznanym 
zakresem usług oraz liczbę wypracowanych godzin.  
W przypadku zgłaszanych uwag i kwestii spornych natychmiast podejmowane 
były stosowne działania.  

• W 2012 roku przeprowadzonych zostało 205 wizyt kontrolnych w środowisku.  
• Ponadto pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej kontrolowali jakość 
świadczonych usług. 

 
Tabela 10. Usługi pielęgnacyjne i gospodarcze świadczone w zakresie zadań własnych. 
 
Lp. Wyszczególnienie 2011 r. 2012 r. Spadek  

1. 
Liczba osób objętych 
usługami - ogółem 

291 282 9 osób 

2. 
 
Koszt usług – ogółem 
 

1 268 
304,00 

1 261 257,30 7 055,70 zł 

3. 
Stawka za godzinę usług 
gospodarczych (zł) 

9,42 9,35 0,07 zł 

4. 
Stawka za godzinę usług 
pielęgnacyjnych (zł) 

12,92 11,30 1,62 zł  

 
• W 2012 r. odnotowano o 3% spadek liczby osób korzystających z usług 

opiekuńczych, jest efektem mobilizowania przez pracowników Ośrodka rodzin 
do większego zaangaŜowania i zapewnienia pomocy usługowej swoim rodzicom bądź 
krewnym. 

• Potrzeby usługobiorców zostały zaspokojone, nikt nie otrzymał odmowy przyznania 
pomocy. 
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b. W zakresie zadań zleconych: specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były 
dla osób dorosłych i dzieci. 

• Celem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi była poprawa 
funkcjonowania tych osób w obszarze społecznym tj. doprowadzenie 
do podejmowania przez te osoby ról społecznych charakterystycznych dla danego 
przedziału wiekowego. 

• Głównym celem świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
dorosłych było podtrzymywanie i rozwijanie kompetencji społecznych poprzez 
stosowanie treningów: higieny osobistej i otoczenia, gospodarowania środkami 
finansowymi, zaŜywania leków, nawiązywania kontaktów interpersonalnych itp. 

• Usługami specjalistycznymi były objęte takŜe dzieci z diagnozą autyzmu, 
nadpobudliwością psychoruchową i zespołem Aspergera. Głównym celem 
świadczenia usług u dzieci było wyrównywanie braków rozwojowych poprzez 
stosowanie technik terapeutycznych. 

• W 2012 roku z tej formy pomocy skorzystało 47 osób: 23 osoby dorosłe i 24 dzieci 
w wieku od 2,5 roku do 17 lat.  

• Średnio na osobę dorosłą przypadało 8 godzin w miesięcznie,  
na dziecko ok. 12 godzin miesięcznie. 

• Pomoc w formie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
przyznawana jest na podstawie skierowania wydanego przez lekarza psychiatrę,  
w którym zleca świadczenie w/w usług.  

• W 2012 roku w/w usługi świadczone były przez Stowarzyszenie Opiekuńcze 
„Nadzieja’ z siedzibą w Lublinie przy ul. Kolorowej 6. Stowarzyszenie zostało 
wybrane w wyniku udzielenia zamówienia publicznego realizowanego w trybie 
przetargu nieograniczonego. Stawka roboczogodziny została określona w zestawieniu 
formularza ofertowego przedstawionego przez oferenta, który zaproponował 
najkorzystniejszą stawkę tj. 20,88 zł. za 1 godzinę usługi specjalistycznej. 

• Zgodnie z zawartą umową Stowarzyszenie zobowiązane było do przeprowadzania 
kontroli usług specjalistycznych we własnym zakresie. 

• Nadzór nad realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych z ramienia Ośrodka 
sprawował koordynator Zespołu ds. usług, który kontrolował w środowisku jakość 
świadczonych usług.  

• W 2012 roku przeprowadzonych zostało 29 kontroli, które dały moŜliwość 
ustosunkowania się do poziomu realizacji wykonywanej usługi i oceny zgodności  
z potrzebami usługobiorcy.  

• Kontrola jakości usług prowadzona była przez pracowników socjalnych w ramach 
pracy socjalnej.  

• W realizacji zadania brał udział konsultant-psycholog, który uczestniczył 
w wywiadach środowiskowych u osób ubiegających się o pomoc w formie 
specjalistycznych usług opiekuńczych. Oceniał zebraną dokumentację pod kątem 
zasadności przyznania usług, współpracował z terapeutami pod kątem ukierunkowania 
ich działań, nadzorował pracę zespołu terapeutycznego, który opracowywał 
Indywidualny Plan Pomocy dla usługobiorcy, dokonywał podsumowania realizacji 
usług, współdecydował o zasadności kontynuacji pomocy. 

 
 
 
 



24 

 

Tabela 11. Usługi świadczone w ramach zadań zleconych. 
 

Lp. Wyszczególnienie 2011 r. 2012 r. Wzrost 
% 

Spadek 
% 

1. Liczba usługobiorców 42 47 12 - 
2. Całkowity koszt usług 127 336,00 116 030,16 - 8,87 
3. Stawka za godzinę usług 22 20,88 - 5,1 
4. Osoby dorosłe 22 23 5 - 
5 Dzieci 20 24 20 - 

 
W 2012 roku w porównaniu z rokiem 2011 zwiększyła się o 5% liczba usługobiorców 

dorosłych, natomiast o 20% wzrosła liczba dzieci objętych usługami specjalistycznymi. 
• W wyniku świadczenia w/w usług odnotowuje się u usługobiorców dorosłych 

poprawę w zakresie regularnego zaŜywania leków, dbania o higienę osobistą 
i czystość w mieszkaniu, samodzielnego robienia zakupów, dysponowania budŜetem 
domowym. 

• U dzieci zaobserwowano poprawę w zakresie mowy, pisania, czytania, kontaktów 
międzyludzkich. 

• W/w usługi w miejscu zamieszkania usługobiorcy świadczyły osoby 
ze specjalistycznym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym.  

 
c. Wsparcie osób z chorobą Alzheimera 
• 13.03.2012r. OPS podpisał z Centrum Alzheimera Porozumienie, którego 

przedmiotem jest organizacja specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie 
wydanej przez Ośrodek decyzji dla osób z chorobą Alzheimera.  
Usługi są świadczone w Domu Dziennego Pobytu z siedzibą przy ul. Wilanowskiej 
257. Pracownicy OPS skierowali w 2012r. 4 osoby z Dzielnicy Wawer, wydano 
ogółem 7 decyzji administracyjnych przyznających ww. usługi. 

 
5. INTEGRACJA SPOŁECZNA I PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZE NIU 
SPOŁECZNEMU  
 
5.1 Priorytety rozwojowe Dzielnicy Wawer .  

W ramach koordynowanego przez Biuro Funduszy Europejskich projektu 
skoordynowanego tworzenia priorytetów dzielnicowych opracowany został ,, Raport 
o społecznych priorytetach dzielnic miasta stołecznego Warszawy”. 
Dla Dzielnicy Wawer zapisano następujące priorytety: 

• Priorytet I: „Zwiększenie oferty aktywizacyjnej dla osób starszych”.  
• Priorytet II: „Wzrost dostępności do urzędów i innych budynków uŜyteczności 

publicznej dla mieszkańców poprzez stworzenie stref bezpłatnego dostępu 
do Internetu”. 

• Priorytet III: „Wsparcie rodzin w powrocie na rynek pracy dzięki zapewnieniu usług 
opiekuńczych dla dzieci 0-5 lat oraz dzięki poprawie jakości dostępności oferty 
edukacyjnej i rekreacyjnej”. 

• Priorytet IV:  „Promocja integracji społecznej poprzez rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji – zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego poprzez 
środowiskową pracę socjalną oraz wsparcie skierowane do rodzin 
wieloproblemowych”. 
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• Priorytet V: ,,Zwiększenie partycypacji mieszkańców  w realizacji zadań 
skierowanych do społeczności lokalnej z ujęciem potencjału Rad Osiedla”. 

Wszystkie działania Ośrodka Pomocy Społecznej obejmują realizacje zadań w ramach 
w/w priorytetów. 
 
5.2 Podejmowane działania mające na celu zmniejszanie obszarów wykluczenia 
społecznego. 
Szczególną uwagę zwrócona na : 

• zadania dotyczące integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu 
osób starszych, bezrobotnych, niepełnosprawnych, uzaleŜnionych od alkoholu, 
bezdomnych, 

• pomoc rodzinom  
• pracę socjalną, ze szczególnym uwzględnieniem metod środowiskowej pracy 

socjalnej; 
• organizowanie społeczności lokalnej na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów 

społecznych oraz integracji i reintegracji środowiska lokalnego we współpracy 
z komórkami wewnętrznymi Ośrodka oraz podmiotami zewnętrznymi; 

• współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność 
uzupełnia bądź wspiera formy pomocy udzielanej klientom Ośrodka; 

• podejmowanie działań na rzecz osób doświadczających przemocy, 
w tym uczestniczenie w działaniach w ramach zespołu interdyscyplinarnego. 

 
5.3 Działania skierowane do osób starszych. 
a. Realizacja programu „Wawerski Aktywny Senior” 

• Głównym celem programu jest przeciwdziałanie osamotnieniu i depresji 
oraz poprawienie kondycji psychofizycznej uczestników poprzez integrację osób 
starszych i samotnych, zapewnienie dostępu do kultury i rekreacji, organizowanie 
zajęć w ramach terapii słuŜącej do utrzymania sprawności psychofizycznej zgodnie 
z wiekiem, pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów, korzystanie z oferty 
towarzyskiej i kulturalnej, udział w zajęciach, plastycznych, muzycznych, 
gimnastycznych, itp. czynny udział w przygotowaniu imprez okolicznościowych, 
udział w wyjściach do kina, teatru i placówek kulturalnych, udział w wycieczkach, 
w tym autokarowych. Gimnastyka profilaktyczna rehabilitacja ruchowa, zajęcia 
na basenie, korzystanie z poradnictwa pracowników socjalnych i wsparcia 
psychologa, wykłady z profilaktyki zdrowotnej. 

• Program realizowany jest we współpracy z Urzędem Dzielnicy, Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku, Klubami Kultury oraz Parafiami. 

