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1. INFORMACJE OGÓLNE. 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer jest jednostką organizacyjną 

m.st. Warszawy. 

Głównym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których samodzielnie nie są w stanie 

pokonać. 

Dzisiejsza pomoc społeczna w żadnym wypadku nie przypomina tej sprzed lat. 

Ośrodek staje się miejscem świadczącym usługi społeczne o szerszym zakresie, innym niż 

finansowe. Te bowiem w większości wypłacają Wydziały Spraw Społecznych i Świadczeń 

Urzędów Dzielnic. 

Z roku na rok zmniejsza się liczba osób oczekujących od OPS Wawer  finansowego 

wsparcia, zwiększa się natomiast liczba osób korzystających z niematerialnych form 

pomocy. 

Ośrodek Pomocy Społecznej, zobowiązany jest do udzielania wsparcia mieszkańcom 

dzielnicy w rozwiązywaniu ich problemów bezpłatnie, niezależnie od sytuacji dochodowej. 

Wprowadzono do oferty Ośrodka świadczenie usług społecznych, które są dostępne 

ogółowi mieszkańców, bezpłatne, blisko zamieszkania. 

Wsparcia w postaci usług potrzebują osoby starsze, osoby przewlekłe chore, osoby 

niepełnosprawne, rodziny z dziećmi, doświadczające przemocy, zagrożone wykluczeniem 

społecznym lub już wykluczone. 

Rośnie świadomość mieszkańców, wzrastają oczekiwania w sferze pomocy im w ich 

trudnych sytuacjach .Szczególnie w sferze opieki nad osobami starszymi pozostającymi 

w domach, rodzinami i dotykającej ich :przemocy domowej, konfliktów rodzinnych (często 

związanych z rozwodem), nieumiejętności radzenia sobie z opieką nad dziećmi, 

nieumiejętności radzenia sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego, nadużywaniem 

środków zmieniających świadomość. 

Systematycznie spada ilość osób korzystających , ze świadczeń pieniężnych. 

Podstawowym narzędziem pracy staje się praca socjalna, która coraz bardziej skupia 

się na niesieniu pomocy we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu posiadanego potencjału 

jednostek, grup, określonych środowisk.  
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2. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY WAWER 

W Dzielnicy Wawer zameldowanych jest 74117 osób. 

Tabela 1: Mieszkańcy Dzielnicy Wawer wg wieku i płci 

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 

0-2 1306 1230 2536 

3 470 444 914 

4-5 968 967 1935 

6 494 448 942 

7 462 445 907 

8-12 2531 2397 4928 

13-15 1322 1256 2578 

16-17 784 770 1554 

18 326 324 650 

19-65 20797 0 20797 

19-60 0 20712 20712 

>65 5146 0 5146 

>60 0 10518 10518 

ogółem 34606 39511 74117 

 

Osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią 21 % liczby wszystkich mieszkańców. 

Ma to swoje odzwierciedlenie wśród osób korzystających z pomocy społecznej, przede 

wszystkim jest zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze oraz na ofertę innych usług 

skierowaną do osób starszych. 

3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ. 

Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb 

życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności 

życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności 

człowieka.  

Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielniania 

się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu 

nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy 

społecznej. 

Ośrodek realizuje zadania własne m. st. Warszawy, określone w ustawie o pomocy 

społecznej i innych ustawach, obejmujące w szczególności:  

1. Prowadzenie ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób 

wymagających opieki,  

2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych, 

3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,  

4. Udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, 

w tym bezdomnym, 
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5. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi,  

6. Udzielanie zasiłków celowych na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym 

i innym nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie 

przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych,  

7. Udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku 

zdarzenia losowego,  

8. Sprawianie pogrzebów, w tym osobom bezdomnym, 

9. Świadczenie pracy socjalnej, 

10. Udział w tworzeniu gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, 

11. Diagnozowanie problemów społecznych na terenie obszaru swojego działania 

oraz sporządzanie bilansu lokalnych potrzeb społecznych, 

12. Dożywianie dzieci, 

13. Sporządzanie sprawozdawczości,  

14. Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy 

oraz informacji o wolnych miejscach pracy, organizowanie prac społecznie 

użytecznych. 

15. Upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,  

Inne zadania, wynikające z rozeznania potrzeb, a w szczególności: 

1. Udziela mieszkańcom dzielnicy informacji o przysługujących im uprawnieniach 

z zakresu pomocy społecznej,  

2. Organizuje i prowadzi specjalistyczne poradnictwo, w tym rodzinne dla rodzin 

naturalnych i zastępczych,  

3. Kompletuje dokumenty dla osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy 

społecznej, 

4. Organizuje wsparcie dla rodzin zastępczych, 

5. Udziela pomocy w integracji ze środowiskiem lokalnym osobom opuszczającym 

zakłady karne, niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze, 

6. Przygotowuje i realizuje projekty dofinansowywane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Zadania zlecone m.st. Warszawie, realizowane przez Ośrodek. 

Określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach oraz zadania wynikające 

z porozumień zawartych z Wojewodą Mazowieckim, innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego i administracją rządową, obejmujące w szczególności: 

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,  

2. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  

3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych 

z klęską żywiołową lub ekologiczną, 

4. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

5. Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. 

6. Zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu 

ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia. 
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7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych a także udzielanie schronienia, 

posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym prawo do korzystania 

ze świadczeń pomocy społecznej, 

Opracowanie i realizacja lokalnych programów z zakresu pomocy społecznej 

na rzecz ograniczania i rozwiązywania występujących problemów społecznych.  

1. Ośrodek uczestniczy w realizacji miejskich programów z zakresu polityki 

społecznej.  

2. W realizacji zadań Ośrodek współdziała z organami administracji rządowej, 

samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi oraz 

innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej.  

4. AKTY PRAWNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO DZIAŁALNOŚCI 

OŚRODKA. 

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

na podstawie: 

 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2020 poz. 713 

ze zm.), 

 Ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy 

(tj. Dz. U. 2018 poz. 1817), 

 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2019 

poz. 1282 ze zm.), 

 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2020 poz. 1876 

ze zm.), 

 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(tj. Dz. U. 2020 poz. 821 ze zm.), 

 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2020, 

poz. 218 ze zm.), 

 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. 2020 

poz. 685 z późn. zm.), 

 Ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tj. Dz.U. 2019 poz. 2277 ze zm.), 

 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. 2020 

poz. 2050), 

 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(j.t. Dz.U. 2020 poz. 1409 ze zm.), 

 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2020 poz. 426 ze zm.), 

 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz.U. 2020 poz. 176), 

 Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z usuwaniem skutków powodzi (tj. Dz.U. 2019 poz. 1317), 

 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 305 

ze zm.), 

 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. 2021 poz. 217), 

 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 

poz. 1843 ze zm.), 

 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie 

(tj. Dz.U. 2020 poz. 1057 ze zm.), 
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 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie 

specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r., Nr 189, poz. 1598 ze zm.), 

 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. 2014, poz. 1053, ze zm.), 

 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych 

zakładów budżetowych ( Dz. U. 2019, poz. 1718 ze zm.), 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych 

mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020r, 

poz. 342), 

 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 09 stycznia 2018 r w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (tj. Dz. U. 2020, poz. 1564), 

 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006r. 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz 

rozporządzenie (WE) Nr 1080/2006 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju (Dz. U. UE L 371 z dn. 27.12.2006 r.), 

 Uchwały nr XXXVII/843/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 września 2004r. 

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. U. Ds. Maz. Nr 253, poz. 

6856, z późn. zm.), 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r w sprawie procedury 

,,Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy ,,Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011r., 

Nr 209, poz. 1245), 

 Ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 

poz. 256 ze zm.), 

 Ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. 2019 poz. 2086 

ze zm.), 

 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2019 poz. 1145 ze zm.), 

 Ustawy z dnia 17.11.1964r. kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz.U. 2020 poz. 1359 

ze zm.), 

 Ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2020 poz. 1398 ze zm.), 

 Ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. 2018 poz. 

1330), 

 Ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (tj. Dz.U. 2020 poz. 2176). 

 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
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zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. 2020, poz. 1842 

ze zm.). 

 Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(tj. Dz.U. 2020, poz. 1427) 

 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych 

kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 1358). 

 Uchwała Nr XLIX/1309/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. 

Maz. z 2005 r. Nr 113, poz. 3269 z późn. zm.). 

 Uchwały nr XXXVIII/981/2016 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 roku 

w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie m. st. Warszawy na lata 2017-2020, 

 Uchwały nr XVII/329/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 roku 

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania. 

5. ZMIANA ORGANIZACJI PRACY W OPS. 

Celem zmiany jest dostosowanie oferty Ośrodka do potrzeb mieszkańców oraz lepsza ich 

obsługa. 

Zmiana dotyczy: wdrożenia nowej struktury organizacyjnej, polegającej na: 

 powołaniu punktu pierwszego kontaktu. 

 powołaniu działu ds. świadczeń przyznawanych decyzją, w skład którego wchodzą 

trzy zespoły: stanowiska ds. pierwszego kontaktu; zespół ds. realizacji świadczeń; 

zespół nr 1 i zespół nr 2 ds. świadczeń przyznawanych decyzją; 

 powołaniu działu ds. usług; składającego się z zespołu ds. realizacji usług 

i wieloosobowe stanowisko ds. kontroli i rozliczania usług. 

 powołaniu działu ds. pracy socjalnej; składającego się z zespołu ds. pracy socjalnej 

oraz zespołu ds przemocy. 

Podniesienie kompetencji i kwalifikacji przez pracowników OPS Dzielnicy Wawer 

w zakresie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 chcąc jeszcze lepiej realizować powierzone zadania kadra szkoli się w ramach 

otrzymanych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu 

„Kompetentny pracownik - skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych 

w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy”. 

 projekt jest realizowany w okresie od 01.10.2019r. - 31.03.2021r. Wartość projektu 

wynosi 887 401,99 zł., w tym wkład ze środków europejskich w kwocie 747 902,39 

zł. 

Podjęto następujące działania: 

 uzupełniono zatrudnienie , 3 pracowników socjalnych (do działu ds. usług, działu 

ds. pracy socjalnej, działu ds. świadczeń przyznawanych decyzją), 

 zatrudniono także psychologa do działu wsparcia społecznego i projektów (1/2 etatu)  

 udzielanie wsparcia specjalistów w formie nowej usługi – konsultowanie trudnych 

sytuacji, w których znaleźli się podopieczni. Zatrudniono :  

 psychiatrę (w wymiarze 20h/mies.), konsultował przypadki klientów, gdzie istniało 

podejrzenie zaburzeń psychicznych, wspierał pracowników w sprawach 

interwencyjnych związanych z zaburzeniami . 
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Pracownicy otrzymali wsparcie także 

 metodyka pracy socjalnej (w wymiarze 12h/mies.), który na podstawie 

przeprowadzonych spotkań z pracownikami i kadrą zarządzającą modyfikował oraz 

opracowywał wraz z zespołem monitorującym na bieżąco dokumenty i procedury 

niezbędne w nowej formule organizacyjnej OPS.  

 przygotowane dokumenty pozwalają na poprawę komunikacji między pracownikami, 

a także na dokumentowanie podejmowanych działań.  

 edukatora zdrowotnego (w wymiarze 27h/mies.), który promował zdrowy tryb życia, 

pracował z rodzinami nad nabyciem umiejętności w zakresie dbałości o zdrowie 

i zdrowy styl życia dzieci, młodzieży i całych rodzin. 

 Dodatkowo podwyższano kwalifikacje i wykształcenie poprzez: 

 Kursy/szkolenia dla pracowników OPS: w tym „Studium Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie I st.” (1 osoba) realizator - Stowarzyszenie Niebieska Linia,  

 „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach st. podstawowy” (7 os.) realizator 

Centrum PSR Tomasz Świtek, 

 „Elementy psychiatrii środowiskowej w pracy pracownika socjalnego” dla 23 osób, 

realizowane przez trenerów współpracujących z Grupą Fundamenti „Kurs on-line 

Terapeuty Zajęciowego” (1 os.).  

 Ze względu na pandemię wymienione wcześniej szkolenia odbywały się w trybie  

on-line. 

 Odbywały się spotkania pięcioosobowego Zespołu ds. monitorowania wprowadzenia 

zmian w organizacji pracy OPS, w którego skład wchodziła kadra zarządzająca.  

 Zespół ten na bieżąco prowadził ewaluację wprowadzanych zmian oraz 

wypracowywał nowe rozwiązania, jednocześnie konsultując je z metodykiem pracy 

socjalnej, który pomagał w określaniu granic kompetencji działów i zasad współpracy.  

 

Informatyzacji pracy. 

W trzecim kwartale 2019 Ośrodek został podłączony do domeny. Wszyscy pracownicy 

biurowi posiadają dostęp do komputera i telefonu służbowego stacjonarnego 

lub komórkowego. Sprawdza się to szczególnie w czasie pandemii, pracownicy mogą 

zdalnie pracować w domu.  

Od 2020 coraz częściej do kontaktu z instytucjami zewnętrznymi wykorzystujemy 

EPUAP, zarówno do korespondencji przychodzącej jak i wychodzącej. 

Pracownicy socjalni zostali wyposażeni w laptopy (14 sztuk). Mogą przeprowadzać 

elektroniczne wywiady w domu Klienta w systemie Wywiad Plus oraz gotowe wywiady 

przesyłać do systemu POMOST STD. Skraca to czas na realizację pomocy oraz pozwala na 

pracę zdalną . 

W drugiej połowie 2020 roku w związku z pandemią koronawirusa zostały podjęte przy 

współpracy Urzędu Dzielnicy działania umożliwiające korzystanie przez pracowników 

z pulpitów zdalnych. Wpłynęło to pozytywnie na terminowość prowadzenia postępowań 

i załatwiania spraw. 

Obecnie z możliwości pracy z pulpitów zdalnych korzysta ok. 50 pracowników.  
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Rysunek 1: Schemat organizacyjny OPS 

 

6. ZATRUDNIENIE. 

Tabela 2: Zatrudnienie 

Lp. Nazwa Działu Osoby Etaty 

1. Dział ds. świadczeń przyznanych decyzją 22 21,125 

2 Dział Usług 10 10 

3 Dział pracy socjalnej  13 13 

4 Dział wsparcia społecznego i projektów 12 10,25 

5 Zespół administracyjny 7 5,65 

6 Zespół finansowo księgowy 5 5 

 Razem 69 65,025 

 

W Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer w 2020 roku pracowało 69 osób. 

Etaty finansowane są  ze środków własnych , z europejskiego funduszu społecznego, 

ze środków wojewody w ramach programu ,,korpus wsparcia seniora”, oraz ze środków 

miasta na zatrudnienie asystentów rodziny. 

95% kadry ma wyższe wykształcenie pedagogiczne ze specjalnością praca socjalna , 

politologiczne, socjologiczne lub ekonomiczne. 

Kadra systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. 
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7. PRACA W PANDEMII 

W 2020 r z powodu pandemii wirusa Covid-19  pracownicy Ośrodka pracowali 

w trudnych warunkach związanych z reżimem sanitarnym i obostrzeniach wprowadzonych 

w Kraju. 

Rok 2020można podzielić na kilka okresów: 

od 1.01.2020 do 23.03.2020 normalna praca Ośrodka 

od 24.03 2020 do 1.06.2020 praca zdalna w systemie rotacyjnym, 

 w tym czasie borykaliśmy się z dużymi kłopotami kadrowymi z powodu nieczynnych 

przedszkoli i szkół. Nasza kadra jest młoda, kilka matek przebywało na zasiłku 

opiekuńczym na dziecko/dzieci do 8 roku życia. 

 W marcu zaczęliśmy realizować nowe zadanie – pomoc osłonową na opłatę bieżących 

kosztów utrzymania domu/mieszkania (zwiększone koszty wywozu śmieci), wpływały 

nowe wnioski o pomoc . 

 pracowników mieliśmy mniej , nie tylko z powodu zasiłków na opiekę nad dziećmi, 

ale także z powodu zwolnień lekarskich. Pomimo tych trudności wszystkie zadanie 

były realizowane na bieżąco. 

od 2.06.2020 do 16.10.2020 powrót do pracy w reżimie sanitarnym 

od 17.10 2020 do 31.12.2020 praca zdalna, rotacyjna, w pełnym reżimie sanitarnym. 

 pracownicy mieli możliwość podczas pracy zdalnej w domu logowania się na pulpicie 

komputera służbowego, znajdującego się w Ośrodku.  

 mieli przekierowane rozmowy telefoniczne służbowe na telefony komórkowe.   

 przeprowadzanie wywiadów środowiskowych mogło się odbywać na podstawie 

rozmowy telefonicznej, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym 

z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem wirusowi Covid-19. 

 wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania przeprowadzano tylko 

w wyjątkowych sytuacjach, gdzie wgląd pracownika socjalnego w środowisko był 

niezbędny.  

 pracownicy zachowywali dużą ostrożność podczas pracy w terenie zabezpieczając 

się wszelkimi środkami ochronnymi i przeprowadzając uprzednio rozmowę 

z klientem, czy jest zdrowy , nie ma objawów niepokojących, nie miał kontaktu 

z osobą zarażoną wirusem. 

 możliwe też były wizyty klientów w Ośrodku. Część osób  odbierała zasiłki w kasie 

Ośrodka , wpuszczani byli pojedynczo, w maseczkach i z koniecznością dezynfekcji 

rąk. Przygotowany został również , na parterze , pokój rozmów z klientem, 

odpowiednio dostosowany w niezbędne środki ostrożności, gdzie klienci mogli się 

zapisać na rozmowę z pracownikiem socjalnym.  

 dokumenty niezbędne do rozpatrzenia sprawy oraz wnioski o pomoc klienci mogli 

zostawiać w skrzynce OPS przy głównym wejściu w budynku. W pokojach 

pracowników zostały zamontowane osłony pleksi, które ze względu na duże 

zagęszczenie pracowników stanowiły ochronę i zabezpieczenie. 

 Sprawdziły się wszystkie dobre praktyki w zakresie zastępowalności. 

Rezultaty  

 udzielono pomocy mieszańcom zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami, 

 sytuacja pandemii nie spowodowała opóźnień w pracy czy zaniedbania osób pilnie 

potrzebujących pomocy.  

 wszystkie terminy Kpa zostały zachowane. 
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8. ODBIORCY POMOCY SPOŁECZNEJ. 

 wielość zadań, które realizuje pomoc społeczna powoduje, że mimo pandemii , wiele 

osób zgłasza się do Ośrodka.  

 osoby lub rodziny korzystają z różnych form krótko okresowo lub latami np. zasiłek 

stały, pomoc usługowa może być długoterminowa (osoby starsze, samotne) lub osoba 

samotna okresowo przy złamanej nodze,  

 mogą to być 1 razowe porady, udział w warsztatach, w mediacjach, udział 

w programach, różny jest czas korzystania ze wsparcia. 

 osoby o najniższych dochodach pobierające zasiłek stały w wysokości 645 zł, bądź 

niższej  nie są w stanie samodzielnie się utrzymać, prawie co miesiąc korzystają 

z zasiłków celowych na żywność, leki, opłacenie energii i tym podobne, ze względu 

na stan zdrowia nie mogą podjąć żadnego dodatkowego zajęcia. 

 W 2020 roku znacząco zmieniły się oczekiwania wobec pomocy społecznej. Rośnie 

grupa osób, która nie korzysta z pomocy finansowej, ale korzysta z porad prawnika, 

psychologa, lub uczestniczy w zajęciach klubu seniora lub innych. 

 Coraz większa grupa osób dzwoni do Ośrodka z prośbą o udzielenie informacji 

z różnych dziedzin, oczekuje pomocy w postaci informacji gdzie i jak można sprawę 

załatwić. 

Pomocy finansowej udzielono 1734 osobom w rodzinach w tym: 

 354 osoby pobierają zasiłek stały-wypłacono 3781 świadczeń, tym 324 osobom 

opłacono składkę zdrowotną,  

 90 osobom udzielono pomocy w formie zasiłku okresowego- 434 świadczenia, 

 715 osób korzystało z pomocy w formie zasiłku celowego, ogółem 3042 świadczeń 

,(1035 osób) w rodzinach, w tym 255 osobom wypłacono osłonową pomoc 356 

świadczeń  
 65 osób skorzystało z pomocy w formie ciepły posiłek dla dorosłych, 315 646 

świadczeń  

 158 dzieci objęto pomocą  w formie obiadów w szkole 45 584 świadczeń, 

 187 osób otrzymało decyzje na leczenie ze środków publicznych  

 115 osobom przyznano stypendia szkolne ,28 odmówiono 

 17 osób złożyło wnioski o zasiłki szkolne  

 26 osobom sprawiono pogrzeb , 

 3 rodzinom udzielono pomocy w sytuacji zdarzenia losowego  

Pomoc usługowa. 

 326 osób objęto usługami , wypracowano 78887,5 godzin usług w tym  

 259 osobom przyznano usługi opiekuńcze,wypracowano 71165,5 godzin usług; 

 39 osobom przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze, wypracowano, 5328 godzin 

usług; 

 28 osobom przyznano  specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, wypracowano 2394 godziny usług. 