• Aktywnie uczestniczy w nim ok. 100 osób, mieszkańców Dzielnicy.  
Zajęcia prowadzone w ramach programu: 

• Gimnastyka – zajęcia usprawniająco – ruchowe – zajęcia odbywały się przez cały rok 
dla dwóch 10 – osobowych grup. 

• Zajęcia sportowo – rekreacyjne na basenie w Aninie - z pływania rekreacyjnego 
skorzystało 20 wawerskich seniorów. Zajęcia prowadzone były w dwóch 
10 osobowych grupach raz w tygodniu 

• Warsztaty decoupage - w zajęciach uczestniczyło 12 pań.  
• Zajęcia z podstaw obsługi komputera (prowadzone przez wolontariusza od czerwca 

do sierpnia). W zajęciach uczestniczyły 4 osoby.  
• Spotkania z podróŜnikiem - wolontariuszem, odbywały się cyklicznie, raz w miesiącu. 

Tematy spotkań:„Wspomnienia z Chorwacji” – w spotkaniu udział wzięło 17 osób; 
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„Kaukaz”– 34 osoby; „Chiny”– 17 osób; „Japonia, Tokio i okolice” – 10 
osób;„Japonia – Kioto, Hiroszima, Nagasaki”– 24 osoby, 

• Spotkania okolicznościowe, których pomysłodawcami byli Seniorzy: spotkanie 
Wielkanocne – uczestniczyło 22 osoby;, spotkanie Wigilijne –25 osób.  

• Seniorzy przez cały rok korzystali z szerokiej oferty Teatrów. 
• Wycieczka Pułtusk – Opinogóra – 40 osób  
• ,,Aktywny senior w sieci” cykl szkoleń w Polsko- Japońskiej WyŜszej Szkole Technik 

Komputerowych z zakresu podstaw obsługi komputera oraz podstaw 
i średniozaawansowanych technik Internetu skierowany do osób w wieku 55+.  
Wzięło w nim udział 5 osób. 

 
b. Bal Seniora 

• W dniu 24 listopada 2012r. zorganizowano po raz IV Bal . Przy dźwiękach muzyki 
bawiono się do późnych godzin wieczornych. W balu wzięło udział 140 seniorów, 
mieszkańców Dzielnicy Wawer. 

 
c. Seminarium  „Aktywność Przyjazna Seniorom” Europejski Rok Aktywności Osób 

Starszych i Solidarności Mi ędzypokoleniowej.  
Rolę osób starszych w społeczeństwie dostrzegła takŜe Unia Europejska ogłaszając 
rok 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności 
Międzypokoleniowej. Okazją do zaprezentowania dotychczasowych działań było 
zorganizowane w dniu 5 grudnia 2012 r  Seminarium pt. „Aktywność Przyjazna 
Seniorom”. Celem Seminarium było zwrócenie uwagi opinii publicznej na wkład, jaki 
do społeczeństwa wnoszą osoby starsze.  

• Była to równieŜ okazja, by zachęcić zainteresowane osoby, instytucje i organizacje 
do podejmowania konkretnych działań z myślą o tworzeniu warunków sprzyjających 
aktywności osób starszych i wzmacnianiu solidarności międzypokoleniowej.  

• W seminarium wzięły udział wawerskie Kluby Kultury, Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, Stowarzyszenie Społeczne „Wawer 2002”, Seniorki z Parafii św. Wacława.  

• Spotkanie zakończyło się wykładam dietetyka oraz poczęstunkiem złoŜonym 
ze zdrowych i lekkich przekąsek. W seminarium uczestniczyło70 osób. 

 
5.4 Działania skierowane do osób bezrobotnych. 

W 2012 r. w Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 1865 mieszkańców 
(2,79 % ogółu mieszkańców dzielnicy ). 

 
Proponowane formy aktywizacji : 
a. Punkt Aktywizacji Zawodowej  realizuje zadania z zakresu aktywizacji zawodowej 

i opiera się na zasadach: dobrowolności uczestnictwa nieodpłatnym korzystaniu 
z konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego, warsztatów i zajęć aktywizujących. 
• Z oferty skorzystało: 393 osoby (w tym 202 kobiet ) 
• osoby te odwiedziły Punkt w sumie 1704 razy 
• odbyło się 416 konsultacji indywidualnych (w tym 218 kobiet ). 
Praca indywidualna obejmowała: 
• Wsparcie oraz motywowanie do aktywnego i samodzielnego poszukiwania pracy, 

zachęcanie do uczestnictwa w szkoleniach i kursach przekwalifikowujących 
oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe. 

• Przekazywanie wiedzy i umiejętności w zakresie poszukiwania pracy. 
• Pomoc w tworzeniu i redagowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz w wysyłaniu 

ich za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
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• Określanie umiejętności i predyspozycji zawodowych. 
• Pomoc w poszukiwaniu pracy adekwatnej do wykształcenia i umiejętności. 
• Porady dotyczące szkoleń oraz projektów unijnych podnoszących kwalifikacje  

zawodowe. 
• Przygotowanie do spotkań z pracodawcą i do rozmowy kwalifikacyjnej. 
• Pomoc w nabywaniu umiejętności z podstaw obsługi komputera i Internetu 

oraz udostępnianie komputerów z dostępem do Internetu w celu poszukiwania ofert. 
• Udostępnianie prasy z ofertami pracy: Gazeta Wyborcza oraz Oferta, telefonu w celu 

skontaktowania się z pracodawcą oraz ksero. 
• Zapewnianie biletów na przejazdy środkami komunikacji miejskiej w celu spotkania 

z potencjalnym pracodawcą. 
• Stymulowanie rozmów kwalifikacyjnych prowadzonych przy uŜyciu sprzętu 

audiowizualnego. 
• Opracowanie strategii pokonywania barier w zatrudnieniu. 
 

Zajęcia przeprowadzone w ramach Punktu Aktywizacji Zawodowej: 
• Grupowe zajęcia informatyczne dla osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy. 

Sala posiada 3 stanowiska komputerowe. Odbyło się 12 spotkań po 1 h, 
prowadzonych przez wolontariusza. Celem było poznawanie podstaw obsługi 
komputera, zakładanie skrzynki email, poruszanie się po Internecie, zdobywanie 
umiejętności poszukiwania pracy przez Internet. Szkolenie ukończyło 5 osób 

• „Warsztaty Aktywizacji Zawodowej I Edycja ”. W zajęciach udział wzięło 10 osób  
(w tym 6 kobiet) w wieku od 28 do 57 lat. Czterodniowe zajęcia ( 20 godz. 
zegarowych) prowadzone metodą warsztatową. Celem warsztatów było wyposaŜenie 
uczestników w umiejętności niezbędne do poruszania się na otwartym rynku pracy. 

• „Warsztaty Aktywizacji Zawodowej II Edycja ”.W zajęciach udział wzięło 10 os. 
(w tym 3 kobiety) w wieku od 26 do 61 lat. Pięciodniowe zajęcia (25 godz. 
zegarowych) prowadzone metodą warsztatową.  

• „Warsztaty Aktywizacji Zawodowej III Edycja ”. W zajęciach udział wzięło 10 osób 
(w tym 6 kobiet) w wieku od 21 do 62 lat. Pięciodniowe zajęcia (23 godz. zegarowe) 
prowadzone metodą warsztatową.  

• Skazani na sukces na rynku pracy – III edycja mazowiecka” projekt skierowany 
do osób opuszczających zakłady karne. Celem projektu jest umoŜliwienie zdobycia 
kwalifikacji zawodowych, wzrostu aktywności zawodowej oraz wzmocnienie 
psychologiczne i rozwój osobowościowy osób opuszczających zakłady karne. 
Do udziału w projekcie został skierowany 1 podopieczny OPS. 

 
b. Agencja Zatrudnienia NR 5839 
Świadczy usługi w zakresie: pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 
poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego. 

Agencja Zatrudnienia współpracuje z czteroma pracodawcami: Solid Security, 
ul. Postępu 17, EVER GRUPA Sp.o.o ul. Arkuszowa 39, Mieszko Bis Sp.z o.o agencja pracy 
tymczasowej, ul. Chrzanowskiego 8 b, Rodos ul. Redutowa 25/36. 
Efekty działalności: 

• 85osób zostało wpisanych do prowadzonej przez agencję ewidencji osób, 
• 21 osób skorzystało z grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących 

w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. 
•  47 (w tym 21 kobiet) osób skorzystało z indywidualnych porad zawodowych.  
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• 8 (w tym 3 kobiety ) osób, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową 
za pośrednictwem agencji.   

 
5.5 Prace społecznie – uŜyteczne.  
Odbywały się w okresie od 1.03. do 30.11.2012 r.  

Prace społecznie uŜyteczne oznaczają prace organizowane przez gminę w jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących 
się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. 

Wykonywanie prac społecznie uŜytecznych odbywa się na podstawie porozumienia 
zawartego pomiędzy starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie uŜyteczne będą 
wykonywane, po uprzednim przedstawieniu rocznego planu potrzeb, złoŜonego 
w Powiatowym Urzędzie Pracy do dnia 31 stycznia kaŜdego roku.  

Prace społecznie uŜyteczne organizuje się na wniosek ośrodka pomocy społecznej, 
w wymiarze do 10 godzin tygodniowo. 

OPS otrzymuje refunduję ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty 
świadczenia przysługującego za kaŜdą osobę uprawnioną wykonującą pracę społecznie 
uŜyteczną. 

Prace społecznie uŜyteczne poza wparciem finansowym dla ludzi w trudnej sytuacji 
Ŝyciowej przynoszą teŜ inne korzyści. 

• aktywizują zawodowo bezrobotnych, często będących bez pracy przez wiele lat, 
• stanowią bazę dla rzetelnych pracodawców poszukujących solidnych pracowników, 
• reintegrują społeczna bezrobotnych, którzy mogą poczuć się potrzebni, zrobić coś  

dla innych. 
• prace te są teŜ wielkim wsparciem w rozszerzaniu działalności lokalnych stowarzyszeń 

statutowo zajmujących się pomocą charytatywną.  
• Prace społecznie uŜyteczne wiąŜą się ze duŜą rotacją uczestników. 
 

Do prac społecznie –uŜytecznych kierowane są osoby bezrobotne zarejestrowane 
w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy bez prawa do zasiłku i korzystające ze świadczeń pomocy 
społecznej. Osoby te: 

• przez Urząd Pracy kierowane są na badania lekarskie do lekarza medycyny 
pracy. 