Niematerialne formy pomocy: 

Pomocy w formie pracy socjalnej udzielono: 594  osobom w rodzinie , w tym  

 33 rodzinom w formie asystenta w tym 27 rodzin z postanowienia Sądu, 807 spotkań 

z rodzinami, 

 82 rodziny korzystały z zaawansowanej pracy socjalnej, 

 174 rodzinom (378 osób) uwikłanym w przemoc 
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Pomoc specjalistyczna 865 osób  

 425 osób skorzystało z usług w WOW 

 275 uczestniczyło w zajęciach klubu seniora,  

 186 pomoc prawna, dla osób bezrobotnych, uzależnionych, niepełnosprawnych 

i innych. 

Tylko do Punktu I kontaktu z prośbą o informacje z różnych dziedzin zgłosiło się 771 

osób. 

9.  BUDŻET OPS. 

Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy  

na wydatki budżetowe w 2020  roku po zmianach wynosi  11 167 207,00 zł.   

z tytułu dochodów budżetowych           226 000,00 zł. 

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie   10 986 573,83    –  98,38 % planu 

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie   280 199,66 -123,98 % planu 

 

Tabela 3: Poniesione wydatki budżetowe w 2020 r.  w ujęciu zadaniowym 

Numer 

zadania 

Nazwa realizowanego zadania Plan 

2020 

Wykonanie 

2020 

% wykonania 

B/V/2/8/2 Stypendia socjalne  119 088 83 970,90 70,51% 

B/VI/1/7 Działania epidemiczne  31 760 31 751,61 99,97% 

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

bezrobotnym mieszkańcom Dzielnicy 
5 550 5 118,00 92,2% 

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

pomocy społecznej 
5 891 468 5 863 947,32 99,5% 

 Realizacja projektu ze środków 

unijnych „ Kompetentny pracownik – 

skuteczna pomoc 

544 745 497 440,50 91,32 

B/VI/3/9 Zapewnienie pomocy, opieki i 

wychowania dzieciom i młodzieży 

pozbawionym opieki rodziców 

(asystent rodziny) 

201 527 195 064,94 96,7% 

B/VI/3/10 Wspieranie inicjatyw społecznych na 

rzecz zaspokajania potrzeb 

życiowych osób i rodzin/ Kl. Seniora, 

wolontariat, wsparcie działań na 

rzecz walki z ubóstwem/ 

64 450 60 528,27 95,1% 

 Realizacja  programu „ Wspieraj 

seniora” w 80% finansowana ze 

środków Wojewody 

111 390 107 865,78 96,84 

 Realizacja programu „ Senior+”  w 

40% finansowana ze środków 

Wojewody  

147 100 124 855,58 84,88 

 Działania skierowane do osób 

starszych z chorobami otępiennymi i 

demencją, wsparcie specjalistyczne 

dla rodzin z problemami 

opiekuńczymi./ WOW 

64 730 64 723,53 99,99 

B/VI/3/11/1 Realizacja programu „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” 
426 750 420 063,10 98,43% 

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

dożywiania 
302 060 297 230,50 98,40% 
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B/VI/4/1 Zasiłki i pomoc w naturze 

w tym: zasiłki celowe, okresowe, 

stałe, sprawienie pogrzebu. 

3 055 708 3 033 352,56 99,27% 

B/VI/4/4 Ubezpieczenia zdrowotne 

i świadczenia dla osób nieobjętych 

ubezpieczeniem społecznym 

oraz osób pobierających niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej 

200 881 200 661,24 99,89% 

RAZEM 11 167 207 10 986 573,83 98,38% 

 

Komentarz do wykonania budżetu. 
Realizowany przez OPS budżet podzielony jest na różne zadania. W księgach 

rachunkowych wydatkowane środki ujmuje się w podziale na w/w zadania 

i z uwzględnieniem  klasyfikacji budżetowej zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych 

i Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących 

ze źródeł zagranicznych. 

Poniżej przedstawiamy informację z realizacji budżetu w 2020 r. w poszczególnych 

zadaniach.  

1. Zadanie B/V/2/82  dotyczy wypłaty stypendiów dla uczniów z terenu Dzielnicy 

Wawer.  

Jest to zadanie nowe dla OPS, przejęte w II półroczu 2020 r. od Dzielnicowego Biura 

Finansów  Oświaty Wawer. Nie udało się w 100 % wypłacić przyznanych decyzją 

świadczeń. Powodem była pandemia i zamknięte sklepy co utrudniało rodzicom 

dokonanie zakupów, zajęcia dodatkowe odwołane, rodzice nie ponieśli wydatków. 

Część przedłożonych przez rodziców rachunków nie została zatwierdzona 

pozytywnie,  ponieważ zakupione przedmioty/usługi były niezgodne z celem 

przyznanym  w decyzji. 

2. Zadanie B/VI/1/7 jest utworzone w 2020 r. w związku z pandemią. Środki w tym 

zadaniu zostały przesunięte z innych zadań OPS. Zadanie utworzono w celu 

rejestracji wydawanych pieniędzy na walkę z pandemią. Dotyczy wydatków 

poniesionych na zapobieganie pandemii i przeciwdziałanie skutkom pandemii. 

Głównie to zakupy środków higienicznych i dezynfekujących. 

3. W zadaniu B/VI/3/2/2 wydatki poniesiono na realizację zadania z zakresu pomocy 

bezrobotnym. Są to świadczenia wypłacone bezrobotnym zatrudnionym 

do wykonywania prac społecznie użytecznych. Z powodu pandemii część osób 

niechętnie świadczyła pracę. Przez 2 miesiące bezrobotni  nie świadczyli pracy. 

W 2020 r. wypłata wynagrodzenia dla bezrobotnych była refundowana przez Urząd 

Pracy w 60%. 

4. Zadanie B/VI/3/7 związane jest z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Wawer m. st. W-wy. Wydatki w tym zadaniu to: wynagrodzenia 

pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup środków czystości, 

materiałów biurowych, tonerów, drobnego wyposażenia, opłacenie usług 

telefonicznych, korespondencji, usług prawnych, szkolenia dla pracowników, zwrot 

kosztów dojazdu do miejsca świadczenia pracy  dla pracowników socjalnych  itp. 

W zadaniu tym realizowany jest projekt finansowany ze środków unijnych 

„Kompetentny pracownik – skuteczna pomoc. Wdrożenie usprawnień 

organizacyjnych w OPS”.W ramach projektu została wprowadzona nowa organizacja 

pracy. Utworzono nowy dział – usług,utworzono punkt pierwszego kontaktu. 

W ramach realizacji projektu zatrudniono 3 nowych pracowników socjalnych, 

sfinansowano wynagrodzenie 2 pracowników  zatrudnionych wcześniej. W ramach 
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kosztów pośrednich projektu zrefundowano wydatki  związane z wynagrodzeniem 

koordynatora projektu i część etatu pracownika księgowości. Ze środków projektu 

wyposażono punkt pierwszego kontaktu i zakupiono nowy sprzęt komputerowy dla 

wszystkich pracowników zatrudnionych w ramach projektu. 

Wszystkie zaplanowane na 2020 r. zadania zostały zrealizowane, zostały środki 

na wynagrodzenia ponieważ jeden z pracowników przebywał w XI i XII  na 

zwolnieniu lekarskim opłacanym przez ZUS, inny pracownik zatrudniony w X. 2020 

na stawkę niższą niż planowano w projekcie. Nie wykorzystano zaplanowanych 

środków na działania edukatora zdrowotnego z powodu choroby Covid–19. 

5. W zadaniu B/VI/3/9 ujmuje się wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodzin 

(2 et.) pracujących z rodzinami, w których istotnym problemem jest niewydolność 

opiekuńczo- wychowawcza 

6. Wydatki w zadaniu B/VI/3/10  związane są z działaniami skierowanymi 

do społeczności lokalnej: do seniorów, do rodzin z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi, do osób starszych i ich rodzin z chorobami otępiennymi 

i demencją, do seniorów przeżywających trudności w związku z pandemią. 

Realizowane są programy na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób 

starszych. 

W zadaniu tym poniesiono  wydatki na:  

 utrzymanie Klubu Seniora przy ul. Błękitnej 32 i na zajęcia skierowane do seniorów.  

 I-III.2020 r . zajęcia prowadzone w Klubie Seniora, od VI. 2020 r zorganizowano 

zajęcia w formie zdalnej. 

W ramach tego zadania realizowanych było kilka programów: 

 „Korpus Wsparcia Seniora”  - program rządowy  skierowany do seniorów w czasie 

pandemii za pośrednictwem wolontariuszy i pracowników OPS. Pracownicy OPS 

i wolontariusze pomagają seniorom w trudnym czasie ( robią zakupy, wynoszą śmieci, 

wyprowadzają psy, ułatwiają kontakt z przychodnią). Środki w kwocie 928651,78 zł. 

pochodzą z dotacji rządowej. OPS zaangażował swoje środki w kwocie 15000 zł. 

 „ Senior +” – jako jedyni w Warszawie podjęliśmy się realizacji tego programu. Jest 

to program skierowany do seniorów na zorganizowanie wsparcia i zagospodarowanie 

czasu wolnego seniorom oraz integrację seniorów. Środki w wysokości 60000 zł. 

pochodzą z dotacji rządowej, 90000 zł. wkład własny OPS. Ponieważ przez IV i V. 

Klub Seniora był nieczynny, frekwencja 0 , musieliśmy zwrócić do Wojewody środki 

w kwocie 10000 zł.  

 Od stycznia 2020 w ramach OPS utworzono placówkę Wawerski Ośrodek Wsparcia. 

Objęto wsparciem osoby starsze z chorobami otępiennymi i demencją i ich rodziny. 

Prowadzone są warsztaty dla opiekunów osób zależnych, warsztaty dla rodzin 

z problemami opiekuńczymi jak i warsztaty wzmacniające relacje w rodzinie np. 

„Moc ojca”. Większość tych działań prowadzona jest zdalnie, ale na miejscu można 

skorzystać z porady psychologa, prawnika, pracownika socjalnego. 

7. W zadaniu B/VI/3/11/1 realizowany był program rządowy „Posiłek w szkole 

i w domu”. Wydatki sfinansowano środkami m. st. W-wy w kwocie 176013,10 zł. 

I środkami MUW w kwocie  244050 zł. Warunkiem skorzystania ze środków 

Wojewody była konieczność pokrycia wydatków programu  środkami własnymi 

w wysokości 40%.  W ramach programu wydatkowano środki na dożywianie dzieci 

w szkołach, ciepły posiłek dla dorosłych i wypłacono zasiłki celowe na zakup 

posiłku lub żywności dla rodzin, które nie przekraczają 150%  kryterium 

dochodowego w pomocy społecznej. 
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8. W zadaniu B/VI/3/11/2 poniesiono wydatki na zakup ciepłego posiłku (obiadu) 

dla dorosłych potrzebujących takiego wsparcia, wypłatę zasiłków celowych na zakup 

żywności i dożywianie dzieci w szkołach z rodzin , w których dochód na osobę 

w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego w pomocy społecznej 

9. Zadanie B/VI/4/1 to pomoc finansowa skierowana do mieszkańców Dzielnicy 

potrzebujących pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w codziennym funkcjonowaniu 

i pokonywaniu trudności dnia codziennego. Wypłacano świadczenia takie jak: zasiłki 

celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe.  Sprawiono 25 pogrzebów, z czego ZUS 

zwrócił poniesione koszty za 4 pogrzeby. 

10. Koszty zadania B/VI/4/4 związane są z opłaceniem składki na ubezpieczenie 

zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, a nie mające ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu i koszty związane z wydawaniem decyzji 

uprawniających do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych 

dla osób, które nie są ubezpieczone.  

Źródła finansowania: 

 Realizowane przez OPS zadania finansowane są głównie ze środków Miasta st. W-wy,  

 ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji celowej 

na realizację zadań zleconych samorządom  

 dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy 

 Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Rysunek 2: Źródła finansowania zadań realizowanych przez OPS 

 

 
 

Dochody budżetowe z tytułu realizacji zadań OPS. 

Z tytułu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej  

gromadzi dochody budżetowe: 

 własne, należne jednostce samorządu terytorialnego ( m. st. W-wy) : częściowe zwroty 

przyznanych zasiłków celowych zwrotnych, odpłatności za usługi opiekuńcze, 

odpłatności za ciepły posiłek, wynagrodzenie płatnika, zwroty wydatków lat 

ubiegłych; 

 zlecone, należne budżetowi skarbu państwa (Wojewodzie Mazowieckiemu) 

odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, odpłatności 

za pobyt w Środowiskowych Domach Samopomocy funkcjonujących na terenie 

Dzielnicy Wawer ( ŚDS Zalipie, ŚDS VI Poprzeczna). 

7 258 351,31 zł 

23 863,69 zł 

3 206 918,33 zł 

497 440,50 

środki m. st. Warszawy 

środki z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej 

dofinansowanie zadań własnych przez budżet państwa 

środki EFS 
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Tabela 4: Wykonanie dochodów budżetowych w 2020 r. 

Źródło Plan 2020 
Wykonanie 

2020 
% Wykonania 

Dochody z tytułu 

realizacji zadań 

własnych 

226 000 280 199,66 123,98% 

Dochody z tytułu 

realizacji zadań 

zleconych 

Plan nie jest 

ustalany 
25 800,75 - 

Komentarz do wykonania dochodów: 

Na wykonanie dochodów własnych  w wysokości 124%  wpłynęło: 

 zwiększona liczba godzin usług opiekuńczych w 2020 r . w porównaniu do lat 

ubiegłych. 

 mniej zwolnień z odpłatności za usługi, większa liczba usługobiorców z dochodem 

powyżej kryterium.  

 dochody z tytułu realizacji zadań zleconych  w 2020 r. są mniejsze niż w latach 

poprzednich. Związane jest to z pandemią.  

 przez 5 miesięcy zajęcia grupowe w Środowiskowych Domach Samopomocy były 

zawieszone, uczestnicy byli zwalniani z odpłatności. 

 

10. WYDANE DECYZJE ADMINISTRACYJNE. 

W 2020 r. wydano 4489 decyzji administracyjnych przyznających i odmawiających 

świadczenia oraz zmieniających, wygaszających i uchylających pomoc.  

Wydano między innymi: 

 882 decyzje przyznające usługi, 

 1906 decyzji przyznających zasiłki celowe, 

 234 decyzje przyznające zasiłki stałe, 

 164 decyzje przyznające obiady szkolne, 

 150 decyzji przyznających zasiłki okresowe,  

 199 decyzji przyznających prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych 

ze środków publicznych, 

 58 decyzji przyznających prawo do korzystania z usług Środowiskowych Domów 

Samopomocy, w tym : 31 decyzji na Środowiskowy Dom Samopomocy 

Stowarzyszenia Azaliowa przy ul. Zalipie 17 oraz 27 decyzji na Środowiskowy Dom 

Samopomocy Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół z Upośledzeniem Umysłowym 

„Chata z Pomysłami”, ul. VI Poprzeczna 23.  

 16 decyzji odmawiających przyznania pomocy finansowej; przyczyną odmowy był 

brak współpracy, w tym także odmowa podpisania kontraktu socjalnego, brak 

uprawnień do zasiłku stałego, nie odmówiono pomocy z powodu braku środków 

finansowych. 

 13 osób odwołało się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

Po rozpatrzeniu 9 odwołań  Kolegium 7 decyzji utrzymało w mocy, 2 decyzje uchyliło 

i przekazało do ponownego rozpatrzenia . W czterech pozostałych przypadkach 

Ośrodek w ramach własnych kompetencji rozpatrzył ponownie sprawy i uwzględnił 

roszczenia klientów. 
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 W 2020 r pracownicy socjalni prowadzili 25 postępowań w sprawie świadczeń 

nienależnie pobranych, , które zakończyły się wydaniem decyzji o żądaniu zwrotu. 

Są to żmudne i trudne postępowania , wymagające od pracownika dużego 

zaangażowania. 

 Wydano 25 decyzji na świadczenia nienależnie pobrane na kwotę ogółem: 58 249 zł. 

 Uznanie pobranego świadczenia za nienależnie pobrane, zgodnie z art 98 ustawy 

o pomocy społecznej następuje wtedy, gdy osoba pobierająca świadczenie z pomocy 

społecznej zataiła swoje faktyczne dochody, które rzutują na wysokość przyznanego 

świadczenia, np. dochody z pracy. Pracownicy socjalni mają możliwość sprawdzenia 

za pośrednictwem ZUS wszelkie wątpliwe przypadki. Zdarzają się klienci nieuczciwi, 

którzy nie podają prawdziwych informacji o swojej sytuacji finansowej.  

 Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi niezależnie od posiadanego 

dochodu przez osobę/rodzinę. 

11. ORGANIZACJA PRACY - PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH. 

Powołano Dział do spraw Świadczeń Przyznawanych Decyzją. w skład którego weszły : 
a) Punkt Pierwszego Kontaktu 
b) Zespół nr I d.s Świadczeń Przyznawanych Decyzją 
c) Zespół nr II d.s Świadczeń Przyznawanych Decyzją 
d) Zespół Realizacji Świadczeń i Analiz 

ad 1. a) Organizacja Punktu Pierwszego Kontaktu: 
 Punktu Pierwszego Kontaktu został urządzony na parterze i jest dostępny dla osób 

niepełnosprawnych.  

 Przeprowadzono generalny remont, włącznie z przebudową ścian, wymianą 

grzejników i parapetów oraz położeniem nowej wykładziny podłogowej. 

Finansowanie w ramach środków własnych. 

 Ze środków EFS zostały zakupione nowe meble, 1 komputer, urządzenie 

wielofunkcyjne( drukarka) oraz tablice informacyjne na drzwi wejściowe. 

Rezultaty 

 poprawiła się obsługa mieszkańców Wawra zgłaszających się po pomoc, 

 usprawniono pracę pracowników Ośrodka , 

 odciążono z niektórych zadań pracowników zajmujących się postępowaniami 

administracyjnymi. 

 do pracy w Punkcie Pierwszego Kontaktu zostali skierowani pracownicy 

z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pomocy społecznej- starszy pracownik 

socjalny i specjalista pracy socjalnej, którzy są  dobrze przygotowani merytorycznie 

i kompetentni.  

Do zadań Punktu Pierwszego Kontaktu należy: 

 udzielanie osobom, które pierwszy raz zgłosiły się do Ośrodka pełnej informacji 

o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy a także 

instytucjach i organizacjach kompetentnych do załatwienia sprawy, 

 przeprowadzenie wstępnej rozmowy z osobą zainteresowaną i rozeznanie jej sytuacji 

 przyjęcie wniosku o pomoc 

 skierowanie osoby do odpowiedniego Zespołu/Działu/Stanowiska w Ośrodku 

 przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawach interwencyjnych 

 przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na zlecenie innych instytucji u osób, 

które nie korzystają z pomocy Ośrodka. 
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Rezultaty 

 przyjęto ogółem 771 osób, tj. każde zgłoszenie zostało odnotowane w karcie 

pierwszego kontaktu, 

 przeprowadzono 93 wywiady środowiskowe, w tym: 37 wywiadów pod kątem 

potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków 

publicznych u osób nie posiadających ubezpieczenia. 

 przeprowadzono 34 wywiady na prośbę innych Ośrodków, u osób zobowiązanych 

do alimentacji, które mieszkają na terenie Dzielnicy Wawer, 

 przeprowadzono 8 wywiadów w sprawach interwencyjnych tj. rozpoznali sytuację 

w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej pilnej pomocy i przekazali sprawę 

do odpowiedniego zespołu, 

 przeprowadzono 14 wywiadów środowiskowych na rzecz Wydziału Spraw 

Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Wawer pod kątem, czy rodzic faktycznie 

sprawuje opiekę nad dzieckiem, na które pobiera świadczenia rodzinne 

 przygotowano 23 zaświadczenia dla osób nie korzystających z pomocy społecznej 

 odpowiedzieliśmy na 503 pisma do różnych instytucji 

 przeprowadzaliśmy rozmowy z osobami zgłaszającymi się do Ośrodka, udzielaliśmy 

stosownych informacji, kierowaliśmy osoby do właściwych instytucji bądź 

do Działów/Zespołów Ośrodka. 

 

ad 1. b) Zespół d.s Świadczeń Przyznawanych Decyzją  - 

 Do zadań pracowników Zespołu nr I nr II należy: 

 prowadzenie postępowań administracyjnych, które kończą się decyzją administracyjną 

( decyzja  określa pomoc finansową, jej rodzaj, wysokość i okres, na jaki jest 

przyznana) 

 przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, podczas których 

pracownicy socjalni rozpoznają sytuację rodzinną, zdrowotną, materialną i zawodową 

osoby lub rodziny, która zgłasza się o pomoc 

 przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na prośbę innych Ośrodków lub 

instytucji Sąd, Prokuratura, Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń Urzędu 

Dzielnicy Wawer, i innych. 

 przeprowadzanie wywiadów u osób, które złożyły wniosek o potwierdzenie prawa 

do świadczeń opieki zdrowotnej (klienci pomocy społecznej) lub na  wniosek szpitala 

 prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń 

 udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej 

 udzielanie pomocy rzeczowej. 

ad 1. c) Do zadań Zespołu Realizacji Świadczeń i Analiz należy : 

 opracowanie i wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z planem pomocy, 

 terminowe przygotowanie list do wypłaty świadczeń w kasie Ośrodka, przelewem 

lub przekazem pocztowym, 

 kontrola realizacji zadania przez wykonawcę, któremu Ośrodek powierzył 

przygotowanie gorących posiłków dla podopiecznych 

 prowadzenie rozliczeń z placówkami szkolnymi w zakresie spożywanych przez 

uczniów posiłków w szkole 

 sprawozdawczość 

 współpraca z ZUS w zakresie odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne 

od pobieranych zasiłków stałych 

 Dodatkowo Kierownik Zespołu nadzoruje realizację Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych, których wartość szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro 
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 obsługa nowego systemu wdrożonego w 2020 r do realizacji nowego zadania 

od 1 września stypendiów i zasiłków szkolnych 

 analiza i kontrola rozliczania faktur i rachunków dostarczonych przez rodziców 

zgodnie z przyznanymi kwotami i celami stypendiów. 

 

Formy pomocy: pomoc finansowa i rzeczowa. 

Tabela 5: Struktura rodzin objętych pomocą finansową 

Kategorie grup 2019 2020 

osoby samotne 808 951 

rodziny z dziećmi, w tym: 320 280 

rodziny wielodzietne 57 23 

rodziny niepełne 86 60 

rodziny rencistów i emerytów 370 467 

  

Dane w powyższej tabeli wskazują, że w grupie osób korzystających z pomocy 

finansowej w 2020 r. najliczniejszą grupą były osoby samotne, następnie emeryci i renciści 

oraz rodziny z dziećmi 

Pomocy finansowej udziela się osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji 

i wykorzystały już wszystkie własne zasoby i możliwości uzyskania pomocy z innych 

źródeł, w szczególności z powodu: 

 ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej 

lub ciężkiej 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 

lub wielodzietnych 

 integracji cudzoziemców, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu 

zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii 

 zdarzenia losowego( np. pożar) i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej 

lub ekologicznej 

Kryteria uprawniające do uzyskania pomocy finansowej bezzwrotnej w formie 

zasiłku celowego lub okresowego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12.03.2004 r 

z poźn. zm. wynoszą: 

 dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł 

 dla osoby w rodzinie – 528 zł 

Pomoc finansowa udzielana jest w formie: 

 zasiłków celowych ( dla osób poniżej kryterium dochodowego według ustawy 

o pomocy społecznej) 

 zasiłków celowych pod warunkiem zwrotu części zasiłku lub w zwrotu w całości 

(dla osób przekraczających kryterium) 

 zasiłków celowych specjalnych ( w sytuacjach wyjątkowych i trudnych dla osób  z 

dochodem powyżej kryterium) 

 zasiłków celowych z powodu zdarzenia losowego ( niezależnie od dochodu) 

 zasiłków okresowych ( dla osób z dochodem niższym niż kryterium ) 
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 zasiłków stałych ( z tytułu posiadania orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego – osoby 

te posiadają dochód poniżej kryterium lub często nie posiadają żadnego dochodu . 

 przyznawanie stypendiów i zasiłków szkolnych- zadanie realizowane od 1 września 

2020 r.  

Pomoc rzeczowa udzielana jest  w formie: 

 przyznania gorącego posiłku w wyznaczonym barze / restauracji osobie dorosłej, która 

własnym staraniem nie jest w stanie go sobie zapewnić 

 przyznania gorącego posiłku dzieciom i młodzieży szkolnej podczas nauki szkolnej 

 sprawienia pochówku na koszt gminy osobie samotnej lub bezdomnej 

 poświadczenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych 

 kompletowania dokumentów na pobyt w domu pomocy społecznej 

 kompletowania dokumentów dla osób bezdomnych na pobyt w schronisku 

  tworzenie i realizacja programów wychodzenia z bezdomności. 

Tabela 6: Powody udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej 

Powody Liczba rodzin 

ogółem w  

2019 r.  

Liczba rodzin 

ogółem  

w 2020 r. 

Różnica 

Długotrwała lub ciężka choroba 902 979 +77 

Ubóstwo 532 524 -8 

Sieroctwo 0 0 0 

Bezdomność 28 34 0 

Potrzeba ochrony macierzyństwa  

w tym wielodzietność 
49 46 -3 

Bezrobocie 114 132 +18 

Niepełnosprawność 511 452 -59 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego zwłaszcza w 

rodzinach niepełnych lub 

wielodzietnych 

103 112 +9 

Alkoholizm 

lub narkomania 

31 

5 

36 

8 

+5 

+3 

Trudności w przystosowaniu do życia 

po zwolnieniu z zakładu karnego 
12 13 +1 

Trudności w integracji osób, które 

otrzymały status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą 
9 5 -4 

Zdarzenie losowe 7 5 -2 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 0 

Przemoc w rodzinie 19 19 0 
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W 2020 r. pomoc finansowa przyznawana była najczęściej z powodów: 

 długotrwałej i ciężkiej choroby, ubóstwa, niepełnosprawności, bezrobocia, bezradności 

w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 

zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.  

 Najczęściej z pomocy społecznej korzystały osoby samotne, ubogie i chore 

posiadające bardzo niskie dochody, często poniżej kryterium wynikającego z ustawy 

o pomocy społecznej lub bez żadnego dochodu. Grupa osób samotnych 

korzystających z pomocy Ośrodka wzrosła w stosunku do ubiegłego roku o 143 osoby. 

 Zwiększyła się także ilość rodzin emerytów i rencistów o 97 rodzin. 

 Samo ubóstwo nie jest wystarczającą przesłanką do udzielenia pomocy finansowej, 

niezbędne są jeszcze dodatkowe okoliczności takie jak: bezrobocie, długotrwała 

lub ciężka choroba, niepełnosprawność i inne. 

 W 2020 r zwiększyła się nieznacznie tj. o 18  grupa rodzin, w których występowało 

bezrobocie jako główny powód przyznania pomocy. Wzrost ten był spowodowany 

utratą pracy wskutek pandemii wirusa Covid-19. 

 W grupie osób bezrobotnych korzystających z pomocy finansowej były zarówno 

osoby w młodym wieku, które borykały się z różnymi problemami, między innymi 

uzależnieniami różnego rodzaju, ale także osoby w wieku produkcyjnym, które miały 

problemy zdrowotne lub utraciły pracę. 

 W grupie klientów bezrobotnych były też osoby w wieku przedemerytalnym, które 

ze względu na wiek nieatrakcyjny na rynku pracy nie mogły znaleźć zatrudnienia. 

 19 rodzin korzystało z pomocy finansowej w formie zasiłków celowych na różne cele, 

u których głównym powodem przyznania pomocy była przemoc w rodzinie. 

 

Przeznaczenie pomocy finansowej 

W ramach zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej rodzinom i osobom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej przyznawana była pomoc finansowa w formie 

zasiłków celowych ( bezzwrotnych, zwrotnych i specjalnych) na różne cele. 

 

Tabela 7: Przeznaczenie pomocy finansowej 

Pomoc finansowa 

na: 

Liczba 

osób/rodzin 

Liczba 

świadczeń 

Wartość 

świadczeń 

w zł 

Średnia wartość 

Świadczenia 

w zł 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Zakup żywności 683 415 1033 1156 274661 356063 265 308 

Zakup leków 215 217 419 395 78051 78514 186 199,27 

Zakup odzieży i 

obuwia 

 

163 

 

162 

 

184 200 

 

28161 38175 

 

153 190,87 

Zakup opału 177 176 252 225 129969 142531 515 633,47 

Dopłata do energii i 

gazu 

 

245 

 

293 

 

533 

 

546 

 

139059 

 

149604 

 

260 

 

274 

Dopłata do czynszu 91 86 150 143 46482 53858 309 376,63 
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Pomoc finansowa 

na: 

Liczba 

osób/rodzin 

Liczba 

świadczeń 

Wartość 

świadczeń 

w zł 

Średnia wartość 

Świadczenia 

w zł 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Inne dopłaty: 

transport, bilety 

ZTM, zdjęcia do 

dowodu osób, dopł. 

do dps, 

21 14 27 21 3277 8468 156 403,24 

Dopłata do kolonii i 

obozów 

8 4 8 4 4850 2150 606 537,50 

Doraźne naprawy i 

remonty mieszkań 

19 18 22 21 17502 13680,50 795 889,55 

Zasiłek celowy na 

dopłatę do bieżących 

kosztów utrzymania 

budynku/lokalu- 

(pomoc osłonowa) 

0 255 0 356 0 122266 0 343,44 

Zakup sprzętu 

gospodarstwa 

domowego 

90 72 107 116 38247 23890 357 205,95 

Zasiłki celowe na 

pokrycie wydatków 

powstałych w 

wyniku zdarzenia 

losowego 

4 3 6 3 12174 7000 2029 2333 

Zasiłek okresowy na 

zaspokojenie 

podstawowych 

potrzeb 

89 90 440 434 169950 171725,91 386 395,68 

 

Przeznaczenie pomocy finansowej 

Zasiłki celowe 

 Udzielono 415 rodzinom zasiłków celowych na zakup żywności. O 268 rodzin mniej 

niż w ubiegłym roku. Zaznaczyć należy, że część zasiłków została wypłacona 

w ramach Programu:” Posiłek w szkole i w domu” tj dochód osoby/rodziny nie może 

przekroczyć 150 % kryterium ustawy tj. 1051,50 zł na osobę samotną i 792 zł 

na osobę w rodzinie. W ramach programu ogółem skorzystały 274 rodziny/ osoby 

i przyznano 519 zasiłków ogółem na kwotę 167 908 zł. W tym ze środków Wojewody 

na kwotę  95 448 zł i ze środków własnych na kwotę 72 460 zł. 

 Przyznano również 637 zasiłków ze środków własnych dla 141 osób , których dochód 

przekroczył 150%  kryterium tj. na kwotę 188 155 zł .  
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 Przyznano dla 3 osób przebywających w kwarantannie domowej, na początku 

epidemii, zasiłki celowe na zakup żywności . Pracownicy socjalni zrobili zakupy 

według potrzeb osób zainteresowanych , a żołnierze Wojsk Ochrony Pogranicza 

dowieźli żywność do miejsca zamieszkania.  

  Zakup leków. Ogółem przyznano 395 zasiłków na leki, wydatkowano  78 514 zł. 

Dominującą przyczyną przyznawania pomocy finansowej w 2020 r była długotrwała 

choroba. W grupie osób korzystających z pomocy finansowej na zakup leków byli emeryci 

i renciści z dochodem przekraczającym kryterium ustawy, którzy korzystali 

 z zasiłków celowych pod warunkiem zwrotu części przyznanej kwoty.  

 Dopłata do rachunków za energię elektryczną i gaz. W wielu mieszkaniach naszych 

klientów energia elektryczna i gaz stanowią główne źródło ogrzewania, dlatego na ten 

cel przyznano 546 zasiłków dla 293 rodzin na kwotę 149 604 zł. W porównaniu 

z rokiem ubiegłym liczba rodzin, które zgłosiły się o pomoc na ten cel zwiększyła 

się o 8  a liczba zasiłków o 13. 

 Zakup opału: węgla i drewna. Wiele osób zamieszkuje w domach ogrzewanych 

piecami węglowymi, zwłaszcza w budynkach drewnianych, starych o nieszczelnych 

otworach okiennych i drzwiowych. Wśród nich są  osoby starsze, chore, rodziny 

z małymi dziećmi. W 2020 r z zasiłków na opał skorzystała porównywalna ilość 

rodzin , co w ubiegłym roku. 176 rodzin skorzystało z 225 zasiłków na kwotę 142 

531zł. 

 Zakup odzieży i obuwia. Z tej pomocy w 2020r. skorzystały 162 osoby, przyznano 200 

zasiłków tj. o 16 więcej niż  w 2019 r. Wydatkowano na ten cel 38 175 zł. Wśród tych 

rodzin były rodziny najuboższe, które zakupują odzież i obuwie najniższej jakości, 

najtańsze, o krótszej trwałości stąd zachodzi konieczność sezonowego uzupełniania 

braków.  

 Dopłata do rachunków za czynsz. Z tej pomocy doraźnie skorzystało 86 rodzin 

najuboższych, które nie były w stanie we własnym zakresie opłacić rachunków 

za czynsz. Na ten cel wydano kwotę 53 858 zł. 

 Inne dopłaty. Klienci pomocy społecznej w 2020 r korzystali także z zasiłków na inne 

cele takie jak : transport, bilety ZTM, dopłaty do innych rachunków takich jak woda, 

szambo, odpady komunalne, dopłata do pobytu w prywatnym domu opieki, zdjęcia 

do dowodu osobistego. Skorzystało 14 osób, przyznano 21 zasiłków na kwotę 8 468 zł 

 Zdarzenia losowe. W 2020 r. odnotowano 3 zdarzenia losowe tj. pożary mieszkań. 

Przyznano ogółem 3 zasiłki celowe na kwotę 7 000 zł. 

Zasiłki okresowe 

 Forma pomocy przyznawana jest na zaspokojenie podstawowych potrzeb i mogą 

z niej skorzystać tylko te osoby/rodziny, których dochód własny jest niższy 

od kryterium ustawowego. 

 Dla 90 osób przyznano 434 zasiłki okresowe tj. o 6 mniej niż w ubiegłym roku. 

Zgodnie z zapisem ustawy z 2.12.2016 r o zmianie ustawy o pomocy społecznej, 

osobom, które oczekują na orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a złożyły 

w Ośrodku wniosek  

 o zasiłek stały, należy przyznać zasiłek okresowy. I ta grupa klientów przede 

wszystkim korzystała w 2020 r z zasiłków okresowych. 
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Zasiłek stały i składki na ubezpieczenie zdrowotne 

 Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym, przyznawanym pełnoletniej osobie 

samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy 

z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj.701 zł  

 albo jeżeli jej dochód, jak również dochód na  osobę w rodzinie są niższe od kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie tj.528 zł. 

Tabela 8: Pomoc finansowa w formie zasiłku stałego 

Wyszczególnienie 

Liczba 

osób 

2019 

Liczba 

świadczeń 

2019 

Liczba 

osób 

2020 

Liczba 

świadczeń 

2020 

Zasiłek stały 402 4046 355 3781 

Składka na ubezpieczenie 

zdrowotne 
365 3681 324 3424 

 

 W 2020 r wypłacano zasiłek stały 355 osobom, w tym: 330 osobom samotnym oraz 

25 osobom w rodzinach.   

 Liczba osób pobierających zasiłek stały zmniejszyła się o 47 osób w porównaniu z 

ubiegłym rokiem. Powodem tego był fakt, że część zapisobiorców z poprzedniego 

roku uzyskała emeryturę, a część zmieniła miejsce zamieszkania na inną dzielnicę, 

były także zgony. Zasiłek stały w pełnej wysokości wynosił 645 zł . 

 Przy zasiłku stałym OPS odprowadza do ZUS składki zdrowotne w wys. 9% kwoty 

zasiłku. 

Pomoc finansowa cudzoziemcom 

 W 2020 r 14 cudzoziemców korzystało z pomocy finansowej, w tym w formie 

zasiłków celowych: 11 osób,  zasiłków stałych 6 osób oraz dożywiania dzieci 

w szkołach: 6 rodzin, w tym: 17 dzieci.  

 Cudzoziemcy posiadali ważne karty pobytu ze statusem uchodźcy - 4 rodziny, ochrony 

uzupełniającej- 4 rodziny, zezwolenia na osiedlenie–1 rodzina, z kartą pobytu stałego 

– 5 rodzin.  

 Średnia wysokość zasiłku celowego przyznawana cudzoziemcom wyniosła 360 zł. 

Pomoc rzeczowa 

Tabela 9: Pomoc rzeczowa 

Pomoc rzeczowa  

Liczba 

osób/rodzin 

Liczba 

świadczeń 

Wartość 

świadczeń 

w zł 

Średnia 

wartość  

świadczenia 

w zł 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Posiłki  szkolne: 

ogółem 

Wieloletni program 

dożywiania: 

208 

 

 

169 

158 

 

 

119 

18354 

 

 

15042 

8054 

 

 

5831 

101470 

 

 

77921 

45584,2 

 

 

34208,7 

5,52 

 

 

5,18 

5,12 

 

 

5,87 

Obiady dla dorosłych 60 65 14819 16200 265416 315646 17,91 19,48 

Sprawienie pogrzebu 8 21 8 21 30196 72259,6 3774 3440,93 
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Ośrodek w 2020 r. objął pomocą w formie dożywiania 158 uczniów uczących 

się w 31 placówkach oświatowych: 

 w tym posiłki dla 119 dzieci były finansowane w ramach wieloletniego Programu 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 „Posiłek 

w szkole i w domu”, a posiłki dla 39 dzieci pochodziły ze środków własnych. 

 do pomocy w formie bezpłatnego posiłku dla dzieci w ramach ww. Programu 

kwalifikują się rodziny, które posiadają dochód  do 150% kryterium dochodowego 

tj. 792 zł na osobę w rodzinie. 

 program finansowany jest z 2 źródeł: tj. środków własnych i środków Wojewody, przy 

czym wymagane jest, aby udział środków własnych stanowił nie mniej niż 40% 

przewidywanych kosztów realizacji Programu.  

 W 2020 r. ze środków  Wojewody wydano na ten cel 20 566,02zł a środki własne 

wyniosły 13 642,68 zł. Łącznie w ramach Programu wydatkowano kwotę 34 208,7 zł 

na dożywianie dzieci w szkołach. 

 Dla dzieci z rodzin, w których kryterium dochodowe przekroczyło 150 % tj. kwotę 

792 zł na osobę, Ośrodek przyznał w ramach środków własnych posiłki dla 39 

uczniów na podstawie uchwały XLVII/1198/2005 Rady m.st. Warszawy  z dnia 

11.04.2005 r. na kwotę   11 375,50 zł. 

  W 2020 r. podobnie jak w ubiegłym roku nastąpił  spadek ilości dzieci, którym 

Ośrodek dofinansowywał obiady w szkołach – o 50 dzieci mniej. Przyczyną jest 

spadek ilości rodzin z dziećmi o 40 w stosunku do poprzedniego roku a także 

świadczenie rodzinne 500+. Rodzice zrezygnowali z ubiegania się o dofinansowanie 

obiadów szkolnych, ponieważ byli w stanie opłacić je z własnych środków 

finansowych, tym bardziej, że świadczenie 500+ jest przeznaczone na wydatki dzieci.  

 W ramach Programu ”Posiłek w szkole i w domu ”w 2020 r. możliwe było także 

dożywianie osób dorosłych. Posiłki refundowane z programu w Restauracji ”Przy 

kominku” spożywało 40 osób.  

 Ze środków własnych w ramach Programu wydatkowano kwotę 89 910,42 zł, zaś ze 

środków Wojewody kwotę 128 035,98 zł.  

Realizacja programów miejskich. 

Program „Zielone wsparcie.  

W ramach pilotażowego programu osłonowego trwającego od 1 grudnia 2017 roku 

do 31 grudnia 2018 roku a następnie przedłużonego do 2020 r, dla osób, które poniosły 

zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą 

systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską 

emisję wypłacono 1 zasiłek  celowy dla 1 osoby w kwocie 1 071 zł.  

Pomoc osłonowa. 

 Dopłata do bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu w związku 

z podwyższonymi kosztami wywozu śmieci na terenie Warszawy. 

 Program realizowany od 1 marca 2020 r. do 31.12.2020 r. 

 Pomoc w formie zasiłku celowego przysługiwała: osobom samotnie gospodarującym, 

w wieku powyżej 65 roku życia, osobom utrzymującym się jedynie z renty 

lub emerytury, osobom niepełnosprawnym, osobom, które nie kwalifikowały się 

do dodatku mieszkaniowego, osobom samotnym, których dochód nie przekraczał 

kwoty netto 1752,50 zł. 

 Ze wsparcia skorzystało w formie zasiłków celowych na dopłatę do bieżących 

kosztów utrzymania budynku/lokalu 255 osób, mieszkańców Dzielnicy Wawer.  
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 Wypłacono 356 zasiłków na kwotę 122 266 zł, średnia wartość zasiłku wyniosła 

343,44 zł. 

 Wpłynęło 335 wniosków, z czego wydano 80 decyzji umarzających postępowanie, 

z uwagi na rezygnację osób zgłaszających się o pomoc. Były to osoby, które znacznie 

przekraczały dozwoloną kwotę dochodu tj. 1752,50 zł lub nie spełniały warunku 

osoby samotnej, bo prowadziły wspólne gospodarstwo domowe ze współmałżonkiem  

 W takiej sytuacji proponowano zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu części 

przyznanej kwoty, lecz osoby te składały rezygnacje z pomocy. 