• otrzymywały skierowania do placówek, na rzecz których świadczona była 
przez nie praca w wymiarze 10 godzin tygodniowo, maksymalnie  
40 godzin miesięcznie. 

• objęte zostały ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz 
od odpowiedzialności cywilnej.  

• z osobami skierowanymi do udziału w Programie pracownicy socjalni 
podpisywali kontrakty socjalne. Dzięki nim osoby bezrobotne otrzymały 
bezpłatnie imienną kartę miejską uprawniającą do przejazdów komunikacją 
miejską.  

• za godzinę pracy osoba bezrobotna otrzymywała przez pierwsze półrocze 
kwotę 7,30 zł brutto, natomiast przez drugie półrocze 7,70 zł. brutto – czyli po 
przepracowaniu 40 godzin miesięcznie była to kwota 292 zł. brutto lub 308 zł.  

• świadczenie nie przysługiwało za okres niewykonywania pracy, w tym  
za okres udokumentowanej niezdolności do pracy. 
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Na terenie dzielnicy Wawer osoby bezrobotne były kierowane do: 
• Domu Pomocy Społecznej Fundacji „Pomocna Dłoń” dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie przy ul. Odrębnej 10, 4 osoby; 
• Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1, 3 osoby; 
• Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi 

Warszawa ul. śegańska 34, - 4 osoby. 
• Zespołu Szkół Nr 120, Szkoła Podstawowa Nr 140 w Warszawie ul. Wilgi 19 

3 osoby; 
• Zespół Szkół Nr 115, Szkoła Podstawowa Nr 195 w Warszawie ul. K. Maciusia 5   

3 osoby, 
• Jadłodajnia dla ubogich i bezdomnych prowadzona przy Ośrodku 

Socjoterapeutycznym Zgromadzenia Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo, 
ul. Azaliowa 10,  Warszawa. -1 osoba . 

 
Rodzaj wykonywanych prac społecznie –uŜytecznych: 

• prace gospodarcze i porządkowe na terenie placówki. 
Uczestnicy : 

• do prac społecznie uŜytecznych pracownicy socjalni zmotywowali 34 osoby. 
• Zaplanowane było 20 miejsc pracy. 
• Osoby bezrobotne przez 9 miesięcy przepracowały w sumie 5.657,5 godziny.  
• Na ten cel ze środków Ośrodka wydatkowano 43 967,95 zł. (40% kosztów były 

to środki własne OPS, pozostałe 60% kosztów to wydatki, które zrefundował Urząd 
Pracy m.st. Warszawy z Funduszu Pracy). 

• 14 osób znalazło zatrudnienie. 
 
5.6 Projekt systemowy „Małe kroki do sukcesu” 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII 
Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 
Podziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy 
Społecznej. Realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem KRA.  

 
Termin realizacji  od 01.05.2012r. do 30.06.2014r.  
Odbiorcy projektu:   osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Wawer m. st. Warszawy –  

• 20 osób w ramach Programu Aktywności Lokalnej z ul. Kresowej i 20 osób w ramach 
kontraktów socjalnych, spełniających poniŜsze kryteria: 

• są z terenu dzielnicy Wawer 
• korzystają ze wsparcia i świadczeń pomocy społecznej 
• są w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub długotrwale bezrobotne 
• nieaktywne zawodowo (opieka nad dziećmi /osobą zaleŜną) 
• samotne 
• rodzice mających trudności opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi (rodziny w kryzysie, 

zwłaszcza rodziny niepełne 
• osoby niepełnosprawne. 

Cel ogólny projektu:  
Poprawa funkcjonowania społecznego i wzrost poziomu aktywności zawodowej 

oraz integracji społecznej osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym.  
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BudŜet projektu w latach 2012-2014 
BudŜet koszty ogółem                                     1 306 267,05 zł. 
W tym wkład własny                                          137 158,05 zł. 
BudŜet koszty ogółem w 2012r.                                        322 905,59 zł. 
 
Środki wydatkowane  w 2012r.                                                  301 464,68 zł. 
W tym środki wydatkowane w 2012r. podział na zadania: 
Zadanie 1 Aktywna Integracja                                             91 117,71 zł. 
Zadanie 2 Praca socjalna                                           121 657,75 zł. 
Zadanie 3 Zasiłki i pomoc w naturze                                            11 598,33 zł. 
Zadanie 4 Działania o charakterze środowiskowym                     8  860,00 zł. 
Zadanie 5 Zarządzanie projektem                                            54 913,68 zł. 
Koszty pośrednie                                             13 317,21 zł. 
 
Działania zrealizowane w 2012r.: 
 
Zadanie 1. Aktywna Integracja: 

• Warsztaty umiejętności społecznych, radzenia sobie ze stresem, agresją 
i negatywnymi emocjami. Zrealizowano-120 godzin warsztatów, po 30 godzin zajęć 
dla 4 grup, łącznie warsztaty ukończyły 34 osoby (26 kobiet i 8 męŜczyzn),  (85 % 
uczestników / uczestniczek projektu)  

• Indywidualne konsultacje psychologiczne oparte na diagnozie potrzeb zrealizowano 
78 godzin konsultacji, po 2 godziny dla uczestnika, łącznie skorzystało 39 osób, 

• Indywidualne poradnictwo zawodowe dla kaŜdego uczestnika projektu, zrealizowano 
37 godzin indywidualnych konsultacji, po 1 godzinie dla uczestnika, w sumie 37 osób, 
(26 kobiet i 11 męŜczyzn) (91 % uczestników projektu odbyło indywidualną 
konsultację z doradcą zawodowym) 

• na podstawie konsultacji z doradcą zawodowym będą dobrane kursy zawodowe 
i podnoszące kwalifikacje oraz zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem 
wykształcenia. 

 
Zadanie nr 2 Praca socjalna:  
Wsparcie pracowników socjalnych, 

• zawarto 20 kontraktów socjalnych, opracowano 40 planów pracy z rodziną / osobą 
• ogółem 45 osób, (14 męŜczyzn i 31 kobiet), którzy wzięli udział w projekcie 

systemowym zostało objętych wsparciem 4 pracowników socjalnych, 
• stała praca socjalna  

Wsparcie pielęgniarki środowiskowej  
• Wykorzystano 280 godzin łącznie 42 osoby, w tym 28 kobiet i 14 męŜczyzn 

uczestników projektu skorzystało ze praca nad poprawą sytuacji zdrowotnej rodzin 
• nauka pozytywnych nawyków zdrowotnych, 
• dbanie o higienę i profilaktykę zdrowia, 
• objęcie działaniami w szczególności dzieci: szczepienia, opieka specjalistów, 

wyrównywanie zaniedbań zdrowotnych, 
• kontrola wyników badań, pomoc przy umawianiu wizyt lekarskich 
• towarzyszenie rodzinom/osobom podczas wizyt u lekarzy 

Wsparcie 2 asystentów rodziny 
• Łącznie 43 osoby, 29 kobiet i 14 męŜczyzn, uczestników projektu skorzystało 

ze wsparcia asystenta rodziny, wykorzystano łącznie 720 godzin  
• wypracowanie sprawnego i właściwego prowadzenia gospodarstwa domowego 
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• pomoc w nabywanie umiejętności wychowawczych 
• pomoc w załatwieniu spraw urzędowych 
 

Zadanie 3 Zasiłki i pomoc w naturze: 
• Wypłata zasiłków celowych i okresowych. 
 

Zadanie nr 4.Działania o charakterze środowiskowym: 
• 22.09.2012 r odbył się Piknik integracyjny typu team building, piknik sąsiedzki 

„Nasze podwórko, nasze mieszkanie, wspólne działanie” realizowany wspólnie 
z partnerami. Udział w nim wzięła firma animacyjna z bańkami, dmuchanym 
zamkiem i innymi atrakcjami dla dzieci; dostępne było stoisko medyczne z pomiarem 
poziomu cukru i ciśnienia, stoisko plastyczne; stoisko z loterią fantową; stoisko 
z grillem, grochówką, kawą i herbatą; DJ i zajęcia taneczne, łącznie udział w pikniku 
wzięło ok. 100 osób. – uczestników / uczestniczek projektu oraz ich otoczenie. 

• Mikołaj dla Dzieci wspólne ubieranie choinki i symboliczne prezenty 
dla najmłodszych  

• 01.12.2012 i 08.12.2012 odbyły się dwa warsztaty robienia ozdób choinkowych 
dla Rodziców z dziećmi łącznie w warsztatach wzięło udział ok. 100 osób. (80 dzieci 
i 50 rodziców, w tym uczestników / uczestniczek projektu oraz ich otoczenia).  

• 08.12.2012 odbyło się spotkanie choinkowe z mieszkańcami budynków 
przy ul. Kresowej 31 i 33, podczas którego Mikołaj wręczył prezenty dla dzieci, 
odbyło się takŜe wspólne śpiewanie kolęd, w spotkaniu brał udział wolontariusz, który 
grał na akordeonie, przygotowano teŜ poczęstunek dla mieszkańców - barszcz 
czerwony z pasztecikami, w spotkaniu wzięli udział mieszkańcy budynków .  

 
Zadanie nr 5. zarządzanie projektem: 

• Koordynator projektu dba o prawidłową realizacje projektu oraz o jego rozliczanie 
• Pracownik socjalny - animator lokalny, cel; motywowanie społeczności lokalnej przy 

ul. Kresowej do działania. 
• Zorganizowanie 3 spotkań z partnerami w celu wspólnej realizacji działań 
środowiskowych( dotyczyły organizacji pikniku, spotkań z Mikołajem, sprzątania 
terenu, ubierania choinki). 

 
5.7 Organizacja społeczności lokalnej.  

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy realizuje program 
Organizowania Społeczności Lokalnej „Nasze podwórko, nasze mieszkanie, wspólne 
działanie.” 

Jako jeden z 52 ośrodków pomocy społecznej z całej Polski uczestniczyliśmy 
w pilotaŜowym wdraŜaniu modelu organizowania społeczności lokalnej/środowiskowej pracy 
socjalnej. Pracownicy OPS testują nową metodę pracy ze społecznością lokalną opartą  
o koncepcję aktywizacji i integracji społecznej.  