 Zdarzały się też przypadki, że osoby zainteresowane pomocą nie wyraziły zgody 

na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, który jak w każdym przypadku 

udzielenia pomocy finansowej jest podstawą do wydania decyzji administracyjnej. 

 W marcu i kwietniu wpłynęło dużo wniosków, co spiętrzyło pracę pracowników, 

którzy pracowali w tym czasie w mniejszym zespole ( opieka nad dzieckiem do lat 8, 

zwolnienia lekarskie) a dodatkowo Ośrodek oddelegował 2 pracowników do Urzędu 

Dzielnicy na wsparcie w przyjmowaniu deklaracji  i wniosków o pomoc w bieżących 

opłatach z powodu zwiększonych kosztów opłat za wywóz śmieci.  

 Pomimo tej trudnej sytuacji wszystkie wnioski zostały rozpatrzone i zachowane 

zostały terminy. 

Pomoc finansowa – stypendia szkolne i zasiłki szkolne. 

Stypendia szkolne. 

 Od 1 września 2020 r Ośrodki Warszawskie otrzymały nowe zadanie, które dotychczas 

było w gestii Wydziałów Oświaty. 

 Wnioski na stypendia szkolne można było składać do 15 września 2020 r. na okres  

od września 2020 r  do czerwca 2021r. 

 Stypendia szkolne przeznaczone są dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej ( niskie dochody w rodzinie ) i w szczególności, gdy w rodzinie 

występuje: bezrobocie, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm 

lub narkomania, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, ( przesłanki z art. 7 ustawy o pomocy społecznej). Miesięczny 

dochód na osobę w rodzinie uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie 

może przekroczyć kwoty 528 zł, o której mowa w art.8 ust.1 p.2 . 

 Stypendia szkolne były przyznane decyzją administracyjną na okres od 1.09.2020 r. 

do 30.06.2021 r. Miesięczna kwota stypendium wynosiła nie mniej niż 99,20zł 

i nie więcej niż 248 zł. 

Formy udzielania stypendium w roku 2020/2021 były następujące: 

 pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, która obejmowała: zakup podręczników, 

które nie były udostępniane przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek 

pomocowych, zakup komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów, zakup 

biletów miesięcznych , kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji 

miejskiej,  

 całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, 

wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia w szkole, udział w zajęciach 

edukacyjnych poza szkołą. 

 W 2020 r. wpłynęło 147 wniosków o stypendia szkolne, przyznano 114 stypendiów, 

28 osób otrzymało odmowę oraz 5 spraw umorzono z powodu rezygnacji rodziców 

w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych. Osoby, które otrzymały 

odmowę nie spełniały kryterium dochodowego, przekraczały dochód uprawniający 

do przyznania stypendium. 
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 Wypłaty stypendiów szkolnych  w grudniu odbywały się na podstawie przedłożonych 

faktur i rachunków potwierdzających poniesienie wydatków zgodnie z decyzjami 

administracyjnymi. 

 Zgodnie z wydanymi decyzjami na okres wrzesień- grudzień 2020 r przyznano łącznie 

kwotę 112 888 zł. Osoby rozliczyły się fakturami i rachunkami na kwotę 83 970, 90 zł. 

 Zadanie zostało wykonane w 2020 r w 70%. Nie wszyscy rodzice rozliczyli się 

w całości z kwoty przyznanej na miesiące wrzesień- grudzień. Niektórzy w ogóle nie 

przedłożyli żadnej faktury ani rachunku. Niewątpliwie w pewien sposób przyczyniła 

się do tego pandemia wirusa Covid- 19. W czwartym kwartale roku były zamknięte 

sklepy przemysłowe, nauka w szkołach odbywała się zdalnie, utrudnione były zajęcia 

indywidualne dlatego nie wszyscy skorzystali  w ramach przyznanego stypendium 

z zajęć edukacyjnych, wyrównawczych poza szkolą. 

 Zdarzały się też przypadki, że mimo udzielonej pełnej informacji przez pracowników 

socjalnych rodzice zakupili rzeczy niezgodne z regulaminem takie jak biurka dla 

dzieci, fotele obrotowe, buty, odzież, przybory szkolne. Takich faktur niestety nie 

można było rozliczyć. Jednak udzielano rodzicom wsparcia w postaci zasiłku 

celowego. 

Zasiłki szkolne. 

Ta forma pomocy była przeznaczona dla uczniów, którzy przejściowo znaleźli się 

w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można było 

się ubiegać w terminie nie dłuższym niż 2 m-ce od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego 

przyznanie zasiłku. 

Jednorazowa kwota zasiłku nie mogła być większa niż 620 zł i zasiłek mógł być 

przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacji lub w formie 

rzeczowej o charakterze edukacyjnym. 

W 2020 r wpłynęło 17 wniosków o zasiłki szkolne, nie przyznano żadnego, 12 osób 

otrzymało odmowy (głównie z powodu terminu, który był dłuższy niż 2 m-ce 

od wystąpienia zdarzenia), 5 osób zrezygnowało z ubiegania się o zasiłek w trakcie 

prowadzonego postępowania administracyjnego. 

Pomoc rzeczowa:  

Posiłek w szkole. 

 Przyznanie 158 dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole posiłku. Ośrodek 

współpracował z 31 placówkami oświatowymi, w których prowadzone jest 

dożywianie. 

W porównaniu z rokiem 2019 liczba dzieci korzystających z tej formy pomocy 

zmniejszyła się o 50. Nadmienić należy, że w 2020 r z powodu pandemii wirusa 

Covid-19 od 23 marca szkoły zaczęły pracować zdalnie. Tylko nieliczne dzieci, 

w niektórych szkołach odbywały lekcje na miejscu, w szkole. Te dzieci miały 

możliwość spożywania posiłków w szkole. 

 Rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji finansowej , których dzieci 

ze względu na naukę zdalną nie spożywały w szkole obiadów mogły zgłaszać się 

do Ośrodka o przyznanie zasiłku na dożywianie. Z tej formy pomocy skorzystało 

32 dzieci. 
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Gorący posiłek dla osoby dorosłej. 

 Zapewniono gorący posiłek dla 65 dorosłych mieszkańców dzielnicy Wawer, którzy 

własnym staraniem nie mogli go sobie zapewnić.  

 Spośród 65 osób korzystających z gorącego posiłku w wyznaczonej Restauracji „Przy 

kominku, ”14 osób miało dowożony obiad do domu. To były osoby chore, leżące 

u których w miejscu zamieszkania nie można było przygotować posiłku gorącego 

z uwagi na złe warunki. Koszt jednego obiadu spożywanego na miejscu w Restauracji 

wynosił 14 zł. 

 W okresie od 23 marca do 1 czerwca 2020 r z powodu obostrzeń w okresie pandemii 

wirusa Covid-19 restauracja „Przy kominku” była zamknięta. 

 Postanowiono, że nie można osób potrzebujących pozbawić gorącego posiłku, dlatego 

wydano decyzje dla wszystkich osób na posiłki z dowozem do miejsca zamieszkania. 

Koszt obiadu z dowozem wynosił 22 zł. 

Sprawienie pogrzebu  

 25 osób, w tym 3 osoby bezdomne,  

 opłacono 21 pogrzebów na kwotę 72 259,62 zł.   

 W przypadku 4 pogrzebów koszty zostały zrefundowane przez ZUS, ponieważ osoby 

zmarłe posiadały własne świadczenia emerytalno- rentowe.  

Potwierdzanie prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków 

Narodowego Funduszu Zdrowia.  

 Potwierdzono prawo w199 przypadkach, uprawniające osoby nieubezpieczone 

do korzystania  

 z leczenia w publicznych placówkach służby zdrowia przez okres 90 dni. 

 Trudności z terminowym zakończeniem postępowań administracyjnych w tych 

sprawach stwarzają osoby bezdomne, które często opuszczają szpital przed dotarciem 

pracownika socjalnego na wywiad i rozpoczyna się trudne, długotrwałe poszukiwanie 

miejsca pobytu takiej osoby bezdomnej. 

  Do wydania decyzji administracyjnej potwierdzającej prawo do świadczeń 

zdrowotnych niezbędny jest środowiskowy wywiad rodzinny.  

 Ilość decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych wzrosła 

o 50 w porównaniu z rokiem 2019 ze względu na to, że na terenie Dzielnicy Wawer 

znajduje się Ośrodek dla Osób Bezdomnych i Uzależnionych „Nowy Początek”, 

zarejestrowany jako schronisko. Osoby tam przebywające najczęściej nie posiadają 

ubezpieczenia zdrowotnego a potrzebują leczenia, trafiają do szpitala. W 2020 r 

Ośrodek potwierdził decyzją prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla 30 osób 

bezdomnych. 

Praca socjalna: 

Praca socjalna to działalność zawodowa pracownika socjalnego prowadzona z osobami 

i rodzinami w celu odzyskania, rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i 

samodzielności życiowej. 

Rodziny/osoby, u których praca socjalna ze względu na złożoność problemów wymaga 

dużego nakładu pracy i czasu, są kierowani do Działu Pracy Socjalnej, w którym 

pracownicy socjalni zajmują się wyłącznie pogłębioną pracą socjalną. 

Każdy pracownik szuka wspólnie z podopiecznym różnych możliwości wyjścia z trudnej 

sytuacji życiowej. 
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Rezultaty.  

W ramach powadzonej pracy socjalnej przez pracowników osiągnięto rezultaty: 

 11 osób skompletowało dokumenty medyczne w celu ustalenia stopnia 

niepełnosprawności 

 9 osób uzyskało zasiłek stały,  

 21 osób nabyło prawa do emerytury,  

 10 osób podjęło pracę,  

 5 osób uczestniczyło w pracach społeczno użytecznych.  

 10 osób usamodzielniło się 

 Zaprzestało z korzystania z pomocy i odmówiło współpracy 9 osób, wśród nich 

to głównie osoby pracujące dorywczo lub osoby uzależnione. 

 4 osoby uzyskały lepiej płatną pracę 

 u 9 osób poprawiła się sytuacja zdrowotna 

Pracownicy socjalni podejmowali różnorodne działania wspierające w ramach 

prowadzonej pracy socjalnej poprzez informowanie, gdzie klienci mogą uzyskać fachową 

pomoc w znalezieniu pracy, poprzez motywowanie do podjęcia działań w celu znalezienia 

pracy i równocześnie zabezpieczając bezrobotnych klientów pomocą finansową.  

Pracownicy kontaktowali się z klientami głównie za pomocą telefonu i e-maila. Spotkania 

osobiste odbywały się tylko w sytuacjach wyjątkowych. 

Praca socjalna prowadzona w środowiskach korzystających z form pomocy finansowej 

przyczyniła się do : 

 zmniejszenia się liczby osób bezrobotnych  

 uzyskania świadczeń o charakterze stałym, renta, emerytura,  

 poprawy funkcjonowania rodzin, gdzie kluczowym powodem przyznawania pomocy 

była bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. 

 poprawy funkcjonowania grupy seniorów, poprzez kierowane do nich oferty spotkań 

i zajęć rekreacyjnych  oraz usprawniających. 

 umieszczenia bez zgody na postanowienie sądu w domu pomocy społecznej 

 umieszczenia na leczenie w szpitalu psychiatrycznym na postanowienie Sądu 

 zgromadzenia dokumentów na umieszczenie w domu pomocy społecznej na wniosek 

osoby zainteresowanej. 

 

Interwencja kryzysowa. 

W przypadkach zagrożenia zdrowia  lub życia pracownicy socjalni podejmują działania 

interwencyjne, zmierzające do  udzielenia natychmiastowej pomocy osobom znajdującym 

się w sytuacji kryzysowej. 

O pomoc w ramach interwencji kryzysowej mogą zwracać się osoby bez względu na 

posiadany dochód. Udzielenie pomocy w w/w formie nie wymaga wydania decyzji 

administracyjnej. 

Na podjecie działań nakierowanych na udzielenie wsparcia i pomocy osobom 

każdorazowo Ośrodek powinien uzyskać zgodę osoby zainteresowanej. 

Z uwagi  na brak takiej zgody  Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje wnioski do sądu 

o wydanie rozstrzygnięć  w zakresie udzielenia  takiej pomocy. Najczęściej są to wnioski o: 

 umieszczenie bez zgody w domu pomocy społecznej; skierowano do Sądu 4 wnioski 

 ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej; 

 leczenie bez zgody skierowano 1 wniosek do Sądu. 

W 2020 r toczyło się 12 spraw w w/w zakresie. 
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Takie sytuacje najczęściej dotyczą osób starszych, chorych przewlekle, 

niepełnosprawnych, często samotnych , uzależnionych,  z problemami opiekuńczo- 

wychowawczymi. Nie zawsze sąd przychyla się do wniosku Ośrodka, co w konsekwencji 

bardzo utrudnia, a czasami uniemożliwia udzielenie wsparcia osobie. 

Innym utrudnieniem w procesie udzielania pomocy, zwłaszcza usługowej są bardzo złe 

warunki mieszkaniowe osób zainteresowanych przyznaniem pomocy.  Mają miejsce 

sytuacje, kiedy stan utrzymania mieszkania uniemożliwia wręcz świadczenie pomocy 

usługowej. 

W takich sytuacjach Ośrodek Pomocy Społecznej  aby udzielić wsparcia, najpierw 

podejmuje działania  w celu  uporządkowania lokalu w takim stopniu, aby mogła być 

świadczona pomoc.   Jest to często :sprzątanie, wyposażanie lokalu w podstawowe sprzęty 

codziennego użytku, dezynfekcja, deratyzacja, naprawy instalacji sanitarnych, elektrycznych 

Wykonywanie tych działań wiąże się  z ponoszeniem przez OPS dużych nakładów 

finansowych Zwłaszcza prowadzenie remontów  wiąże się z dużym obciążeniem 

finansowym ze strony OPS,  oraz sprzątanie mieszkań, gdzie w  celu uprzątnięcia lokalu 

należy wynająć nawet kilka kontenerów w celu wywiezienia. Wysprzątane oraz 

wyremontowane ( naprawa szamba,naprawa ogrzewania, deratyzacja, wyposażenie łazienki 

w sprzęty sanitarne, przywrócenie dopływu wody, itp. pozwala na świadczenie usług 

opiekuńczych w domu osoby zainteresowanej.  

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie dożywiania i pomocy 

rzeczowej: 

 W 2020 r Ośrodek skierował 271 osób po pomoc żywnościową wydawaną przez 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Dzielnicy Wawer w ramach realizowanego przez 

TPD z Bankiem Żywności Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020  

 Rozdysponowano 11 966,11 kg żywności unijnej na kwotę 54 262,55 zł. Wydano 896 

paczek żywnościowych. 

 Poza programem TPD wydawało również żywność ze zbiórek, wydano 1564 paczek 

dla osób kierowanych przez pracowników OPS na kwotę 90 493zł, o wadze 8 948,58 

kg 

 Ogółem TPD wydało z dwóch różnych źródeł tj. Banku Żywności i różnego rodzaju 

zbiórek  

 2 460 paczek , czyli 20 914,69 kg żywności na kwotę 144 755,70  zł. 

 Wsparcia podopiecznym OPS w postaci żywności udzielały także Parafialne Koła 

Caritas.  

 Koło Caritas Anin i Koło Caritas Radość także zajmowały się dystrybucją żywności 

w ramach realizowanego przez Caritas z bankiem Żywności Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pracownicy Ośrodka skierowali po paczki 

żywnościowe do Koła Caritas w Aninie 75 osób i do Koła Caritas w Radości 164 

osoby.   

 W 2020 r pracownicy Ośrodka współpracowali także z Kołem „Caritas” Parafii 

św. Feliksa, które wspierało rodziny naszych podopiecznych w zakresie pomocy 

finansowej, rzeczowej: opału, wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego. 
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Kontrakt socjalny. 

Ważnym narzędziem w pracy socjalnej jest kontrakt socjalny. Jest to umowa zawarta 

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 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 pieniężnych z pomocy społecznej. Przy 

podejmowaniu decyzji o ograniczeniu pomocy bierze się pod uwagę sytuację osób będących 

na utrzymaniu osoby korzystającej ze świadczeń. 

Rezultaty: 

 zawarto 15 kontraktów socjalnych ,  

 w 3 przypadkach nie wywiązania się z postanowień kontraktu klienci otrzymali 

odmowę udzielenia pomocy. 

Inne zadania :Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby innych 

instytucji. 

Rezultaty: 

Przeprowadzono: 

 69 wywiadów alimentacyjnych na prośbę innych OPS 

 6 wywiadów dla Sądu  

 skompletowano dokumenty dla 5  osób ubiegających się o umieszczenie w domu 

pomocy społecznej, z czego 4  osoby otrzymały skierowanie do domu pomocy 

społecznej   

 4 osoby oczekujące zostały umieszczone w domu pomocy społecznej. 

 17 wywiadów środowiskowych w sprawie odpłatności za pobyt w domach pomocy 

społecznej u członków rodzin zobowiązanych do alimentacji. 

 189 wywiadów środowiskowych u osób nieubezpieczonych, wnioskujących 

o wydanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych.  

 19 wywiadów dla Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń Urzędu Dzielnicy 

 Pomoc osobom bezdomnym. 

Osoby te stanowią najtrudniejszą grupę , często przemieszczają się , trudno z nimi 

nawiązać kontakt i współpracę. Osoby te nie oczekują pomocy ze strony Ośrodka, 

ale pracownicy podejmowali działania informacyjne na temat schronisk, noclegowni, 

ogrzewalni, jadłodajni czy łaźni. 

Oferta pomocy kierowana do osób znajdujących się w kryzysie bezdomności, zgodnie 

z ustawą o pomocy społecznej: 

 praca socjalna (informowanie, edukowanie, poradnictwo, wsparcie) 

 pomoc finansowa 

 pomoc niematerialna ( potwierdzenie prawa do świadczeń  opieki zdrowotnej, 

sprawienie pochówku, przyznanie gorącego posiłku w barze, skompletowanie 

dokumentacji na umieszczenie w schronisku) 
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Na terenie Dzielnicy Wawer w 2020 r osoby bezdomne przebywały w trzech obszarach: 

 Ośrodek dla Osób Bezdomnych i Uzależnionych- Misja „Nowy Początek” 

ul. Łabędzia 37, gdzie znajdują się 22 miejsca dla mężczyzn, którzy są gotowi 

na terapię uzależnień. Ośrodek funkcjonuje na naszym terenie od grudnia 2019 r. 

Decyzje kierujące do tego schroniska wydawał Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Wola. Pracownicy naszego Ośrodka przeprowadzali wywiad, podpisywali kontrakt 

z osobą bezdomną i gromadzili niezbędne dokumenty na pobyt w schronisku. 

 Schroniska na terenie innych dzielnic lub poza Warszawą - 8 osób , które ostatni 

meldunek posiadały na terenie Dzielnicy Wawer,  Ośrodek wypłacał tym osobom 

w 2020 r zasiłek stały. 

 Osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej  - 9 osób , które zajmowały 

altany działkowe, pustostany, szałasy w lasach. 

 Na terenie dzielnicy pracowało 2  streetworkerów, 

 współpracowano także, jak w latach ubiegłych ze Strażą Miejską, która w okresie 

jesienno -zimowym dowoziła osobom bezdomnym przebywającym w przestrzeni 

publicznej: w szałasach, altanach, pustostanach, gorącą zupę.  

 Pracownicy socjalni podjęli działania względem tych 9 osób w celu ustalenia czy 

mogą powrócić do miejsc , gdzie posiadają ostatni meldunek, czy posiadają rodzinę, 

która mogłaby udzielić im schronienia. Niestety, otrzymane przez nas odpowiedzi 

z innych Ośrodków na terenie Polski jednoznacznie wskazywały, że bezdomni nie 

mogą powrócić do ostatnich miejsc zameldowania. 

 Podjęliśmy także działania w odnalezieniu właścicieli pustostanów, altan działkowych 

i wystosowaliśmy pisma z informacją, że na terenie ich posesji przebywają osoby 

bezdomne, z prośbą o zabezpieczenie tych obiektów 

 W 2020 r pracownicy wysłali do OPS Dzielnicy Wola 23 komplety dokumentów na 

wystawienie decyzji przyznającej osobom bezdomnym pobyt w schronisku. Wszystkie 

te osoby były uczestnikami terapii uzależnień w Ośrodku dla Osób Bezdomnych 

i Uzależnionych- Misja „Nowy Początek” na terenie Dzielnicy Wawer przy 

ul. Łabędziej 37. 

W 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej objął różnego rodzaju pomocą osoby 

bezdomne:

- 30 osób bezdomnych uzyskało decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej, 

- 3 osobom bezdomnym Ośrodek sprawił pochówek 

- 23  osoby skierowano do schroniska  

- 24 osoby bezdomne skorzystały z pomocy finansowej w formie zasiłków celowych. 

- 10 osób bezdomnych korzystało z zasiłku stałego z OPS, w tym 8 osób 

przebywających w schroniskach 

- 1 osoba bezdomna otrzymała mieszkanie z zasobów Dzielnicy Wawer 

- 1 osoba bezdomna spożywała obiady w Restauracji „ Przy kominku” 

- pracownicy socjalni kierowali osoby bezdomne do jadłodajni Sióstr Felicjanek przy 

ul. Azaliowej, gdzie mogli dostać posiłek i skorzystać z łaźni lub dostać czystą 

odzież. 

Współpraca z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami 

Wieloletnia współpraca, zintegrowane działania Zakładu Gospodarowania 

Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer, Ośrodka Pomocy Społecznej i Wydziału Zasobów 

Lokalowych dla Dzielnicy Wawer pozwalają na bieżące i systematyczne wyjaśnianie spraw 

mieszkaniowych mieszkańców znajdujących się w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. 
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Rezultaty podjętych działań 

 5 osób uzyskało zgodę  na rozłożenie na raty zaległości czynszowych, 

 86 rodzin otrzymało wsparcie finansowe ze środków OPS na dopłaty do czynszu,  

 7 rodzinom obniżono czynsz w mieszkaniach komunalnych, 

 25 osób uzyskało dodatek mieszkaniowy, 

 9 osób otrzymało mieszkanie,  

W ramach wzajemnej  współpracy w 2019 r powstał wieloosobowy Zespół 

ds. rewitalizacji budynków przy ul. Kresowej nr 31 i 33, który działał także w 2020 r. 

Odbyło się 1 spotkanie, , podczas którego omawiana była strategia dot. przesiedlania 

mieszkańców tych budynków na czas remontu. Wśród lokatorów jest wielu klientów 

pomocy społecznej, w tym osoby niepełnosprawne i chore przewlekle. 

Szkolenia pracowników Działu ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją. 

Pracownicy socjalni, pracownicy Zespołu Realizacji Świadczeń i Analiz, pracownicy 

Punktu Pierwszego Kontaktu, mimo pandemii wirusa Covid-19 uczestniczyli w wielu 

szkoleniach w systemie zdalnym, które podniosły ich kompetencje, uzupełniły wiedzę 

merytoryczną, wpłynęły na jakość i skuteczność  pracy. 

Zespół Realizacji Świadczeń i Analiz odbył: 

 szkolenie z kpa w zakresie wydawania, zmiany, prawidłowości decyzji 

administracyjnych (3 pracowników) 

 szkolenie z zamówień publicznych (Kierownik Zespołu) szkolenie z obsługi Systemu 

Płatnik ( 1 osoba) 

 szkolenie nt. zmian w ustawie o pomocy społecznej (Kierownik Zespołu) 

 szkolenie dot. Przyznawania i rozliczania stypendiów i zasiłków szkolnych 

(Kierownik Zespołu) 

 szkolenie SIGNITY – obsługa systemu wydawania decyzji dot. stypendiów szkolnych 

i zasiłków szkolnych( Kierownik Zespołu i 5 pracowników) 

 Pracownicy socjalni Zespołu nr I i nr II d.s. Świadczeń Przyznawanych Decyzją 

odbyli: 

- szkolenie” Studium Przeciwdziałania Przemocy” ( 1 pracownik) 

- szkolenie „Terapia skoncentrowana na relacjach”( 1 pracownik) 

- szkolenie: „Elementy psychiatrii środowiskowej w pracy pracownika socjalnego” 

(10 osób) 

- szkolenie „Komunikacja- porozumienie bez przemocy” (10 pracowników) 

- szkolenie „Praca z trudnym klientem” ( 10 pracowników) 

- szkolenia z metodykiem pracy socjalnej – 2 spotkania (10 pracowników 

socjalnych) 

Pracownicy Punktu Pierwszego Kontaktu odbyli: 

 szkolenia z metodykiem pracy socjalnej – 5 spotkań ( 2 pracowników) 

 szkolenie „Elementy psychiatrii środowiskowej w pracy pracownika socjalnego” (1 

pracownik) 

 szkolenie  „Komunikacja – porozumienie bez przemocy” ( 1 pracownik) 

 Wszystkie szkolenia odbywały się online w systemie zdalnym 
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12. POMOC USŁUGOWA.  

Organizowanie i koordynowanie świadczenia usług opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania należy do zadań Centrum Usług 

Społecznych „Społeczna Warszawa”, które jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy.  

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje usługi i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

w drodze prowadzonych postępowań administracyjnych. 

Uchwałą Rady Miasta st. Warszawy została wprowadzona jednolita stawka za jedną 

godzinę pomocy w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i ich 

standard dla wszystkich dzielnic Warszawy realizowanych w ramach zadań własnych 

gminny. Standardy określają m.in. procedurę przyznawania, ustalania odpłatności za usługi, 

dokumentację organizowania i świadczenia usług, raportowanie i rozliczanie usług, 

kontrolę, monitoring i nadzór realizacji usług, katalog usług opiekuńczych 

i specjalistycznych, wymogi dla realizatorów usług. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadań zleconych  przyznawał i monitorował 

świadczenie specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

W nowej organizacji pracy OPS powołany został nowy Dział , zajmujący 

się organizowaniem i koordynowaniem usług . 

W skład Działu wchodzą: 

- Zespół  ds. realizacji usług 

- Wieloosobowe  stanowisko ds. kontroli i rozliczania usług 

Do zadań Zespołu ds. realizacji usług należy w szczególności: 

 prowadzenie spraw, w stosunku do osób ubiegających się o przyznanie pomocy 

w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, 

 prowadzenie postępowania związanych z przyznawaniem i świadczeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 kierowanie i prowadzenie postępowań dotyczących osób korzystających z zajęć 

w Środowiskowych Domach Samopomocy funkcjonujących na terenie Dzielnicy 

Wawer Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zalipie 17  i Środowiskowy Dom 

Samopomocy przy ul VI Poprzecznej 23. 

 Pracownicy socjalni  dokonują bieżących i okresowych ocen i analiz potrzeb 

mieszkańców w zakresie pomocy społecznej, w szczególności w zakresie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.  

 Świadczą oni pracę socjalną i poradnictwo specjalistyczne. 

 W celu jak najbardziej kompleksowego wsparcia osób wymagających pomocy 

w formie usług pracownicy Zespołu podejmują współpracę z organizacjami 

pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełnia bądź wzmacnia formy 

pomocy udzielanej klientom Ośrodka, z zakresu pomocy społecznej służące udzielaniu 

pomocy, a szczególnie nakierowane na  integrację ze środowiskiem osób i rodzin 

z grup szczególnego ryzyka. 

 Pracownicy wieloosobowego stanowiska ds. kontroli i rozliczania usług 

w szczególności prowadzą nadzór nad prawidłową realizacją umowy zawartej 

z podmiotem świadczącym usługi opiekuńcze zgodnie z obowiązującymi standardami, 

dokonują miesięcznych rozliczeń świadczonych usług opiekuńczych, 

specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 Do ich zadań należy kontrola usług opiekuńczych  w terenie pod względem 

przestrzegania przez opiekunkę czasu pracy i czynności zgodnie z zakresem usług. 
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Osoby zatrudnione w Dziale ds. usług współpracują  z pracownikami innych działów 

OPS w celu udzielania interdyscyplinarnej pomocy klientom w zakresie przyznanego 

wsparcia usługowego. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer na rzecz mieszkańców dzielnicy 

świadczy następujące usługi: 

 usługi opiekuńcze 

 specjalistyczne usługi opiekuńcze 

 specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 

Usługi te skierowane są  do osób ( zwłaszcza samotnych) które z powodu wieku, choroby 

lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a  które nie mogą  samodzielnie i we 

własnym zakresie  ich zaspokoić 

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również 

osobom, która wymaga pomocy innych osób w zaspokajaniu codziennych potrzeb 

życiowych, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni 

nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

Usługi opiekuńcze sprawowane w miejscu zamieszkania a ich zakres w szczególności 

obejmuje: 

 robienie zakupów 

 przygotowywanie posiłków  

 sprzątanie  mieszkania lub pokoju odbiorcy usług, 

 wynoszenie śmieci 

 zmiana bielizny pościelowej, ścielenie łóżka 

 pranie i prasowanie odzieży 

  palenie w piecu 

 umawiania wizyt lekarskich oraz pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia 

 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych 

  zapewnienie kontaktu z otoczeniem: wspólne spędzanie czasu (towarzyszenie 

podczas spacerów, prowadzenie  rozmów, czytanie książek, 

 asystowanie w czasie mycia, kąpieli, mycie pleców, głowy 

 czesanie, pomoc przy goleniu zarostu twarzy 

  pomoc w ubieraniu się, zmianie odzieży i bielizny osobistej 

 pomoc w higienie intymnej, pomoc w zmianie pampersa, wynoszenie nieczystości 

(pampersy, pieluchomajtki, wkładki) do zewnętrznego pojemnika na odpady 

 pomoc w przygotowywaniu leków 

  zmiana drobnych opatrunków 

 wykonywanie zleconej pielęgnacji ( nie wymagającej kwalifikacji medycznej) 

 Usługi wykonywane są przez opiekunki bez przygotowania medycznego. 

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje  następujące czynności: 

rozwijanie  i uczenie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym: 

 kształtowanie  umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych 

i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, 

leczenia, rehabilitacji , prowadzenie treningów  umiejętności samoobsługi  

 Pielęgnację, w szczególności 

 pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych 

 pomoc w zakupie leków w aptece 

  pilnowanie przyjmowania leków 

  zmiana opatrunków na zlecenie lekarza 
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 mycie  odbiorcy usług w łóżku (osoby leżące) 

 higiena jamy ustnej, protez zębowych, głowy 

 kąpiel w asyście drugiej osoby 

  opróżnianie i utrzymywanie w czystości worka z moczem, basenu 

 zmiana pampersa/pieluchomajtek 

 zapobieganie odleżynom, oklepywanie i nacieranie, stosowanie okładów i kompresów, 

pielęgnacja miejsc zmienionych chorobowo 

 przygotowywanie posiłków i karmienie odbiorcy 

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez osoby z wykształceniem 

co najmniej średnim o kierunku medycznym lub społecznym, uzupełnione szkoleniem 

z zakresu  pracy  z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. 

 Wymiar i zakres usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

dostosowany jest indywidualnie do  rodzaju schorzenia i niepełnosprawności 

usługobiorcy. 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI 

PSYCHICZNYMI  

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla: 

 osób dorosłych, wykazujących zaburzenia psychiczne  

 chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne); 

 upośledzonych umysłowo; 

 osób wykazujących inne poważne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie 

ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba 

ta wymaga takiej formy pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku 

rodzinnym lub społecznym, 

 w wyjątkowych przypadkach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, 

pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych 

jeśli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć świadczonych przez inne 

zobowiązane podmioty 

Celem specjalistycznych usług opiekuńczych jest poprawa jakości życia osób 

z zaburzeniami psychicznymi poprzez:  

 zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy osobom samotnym 

z zaburzeniami psychicznymi, w przypadkach gdy są jej pozbawione, oraz osobom, 

które wymagają takiej pomocy, a rodzina nie może jej zapewnić; 

 pomoc dostosowaną do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

celów postawionych w planach postępowania terapeutyczno-wspierającego, 

świadczoną przez osoby z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem. 

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje: uczenie i rozwijanie 

umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym: 

 kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych 

i umiejętności społecznego funkcjonowania, 

 interwencję i pomoc w życiu w rodzinie, 

 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

 wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, 

 pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi;  

 pielęgnację jako wspieranie procesu leczenia; 

 w wyjątkowych przypadkach rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych 

funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 
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 kształtowaniu właściwych relacji z sąsiadami i gospodarzem domu. 

Przy przyznawaniu specjalistycznych usług opiekuńczych Ośrodek Pomocy Społecznej 

opiera się na zaświadczeniach lekarza psychiatry, gdzie  specjalista wskazał zakres i wymiar 

usług świadczonych na rzecz danej osoby .  

Wymiar i zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi jest dostosowywany indywidualnie do potrzeb usługobiorcy  oraz zaleceń  

lekarskich . 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone 

są przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, 

psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby 

niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, 

fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć 

określone usługi specjalistyczne. 

Realizacja usług: 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

 Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

kierowana była :do osób, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych 

przyczyn wymagały pomocy, a były jej pozbawione. Usługami opiekuńczymi 

obejmowane były zarówno osoby samotne, jak i posiadające rodzinę, która nie była w 

stanie takiej pomocy zapewnić. 

 Warunki przyznawania usług  określa ustawa o pomocy społecznej i uchwała Rady 

Miasta st. Warszawy. Z usług opiekuńczych korzystały przede wszystkim osoby 

mające trudności związane z poruszaniem się, samoobsługą, kontaktami z otoczeniem 

oraz funkcjonowaniem w środowisku. 

 Usługi opiekuńcze obejmowały pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb 

życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację. Usługi miały 

przyczynić się także do integracji z otoczeniem i społecznością lokalną, w miarę 

możliwości – podtrzymywania i wzmacniania relacji sąsiedzkich i rodzinnych na rzecz 

zmniejszenia poczucia osamotnienia odbiorcy usług. Założonym efektem realizacji 

usług było wydłużenie okresu samodzielnego funkcjonowania odbiorców 

w dotychczasowym środowisku.   

 Celem usług  opiekuńczych było wspieranie procesu leczenia w szczególności dla 

osób, które ze względu na szczególny stan zdrowia wymagają opieki i pielęgnacji 

w miejscu zamieszkania w tym: utrzymanie higieny osobistej osób leżących. 

 Działania podejmowane w ramach usług opiekuńczych były nakierowane na 

umożliwienie funkcjonowania w swoim środowisku zamieszkania osobom, które 

doświadczają ograniczeń w zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb 

biologicznych, psychicznych i społecznych. 

 Natomiast w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych celem było wspieranie 

procesu leczenia w szczególności dla osób, które ze względu na szczególny stan 

zdrowia wymagają opieki i pielęgnacji w miejscu zamieszkania w tym: utrzymanie 

higieny osobistej osób leżących. 

W 2020r. OPS usługami opiekuńczymi objął 259 osób, z tego: 

 209  osoby samotne 

 50 osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie z członkami rodziny. 

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi  OPS objął 39 osób, z tego ; 

 24  osoby samotne  

 15 osób niegospodarujących wspólnie z członkami rodziny. 
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W 2020 roku realizatorem usług opiekuńczych i specjalistycznych  usług opiekuńczych 

było Konsorcjum: Stowarzyszenie Opiekuńcze Nadzieja z siedzibą w Lublinie  

ul. Kolorowa 6 z filią w Warszawie ul. Zwoleńska 120/31 i PRM Partner Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie ul. Zwoleńska 120/31 wyłonione w trybie zamówienia publicznego 

dla Dzielnicy Wawer przeprowadzonego przez Centrum Usług Społecznych „Społeczna 

Warszawa” w Warszawie ul. Nałkowskiej 11.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami korzystanie z usług jest odpłatne. Ustalona 

Uchwałą Rady m. st. Warszawy  stawka  za jedną godzinę usług  w 2020r  wynosiła: 

 17,53 zł dla usług opiekuńczych 

 24,54 zł dla specjalistycznych usług opiekuńczych. 

W szczególnie uzasadnionych losowo lub rodzinnie sytuacjach (np. ponoszenie dużych 

kosztów związanych z procesem leczenia lub rehabilitacji, opłatami mieszkaniowymi 

i innymi) na wniosek świadczeniobiorcy, członka rodziny lub pracownika socjalnego 

dyrektor ośrodka pomocy społecznej lub inny upoważniony pracownik ośrodka może 

zwolnić osobę korzystającą z usług częściowo lub całkowicie z ponoszenia opłat 

za przyznane usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

Spośród osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych w 2020r: 

 21 korzystało z usług bezpłatnych; 

 29 zostało częściowo zwolnionych z odpłatności; 

 59 zostało całkowicie zwolnionych; 

 147 ponosiło procentową odpłatność; 

 3 ponosiły 100% odpłatność. 

W przypadku osób objętych ze strony OPS pomocą w zakresie specjalistycznych usług 

opiekuńczych: 

 7  skorzystało z usług bezpłatnych; 

 7 częściowo zwolniono z odpłatności; 

  9 zostało całkowicie zwolnionych z ponoszenia odpłatności; 

  12 ponosiło procentową odpłatność; 

  4 ustalono 100% odpłatność. 

W ramach realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Ośrodek:  

 planował liczbę godzin usług na podstawie zdiagnozowanych w środowisku potrzeb 

i zgłaszał do Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” zapotrzebowanie, 

przyznawał usługi w drodze decyzji administracyjnej, co miesiąc rozliczał realizację 

przyznanych godzin usług. OPS prowadził ewidencję należności (w tym windykację) 

z tytułu opłat odbiorców usług za wykonane usługi; 

 nadzorował również prawidłową realizacją usług, prowadził działania monitorujące 

i kontrolne w formie zapowiedzianych i niezapowiedzianych wejść w środowisko. 

Wyniki procedury sprawdzającej były zapisywane  na obowiązującej karcie kontroli 

usług; 

 W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w celu minimalizacji możliwości 

wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 przy realizacji usług 

opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych w tym z zaburzeniami 

psychicznymi na podstawie polecenia Wojewody Mazowieckiego z 14.03.2020r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej monitorował i kontrolował realizację usług, bieżącą 

sytuację zdrowotną i bytową podopiecznych objętych usługami poprzez kontakt 

telefoniczny.  

 Usługi były świadczone przez opiekunki z uwzględnieniem zaleceń Głównego 

Inspektora Sanitarnego z wykorzystaniem środków dezynfekujących i środków 

ochrony osobistej. 
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 Sposób realizacji usług wykonywanych na rzecz każdego odbiorcy usług był 

monitorowany  i kontrolowany nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, 

a w uzasadnionych, szczególnych  przypadkach kontrole były prowadzone częściej, 

odpowiednio do potrzeb.  

W ciągu 2020r pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzili 873 kontrole  

usług, w tym: 

 353 bezpośrednio w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy usług, z zachowaniem 

szczególnych środków sanitarnych;   

 520 zdalnie, poprzez kontakt telefoniczny. 

 W przypadku zgłaszanych uwag i kwestii spornych natychmiast podejmowane były 

stosowne działania naprawcze. 

 Na podstawie informacji uzyskanych od świadczeniobiorców w trakcie czynności 

kontrolno- monitorujących,  można stwierdzić, że poprawiła się jakość świadczonych 

usług.  

 

Tabela 10: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  świadczone w zakresie zadań własnych 

Wyszczególnienie 2019 r. 2020 r. 
Wzrost  w 

% 

Spadek  w 

% 

Liczba osób objętych 

usługami - ogółem 
313 279 - 10,86 

Liczba wypracowanych 

godzin – ogółem   
69963,50 76493,50 9,33 - 

Liczba wypracowanych 

godzin  usług 

opiekuńczych - ogółem 

65341 71165,50 8,91 - 

Liczba osób objętych 

usługami opiekuńczymi - 

ogółem 

283 259 - 8,48 

Liczba wypracowanych 

godzin specjalistycznych 

usług opiekuńczych- 

ogółem 

4622,5 5328 15,26 - 

Liczba osób objętych 

specjalistycznymi 

usługami  opiekuńczymi -

ogółem  

39 39 - - 

 

W 2020 roku ze względu na pandemię COVID-19 zmniejszyła się liczba osób 

korzystających z usług.  

W obawie przed zachorowaniem zrezygnowało 27 osób, opiekę nad nimi przejęła rodzina. 

Nastąpił wzrost liczby wypracowanych godzin czego przyczyną była konieczność 

rozszerzenia u niektórych usługobiorców zakresu usług i wprowadzenie kilku wejść 

opiekunki w środowisko ( 2 lub 3 wejścia w ciągu dnia).   

W niektórych przypadkach część osób korzystała z dwóch rodzajów usług jednocześnie. 

Z powodu pandemii COVID-19 w porównaniu z 2019 rokiem znacznie spadła liczba 

nowych zgłoszeń do korzystania z pomocy usługowej. W 2019 roku było 116 nowych 

zgłoszeń natomiast w 2020 roku tylko 65.  
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Główną przyczyną korzystania z pomocy w formie usług opiekuńczych 

i specjalistycznych usług opiekuńczych był zły stan zdrowia mieszkańców dzielnicy, 

zwłaszcza osób starszych z przewlekłymi chorobami, osób po przebytych operacjach, 

urazach powypadkowych, udarach, zawałach i w trakcie leczenia onkologicznego.  

Z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych korzystały również osoby 

oczekujące na miejsce w DPS, ZOL czy hospicjum. W tym okresie do tych placówek 

przeniosło się 9 usługobiorców.  

Zmarło 33 usługobiorców.  

Większa część osób objętych pomocą usługową to osoby samotne, samotnie mieszkające 

lub pozostające w rodzinie a nie mogące liczyć na ich pomoc. Głównymi powodami takiej 

sytuacji był brak woli rodziny do świadczenia opieki, niezaradność życiowa spowodowana 

ich podeszłym wiekiem, uzależnienia i konflikty rodzinne.  