Obszarem wybranym  do wprowadzenia metody organizowania społeczności lokalnej 
w Dzielnicy Wawer jest miejsce wieloproblemowe, połoŜone na Osiedlu Marysin Wawerski - 
budynki przy ul. Kresowej 31 i 33, budynki stanowią zasoby komunalne Dzielnicy Wawer.  

Celem głównym obu działań jest zminimalizowanie marginalizacji beneficjentów 
oraz ich integracja ze społecznością lokalną. 

Pracę środowiskową według modelu OSL traktujemy jako długofalowy proces 
upodmiotawiania ludzi, w którym zmiana rzeczywistości następuje w wyniku aktywności 
ludzi, wyraŜającej ich podmiotowość i zdolność do przekształcania środowiska własnymi 
siłami.  
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Chcemy pobudzić aktywność społeczną w celu samoorganizowania 
się do rozwiązywania konkretnych problemów danej społeczności. 
Metodę tę zaczęto wdraŜać w porozumieniu z mieszkańcami ul. Kresowej 31 i 33.  

Jest to miejsce skupiające duŜą ilość osób korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej zagroŜonych wykluczeniem społecznym. Prowadzona do tej pory praca socjalna 
nie przyniosła oczekiwanej zmiany. ZaangaŜowanie tylko pracowników socjalnych było 
niewystarczające .Konieczne jest zaangaŜowanie takŜe specjalistów oraz innych metod pracy. 

Proces zmian w społeczności zachodzi w oparciu o zidentyfikowane potrzeby danej 
społeczności. W budynkach przy ul. Kresowej 31 i 33 zameldowanych jest 171 osób. 
Najliczniejszą grupę mieszkańców stanowią osoby w wieku 25 – 60 lat. 

• dominujące dysfunkcje: bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 
i prowadzeniu gospodarstwa domowego, niepełnosprawność, bezrobocie, uzaleŜnienia, 
długotrwała choroba, ubóstwo . 

NajwaŜniejsze problemy zgłaszane przez mieszkańców. 
• Obecnie jednym z największych problemów jest poprawa warunków estetycznych 

otoczenia, wytyczenie parkingu, placu zabaw dla dzieci, itp. 
 
Partnerzy w realizacji; 

1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, 
2. Wydziały Urzędu Dzielnicy Wawer, 
3. Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej,  
4. Szkoły, Parafia, Policja, Klub Kultury, 
5. Radni, 

Zrealizowane zadania w roku 2012 rok  
• W dniu 17.04.2012 r. odbyło się spotkanie partnerskie w siedzibie Świetlicy Caritas 

przy ul. Korkowej 27. W spotkaniu uczestniczyli radni dzielnicy Wawer, 
przedstawiciele: Centrum Myśli Jana Pawła II, Zespołu Szkół nr 115, Stowarzyszenia 
KRA, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Dzielnicowej Komisji 
Dialogu Społecznego, Urzędu Dzielnicy Wawer, Klubu Kultury Marysin, Caritas 
Diecezji Warszawsko-Praskiej, Komisariatu Policji Warszawa Wawer, Zakładu 
Gospodarowania Nieruchomościami oraz pracownicy OPS Wawer.  
Celem spotkania było: zintegrowanie działań instytucji, samorządu lokalnego oraz 
organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju i rozwiązywania problemów 
społeczności lokalnej przy ul. Kresowej 31 i 33, poznanie własnych zasobów, 
moŜliwości i potrzeb, ułatwienie przepływu informacji, zwiększenie skuteczności 
działań.  

• Grupy i spotkania obywatelskie, spotkania tematyczne dla uczestników Programu 
Aktywności odbyło się 5 spotkań obywatelskich z mieszkańcami osiedla przy  
ul. Kresowej 31 i 33  

• odbyło się jedno spotkanie tematyczne z prawnikiem- specjalistą od prawa 
lokalowego, 

• główne tematy poruszane na spotkaniach: zadbanie o otoczenie osiedla, malowanie 
klatek, wymiana piasku w piaskownicy, spotkanie z prawnikiem specjalistą 
organizacja działań środowiskowych na osiedlu (piknik integracyjny, Mikołaj 
dla Dzieci). 

• przy ul. Kresowej 31 i 33,  
• Zdaniem mieszkańców obecnie najpilniejszą potrzebę stanowi poprawa warunków 

mieszkaniowych i estetycznych otoczenia.  
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• W dniu 22.02.2012 r. odbyło się posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu 
Społecznego w Urzędzie Dzielnicy Wawer, na której zaprezentowano program 
,,Nasze podwórko, nasze mieszkanie, wspólne działanie.” 

• Zaplanowano na 2013 r prace przygotowawcze do poprawienia estetyki miejsca 
zamieszkania tj. zagospodarowanie przestrzeni między budynkami, wybudowanie 
placu zabaw, odmalowanie klatek schodowych. 

 
Efekty w pracy organizatora społeczności lokalnej 

• Mieszkańcy zaczynają wierzyć, Ŝe zmiana jest moŜliwa, czego dowodem jest coraz 
większa liczba osób pojawiających się na spotkaniach obywatelskich (na pierwszym 
było 5 osób, a na ostatnio zorganizowanym ponad 26 osób). 

• Mieszkańcy zaczęli podejmować działania mające na celu rozwój osobisty – 20 
mieszkańców uczestniczy w Programie Aktywności Lokalnej w ramach projektu 
systemowego „Małe kroki do sukcesu”. Kilka osób znajduje się na liście rezerwowej 
i deklaruje chęć uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji któregoś 
z uczestników.  

• ZauwaŜalna jest integracja mieszkańców, np. podczas pikniku, który został 
zorganizowany przez OPS w dniu 22.09.2012 r. czy Mikołaj dla Dzieci. Ponadto 
potwierdzają to takŜe trenerzy, którzy prowadzą warsztaty umiejętności 
wychowawczych w ramach projektu „Małe kroki do sukcesu”. 

• Mieszkańcy zaczynają angaŜować się w działania mające na celu poprawę jakości 
Ŝycia w budynkach przy ul. Kresowej 31 i 33. Do pomocy przy remoncie klatek 
schodowych zgłosiło się 16 osób.   

• W 2013 r. prowadzone będą dalsze działania, mające na celu organizację społeczności 
lokalnej budynków przy ul. Kresowej 31 i 33 oparte o koncepcję aktywizacji 
i integracji społecznej.  

 
5.8 Współpraca OPS ze środowiskiem lokalnym. 

• Dotyczy przede wszystkim rozwiązywania indywidualnych problemów 
podopiecznych polegają na ścisłej współpracy pracownika socjalnego z sąsiadami 
podopiecznych, wspólnotami mieszkańców, Parafialnymi Caritas, TPD, i inne 

• Ma na celu wsparcie konkretnej osoby, lub rozwiązania problemu grupy osób. 
 

5.9 Działania skierowane do osób niepełnosprawnych. 
a. Programy  

• Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie – 
II edycja”. Celem projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym bezpłatnego 
dostępu do Internetu, uŜyczenie laptopów na okres 5 lat oraz umoŜliwienie 
odbywania kursów z obsługi komputera i posługiwania się Internetem. Wnioski 
złoŜyło 89 osób z Dzielnicy Wawer , 63 osoby zostały zakwalifikowane. 

• „Droga do samodzielności – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniami 
psychicznymi” – Projekt skierowany jest do osób z zaburzeniami psychicznymi 
w wieku produkcyjnym, zagroŜonych wykluczeniem społecznym, którym problemy 
natury psychiatrycznej, utrudniają funkcjonowanie w zakresie: edukacji, aktywności 
zawodowej, pełnienia ról Ŝyciowych, zawierania i utrzymywania relacji 
i uczestnictwa we wszystkich sferach Ŝycia społecznego. W projekcie wzięły udział 
3 osoby.  

• Projekt systemowy „Integracja dla samodzielności”. Warszawskie Centrum Pomocy 
Rodzinie w porozumieniu z OPS w okresie od maja 2011 r. do końca marca 2012 r. 
realizowało projekt systemowy „Integracja dla Samodzielności”. Projekt był 
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współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem ogólnym projektu 
było zwiększenie szans na podjęcie pracy przez uczestników, adekwatnej 
do posiadanego potencjału oraz aktywizacja społeczna i zawodowa. 

• W 2012 r. od początku realizacji projektu ze wsparcia skorzystało 17 osób. 
 

b. Poradnictwo w 2012 roku dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin polegało 
na przekazywaniu informacji na temat:  

• dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, 
środków pomocniczych oraz likwidacji barier architektonicznych 

• bezpłatnych bądź ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej 
• usługi specjalistycznego przewozu osób niepełnosprawnych 
• programu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” 
• zasad zatrudniania nauczyciela wspomagającego 
• wsparcia w docieraniu do odpowiednich placówek, stowarzyszeń, fundacji 

zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych  
Udzielono 60 konsultacji i porad indywidualnych.  

 
5.10 Działania skierowane do osób uzaleŜnionych od alkoholu. 

Diagnoza środowisk korzystających z pomocy wykazała istnienie problemu 
uzaleŜnienia od alkoholu w szerokim zakresie.  

W 2012 r. wśród osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej problem 
zdiagnozowanego uzaleŜnienia od alkoholu dotyczył 20 osób, natomiast w ok. 100 rodzinach 
zaobserwowano naduŜywanie alkoholu negatywnie rzutujące na ich funkcjonowanie.  

Z uwagi na brak identyfikacji z problemem alkoholowym i narastające szkodliwe 
skutki naduŜywania alkoholu podejmowana praca socjalna nie przynosiła oczekiwanych 
efektów.  

Pracownicy przygotowali program edukacyjno - wspierający pt. ZAKO ŃCZ PICIE 
ZACZNIJ śYCIE!!!,  finansowany ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi 
realizowany wspólnie z Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Dzielnicy Wawer. 

Realizacja programu jest zgodna z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 r.  

Biorąc pod uwagę problemy uzaleŜnień pracownicy socjalni OPS zmotywowali 
do udziału w projekcie 14 osób (7 kobiet w wieku 23-35 lat i 7 męŜczyzn 35-72 lata). 
Z uczestnikami podpisane zostały kontrakty socjalne.  