Miesięcznie z pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych korzystało średnio 186 osób.  

Struktura wiekowa pośród osób korzystających z pomocy usługowej przedstawia się 

następująco: 

 146 osób w przedziale wiekowym od 80 do 99 lat 

 132 osoby poniżej 80 roku życia  

  1 osoba, która skończyła 100 lat. 

Struktura  osób korzystających w 2020r  wg płci przedstawiała się następująco : 

 Mężczyźni -90 

 Kobiety - 189   

Potrzeby usługobiorców zostały zaspokojone, nikt nie otrzymał odmowy przyznania 

pomocy.  

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

 W 2020 r., w ramach zadań zleconych, Ośrodek kontynuował realizację 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym: 

osób chorujących psychicznie, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób 

wykazujących inne dysfunkcje czynności psychicznych, które zaliczane 

są do zaburzeń psychicznych.  

 Zasady przyznawania ww. pomocy reguluje ustawa o pomocy społecznej oraz 

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług 

opiekuńczych. 

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone 

były dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży i były finansowane ze środków Wojewody. 

 Celem usług specjalistycznych 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. 

 Działania podejmowane w ramach  specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi świadczone osobom dorosłym nakierowane były 

na złagodzenie objawów chorobowych, wzrost wglądu w mechanizmy choroby 

i sposoby leczenia, poprawa jakości życia, wzrost aktywności i samodzielności 

w wykonywaniu codziennych czynności życiowych poprzez stosowanie m.in. 

treningów: higieny osobistej i otoczenia, gospodarowania środkami finansowymi, 

regularnego zażywania leków, jak również podtrzymywanie i rozwijanie kompetencji 

społecznych prowadzących do nawiązywania kontaktów interpersonalnych. 
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 Usługami specjalistycznymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi były również 

objęte dzieci i młodzież, oraz osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną. 

Głównym celem świadczenia tych usług było wyrównywanie deficytów rozwojowych 

i nabycie kompetencji społecznych poprzez stosowanie technik terapeutycznych. 

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są odpłatne. 

 Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikacje osób świadczących 

usługi specjalistyczne, warunki i tryb ustalania oraz pobierania opłat 

za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi reguluje 

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie 

specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.). 

 Stawka za jedną godzinę usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi wynosiła w 2020r: 35,77 zł.  

 W szczególnie uzasadnionych losowo lub rodzinnie sytuacjach na wniosek 

świadczeniobiorcy, członka rodziny lub pracownika socjalnego dyrektor ośrodka 

pomocy społecznej lub inny upoważniony pracownik ośrodka może zwolnić osobę 

korzystającą z usług częściowo lub całkowicie z ponoszenia opłat.  

 W 2020 roku z tej formy pomocy skorzystało 28 osób z tego 21 osób dorosłych, 

7 dzieci w wieku od 5 do 15 lat. 

 Spośród osób objętych pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2020r: 

- 16 korzystało z usług bezpłatnie; 

- 8 zostało całkowicie zwolnionych z ponoszenia odpłatności; 

- 4 ponosiły procentową odpłatność za przyznane usługi. 

 W 2020 roku realizatorem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi było Konsorcjum: Stowarzyszenie Opiekuńcze Nadzieja 

z siedzibą w Lublinie ul. Kolorowa 6 z filią w Warszawie ul. Zwoleńska 120/31 i PRM 

Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Zwoleńska 120/31 wyłonione w trybie 

zamówienia publicznego dla Dzielnicy Wawer przeprowadzonego przez Centrum 

Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” w Warszawie ul. Nałkowskiej 11. 

 Sposób realizacji usług wykonywanych na rzecz każdego odbiorcy ze względu 

na COVID-19 zgodnie z poleceniem wojewody był monitorowany poprzez kontakt 

telefoniczny. 

 Dwóch usługobiorców w czasie pandemii skorzystało z możliwości terapii 

podtrzymującej w formie kontaktów telefonicznych z terapeutami lub on-line – 

za pomocą komunikatorów internetowych.  

 Potrzeby usługobiorców zostały zaspokojone, nikt nie otrzymał odmowy przyznania 

pomocy.  

Tabela 11: Usługi świadczone w ramach zadań zleconych 

Wyszczególnienie 2019 2020 Wzrost w % Spadek w% 
Liczba osób które skorzystały z 

usług 
34 28 - 20,59 

Liczba wypracowanych godzin 3028,50 2394 - 20,95 
Stawka za godzinę usług w zł 34,00 35,77 5,20 - 
Osoby dorosłe 21 21 - - 
Dzieci 13 7 - 46,15 
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Rezultaty 

 W wyniku długofalowych oddziaływań terapeutycznych prowadzonych w ramach 

usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odnotowano u dzieci 

wyraźną poprawę w zakresie rozwoju mowy, kontaktów międzyludzkich 

czy funkcjonowania społecznego.  

 W wyniku świadczenia w/w usług u osób dorosłych odnotowuje się poprawę 

w zakresie regularnego zażywania leków, dbania o higienę osobistą i czystość 

w mieszkaniu, samodzielnego robienia zakupów, dysponowania budżetem domowym.  

 W 2020 roku nastąpił spadek liczby osób korzystających z pomocy i wypracowanych 

godzin z powodu pandemii COVID-19.  

 W tym okresie usługobiorcy zmniejszali liczbę wypracowanych godzin, część 

rezygnowała całkowicie z pomocy usługowej w obawie przed zachorowaniem 

na COVID-19.  W trakcie realizacji usług wystąpiły 4 przypadki hospitalizacji 

klientów w szpitalach psychiatrycznych ze względu na gwałtowne pogorszenie stanu 

zdrowia.  

Dodatkowe usługi świadczone w ramach programu „Usługi opiekuńcze dla osób 

niepełnosprawnych” - edycja 2020 

 Dodatkowo w 2020r.  Ośrodek Pomocy Społecznej realizował usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach programu „Usługi opiekuńcze dla osób 

niepełnosprawnych” - edycja 2020.  

 Koszty usług w ramach w/w programu były współfinansowane z Funduszu 

Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Wsparcie finansowe 

w ramach w/w zadania otrzymywało Centrum Usług Społecznych „Społeczna 

Warszawa” , które  finansowało koszt realizacji usług. 

 Program zakładał wsparcie społeczne w formie świadczenia usług opiekuńczych 

w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób w wieku do 75 roku życia 

ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których dochód nie przekroczył 400% 

obowiązującego kryterium dochodowego. ( tj. 2804,00 zł dla osoby samotnie 

gospodarującej lub 2102,00 zł dla osoby w rodzinie) 

 Uczestnicy programu, którym świadczono usługi były współfinansowane z Programu 

zgodnie z jego założeniami tj. usługobiorcy nie ponosili za nie odpłatności. 

 Z tej formy pomocy  w 2020r skorzystało 10 osób.  

 Wykonawcą usług w miejscu zamieszkania w ramach programu było Konsorcjum: 

Stowarzyszenie Opiekuńcze Nadzieja z siedzibą w Lublinie ul. Kolorowa 6 z filią 

w Warszawie ul. Zwoleńska 120/31 i PRM Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

ul. Zwoleńska 120/3, z którym Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” 

podpisało umowę na realizację zadania. 

 Kompleksowe sprzątanie mieszkań odbiorców usług opiekuńczych w Warszawie.  

 Ośrodek Pomocy Społecznej na mocy podpisanego 23 października 2019 roku 

Porozumienia pomiędzy Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” 

i Stowarzyszeniem Wsparcia Rodziny „Skrzat”  kontynuował realizację zadania 

publicznego pod nazwą „Kompleksowe sprzątanie mieszkań odbiorców usług 

opiekuńczych w Warszawie”  finansowanego ze środków m.st. Warszawy.  

 Zakres usług w ramach programu obejmował prace porządkowe: generalne sprzątanie 

np. mycie okien, mebli, mycie podłóg, glazury, pranie zasłon, firan, oraz drobne prace 

remontowe: m.in. malowanie ścian i sufitów, drobne naprawy hydrauliczne (wymiana 

baterii, uszczelek), elektryczne (wymiana kontaktu), oraz inne drobne usługi 

(wymiana/naprawa klamek, powieszenie półek).  

 Wszystkie prace wykonane w ramach projektu były bezpłatne.  
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 Z uwagi na trwająca pandemię COVID-19  i związane  z nią ograniczenia, w czasie 

realizacji programu na terenie Dzielnicy Wawer w 2020 roku zostało wysprzątane 

i odnowione przez Stowarzyszenie 1 mieszkanie.  

Kierowanie do Środowiskowych Domów Samopomocy.  

W 2020 r z tej formy wsparcia skorzystało 55 osób. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi postępowania administracyjne w celu 

skierowania uczestników do uczestnictwa w zajęciach Środowiskowych Domów 

Samopomocy. 

 Środowiskowe domy samopomocy, zwane inaczej ośrodkami wsparcia, służą 

budowaniu sieci oparcia społecznego i przygotowują do życia w społeczeństwie oraz 

funkcjonowania w środowisku. Są przeznaczone dla osób przewlekle psychicznie 

chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. To placówki okresowego dziennego 

pobytu, w których osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą otrzymać częściową 

opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz posiłek. 

 Na terenie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy  w 2020 r. funkcjonowały dwa ŚDS, 

które były prowadzone przez  Stowarzyszenia  w oparciu o umowę zawartą z 

m. st. Warszawa. Były to 

 Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zalipie 17  

 Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul VI Poprzecznej 23 

Pracownicy socjalni  Działu ds. Usług systematycznie podwyższali swoje kwalifikacje 

zawodowe. W 2020r. brali udział w następujących szkoleniach: 

 5 pracowników w ,, Elementach psychiatrii środowiskowej w pracy pracownika 

socjalnego” 

 2 pracowników w ,, Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach” 

 1 pracownik w  ,, Komunikacji- porozumienie bez przemocy” 

 4 pracowników w  ,,Negocjacjach  i mediacjach z rodzinami klientów kierowanych 

do domów pomocy społecznej w zakresie ponoszenia odpłatności” 

 6 pracowników systematycznie uczestniczyło w cyklicznym szkoleniu z zakresu 

metodyki pracy socjalnej. Z uwagi na trwająca pandemię i związane z nią ograniczenia 

w bezpośrednich kontaktach międzyludzkich część szkoleń była prowadzona 

z wykorzystaniem  środków komunikacji zdalnej. 

Dodatkowe zadanie przekazane przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. 

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy  Nr 1366/2020r 

z 27 listopada 2020r w sprawie  ustalenia ,, Procedury dotyczącej  zasad i trybu 

postępowania w sprawie kierowania i umieszczania  w domach pomocy społecznej 

m. st. Warszawy oraz ustalania odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej” Ośrodek 

Pomocy Społecznej przejął  od Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie realizację 

zadania  wynikającego z  w/w procedury.  

Szczególne obciążająca dla OPS jest realizacja zadań wynikająca z Procedury związana 

z realizacją zadania w zakresie odpłatności  osób zobowiązanych za pobyt członka rodziny 

w domu pomocy społecznej.  

Do OPS przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie została  przekazana dokumentacja 

105 osób wobec których pracownicy Ośrodka podejmują działania , mające na celu ustalenie 

odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej. Należy nadmienić, 

że działania  te są  długoterminowe, skomplikowane, zawiłe  oraz wymagające 

od pracowników socjalnych dużego zaangażowania. Z uwagi na specyfikę w/w zadania 

(zobowiązania finansowe nakładane na osoby), część rozstrzygnięć kierowanych jest 

na drogę odwoławczą. 
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13. POMOC W POSTACI POGŁĘBIONEJ PRACY SOCJALNEJ. 

Powołany został Dział pracy socjalnej.W skład Działu wchodzi: 

Zespół ds. pogłębionej pracy socjalnej 

Zespół  ds. asysty rodzinnej 

Zespół ds. przemocy. 

Zespół ds. pogłębionej pracy socjalnej 

Główne zadania 

 Prowadzenie zaawansowanej pracy socjalnej z rodzinami wieloproblemowymi 

przeżywającymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej oraz 

z osobami i rodzinami wymagającymi wsparcia w rozwiązywaniu istniejących 

złożonych problemów. 

 Motywowanie rodzin i osób do zmiany, edukowanie. 

 Informowanie o ofercie pomocowej w ramach kompetencji asystenta rodziny oraz 

wnioskowanie o przydzielenie asystenta rodziny i współdziałanie z asystentem 

rodziny na rzecz zmiany sytuacji w rodzinie. 

Odbiorcy:  

 82 rodziny/osoby w tym 13 rodzin bez dzieci  

 69 rodzin wieloproblemowych, w których są dzieci, ale ich funkcjonowanie jest 

utrudnione, bądź zagrożone.  

 Średnio pracownik socjalny Zespołu  pracował z 20 rodzinami.   

Do najczęstszych  problemów:  

 niska świadomość potrzeb rozwojowych, zdrowotnych i edukacyjnych dzieci 

wynikająca np. z braku wzorców z rodziny pochodzenia oraz powielanie 

niepożądanych zachowań, ale także z powodu nasilonych sytuacji konfliktowych 

w rodzinach, trudności w komunikacji pomiędzy członkami rodziny,  

 nasilające się problemy wychowawcze z dziećmi, takich jak agresja, bezradność 

rodziców w sprawie nieprawidłowych zachowań dzieci, potrzeba kierowania dzieci 

na konsultacje psychiatryczne, 

 problemy szkolne dzieci, miedzy innymi wagary, agresywne zachowania w stosunku 

do rówieśników, zagrożenie demoralizacją, 

 bagatelizowanie problemu nadużywania alkoholu bądź środków psychoaktywnych 

przez rodziców, brak wiedzy na temat konsekwencji stosowania środków 

zmieniających świadomość, nieidentyfikowanie się z problemem uzależnienia, 

niechęć do uzyskania diagnozy problemu i podjęcia terapii odwykowej, nieradzenie 

sobie z negatywnymi emocjami prowadzące do zachowań nieprawidłowych a nawet 

przemocowych, 

 występowanie niezdiagnozowanych problemów zdrowia psychicznego u osób, bądź 

już zdiagnozowanych chorób psychicznych, w których zaniechanie leczenia 

upośledzało funkcjonowanie, 

 nieporadność życiową, niskie bądź brak umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego i zabezpieczania potrzeb rodziny, w tym potrzeb dzieci, czy innych osób 

zależnych, 

 trudność w uczeniu się poprawnego wywiązywania z ról rodzicielskich, 

zaniedbywanie potrzeb dzieci w wielu sferach, młody wiek rodziców, częste zmiany 

partnerów, samotne wychowywanie dziecka/dzieci. 
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Podejmowane działania skierowane na: 

 budowanie zdrowych i prawidłowych relacji pomiędzy członkami rodziny 

uwzględniających potrzeby i możliwości poszczególnych osób, korzystanie z ofert 

pomocy np. w formie mediacji, terapii małżeńskiej, 

 zmotywowania osób do korzystania z pomocy specjalistycznej, w tym 

psychologicznej bądź psychiatrycznej, udziału w terapii odwykowej, uzyskania 

diagnozy medycznej i podjęcia  leczenia specjalistycznego zgodnie z zaleceniem. 

 nabycie bądź wzmocnienie przez rodziców prawidłowych umiejętności opiekuńczo-

wychowawczych, uwrażliwienie rodziców na potrzeby zdrowotne, edukacyjne, 

emocjonalne  i rozwojowe dzieci,  

 profilaktykę przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie, budowanie przyjaznych 

relacji pomiędzy członkami rodzin,  zmotywowanie osób do funkcjonowania zgodnie 

z przyjętymi normami i oczekiwaniami społecznymi, 

 nabycie przez rodziców prawidłowych umiejętności prowadzenia gospodarstwa 

domowego, a w związku z poprawą sytuacji ekonomicznej wynikającej z faktu 

pobierania świadczenia wychowawczego nabycie umiejętności racjonalnego 

gospodarowania posiadanym budżetem domowym i ustalania priorytetów wydatków 

oraz wywiązywania się z podstawowych opłat i zabezpieczania potrzeb dzieci. 

 Wspierając rodziny i osoby współpracowano z  instytucjami działającymi na rzecz 

dzieci i rodziny, z wydziałami Urzędu Dzielnicy, placówkami oświatowymi, sądami, 

kuratorami zawodowymi i społecznymi, placówkami ochrony zdrowia, 

stowarzyszeniami i innymi organizacjami działającymi na rzecz poprawy sytuacji osób 

i rodzin. 

 W ramach prowadzonej pracy socjalnej pracownicy socjalni podejmowali między 

innymi  działania: 

-  towarzyszyli osobom w rożnych urzędach i placówkach podczas wyjaśniania 

i załatwiania spraw osób/rodzin i dzieci.  Między innymi były to wspólne wizyty 

w urzędach (WZL, ZGN), placówkach oświatowych (szkoła, przedszkole ), 

w placówkach ochrony zdrowia , w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

Wspólne uczestniczenie pracownika z osobą pozwalało na wnikliwsze rozpoznanie 

danej sprawy, zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta i zaleceń instytucji 

niezbędnych do doprowadzenia do załatwienia sprawy i skuteczniejsze podjęcie 

działań, ponadto służyło nabywaniu przez klientów umiejętności zrozumienia 

podanych informacji oraz spokojnego sposobu załatwiania spraw. 

Rezultaty 

 W wyniku prowadzonej pracy – 13 osób podjęło leczenie odwykowe, 19 osób 

uczestniczyło w terapii psychologicznej, 13 rodziców ukończyło warsztaty 

umiejętności wychowawczych 

 W ramach corocznej pomocy organizowanej przez Stowarzyszenie WIOSNA pomoc 

rzeczową w postaci Szlachetnej Paczki otrzymało 15 rodziny. Otrzymana pomoc była 

zgodna ze zgłoszonymi potrzebami.  

 W 2020 roku kontynuowano współpracę z Fundacją „WAWER” , Towarzystwem 

Przyjaciół Dzieci Wawer i Bankiem Żywności w ramach, której 150 rodzin otrzymało 

przedświąteczną pomoc rzeczową w formie artykułów spożywczych i chemii 

domowej. Pomoc była dedykowana głównie samotnym rodzicom, bądź samotnym 

seniorom, których trudna sytuacja jest niezależna od  nich.   

 W ramach trzeciej edycji „Pogotowie Świętego Mikołaja” świąteczne paczki 

otrzymało 29 dzieci. Prezenty zostały przygotowane na podstawie listów dzieci 

napisanych do Mikołaja 
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 W 2020 roku pracownicy Działu współpracowali z 14 rodzinami, z których  20 dzieci 

jest umieszczonych w pieczy zastępczej. Prowadzona praca socjalna miała na celu 

odbudowanie bądź wzmocnienie więzi rodzinnych. 

 Pracownicy opiniowali sytuację rodziców biologicznych dla sądów, WCPR lub PCPR 

bądź bezpośrednio placówek opiekuńczo-wychowawczych.  

 Współpracujemy z trzema Zespołami Administracyjnymi do Obsługi Placówek 

Opiekuńczo – Wychowawczych w Warszawie:  Nr 1 - ul. Bonifacego 81, Nr 2 – 

ul. Jaktorowska 6 i Nr 3 - ul. Łukowska 25 

 Pracownicy uczestniczyli w 11 spotkaniach zespołów do spraw okresowej oceny 

sytuacji dziecka przebywającego w pieczy. Z powodu pandemii Covid-19 część 

spotkań odbyła się w trybie zdalnym 

 Sporządzono 11 opinii do WCPR o sytuacji rodzin biologicznych, w tym 2 opinie 

o kandydatach na rodzinę zastępczą. W przypadku rodzin zgłaszających się pierwszy 

raz opinie wystawia Punkt pierwszego kontaktu. 

  Pracownicy przygotowali i przesłali do sądu 17 sprawozdań ze współpracy 

z rodzinami. 

 W 21 rodzinach miała miejsce regularna współpraca z kuratorami zawodowymi Sądu 

Rejonowego – wydziału rodzinnego i nieletnich oraz kuratorami społecznymi 

 Złożono 44 pisma informujące o sytuacji w rodzinie w odpowiedzi na zapytania sądu, 

bądź z inicjatywy pracowników,  3 wnioski o wgląd w sytuację dzieci z uwagi 

na obserwowane nieprawidłowości, 

  W 3 przypadkach złożono wnioski o zabezpieczenie dziecka poprzez umieszczenie w 

pieczy zastępczej, bowiem nie uzyskano zmiany postępowania opiekunów 

i bezpieczeństwo dziecka było zagrożone. 