Opracowano plany pomocy dla poszczególnych uczestników. Na miejsce osób, które 
rezygnowały z programu dołączali nowi uczestnicy.  
W czerwcu rozpoczęło pracę 2 asystentów osoby uzaleŜnionej, zatrudnionych na umowę 
zlecenie do 30 listopada 2012 r. 
W grudniu kontynuowali pracę na zasadach wolontariatu. 

Dzięki pracy asystentów, ściśle współpracujących z pracownikami socjalnymi  
• 1 osoba ukończyła terapię w trybie zamkniętym i kontynuuje ją w kontakcie 

indywidualnym z terapeutą; 
• 5 osób uczestniczyło w terapii w trybie stacjonarnym, dwie z nich ·przerwały leczenie 

(w tym jedna ze względu na schorzenia somatyczne),  
• 1 osoba po krótkotrwałym epizodzie powrotu do picia utrzymuje abstynencję,  
• w większości rodzin poprawiły się relacje interpersonalne, w szczególności relacje 

pomiędzy rodzicami a dziećmi (dzięki pomocy asystenta udało się skierować dzieci 
do udziału w zajęciach prowadzonych przez świetlice socjoterapeutyczne); 

• powstrzymano przemoc domową, 
• u 1 z osób uzyskano diagnozę wykluczającą uzaleŜnienie od alkoholu,  
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• 1 osoba została umieszczona w szpitalu psychiatrycznym; 
• 2 osoby mimo wielokrotnych prób asystenta i pracownika socjalnego nie podjęły 

terapii.  
• Wszystkie osoby w dalszym ciągu pozostają pod opieką pracownika socjalnego.  

Obok realizacji programu prowadzono takŜe poradnictwo: 
• przeprowadzono 96 konsultacji, indywidualne spotkania, porady, 
• rozmowy wspierająco – motywujące do leczenia z 25 osobami; 
• w ramach konsultacji przeprowadzono 9 działań kontrolnych i wspierająco –  

motywujących w środowisku; 
 

5.11 Działania skierowane do osób bezdomnych. 
• Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności objęto 2 rodziny. 

Są to osoby, które nie mieszkają w lokalu mieszkalnym ( stróŜówka na terenie zakładu 
pracy, strych), posiadające źródło utrzymania. Głównym celem programu jest wyjście 
z bezdomności. W jednym przypadku warunkiem koniecznym do spełnienia w ramach 
ww programu jest utrzymanie abstynencji poprzez kontynuację terapii odwykowej,  
w drugim utrzymanie zatrudnienia. 

• Współpraca ze StraŜą Miejską, Policją, SłuŜbą Zdrowia, organizacjami 
pozarządowymi, parafiami. Zwrócono się do StraŜy Miejskiej o objęcie nadzorem 
w okresie silnych mrozów 9 osób przebywających w pustostanach, altanach 
działkowych, pomieszczeniach gospodarczych i innych miejscach niemieszkalnych 

• Ponadto 11 bezdomnym wydano decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń 
zdrowotnych,  

• 2 osobom bezdomnym sprawiono pogrzeb na koszt gminy, 
• 3 osoby bezdomne uzyskały zasiłek stały z pomocy społecznej, 
• 10 osób korzystało sporadycznie z zasiłków celowych, zwłaszcza na leki. 
• Kierowanie osób bezdomnych do punktów, gdzie mogli uzyskać Ŝywność, 

do stołówki prowadzonej przez zgromadzenie sióstr Felicjanek przy ul. Azaliowej, 
udostępniali adresy noclegowni i schronisk. Większość osób bezdomnych, z którymi 
pracownicy mieli kontakt to osoby uzaleŜnione od alkoholu, którzy nie wyraŜali chęci 
do współpracy. 

 
5.12 Program ,,Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej” 

Program „Wolontariat w OPS” realizowany jest od dziewięciu lat. Wolontariusze 
rekrutowani są głównie poprzez internetowe pośrednictwo wolontariatu czyli Skrzynkę 
Dobroci oraz poprzez plakaty i ulotki, ogłoszenia zamieszczane w prasie lokalnej  
i na stronach internetowych, jak równieŜ za pomocą akcji promocyjnych prowadzonych 
podczas imprez organizowanych przez OPS na terenie Dzielnicy Wawer. 

W 2012 roku z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer współpracowało  
27 wolontariuszy, z którymi podpisane zostały porozumienia. Najmłodszymi wolontariuszami 
byli gimnazjaliści a najstarszymi osoby w wieku emerytalnym. 
Działania wolontariuszy: udzielanie korepetycji dzieciom, zagospodarowanie czasu wolnego 
osobom starszym i samotnym, zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom, osoba, 
prowadzenie zajęć z obsługi komputera dla osób starszych i bezrobotnych, prowadzenie zajęć 
gimnastycznych dla osób starszych, prowadzenie spotkań podróŜniczych. 
OPS pokrywał koszty związane z ubezpieczeniem wolontariuszy (OC i NW) oraz zapewniał 
bilety na przejazdy środkami komunikacji miejskiej. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer otrzymał tytuł ”Organizacji 
Przyjaznej Wolontariuszom„ .  

Certyfikat przyznany został przez sieć Centrów Wolontariatu w Polsce na lata 2012-
2013. jest to wyróŜnienie za przestrzeganie obowiązujących norm prawnych, tworzenie 
przyjaznego środowiska pracy wolontariuszy, dbanie o ich rozwój właściwą organizację 
i koordynację pracy.  

Koordynator wolontariatu uczestniczył w projekcie ,,Akademia Wolontariatu”. Projekt 
ten realizowany był przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu i Stołeczne Centrum 
Współpracy Obywatelskiej, współfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. 

Z wolontariuszami odbywają się takŜe spotkania okolicznościowe. 
 

5.13 Poradnictwo prawne  
W 2012 r. z porad prawnych skorzystało 181 osób będących w trudnej sytuacji materialnej 
bądź rodzinnej, zamieszkujących Dzielnicę Wawer. 
Najczęściej porady dotyczyły: 

• alimentacji 
• rozwodów 
• sytuacji opiekuńczo – wychowawczych 
• spraw mieszkaniowych. 

 
6. WSPARCIE DZIECKA I RODZINY  
 

Z analizy przyczyn korzystania ze świadczeń pomocy społecznej wynikało, 
Ŝe konieczne jest objęcie rodzin róŜnymi formami pomocy, które pomogłyby pokonać 
trudności.  

W Ŝycie weszła ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej, która nakłada obowiązek wsparcia rodzin w postaci asystenta rodziny. 

W związku z tym zmieniona została organizacja pracy Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Powstał Dział Wsparcia Dziecka i Rodziny, który pomocą objął 168 rodzin wieloproblemowych. 
W Dziale zatrudnionych jest 6 pracowników socjalnych, 2 asystentów rodziny i psycholog.  

Głównym celem pracy z rodzinami było: 
1) niesienie profesjonalnej pomocy rodzinie z dziećmi w kierunku wzmocnienia 

lub odzyskania jej zdolności w funkcjonowaniu społecznym oraz tworzeniu 
sprzyjających ku temu warunków 

2) poprawa funkcjonowania rodziny przeŜywającej trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych.  

Szczególny nacisk połoŜono na: 
• Wzmocnienie lub nabycie przez rodziców prawidłowych umiejętności 

opiekuńczo-wychowawczych w zakresie : 
1. Pełnienia ról rodzicielskich; 
2. Stosowania właściwych metod wychowawczych; 
3. Konstruktywnego rozwiązywania konfliktów; 
4. Prawidłowej komunikacji w rodzinie; 
5. Kształtowania norm i wartości rodzinnych; 
6. Rozpoznawania problemów i potrzeb rozwojowych dziecka; 
7. Organizacji czasu wolnego dla rodziny i dziecka ; 
8. Zabezpieczenia właściwej opieki osobie zaleŜnej w rodzinie 

• Wzmocnienie lub nabycie przez rodziców prawidłowych umiejętności 
prowadzenia gospodarstwa domowego w zakresie: 

1. Racjonalnego gospodarowania budŜetem; 
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2. Określania prawidłowej hierarchii potrzeb; 
3. Podziału obowiązków w rodzinie; 
4. Dbania o higienę i zdrowy styl Ŝycia; 
5. Organizowania przestrzeni w domu; 
6. Przygotowywania pełnowartościowych posiłków, dostosowanych do wieku; 

• Wzmocnienie lub nabycie prawidłowych umiejętności społecznego 
funkcjonowania w zakresie: 

1. Korzystania z zasobów środowiska lokalnego; 
2. Korzystania z własnych moŜliwości i uprawnień; 
3. Załatwiania spraw urzędowych; 
4.Komunikacji społecznej. 
 
Z rodzinami pracuj ą pracownicy socjalni oraz asystenci rodzin. 
Pracownicy socjalni objęli pomocą 168 rodzin wieloproblemowych, wsparciem asystenta rodziny 
zostało objętych 30 rodzin. 

Asystenci rodziny pracują w systemie zadaniowego czasu pracy, w miejscu 
zamieszkania rodziny lub miejscu wskazanym przez rodzinę.  

W związku z tym mają moŜliwość pracy z rodzinami popołudniami, wieczorami,  
w soboty i w dni świąteczne. 
 Po rozeznaniu sytuacji rodziny, ustaleniu jej mocnych i słabych stron oraz dokonaniu 
diagnozy, asystent rodziny ustala przy współudziale rodziny oraz pracownika socjalnego plan 
pracy. Jego realizacja dostosowywana jest do indywidualnych moŜliwości poszczególnych 
członków rodziny oraz ustalonych priorytetów. 
 
6.1.Zadania Asystenta Rodziny: 

• towarzyszenie rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji 
Ŝyciowej, 

• W tym celu wykorzystywane są mocne strony członków rodziny, zasoby rodziny, 
społeczności lokalnej i zasoby instytucjonalne,  
W ramach swoich obowiązków, w szczególności: 

• pomagali w prawidłowym prowadzeniu gospodarstwa domowego, 
• nauka racjonalnego gospodarowania posiadanymi finansami, planowania stałych 

comiesięcznych opłat mieszkaniowych, 
• planowanie i robienie wspólnych zakupów, 
• pomagali klientom w podejmowaniu odpowiednich działań zmierzających do powrotu 

ich dzieci z placówki np.: kierowanie na warsztaty umiejętności wychowawczych, 
• motywowali podopiecznych do podjęcia terapii uzaleŜnień, informowali,  
• o moŜliwościach leczenia i ofercie Poradni UzaleŜnień dla osób współuzaleŜnionych, 
• motywowali rodziców do zapewnienia prawidłowej opieki medycznej dzieciom,  

w formie szczepień, okresowych badań pediatrycznych, wizyt u specjalistów, 
bilansów zdrowotnych dzieci, 

• pomagali klientom w uzyskiwaniu potrzebnych artykułów medycznych typu okulary, 
aparat słuchowy,  

• spotykali się z pedagogami szkolnymi w celu omówienia postępów w nauce dzieci, 
problemów wychowawczych i ustalenia kierunku pracy z rodziną, 

• spotykali się z kuratorami zawodowymi oraz społecznymi Sądu Rejonowego  
w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15a celem omówienia sytuacji rodziny i podjęcia 
odpowiednich działań w sytuacjach trudnych i wymagających interwencji, 

• brali udział w spotkaniach i  posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny zasadności 
pobytu dziecka w placówce ( Dom Dziecka nr1 Al. Zjednoczenia 34; Dom Dziecka 
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nr 15, ul. Nowogrodzka 75; Dom Dziecka Sióstr Franciszkanek , ul. Paprociowa 2 
oraz Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi,  
ul. Wałuszewska 48- Białołęka) celem omówienia aktualnej sytuacji rodzinnej 
wychowanków i zaplanowania odpowiednich działań, by dzieci mogły wrócić  
do domów rodzinnych, 

• wspierali klientów podczas kontaktu z instytucjami państwowymi (np.: Sąd, Urzędy), 
• pomagali w przygotowywaniu pozwów sądowych i pism urzędowych, 
• pomagali w wypełnianiu, kompletowaniu i składaniu dokumentacji (wnioski 

mieszkaniowe, świadczenia rodzinne), 
• motywowali do aktywizacji zawodowej poprzez rejestracje w Urzędzie Pracy 

kierowanie do Punktu Aktywizacji Zawodowej, zachęcanie do podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych, 

• organizowali pomocy materialną typu odzieŜ, wyposaŜenie dla dzieci (meble, wózki),  
 

6.2.Praca z rodzinami zastępczymi spokrewnionymi.  
Celem było wzmacnianie rodzin zastępczych w wypełnianiu ich ról opiekuńczo-
wychowawczych oraz praca z rodzinami biologicznymi mająca na celu powrót dziecka 
do rodziny. 
 
A. praca indywidualna 
Celem podejmowanych działań było: 

• wzmocnienie więzi rodzinnych, 
• podwyŜszenie kompetencji wychowawczych, 
• w przypadku pracy z rodzicami biologicznymi – powrót dziecka do środowiska 

rodzinnego, 
W ramach pracy socjalnej, prowadzono rozmowy edukacyjne i motywujące do: 

• podejmowania działań w kierunku uzyskania odpowiednich kwalifikacji zawodowych, 
• ubiegania się o uzyskanie lokalu mieszkalnego,  
• nabycia umiejętności społecznych i wychowawczych,  
• podwyŜszenia umiejętności rozeznawania priorytetów Ŝyciowych i moŜliwości 

ich realizacji, 
Wsparciem objęto 21 rodzin zastępczych: 

• rodziny korzystają z pomocy finansowej i w formie obiadów szkolnych dla dzieci, 
• z 12 rodzicami biologicznymi, których dzieci umieszczone są w pieczy zastępczej 

i przebywają poza swoją rodziną prowadzona jest praca socjalna w formie rozmów 
edukacyjnych o tematyce opiekuńczo-wychowawczej, 

 
B. praca socjalna z 10 usamodzielnianymi pełnoletnimi wychowankami z rodzin 
zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy z WCPR otrzymują świadczenia 
na kontynuowanie nauki. 
W ramach pracy socjalnej pracownicy działu motywują do: 

• podwyŜszania poziomu wykształcenia,  
• nabywania kwalifikacji zawodowych ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy, 
• nabywania umiejętności społecznych, 

 
C. spotkania grupowe w ramach Klubu Rodzin Zastępczych, miały na celu: 

• wzmacnianie więzi rodzinnych, 
• wspólne spędzanie czasu wolnego rodziców z dziećmi, 
• ukazywanie moŜliwości wspólnych zabaw,  
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• wymianę doświadczeń wychowawczych pomiędzy rodzicami,  
• kultywowanie tradycji świątecznych, 
Działania na rzecz 21 spokrewnionych rodzin zastępczych w ramach Klubu Rodzin 
Zastępczych.  
• zorganizowano 4 spotkania z rodzinami  

1) marzec - spotkanie Wielkanocne –wzięło w nim udział 14 osób  
(6 rodziców zastępczych + 8 dzieci), 

2) wrzesień - spotkanie „PoŜegnanie lata”, w którym uczestniczyło 62 osoby 
(25 osób dorosłych + 37 dzieci), 

3) listopad - wyjazd do Manufaktury Cukierków  w Warszawie przy ul. Nowy 
Świat 21 – udział wzięło 32 osoby (13 osób dorosłych + 19 dzieci), 

4) grudzień - spotkanie Wigilijne, w którym uczestniczyło 30 osób (11 osób 
dorosłych + 18 dzieci + przedstawiciel WCPR), 

W organizowanych spotkaniach w ciągu roku wzięło udział ogółem 31 rodzin, w tym:  
• - 36 osób dorosłych,  
• - 53 dzieci, 

Spotkania z rodzinami zastępczymi odbywają się zawsze w godzinach popołudniowych, 
poniewaŜ część rodziców zastępczych pracuje zawodowo. 
 
6.3 Współpraca z instytucjami 

Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nakłada na asystenta zadanie współpracy 
z innymi podmiotami na rzecz dziecka i rodziny. W pracy z rodzina waŜne 
jest koordynowanie działań instytucji i słuŜb powołanych do wspierania rodziny, których 
asystent uzna za niezbędne przy wykonywaniu swoich zadań. 

 
A. Współpraca z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi  

• współpraca z 7 domami dziecka. 
• Pracownicy brali udział w 24 posiedzeniach Zespołów ds. zasadności pobytu dziecka 

w placówce organizowanych przez domy dziecka. Cel spotkań: ustalanie planu 
działań i pracy z rodziną.  

 
B. Współpraca z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 

• Cel: wymiana informacji dotycząca aktualnej sytuacji rodziny dziecka znajdującego 
się w pieczy zastępczej z uwzględnieniem moŜliwości pracy z rodziną dającej 
ewentualną szansę na powrót dziecka do rodziny biologicznej. 

• Na prośbę WCPR przeprowadzono 22 wywiady w zakresie rozeznania sytuacji 
bytowej u rodziców zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci  
w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.  

 
C. Współpraca z kuratorami i Sądem 

• W 43 rodzinach objętych nadzorem kuratorskim, wspólnie z kuratorem określali 
kierunki dalszej pracy z rodziną, tak aby poprawić jej funkcjonowanie i zapobiec 
umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej.  

• przeprowadzili10 wywiadów środowiskowych na potrzeby Sądu zawierających opinię 
o kandydatach na rodzinę zastępczą. 

• Przekazywano informujące o bieŜącej sytuacji rodzin, których dzieci przebywają w 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 
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D. Współpraca z oświatą –z pedagogami szkolnym 
• Celem współpracy jest ustalenie funkcjonowania dzieci w grupie rówieśniczej, 

określenie ewentualnych problemów w nauce, sprawianych problemów 
wychowawczych, kontaktów rodziców z nauczycielami, 

• ustalano kierunki współpracy zmierzającej do poprawy funkcjonowania dzieci  
w szkole, a takŜe objęcie ich pomocą w nauce i w zajęciach wyrównujących braki 
szkolne, 

 
E. Współpraca z przychodnią rejonową  

• nawiązywana jest w przypadku konieczności opieki medycznej w rodzinach, 
w których zdiagnozowany jest problem rodziców w umiejętnościach prawidłowej 
opieki nad małymi dziećmi, ich pielęgnacji i monitorowaniu sytuacji zdrowotnej.  

• W tym celu do współpracy angaŜowana jest pielęgniarka środowiskowa i lekarz 
pediatra.  

 
6.4 Realizacja Programu "Dobry Rodzic - Dobry Start" 
Cel programu to ochrona najmłodszych dzieci przed przemocą poprzez wsparcie rodziców 
w pierwszym okresie po narodzinach dziecka.  

• W 2012 roku programem objęto 29 rodzin w których pracownicy zdiagnozowali 
ponad 3 czynniki ryzyka wystąpienia krzywdzenia dziecka, identyfikując 
w ten sposób rodziny zagroŜone wystąpieniem krzywdzenia małych dzieci.  

• Sytuacja tych rodzin była na bieŜąco monitorowana przez pracowników socjalnych, 
nie rzadziej niŜ 1 raz w miesiącu, lub w miarę potrzeb rodziny 

W ramach programu odbyło się szkolenie  8 godzinne szkolenie Pt.„Lokalny System 
Profilaktyki Krzywdzenia Małego Dziecka”.  