 4 dzieci zostało umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

Rezultaty 

W wyniku takiego modelu pracy i poprzez lepsze poznanie potrzeb i problemów oraz 

współpracę  z rodzinami nad wzmacnianiem posiadanych zasobów obserwujemy poprawę 

w następujących sferach: 

 poprawę w zakresie relacji i komunikacji zarówno z dziećmi jak i pomiędzy dorosłymi 

członkami rodziny (poprawa w komunikowaniu się pomiędzy rodzicami/partnerami, 

w sposobie odzywania się do dzieci, częstszego wyrażanie pochwał, poprawa 

własnego wizerunku i poczucia własnej sprawczości i wartości). Widoczne jest 

zwiększenie gotowości do korzystania z pomocy specjalistycznej w zakresie poprawy 

relacji w rodzinie, udział w mediacjach, terapii psychologicznej, 

 Zwiększenie gotowości wśród rodziców do podwyższania umiejętności i kompetencji 

rodzicielskich poprzez uczestniczenie w warsztatach umiejętności wychowawczych, 

 Zwiększenie troski o rozwój dzieci, podejmowanie współpracy ze specjalistami 

pracującymi z dziećmi (logopeda, pedagog, psycholog) i stosowania się 

do uzyskanych zaleceń, poprawę współpracy z nauczycielami w szkołach, do których 

uczęszczają dzieci, 

 Wzrost umiejętności w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego  i zarządzania 

budżetem domowym, regulowania stałych opłat mieszkaniowych, podejmowania 

spłaty ratalnej posiadanych zadłużeń. Zwiększenie umiejętności utrzymywania 

zajmowanych pomieszczeń domowych w czystości i porządku oraz angażowania 

dzieci do czynności porządkowych i zajęć domowych,  

 Wzrost samodzielności i gotowości do załatwiania spraw urzędowych, przestrzegania 

terminowości spraw, podejmowanie regulowania sytuacji formalno – prawnej dzieci 

pozwalające na uzyskanie świadczeń rodzinnych, 



48 

 

 Zwiększenie prawidłowych postaw wychowawczych, nabywanie umiejętności 

wspólnego spędzania wolnego czasu z dziećmi (np. wspólne gry planszowe, wyjścia 

na spacer, wspólne uczestnictwo  w zajęciach domowych, czytanie dzieciom bajek, 

wspólne odrabianie z dziećmi lekcji i pomoc w nauce),  

 Wzrost dbałości o zdrowie dzieci i dorosłych członków rodziny (zwrócenie uwagi 

na potrzebę leczenia stomatologicznego, kontroli ginekologicznych kobiet, dbałości 

o ciążę, rehabilitacji dzieci zgodnie z zaleceniem lekarza, stosowania szczepień 

u dzieci, edukacja w zakresie negatywnego wpływu nadużywania alkoholu, palenia 

tytoniu, bądź stosowania środków psychoaktywnych), 

 W wyniku podjętych działań przez pracowników Działu w 17 środowiskach została 

zakończona praca socjalna z rodziną z uwagi na zrealizowanie postawionych celów 

i uzyskaną poprawę sytuacji życiowej. Wśród innych powodów zakończenia pracy 

socjalnej z osobą czy rodziną miały miejsce: w 7 przypadkach był brak gotowości 

do faktycznej współpracy na rzecz osiągnięcia zmiany istniejącego stanu rzeczy, 

a w 12 przypadkach rodzina zmieniła miejsce zamieszkania co uniemożliwiło realną 

współpracę pracownika z rodziną. 

Zespół ds. asysty rodzinnej 

Zadania:  

 Praca z rodzinami przeżywającymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej poprzez podejmowanie działań zmierzających do rozwiązywania 

występujących problemów oraz przeciwdziałania nieprawidłowościom 

wychowawczym, dążenie do poprawy sytuacji dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej. 

 Współpraca z pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi i innymi specjalistami 

w celu przezwyciężania trudności w funkcjonowaniu osób i rodzin.  

 Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny 

 Tworzenie warunków do wzrostu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców  

 i rozwiązań podstawowych problemów wychowawczych 

 Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, zdobywaniu 

umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, wspieranie aktywności 

społecznej 

 Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku 

i przekazywanie tej oceny Sądowi. 

Asysta rodzinna to pomoc świadczona na rzecz rodziny, planowana i realizowana razem 

z rodziną we współpracy z innymi profesjonalistami takimi jak np. pedagog, pracownik 

socjalny OPS, kurator, koordynator rodzin zastępczych etc - stosownie 

do zidentyfikowanych potrzeb i problemów tej rodziny.  

 Odbiorcami są rodziny bez względu na dochód, przeżywające trudności życiowe, 

zwłaszcza te dotyczące opieki i wychowania dzieci. 

 Asystent pracuje maksymalnie z 15 rodzinami. Asystenci pracują w miejscu 

zamieszkania rodziny lub miejscu wskazanym przez rodzinę, mają możliwość pracy 

z rodzinami popołudniami, wieczorami, w soboty i w dni świąteczne.  

 W okresie pandemii Covid-19 spotkania odbywają się w reżimie sanitarnym oraz 

w formie rozmów telefonicznych. 

 Współpraca z rodziną jest długofalowa, wymaga czasu i cierpliwości, zrozumienia 

punktu widzenia i kontekstu życia jej członków.  
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 Budowanie wewnętrznej motywacji do zmiany to długi i wymagający odpowiednich 

umiejętności metodycznych proces.  

 Współpraca trwa w zależności od potrzeb rodziny średnio 2 lata, w uzasadnionych 

przypadkach może być wydłużona do 3 lat.  

Rezultaty: 

W 2020 r. wsparciem asystenta rodziny objętych zostało narastająco 36 rodzin, w tym:  

 27 rodzin zobowiązanych do współpracy przez sąd, 

 w 9 rodzinach wszczęta została procedura Niebieska Karta, 

 3 rodziny, z których dzieci przebywają w pieczy zastępczej. 

 3 rodziny, które uzyskały możliwość wsparcia w osobie asystenta rodziny stosowało 

postawę unikającą współpracy, nie były gotowe do wykorzystania tej formy pomocy. 

O zaprzestaniu współpracy każdorazowo powiadamiany był Sąd Rodzinny. 

 Współpraca jest systematyczna: spotkania z rodziną odbywają się z częstotliwością 

uzależnioną od potrzeb rodziny, nawet kilka razy w tygodniu (zwłaszcza 

w początkowym okresie współpracy, gdy istnieje potrzeba spotkań z pojedynczymi 

członkami rodziny, 

  a także w sytuacji kryzysu w rodzinie), czas wizyty nie powinien przekraczać 

2 godzin. 

  W 2020 r.  asystenci tylko 220 razy odwiedzili podopiecznych ( Covid-19),  

 odbyli 587 rozmów telefonicznych odnotowane zostały  w karcie działań  

Rezultaty 

 9 osób poprawiło sytuację zawodową, rozumianą, jako podjęcie stałego 

lub okresowego zatrudnienia, korzystanie z pomocy Urzędu Pracy, 

 35 rodzin zwiększyło umiejętności finalizowania spraw urzędowych (np. uzyskiwanie 

świadczeń rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych, ustalenie stopnia 

niepełnosprawności, rozłożenie zadłużenia na raty, załatwianie spraw sądowych, 

poprawa, jakości kontaktowania się z urzędnikami), 

 9 rodzin zadbało o sprawy lokalowe, poprzez złożenie wniosków o lokal socjalny, 

uzyskanie mieszkania, wynajęcie mieszkania na rynku komercyjnym, naukę 

utrzymywania kontaktu z WZL i ZGN, (m.in. uzyskanie dodatku mieszkaniowego, 

rozłożenie na raty zadłużenia za czynsz), 

 32 rodzin poprawiło umiejętności opiekuńczo – wychowawcze (dbanie o higienę, 

prawidłowe odżywianie, stawianie granic, konsekwentne wymagania, ustalenie 

i przestrzeganie reguł i zasad, wspólne spędzanie czasu wolnego), 

 32 rodziny zwiększyły świadomość wpływu problemów zdrowotnych na jakość życia, 

(zadbało o terminowe szczepienia i bilanse zdrowia u dzieci, realizację zaleceń 

lekarskich, terminowe zgłaszanie się na wizyty do lekarzy specjalistów), 

 w 28 rodzinach miała miejsce regularna współpraca z kuratorami zawodowymi 

i społecznymi sądu rejonowego – wydziału rodzinnego i nieletnich, którzy obejmują 

nadzorem rodziny, 

 5 dzieci zaczęło uczęszczać do placówek edukacyjnych bądź opiekuńczo-

edukacyjnych odpowiednich do ich potrzeb, dzięki czemu wspierany jest ich rozwój, 

 4 dzieci było diagnozowanych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,1 dziecko 

uzyskało diagnozę psychiatryczną.  

 W 2020 roku asystenci przygotowywali i przekazali do sądu 41 sprawozdań i opinii 

z pracy z rodzinami objętymi współpracą na wniosek/postanowienie Wydziału 

Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe. 
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Zespół ds. Przemocy  

Główne zadania: 

 koordynowanie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 

 prowadzenie procedur Niebieskie Karty,  

 indywidualna praca z rodziną lub osobą, wsparcie w wychodzeniu z sytuacji 

kryzysowej związanej z przemocą,  

 zbieranie, analiza i aktualizacja informacji dotyczących możliwości pomocy 

rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy,  

 współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania 

z zakresu przeciwdziałania przemocy i pomocy rodzinie, 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizowane są na dwóch 

poziomach: 

I. Obsługa administracyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy 

 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w Zespole 

Interdyscyplinarnym  reprezentują 3 osoby.  

 Zespół Interdyscyplinarny ma swoją siedzibę w Ośrodku Pomocy Społecznej, jednak 

nie podlega Dyrektorowi Ośrodka.  

II. Obsługa administracyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego realizowana jest 

przez  Inspektora ds. Przemocy. W 2020 r. obsługa obejmowała: 

 prowadzenie dokumentacji Zespołu Interdyscyplinarnego, 

 prowadzenie korespondencji Zespołu – w 2020 roku przygotowano i wysłano 1104 

pisma, wpłynęło prawie 3000, 

 protokołowanie posiedzeń Zespołu – odbyło się 6 spotkań całego Zespołu 

Interdyscyplinarnego i 9 spotkań podzespołów Zespołu. 

 rejestrowanie Niebieskich Kart i powołanych grup roboczych, informowanie 

członków  

ZI o wpłynięciu każdej nowej Niebieskiej Karty, wydawanie upoważnień, nadanych 

przez Administratora Danych Osobowych OPS, do przetwarzania danych osobowych 

zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa oraz Rozporządzeniem o Ochronie Danych 

Osobowych, 

 prowadzenie ewidencji osób mających dostęp do przetwarzania danych osobowych, 

 sporządzanie Uchwał podjętych podczas posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego,  

 informowanie wszystkich członków Grup Roboczych o terminie i miejscu pierwszego 

posiedzenia grupy, pisemnie informowanie instytucji, których pracownicy byli 

powołani do Grup Roboczych o zakończeniu procedury. 

 sporządzanie, wprowadzanie i przekazywanie sprawozdawczości z działalności 

Zespołu Interdyscyplinarnego – kwartalnej i rocznej do Centralnej Aplikacji 

Statystycznej oraz półrocznej i rocznej, po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Dzielnicy 

Wawer, do Prezydenta m. st. Warszawy. 

 integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Kierownik Zespołu ds. Przemocy oraz Specjalista Pracy Socjalnej, powołani w skład 

Zespołu Interdyscyplinarnego, w ramach swoich obowiązków służbowych:  

 uczestniczyli w jego posiedzeniach, prowadząc posiedzenia, kierowali i koordynowali 

pracami Zespołu,  

 reprezentowali Zespół na zewnątrz,  
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 konsultowali sprawy zgłoszone przez grupy robocze powołane przez Zespół, udzielali 

wsparcia merytorycznego grupom roboczym oraz bezpośrednio uczestniczyli 

w grupach roboczych w sytuacjach tego wymagających, 

 w oparciu o wstępną analizę posiadanej dokumentacji, podejmowali decyzję 

o sposobie prowadzenia procedury Niebieska Karta, w tym powoływali grupy 

robocze,  

 integrowali i koordynowali działania podmiotów, których przedstawiciele wchodzą 

w skład Zespołu,  

 inicjowali działania w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie służące 

zaprzestaniu stosowania przemocy,  

 w związku z nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, opracowali 

Wniosek o wgląd do akt NK i Wniosek o udzielenie informacji, czy rodzina była 

objęta procedurą NK, 

 Konsultowali harmonogram realizacji w 2020 r. zadań lokalnych dla Dzielnicy Wawer 

wynikających z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w m. st. Warszawie na lata 2017-2020,  

 opracowali we współpracy z przedstawicielami KP Wawer sposób realizacji procedury 

przez grupy robocze w czasie epidemii, 

 przygotowywali materiały umieszczane na stronie OPS Wawer i na profilach 

Facebook Wawerskiego Ośrodka Wsparcia i Zespołu Interdyscyplinarnego 

zawierające informacje z kampanii Przemoc karmi się milczeniem oraz informacje 

o możliwościach uzyskania pomocy w czasie pandemii, 

 przygotowali umieszczony na profilach Facebook Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Wawer m. st Warszawy  cykl informacji dotyczących form przemocy 

i możliwości uzyskania pomocy, podczas kampanii „16 dni działań przeciw przemocy 

wobec kobiet” oraz informacje dotyczące kampanii miejskiej, 

 we współpracy z Wawerskim Ośrodkiem Wsparcia zorganizowali dwudniowe 

szkolenie „Przemoc wobec dziecka z uwzględnieniem sytuacji epidemii”, 

przeprowadzone przez przedstawicieli Stowarzyszenia Niebieska Linia. W szkoleniu 

wzięło udział 13 osób, przedstawicieli placówek oświatowych – uczestników projektu 

Sieć Współpracy WAWER. 

 podejmowali działania zmierzające do zmotywowania pracowników oświaty 

do uczestnictwa w spotkaniach superwizyjno – konsultacyjnych dla członków 

zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, realizowanych przez Stowarzyszenie 

Niebieska Linia. O planowanych terminach spotkań dyrektorzy szkół  

 Bezpośrednia praca z rodzinami i osobami uwikłanymi w przemoc 

 Ze względu na złożoność problemów występujących w rodzinach objętych procedurą 

Niebieskie Karty, zmianę profilu osób uwikłanych w przemoc, do Zespołu 

ds. Przemocy został przydzielony jeszcze 1 pracownik socjalny. Od marca 2020 r. 

sprawami związanymi z przemocą w rodzinie zajmuje się 4 pracowników socjalnych. 

Działania kierowane do rodzin uwikłanych w przemoc: 

 W momencie uzyskania informacji, że może dochodzić do przemocy w rodzinie, 

pracownik socjalny podejmuje niezwłocznie działania interwencyjne, mające 

przeciwdziałać temu zjawisku, obejmujące przede wszystkim:  

 przeprowadzenie wywiadu i sporządzenie wstępnej diagnozy wraz z planem pracy. 

Plan pracy zawsze uwzględnia zapewnienie bezpieczeństwa rodzinie/osobie 

doznającej przemocy, 

 zapewnienie osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 

w rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienia w całodobowej placówce 
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świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia 

dla ofiar przemocy w rodzinie; 

 udzielanie informacji o możliwościach 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 możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę 

sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 

w rodzinie, między innymi o możliwości złożenia do sądu wniosku o zobowiązaniu 

osoby stosującej przemoc do opuszczenia mieszkania (art. 11a ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie); 

 organizowanie dostępu do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia 

osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; 

 prowadzenie rozmów z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują 

przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie, 

oraz informowanie osób o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale 

w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie. 

 monitorowanie przez okres minimum 6 miesięcy sytuacji dzieci i osób zależnych, 

w zakończonych procedurach. 

Działania w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mające na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku 

 w przypadku rodzin z małoletnimi dziećmi, o informowanie sytuacji Sądu Rodzinnego 

 zawiadamianie organów ścigania w momencie  podejrzenia popełnienia przestępstwa 

 współpraca z pozostałymi podmiotami realizującymi działania dotyczące 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie – oświatą, policję, ochroną zdrowia, Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorami, organizacjami 

pozarządowymi. 

Rezultaty: 

 w 29 przypadkach wszczęto procedurę Niebieskie Karty,  

 w 3 udokumentowano nowe zdarzenie przemocowe w trwającej już procedurze. 

 102 procedury były wszczynane przez inne służby, które oprócz tego założyły 

12 Niebieskich Kart w procedurach już wszczętych.  

 67 procedur było kontynuowanych z poprzednich okresów. 

  Objęto pomocą 174 rodziny uwikłane w przemoc domową,  

 Ogółem 378 osób doświadczających przemocy -w tym: 169 osób dorosłych -  

135 kobiet, 24 mężczyzn i 209 dzieci.  

 prowadzono pracę z 202 osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy w rodzinie – 

46 kobietami i 156 mężczyznami, 

 pracownicy uczestniczyli w pracach 125 grup roboczych, które spotkały się 369 razy  

 przekazali 3 zawiadomienia do organów ścigania (Policji i Prokuratury) o podejrzeniu 

popełnienia ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie. 
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Każdy z pracowników socjalnych: 

 pracował średnio z 44 rodzinami, czyli średnio 94 osobami uwikłanymi w przemoc 

lub w których jej członkowie przejawiali wobec siebie zachowania agresywne, 

 uczestniczył średnio w 92 spotkaniach z przedstawicielami innych instytucji, 

w ramach pracy na rzecz rodzin objętych procedurą Niebieskie Karty.  

 Cały czas, bez względu na sytuację epidemiczną, pracownicy socjalni pozostawali 

w kontakcie z rodzinami objętymi procedurą Niebieskie Karty.  

 Przyjmowano zgłoszenia o występowaniu przemocy w formie telefonicznej 

i za pośrednictwem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej.  

 Tą samą drogą pracownicy socjalni ustalali aktualną sytuację rodziny i kontaktowali 

się  

z osobami uwikłanymi w przemoc, przekazywali informacje o dostępnych miejscach 

i instytucjach, które udzielają wsparcia za pomocą rozmów telefonicznych 

lub komunikacji elektronicznej.  

 W szczególnych przypadkach, przede wszystkim tam gdzie zagrożone było dobro 

dzieci, pracownicy socjalni kontaktowali się z rodziną osobiście, w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo sanitarne zarówno pracownikom, jak i osobom 

i rodzinom uwikłanym w przemoc. 

 Podkreślić należy fakt, że osoby uwikłane w przemoc, objęte procedurą Niebieskie 

Karty to nie tylko osoby i rodziny korzystające z pomocy finansowej Ośrodka Pomocy 

Społecznej.  

 Ponad 90% procedur prowadzonych jest w rodzinach, które dysponują wysokimi 

dochodami, a ich członkowie mają wyższe wykształcenie.  

 Coraz więcej spraw dotyczy konfliktów okołorozwodowych, okołorozstaniowych, 

gdzie dorośli wikłają w swój konflikt dzieci, które przez to stają się ofiarami przemocy 

ze strony najbliższych. Coraz częściej pojawia się problem alienacji rodzicielskiej. 

Podwyższanie kompetencji oraz zwiększanie efektywności pracy poprzez udział w: 

 szkoleniach: 

- Ochrona danych osobowych w procedurze Niebieskie Karty w warunkach epidemii 

– 2 osoby 

- Pomoc dziecku krzywdzonemu, możliwości działania w okresie epidemii – 2 osoby 

- Komunikacja – porozumienie bez przemocy (NVC) – 6 osoby 

- Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – szkolenie rozpoczęły- 3 osoby 

- Elementy psychiatrii środowiskowej w pracy pracownika socjalnego- 3 osoby 

- Mieszkanie czy instytucja- wyzwania w rozwiązywaniu problemu bezdomności 

ludzi   młodych. Organizator fundacja „Po drugie”.  

 superwizjach grupowych oraz doradztwie eksperckim prowadzonymi przez 

specjalistów pracujących z rodzinami uwikłanymi w przemoc, realizowanymi przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 

w ramach Programu „Doradztwo i superwizje dla członków warszawskich Zespołów 

Interdyscyplinarnych oraz grup roboczych” współfinansowanego przez m. st. 

Warszawa. Początkowo spotkania odbywały się stacjonarnie, później kontynuowano je 

w formie on-line, 

 Superwizjach organizowanych przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno- 

Społecznych i Szkoleń  

 Stażu Mediacyjnego w Komitecie ochrony Praw dziecka – 2 osoby 

 Cykliczne spotkania z Metodykiem pracy socjalnej – wszyscy pracownicy działu 

 konsultacjach z zakresu prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

realizowanych przez Fundację Projekt Starsi 
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 webinarach i wykładach online: 

- Procedura Niebieskiej Karty – jak interweniować? Polskie Towarzystwo 

Suicydologiczne 

- Wybrane aspekty przestępstw seksualnych – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 

- Jak rozpoznać kryzys presuicydalny? Specyfika kontaktu zdalnego - Polskie 

Towarzystwo Suicydologiczne 

- Rozwód oczami dziecka – Stowarzyszenie SKAT 

- Rozwód i alienacja rodzicielska – wykład dla specjalistów - Stowarzyszenie SKAT 

- Co czuje dziecko – świadek przemocy? Niebieska Linia IPZ 

Oferty usług społecznych, dostosowanie do indywidualnych, zmieniających się 

potrzeb mieszkańców. 