• Celem szkolenia było podwyŜszenie umiejętności rozpoznawania czynników ryzyka 
krzywdzenia dzieci w wieku 0-6 lat, 

• adresowane było do pracowników socjalnych, pracowników ZOZ oraz Ŝłobka. 
Uczestniczyło w nim 20 osób: 11 pracowników OPS Wawer, 6 pracowników ZOZ 
Wawer (pielęgniarki i połoŜne środowiskowe), 3 pracowników śłobka nr 41, 

 
6.5. Wsparcie psychologiczne  

• psycholog objął wsparciem 27 rodzin, w których wystąpiły problemy w prawidłowym 
funkcjonowaniu i wykonywaniu obowiązków rodzicielskich,  

• W rodzinach tych przeprowadził 72 rozmowy, najczęściej odbywały się one  
w środowisku – tak aby moŜna było zaobserwować rodzinę i jej problemy 
w warunkach najbardziej naturalnych. Z kaŜdą z rodzin psycholog spotkał się średnio 
3 razy, w odstępach miesięcznych, 
Rozmowy miały charakter: 

• porad psychologiczno – pedagogicznych,  
• wspierający – w rozwiązywaniu bieŜących problemów rodziny, 
• motywujący członków rodziny - do podjęcia działań umoŜliwiających poprawę 

sytuacji rodziny, zapewnienia dzieciom ich potrzeb, tak aby umoŜliwi ć prawidłowy 
rozwój psychiczny, 

• edukacyjny - zwracały uwagę na potrzebę pogłębiania wiedzy na temat sposobów 
radzenia sobie z trudnościami, nabycia umiejętności stawiania granic, bycia 
konsekwentnym w wymaganiach stawianych dzieciom, wzmacniania więzi 
rodzinnych, 

• informacyjny –dotyczący moŜliwości uzyskania pomocy w placówkach świadczących 
pomoc specjalistyczną (typu terapie, warsztaty), 
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6.6.Wsparcie pracowników -spotkania superwizyjne. 
Ze względu na złoŜoność problemów występujących w rodzinach oraz bardzo duŜe 

obciąŜenie psychiczne pracowników spowodowane pracą z rodzinami zagroŜonymi 
marginalizacją społeczną od czerwca 2012 r. organizowane były spotkania superwizyjne. 
Spotkania odbywały się 1 raz w miesiącu w wymiarze 3 godziny.  
Odbyło się 6 spotkań, w których kaŜdorazowo uczestniczyło 10 pracowników OPS. 
Celem spotkań było: 

• Poszerzenie wiedzy asystentów rodziny i pracowników socjalnych na temat pracy  
z rodzinami zagroŜonymi marginalizacją społeczną; 

• Wsparcie merytoryczne w rozwiązywaniu trudnych sytuacji pojawiających się na 
bieŜąco w pracy uczestników konsultacji; 

• Pomoc w zrozumieniu podopiecznych 
• Nauka budowania diagnozy rodziny na potrzeby pracy socjalnej; 
• Nauka budowania adekwatnego planu pracy z rodziną; 
• Wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji pojawiających się w kontakcie  

z klientem. 
Superwizja stwarzała pracownikom przestrzeń do refleksji, dzięki której moŜna  

we wspierającej atmosferze przyglądać się swojej pracy oraz własnym reakcjom, zastanawiać 
się nad szukaniem dróg, jakimi podąŜyć wspólnie z klientem.  

Pozwala równieŜ na uświadomienie sobie trudnych punktów interakcji i znalezienie 
moŜliwości ich poprawy. 

 
6.7. Działania skierowane do Rodzin. 
A. Klub Malucha i Rodzica, zajęcia odbywały się od 4 czerwca do 30 listopada 2012r. 

•  skierowane do rodziców z dziećmi w wieku od 3 do 5 lat 
• miały na celu poprawę funkcjonowania rodziców i ich dzieci ze środowisk 

zagroŜonych wykluczeniem społecznym, gdzie występuje problem 
uzaleŜnienia i  zjawisko przemocy 

•  Rodzice lub opiekunowie przyprowadzali dzieci na 3 godzinne spotkania 
podczas których brali oni udział w zajęciach ogólnorozwojowych.  

• Ze spotkań skorzystało 28 osób – 13-ścioro dzieci i 15 opiekunów.  
• 7 opiekunów skorzystało z konsultacji psychologicznych, a 4 brało udział 

w warsztatach „Nie dla klapsa”.  
• Dzieci w trakcie programu uczyły się zachowań w grupie, adaptowania 

do nowych miejsc i osób.  
B. Warsztaty „Razem z dziećmi – plastyczne piątki”  

• odbywały się od 9 marca do 25 maja 2012r. 
 

7. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ. 
• Wszczęcie procedury Niebieska Karta następuje w sytuacji podejrzenia przemocy, 

nie wymaga zgody osoby, co do której istnieje podejrzenie, ze została dotknięta 
przemocą.  

• Wypełnienie formularza Niebieska Karta dokonuje  przedstawiciel podmiotu, który 
pierwszy powziął informację o sytuacji przemocy w rodzinie.( pracownik socjalny, 
policjant, pedagog, lekarz itd.) 

• pracownik socjalny przeprowadza wywiad i sporządza wstępną diagnozę wraz  
z planem pracy. Plan pracy zawsze uwzględnia zapewnienie bezpieczeństwa 
rodzinie/osobie doznającej przemocy, 
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• jeśli wpływa NK z innej instytucji, pracownik socjalny jest informowany o takiej 
sytuacji. Od tego czasu ma 2 dni na wejście w teren i przeprowadzenie wywiadu 
(traktujemy to jako sytuację kryzysową, nagłą), 

• przekazanie oryginału karty A do Zespołu Interdyscyplinarnego w przeciągu 7 dni 
od wypełnienia,  

Pierwsze spotkanie z osobą doświadczającą przemocy; 
• zapewnienie osobie, co do której istnieje podejrzenie, Ŝe jest dotknięta przemocą 

w rodzinie, w zaleŜności od potrzeb, schronienia w całodobowej placówce 
świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia 
dla ofiar przemocy w rodzinie; 

• udzielanie informacji o moŜliwościach uzyskania pomocy w szczególności: 
psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym 
o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie, 

• informowanie o formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie 
oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc, 

• informowanie o moŜliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę 
sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, Ŝe jest dotknięta przemocą 
w rodzinie; 

• organizowanie dostępu do pomocy medycznej, jeŜeli wymaga tego stan zdrowia 
osoby, co do której istnieje podejrzenie, Ŝe jest dotknięta przemocą w rodzinie; 
moŜliwości złoŜenia do sądu wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc 
do opuszczenia mieszkania (art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). 

• Prowadzenie rozmów z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, Ŝe stosują 
przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie, 
oraz informowanie osób o moŜliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale 
w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie. 

Pracownicy socjalni wszczęli procedurę Niebieskiej Karty w 44 przypadkach.  
W 35 kolejnych przypadkach procedura wszczęta została przez inne słuŜby.  
Razem pracownicy objęli pomocą 63 rodziny doświadczające przemocy domowej, tj. 157 
osób. Oryginały Niebieskich Kart przekazywane są do Zespołu Interdyscyplinarnego. 
Pracownicy socjalni: 

• Pozostawali w stałym kontakcie z osobami potrzebującymi wsparcia.  
• współpracowali, w ramach grup roboczych z innymi instytucjami – policją, oświatą, 

słuŜbą zdrowia , 
• w sytuacjach, gdzie jest związek przemocy z alkoholem, wysyłany był kaŜdorazowo 

wniosek do DZRPA o wszczęcie procedury o podjęcie leczenia odwykowego  
• w przypadku rodzin z małoletnimi dziećmi o sytuacji informowany jest Sąd Rodzinny, 

a takŜe za kaŜdym razem nawiązywany był równieŜ kontakt ze szkołą dotyczący 
funkcjonowania dziecka w szkole, 

• Psycholog przeprowadził 45 rozmów w rodzinach, w których uruchomiono procedurę 
Niebieskiej Karty, uczestniczył równieŜ w pracach 22 Grup Roboczych,  

• W związku z tym, Ŝe to na pracownikach pomocy społecznej spoczywa obowiązek 
pracy w grupach roboczych OPS zorganizował szkolenie na temat: „Grupy robocze 
w praktyce”.  

• W szkoleniu wzięło udział 20 pracowników socjalnych. Szkolenie było prowadzone 
przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie –„Niebieska 
Linia”. 

• Szkolenie było sfinansowane w całości przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 
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7.1.Obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego. 
• Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie Dz.U. z 20 września 2005 r. art. 9a ust.9 oraz statutu Ośrodka Pomocy 
Społecznej obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia 
ośrodek pomocy społecznej. 

• Do prac został oddelegowany pracownik OPS w wymiarze ½ etatu. 
Obsługa i organizacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w 2012 r. obejmowała: 

• Prowadzenie całej dokumentacji dotyczącej zespołu , 
• Prowadzenie korespondencji, 
• Protokołowanie posiedzeń zespołu, 
W związku z obsługą działalności Zespołu Interdyscyplinarnego OPS ponosi dodatkowe 
koszty: 
• osobowe, 
• eksploatacji urządzeń biurowych, telefonów, artykułów biurowych, 
• wysyłki korespondencji. 

 
8. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 

Środowiskowy Dom Samopomocy działa od 2004 r. Przeznaczony jest dla 25 osób 
z problemami psychicznymi w wieku 18 – 65 lat. W 2012 r. w zajęciach ŚDS uczestniczyły 
33 osoby. W ciągu roku przerwano lub zakończono 7 postępowań wspierająco - 
motywujących. 
Na dzień 30.09.12 łącznie przebywało 25 osób. Średnia dzienna liczba uczestników zajęć 
między 01.01.2012-30.09.2012 wynosiła 15,35. 
Formy wsparcia prowadzone w ŚDS: 

• W 2012 r. przeprowadzono 9 konsultacji diagnostycznych (8 osób skorzystało 
z programu placówki, w przypadku 1 osoby moŜna było zaobserwować 
nieadekwatność zgłoszenia w stosunku do profilu ŚDS). 

• Pomoc specjalistyczna: indywidualna psychoterapia prowadzona przez psychologa 
klinicznego; farmakoterapia prowadzona przez lekarza psychiatrę; indywidualne plany 
pomocy; okresowa ocena stanu zdrowia podopiecznych. 

• W okresie od stycznia do września  przeprowadzono 645 sesji indywidualnych 
psychoterapii dla podopiecznych ŚDS, nakierowanych na wsparcie i podtrzymanie 
dotychczasowego funkcjonowania. 

• Działalność na rzecz integracji ze środowiskiem lokalnym: opracowanie 
programów edukacji członków rodzin i środowiska lokalnego. Uczestnicy ŚDS 
uczestniczyli w pikniku integracyjnym w dzielnicy Wawer oraz w Warszawskim 
Korowodzie Integracyjnym w Parku Sowińskiego. 

• Aktywizacja : wdraŜanie uczestników do ponoszenia odpowiedzialności 
za funkcjonowanie Domu, dalsze rozwijanie Samorządu UŜytkowników i grup 
samopomocowych.  

• W ŚDS sprawnie działała społeczność terapeutyczna. Osoby chore wspierały 
się wzajemnie i dawały pozytywny przykład do naśladowania. 

• Praca terapeutyczna była nastawiona na adaptację w środowisku rodzinnym 
i sąsiedzkim oraz zmniejszenie ilości hospitalizacji. W 2012 r. tylko 4 osoby zostały 
powtórnie hospitalizowane. W przypadku pozostałych uczestników mimo długiego  
i ostrego przebiegu choroby działania środowiskowe odniosły skutek w zakresie: 
zatrzymania regresji psychicznej, poprawy objawowej lub zmiany w funkcjonowaniu  
w rolach społecznych. Oznacza to, Ŝe grupa pacjentów stanowiła dla siebie źródło 
wsparcia.  
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• Organizacja czasu wolnego, tworzenie grup zainteresowań, wspólne wyjścia 
i wycieczki. Stałym punktem pracy z klientem ŚDS było uczestniczenie w Ŝyciu 
społecznym i kulturalnym, co pomagało wychodzić z izolacji społecznej. Co dwa 
tygodnie społeczność ŚDS podejmowała decyzję co do wyjścia poza teren domu.  

• W ramach treningu społecznego i oswajania lęku w miejscach publicznych, klienci 
wychodzili na wystawy do galerii, muzeów. Organizowano równieŜ wyjścia na basen 
i do kina. 

• Współpraca z placówkami słuŜby zdrowia i organizacjami pozarządowymi 
WaŜnym aspektem pracy ŚDS była współpraca z placówkami opieki zdrowotnej  
tj. szpitalami, Poradniami Zdrowia Psychicznego. Na obecnym etapie doszło 
do pogłębienia współpracy ze szpitalem w Drewnicy, PZP na ul. Gruzińskiej, 
Instytutem Psychiatrii i Neurologii, Centrum Psychoterapii AM w Warszawie, gdzie 
część pacjentów z Dzielnicy Wawer podejmowało leczenie. Raz w miesiącu odbywały 
się cykliczne wizyty pracowników ŚDS w PZP Gruzińska, gdzie prowadzony 
był nabór nowych uczestników. Jednocześnie Oddział Dzienny na Gruzińskiej raz 
w miesiącu odwiedzał ŚDS zapoznając nowe osoby z naszą ofertą. Około 50 % 
naboru pochodzi ze skierowań z w/w Ośrodka. ŚDS posiada równieŜ opracowane 
procedury współpracy ze szpitalem Drewnica. 

• We wrześniu 2012 r. ŚDS brał udział w Warszawskim Korowodzie Integracyjnym 
organizowanym przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie razem 
ze Stowarzyszeniem Rozwoju Psychoterapii i Psychiatrii Środowiskowej „Azaliowa” 

• Efekty pracy osiągnięte w 2012 r.: 
W ŚDS większość uczestników to osoby długotrwale i cięŜko chorujące, które trafiały  
do szpitali więcej niŜ 15 razy. U tych osób udało się doprowadzić do stabilizacji stanu 
psychicznego i zatrzymania cyklu hospitalizacji. 

• W ŚDS pręŜnie działała społeczność terapeutyczna, która wymagała jednak stałego 
 wsparcia poprzez aktywność terapeutów indywidualnych. Stabilizacja stanu 
psychicznego pacjentów znajdujących oparcie w ŚDS wpłynęła na zmniejszenie 
częstotliwości niesienia pomocy w środowisku zamieszkania lub wizyt w szpitalu, 
stąd moŜna zaobserwować stałą tendencja do zmniejszania wizyt w terenie.  

• Widoczna jest stałość pacjentów z ŚDS, mała rotacja osób z grupy.  
Utrzymanie ponownych hospitalizacji na poziomie zbliŜonym do poprzednich lat  
(3 hospitalizacje na 35 osób w 2011 r.). 

• W związku z tym, Ŝe budynek .ŚDS otacza teren zielony, profil zajęć dotyczył 
równieŜ prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych. Uczestnicy programu dbali 
o powierzony im ogród, wykonując prace sezonowe i porządkowe. Tego typu 
działania miały dobry wpływ na kondycję psychofizyczną uczestników; uczyły 
cierpliwości, staranności i odpowiedzialności. 

 
9.STUDENCI W OPS. 

• Od 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Akademią Pedagogiki 
Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej. 15 marca 2012r. zostało podpisane kolejne 
porozumienie dotyczące organizacji praktyk studenckich.  

• Na mocy niniejszego porozumienia na praktyki studenckie do Ośrodka skierowanych 
zostało 8 studentów II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, kierunek – 
praca socjalna. 

• Studenci odbyli trzy tygodniowe praktyki w terminie od 10 do 28 września, podczas 
których zapoznawali się z obowiązkami pracy pracownika socjalnego.  

• Ośmiotygodniowe praktyki w OPS odbyła teŜ studentka trzeciego roku pedagogiki 
opiekuńczo – wychowawczej z ustawodawstwem rodzinnym w WyŜszej Szkole 
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Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego. Praktyki odbywały się w terminie 
od 27 sierpnia do 21 września 2012r.  

 
10.STAśYŚCI W  OPS. 

• Przez 6 miesięcy pracowało 3 staŜystów zatrudnionych na podstawie umowy 
Nr 117/2012 z dn. 14.03.2012z Urzędem Pracy m.st. Warszawy.  

• StaŜ odbywał się na zasadach określonych w art. 53 ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008r. nr 69, 
poz. 415 z późn. zm.). dla osób bezrobotnych. 

• StaŜyści  zatrudnieni byli w: sekretariacie, dziale Pomocy i Integracji Społecznej 
oraz w Dziale Świadczeń. 2 osoby po staŜu uzyskały zatrudnienie w innych 
placówkach. 

 
11. KONTROLE-  
przeprowadzone przez: 

1. Mazowiecką Jednostkę WdraŜania Programów Unijnych 14.02-17.02.2012 r, 
kontrola planowana w trakcie realizacji projektu nie stwierdzono 
nieprawidłowości w realizacji projektu, 

2. Wojewódzki Urząd Pracy 26.04.2012 r przestrzeganie warunków prowadzenia 
agencji zatrudnienia Nie wykazał uchybień podczas kontroli.  
Odstąpiono od wystosowania wystąpienia pokontrolnego. 

3. Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Społecznych 10.09-13.09.2012 r 
Organizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
nadzór nad realizacja tego zadania od 1.01.2012 do dnia kontroli. Realizację zadań 
zespół kontrolujący ocenił pozytywnie.  

Zalecenia pokontrolne dotyczyły: 
• Podjęcie działań mających na celu dostosowanie stanu zatrudnienia osób 

na stanowisku pracownik socjalny stosowanie do wymogu artykułu 10 us.11 ustawy 
o pomocy społecznej .Zalecenie wdroŜono częściowo . W obecnej sytuacji nie 
ma moŜliwości zatrudnienia dodatkowych pracowników socjalnych. 

• Stosować art. 107 kpa § 1 przy oznaczaniu organu administracji publicznej 
w wydawanych decyzjach administracyjnych. Zalecenie wdroŜono.  
Obecnie jako Organ wydający decyzje oznaczony jest Prezydent m. st. Warszawy. 

 
12. AUDYT 

1. Audyt Miasta Stołecznego Warszawy 20.07.2012 do 31.08.2012r. Ocena 
realizowanych działań związanych z pomocą z osobami bezdomnymi na terenie  
m.st. Warszawy,. 

Zalecenia pokontrolne dotyczyły: 
• Stosowania art. 39 i art.46 § 1 kpa. poprzez potwierdzanie odbioru decyzji 

administracyjnych. Zalecenie wdroŜono. Obecnie wszystkie decyzje dostarczane 
są osobiście przez pracownika lub pocztą ,,za potwierdzeniem odbioru”. W 2012 r. 
wydano 6125 decyzji administracyjnych W związku z tym wzrosły koszty wysyłania 
korespondencji. 
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13.PODSUMOWANIE i WNIOSKI 
 

1. Podjęte w 2012 r działania przyczyniły się w znaczący sposób  
do zmiany sytuacji  osób i rodzin, a tym samym do ich usamodzielnienia 
się lub znaczącej poprawie własnej sytuacji Ŝyciowej. 

2. Nastąpiło zmniejszenie o 278 rodzin  tj. 565 osób korzystających  
ze świadczeń pomocy społecznej. 

3. Najliczniejszą grupą zgłaszających się po pomoc są osoby długotrwale i cięŜko 
chore, w tym osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności pobierających 
zasiłek stały w wysokości 529 zł .Większość to osoby samotne. Posiadany 
dochód nie wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb. 

4. Podopieczni coraz częściej zaciągają kredyty, których często nie są w stanie 
spłacać. Trudna sytuacja finansowa rodzin wpływa na pogarszanie się zdrowia, 
takŜe zdrowia psychicznego, wzrost problemu chorób społecznych, zwłaszcza 
alkoholizmu. Przybywa osób chorych przewlekle, takŜe na choroby 
nowotworowe. Te zaś wymagają duŜych nakładów finansowych na leczenie 
co wpływa na uszczuplanie skromnego budŜetu domowego, a tym samym 
powoduje wzrost ubóstwa. 

5. W 2012 r odmówiono pomocy 14 osobom, Ŝadna odmowa nie dotyczyła braku 
środków. 

6. Głównym wyzwaniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2012 było 
wdroŜenie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i pieczy 
zastępczej. zapewnienie rodzinom przeŜywającym trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo – wychowawczych wsparcia i pomocy asystenta rodziny 
oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa, a takŜe organizowanie innych 
form pracy z rodziną.  

7. DuŜym problemem w rodzinach zauwaŜalny jest problem naduŜywania 
alkoholu przez młode kobiety wychowujące dzieci. 

8. Kontynuowano realizację programów aktywizujących i edukacyjnych 
kierowanych do róŜnych grup odbiorców zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym. 

9. Osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią 18,8% liczby wszystkich 
mieszkańców. Ma to swoje odzwierciedlenie w zapotrzebowaniu na usługi 
gospodarcze i pielęgnacyjne, wsparcie finansowe, a takŜe na zajęcia 
integracyjne i aktywizujące osoby starsze, jest to największa grupa osób 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym. 

10. Konieczne jest przeniesienie OPS do nowej siedziby. W obecnej chwili mieści 
się w 3 miejscach, wszystkie budynki są niedostępne dla osób 
niepełnosprawnych. 
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