W ostatnim czasie zmieniło się zapotrzebowanie na pomoc, o którą ubiegają się osoby 

zgłaszające do Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Coraz rzadziej zwracają się do Ośrodka osoby oczekujące wsparcia finansowego a coraz 

częściej proszą o pomoc ci, którzy nie radzą sobie z różnymi sprawami życiowymi 

i wymagają wsparcia specjalistycznego, fachowej konsultacji czy informacji gdzie mogą 

znaleźć dla siebie pomoc. 

Z tego powodu pojawiła się konieczność rozbudowy usług społecznych ze specjalistami 

w bardzo równych zakresach. 

Usługi społeczne są to usługi skierowane na człowieka. Celem jest kształtowanie 

i wzbogacanie zasobów fizycznych, psychicznych, intelektualnych. 

Z usług oferowanych w Ośrodku mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Dzielnicy Wawer 

bez względu na posiadany dochód 

Do realizacji tego zadania w OPS powołany został Dział Wsparcia Społecznego 

i Projektów. 

W skład Działu wchodzą: 

Wawerski Ośrodek Wsparcia ul. Żegańska 2 c, 

Klub Seniora ul. Błękitna 32 

Zespół projektów, programów i poradnictwa specjalistycznego. 

Zadania Działu: 

 Organizacja i udzielanie pomocy prawnej, pedagogicznej, psychologicznej i innej 

dostosowanej do potrzeb osób doświadczających trudności życiowych 

 Realizacja programów z zakresu pomocy i integracji ze środowiskiem osób i rodzin 

z grup szczególnego ryzyka, 

 Rozwój oferty usług społecznych w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby społeczne 

 Rozpoznanie, diagnoza problemów, ocena i analiza potrzeb osób starszych, 

mieszkańców dzielnicy Wawer. 

 Prowadzenie Klubu Senior + z ofertą usług adekwatną do rozpoznanych potrzeb 

 Realizacja Programu Wawerski Aktywny Sprawny Senior 

 Organizowanie poradnictwa specjalistycznego w zakresie zatrudnienia i bezrobocia, 

niepełnosprawności, osób starszych oraz poradnictwa specjalistów dla klientów 

Ośrodka. 

 Współpraca z powiatowym urzędem pracy. Organizowanie prac społecznie 

użytecznych. 

 Aplikowanie o środki unijne, krajowe i granty na realizację zadań Ośrodka 

i realizowanie projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych, środków 

krajowych i grantów. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Usługi#_blank
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 Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność 

uzupełnia bądź wspiera formy pomocy udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

ad 1. Wawerski Ośrodek Wsparcia 

Ośrodek Pomocy Społecznej w listopadzie 2019 r. otrzymał pomieszczenia 

o łącznej powierzchni 106m2 przy ul. Żegańskiej 2c po przychodni publicznej, 

w ramach własnych środków wyremontował i urządził lokal. 

Wawerski Ośrodek Wsparcia został otwarty 01.03.2020r. Niestety z powodu 

pandemii SARS COVID 19 został zamknięty 13.03.2020r., Ponownie WOW swoją 

działalność wznowił od 01.06.2020r 

Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 

zobowiązany jest do udzielania wsparcia mieszkańcom dzielnicy w rozwiązywaniu 

ich problemów niezależnie od sytuacji dochodowej. 

Wychodząc naprzeciw pogłębiającym się problemom społecznym mieszkańców 

Dzielnicy Wawer, OPS wprowadza do swojej oferty świadczenie usług społecznych 

i tym samym organizuje je w formie wsparcia powszechnego,tj. bez względu 

na dochód. 

Uruchomienie Wawerskiego Ośrodka Wsparcia wiąże się ze zwiększeniem 

i uproszczeniem dostępności usług do ogółu mieszkańców. Wiąże się także 

z nowymi zadaniami wynikającymi z konkretnego zapotrzebowania mieszkańców 

oraz instytucji tj, szkół , przedszkoli, żłobków. 

Konieczne staje się szerszego wspierania rodziny w rozwiązywaniu 

jej problemów, ale także istnieje konieczność skoordynowania i zintegrowania 

działań w dzielnicy podejmowanych przez różne podmioty. 

Obecnie na terenie Dzielnicy Wawer nie ma  instytucji, która w sposób 

kompleksowy oferowałaby  interdyscyplinarną pomoc w rozwiązaniu problemów. 

Pomimo widocznej poprawy sytuacji ekonomicznej rodzin, obserwuje się 

pogłębiające się w rodzinach problemy: bezradność w sprawach opiekuńczo- 

wychowawczych, zaburzenia o podłożu psychicznym, nieumiejętność 

funkcjonowania w społeczeństwie, uzależnienie od alkoholu, narkotyków i innych 

substancji psychoaktywnych, przemoc,  

Narasta problem rodzin opiekujących się osobami starszymi 

i niepełnosprawnymi.  

20 proc. mieszkańców Wawra to osoby powyżej 60. roku życia. To grupa społeczna 

wymagająca opieki specjalistycznej z uwagi na choroby i niepełnosprawności. 

Partnerzy WOW. 

 Urząd Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia oraz 

Wydział Oświaty. 

 Centrum Alzheimera ul. Al. Wilanowska 

 Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ul. Włókiennicza 54. 

 Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna ul. Żegańska. 

 Szkoły, przedszkola, żłobki. 

 Organizacje pozarządowe: 

 Fundacja Wsparcie  

 Fundacja Przystań 

 Fundacja POLAND 21C  

 i inne. 
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Do WOW może zgłosić się: 

 każda osoba, która znalazła się w sytuacji kryzysowej, bez względu na dochód, 

bezpłatnie 

 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 19.00. 

 niektóre działania we współpracy z organizacjami pozarządowymi odbywają się 

również w weekendy. 

Główne zadania to: informowanie, edukowanie, konsultowanie i wspieranie rodzin, osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Oferta kierowana jest do osób: 

 bezrobotnych, 

 uzależnionych, 

 doznających przemocy, 

 niepełnosprawnych oraz pracodawców osób niepełnosprawnych, 

 z chorobami otępiennymi oraz ich opiekunów, 

 rodzin i dzieci, 

 innych osób, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. 

Formy realizacji: 

1. Poradnictwo indywidualne 

 Psycholog udzielał wsparcia dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w zakresie 

wspierania kompetencji wychowawczych i rodzicielskich w sytuacji trudności 

rodzinnych, zaburzeń psychicznych, trudności z funkcjonowaniem w szkole czy 

grupie rówieśniczej. 

Rezultat- przeprowadzono 175 konsultacji, w tym 10 z pracownikami placówek 

oświatowych. 

 Prawnik - konsultacje w zakresie prawa rodzinnego, spadkowego, karnego i spraw 

dotyczących przemocy w rodzinie. 

Rezultat: Przeprowadzono 66 konsultacji. 

 Pedagog specjalny - konsultacje w zakresie wspierania dzieci z deficytami 

rozwojowymi i ich rodzin, organizacja kształcenia specjalnego i pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej na terenie placówek oświatowych, mediacje, 

metod i form pracy terapeutycznej, organizacji wsparcia terapeutycznego, wczesnej 

diagnostyki zaburzeń rozwoju dziecka.  

Rezultat: Przeprowadzono 13 konsultacji i 1 sprawę mediacyjną rodziny 

z placówką przedszkolną. 

 Mediacje dla osób w konflikcie okołorozwodowym, ustalenie planów 

wychowawczych  i pomoc w wypracowaniu porozumienia chroniącego więzi 

rodzinne. 

Rezultat: Odbyło się 14 spotkań mediacyjnych z 3 rodzinami. 

 Specjalista Pracy socjalnej udzielał informacji o przysługujących świadczeniach 

i dostępnych formach pomocy oraz w zakresie dofinansowań PFRON, informacja 

o ulgach i uprawnieniach oraz miejscach świadczących pomoc.  

Rezultat: Odbyło się 20 takich konsultacji. 

 Doradca zawodowy – coach 

Rezultat: przeprowadził 10 konsultacji z osobami, które mają trudności 

z odnalezieniem się na rynku pracy. 

 Specjalista pracy socjalnej  

Rezultat: pracował z 6 rodzinami metodą Terapii Skoncentrowanej 

na Rozwiązaniach (TSR) 
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 Konsultant ds. uzależnień przeprowadził  

Rezultat:42 konsultacje indywidualne 

1. Zajęcia grupowe: 

 Odbyły się 3 edycje warsztatów dla ojców „Moc Ojca”.  Podczas warsztatów 

ojcowie mogli wzmocnić swoje zasoby rodzicielskie, zdobyć umiejętności 

niezbędne w budowaniu prawidłowych relacji z dziećmi, zdobyć wiedzę na temat 

norm i trudności rozwojowych. Atutem warsztatów był fakt iż prowadzone były 

przez mężczyznę. 

Rezultat:w zajęciach wzięło udział 32 panów. 

2. Programy realizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi i instytucjami: 

Projekt „Wawerska Przystań”  

W okresie 18.11.2020r. - 18.12.2020r. kontynuowany był program przez 

Fundację Przystań w ramach którego 2 razy w tygodniu prowadzone były zajęcia 

socjoterapii dla dzieci w wieku 9 - 12 lat w trybie on-line oraz 2 spotkania 

dla rodziców również on-line.  

Rezultat: Projektem objętych było 16 mieszkańców Dzielnicy Wawer w tym 

8 dzieci i 8 osób dorosłych. 

Zajęcia socjoterapeutyczne rozwijają kompetencje społeczne dzieci i młodzieży, 

przy jednoczesnej pracy warsztatowej z ich rodzicami nad kompetencjami 

rodzicielskimi oraz umiejętnościami budowania satysfakcjonujących relacji 

z dziećmi, jako również działania profilaktyczne dla ochrony zdrowia 

psychicznego.  

Zajęcia dla osób z chorobą otępienną oraz ich opiekunów 

Fundacja Wsparcie w ramach Wawerskiego Ośrodka Wsparcia prowadzi zajęcia, 

których celem była pomoc i wsparcie dla osób cierpiących z powodu choroby 

Alzheimera i innych zespołów otępiennych oraz ich rodzin i opiekunów.  

Celem tych zajęć było udzielanie wsparcia psychologicznego i edukacyjnego 

rodzinom osób chorych, udzielaniu wsparcia i pomocy terapeutycznej osobom 

chorym, dostarczaniu wsparcia informacyjnego. 

Rezultat: 

Zajęcia odbywały się w dwóch formach: 

1) Terapia zajęciowa w ilości 147 godzin dla 10 osób. Zajęcia miały 

charakter terapeutyczny i zawierały w sobie elementy treningu 

umiejętności poznawczych, orientacji w przestrzeni i rzeczywistości, 

terapii wspierającej (reminiscencyjnej, psychomotorycznej i zajęciowej), 

muzykoterapii oraz animacji czasu wolnego dostosowanej 

do indywidualnych możliwości chorego. Z uwagi na okres pandemii oraz 

większe ryzyko zakażeniem się COVID zajęcia odbywały się on-line 

z instruktażem przez telefon, SKYPE. Terapeuci dostarczali materiały 

do pracy w domu wraz z instruktażem. 

2) Psychoedukacyjna Grupa Wsparcia dla rodzin i opiekunów osób 

cierpiących na chorobę Alzheimera i inne zespoły otępienne:  

3) W czasie realizacji działania zostało przeprowadzonych 30 dni 

Psychoedukacyjnej Grupy Wsparcia w ilości 73,5 godziny dla 13 osób. 

Grupa wsparcia odbywała się przez telefon i SKYPE oraz odbywało się 

indywidualne wsparcia w siedzibie WOW. 

Nowy projekt-przygotowanie do partnerstwa. 
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„Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: 

systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Wawer  

POWER (projekt wdrożeniowy). 

W maju 2020r. rozpoczęły się rozmowy dotyczące zawiązania partnerstwa w celu 

realizacji projektu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego” 

Liderem projektu i głównym Beneficjentem jest Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie, a partnerami Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia 

Dziecka”, OPS Wawer . Planowany czas realizacji to 01.02.2021r. – 30.06.2023r.  

Celem projektu jest przygotowanie indywidualnego planu wdrażania ŚCZP dla 

dzieci i młodzieży (uwzględniając specyfikę dzielnic) oraz realizacja ww. modelu, 

w tym profilaktyki selektywnej – czyli ukierunkowanej na jednostki i grupy 

zwiększonego ryzyka. Odbiorcami będą: 

 dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym 

i obowiązkiem nauki, uczniowie szkół ponadpodstawowych; 

 ze względu na to, iż dzieci i młodzież są niepełnoletni to projektem objęci 

zostaną też ich rodzice/opiekunowie oraz podmioty wchodzące w skład sieci 

wsparcia – czyli pracownicy jednostek oświatowych, oparcia społecznego, 

administracji i służb publicznych; 

 pełnoletni uczniowie objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, 

uczniowie szkół ponadpodstawowych, max. do 21 roku życia; 

Działania w projekcie: 

Dopracowanie modelu środowiskowego centrum zdrowia psychicznego 

dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem doświadczeń płynących z etapu 

testowania i specyfiki lokalnej, w której będzie realizowany projekt, 

Opracowanie indywidualnego planu wdrażania modelu środowiskowego 

centrum zdrowia psychicznego w danej lokalizacji, z uwzględnieniem 

aspektów związanych z funkcjonowaniem centrum po zakończeniu projektu, 

Realizacja zintegrowanych usług medycznych, społecznych oraz profilaktyki, 

zgodnie z modelem. 

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej: 

 utworzenie i realizacja zadań Zespołu Pierwszego Kontaktu (zatrudniającego 

2 psychologów) 

 opracowywanie wstępnej diagnozy w środowisku i kierowanie do psychologa 

lub psychiatry w celu objęcia specjalistycznym wsparciem. 

Projekty realizowane w WOW: 

Sieć Współpracy Wawer - Współpraca z placówkami oświatowymi, z pedagogami 

i psychologami szkolnymi –  

 Cel: Nawiązanie kontaktu z placówkami oświatowymi, prowadzenie działań 

edukacyjnych, szkoleniowych, informacyjnych jak również zawiązanie grupy 

wsparcia i wymiany doświadczeń w różnych sytuacjach dotyczących dzieci 

i młodzieży. 

 Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu od przygotowania ankiet 

zgłoszeniowych on-line, które następnie za pośrednictwem Wydziału Oświaty 

w Urzędzie Miasta dzielnicy Wawer zostały rozesłane do pedagogów i 

psychologów pracujących w wawerskich szkołach.  

 Do sieci współpracy zgłosiło się  30 specjalistów z 14 szkół wawerskich (XXV LO, 

XXVI LO, SP 76, SP 86, SP 109, SP 124, SP 128, SP 138, SP 140, SP 195, SP 204, 

SP 216, SP 218, Przedszkole 437).  
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W ramach Sieci współpracy odbyły się: 

1. Szkolenie p.t. Profilaktyka uzależnień w praktycznej pracy pedagoga (czyli 

o uzależnieniu chemicznym i behawioralnym, interwencji profilaktycznej 

i dobrych praktykach), które poprowadziła Prezes Fundacji Rozwoju Osobistego 

PRZYSTAŃ. Udział wzięło udział 16 osób. 

Szkolenie p.t. Przemoc wobec dziecka cz. 1 – diagnoza przemocy, rozmowa 

z dzieckiem po ujawieniu przemocy/w przypadku jej podejrzewania, dalszy 

kontakt  

z dzieckiem (z uwzględnieniem sytuacji epidemii) oraz Przemoc wobec dziecka 

cz. 2 – możliwości działania szkoły w przypadku ujawnienia przemocy, kontakt 

z rodzicami, praca w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. Szkolenie odbyło 

się we współpracy ze Stowarzyszeniem Niebieska Linia dla 16 osób 

Od września do grudnia 2020 r. odbyło się 7 spotkań w ramach Sieci Współpracy 

WAWER (włączając w to szkolenia). Uczestniczyło w nich w sumie  27 osób 

z 13 szkół. Przez cały okres trwania projektu byliśmy w stałym kontakcie 

mailowym oraz telefonicznym z uczestnikami. Prowadziliśmy również 

indywidualne konsultacje telefoniczne w związku z trudnymi sytuacjami 

uczniów i ich rodzin. Specjaliści kierowali również rodziców uczniów na 

konsultacje do Wawerskiego Ośrodka Wsparcia do psycholog - koordynatorki 

projektu Sieć Współpracy WAWER.  

Wawerski Ośrodek Wsparcia w ramach współpracy z organizacjami 

i instytucjami udostępniał pomieszczenia na: 

1. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w ramach współpracy z Wydziałem Spraw 

Społecznych i Świadczeń. W PIK konsultacji udzielali: psycholog, prawnik 

i terapeuta. Oferta PIK uzupełniała ofertę WOW, tym bardziej, 

że zapotrzebowanie na usługi prawnika i psychologa stale rosły. 

Psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych w ramach współpracy 

ze Specjalistyczną Poradnią Rodzinną. 

Mitingi AA. 

Bezpłatne poradnictwo obywatelskie Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej 

CIS Doradca udzielał porad telefonicznych osobom, które znalazły się w trudnej 

sytuacji życiowej i same nie potrafią znaleźć odpowiednich rozwiązań. Doradca 

obywatelski analizował sytuację życiową osoby potrzebującej wsparcia, pomagał 

w dotarciu do źródeł jej problemu, ustala z nią priorytety i kolejność działań, 

wskazuje możliwe rozwiązania i ich konsekwencje. W razie potrzeby doradca 

wspólnie z zainteresowanym sporządzał plan działania oraz deklarował chęć 

pomocy przy jego realizacji. Osoba uprawniona do bezpłatnej porady 

samodzielnie podejmowała decyzję co do wyboru jednej ze wskazanych ścieżek. 

Prowadzi ma to do podniesienia świadomości prawnej obywateli. Poznają oni 

swoje prawa i obowiązki. Zaczynają także rozumieć konsekwencje dokonanych 

wyborów i decyzji. Najczęściej udzielane były porady w zakresie: spraw 

mieszkaniowych, zadłużeń, upadłości konsumenckiej, prawa rodzinnego i 

zabezpieczenia społecznego. Bezpłatne poradnictwo prawne finansowane ze 

środków miasta – nie zostało decyzją miasta uruchomione w 2020 z uwagi na 

pandemię. 
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Rezultaty 

W 2021 roku do Wawerskiego Ośrodka zgłosiło się 425 osób, które skorzystały 

ze specjalistycznego wsparcia. 

Zapotrzebowanie na usługi społeczne stale wzrasta i jest związane głównie 

z sytuacją pandemii w jakiej znaleźli się wszyscy 

Pandemia spowodowała izolację społeczną, której skutki są bardzo ciężkie i wiążą 

się z nasileniem się konfliktów domowych, w tym również zachowań o charakterze 

przemocowym, zwiększenia się zaburzeń psychicznych wśród dorosłych oraz dzieci 

i młodzieży, w tym zaburzeń depresyjnych, lękowych.  

W 2020r. WOW pracował przez większość czasu zdalnie-udzielając wsparcia on-

line, przez telefon lub za pośrednictwem TEAMS i SKYPE. Mimo takiej formy 

zapotrzebowanie na usługi było bardzo duże i stale rosło. 

Klub Seniora  

Usługi dla seniorów aktywnych są realizowane poprzez dwa programy: 

1. Senior + 

„Wawerski Aktywny Sprawny Senior 2016 rok”: 

Senior +  

 W ramach Porozumienia Nr 36/MII/2020 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Wawer  

w 2020 roku  po raz kolejny otrzymał dofinansowanie do Modułu II –„Zapewnienie 

funkcjonowania placówki Senior +” 

 Projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 dla osób 

po 60 roku życia nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących dzielnicę Wawer. 

 Cel projektu: Poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia 

się poprzez aktywność społeczną 

 Uczestnicy projektu: seniorzy 60+, nieaktywni zawodowo, mieszkańcy Dzielnicy 

Wawer 

 Liczba uczestników: Projekt skierowany był do 50 osób. 

 Całkowity koszt projektu wynosił 150 000 zł, kwota dofinansowania: 60 000 zł, wkład 

własny: 90 000 zł. 

 W celu zapobiegania zakażeniom SARS-CoV-2 od połowy marca do 1 czerwca 2020r. 

zajęcia w Klubie Senior + zostały zawieszone.  

 Od 1 czerwca wróciliśmy do zajęć w tzw. reżimie sanitarnym. Wszelkie zasady 

korzystania z Klubu Senior + zostały przedstawione w Instrukcji dotyczącej 

funkcjonowania Klubu Seniora.  

 Kolejne zawieszenie zajęć nastąpiło na początku października 2020r. spowodowane 

było to dużym wzrostem zachorowań w całym kraju. 

Zajęcia w Klubie Senior+ : W ramach Klubu Senior + w 2020 roku prowadzone były 

zajęcia: 

ruchowe  

zajęcia manualne  

zajęcia logiczne.  

kulturalne i edukacyjne 
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Zajęcia ruchowe: 

Gimnastyka dla seniorów, min. fitball, zdrowy kręgosłup, ćw. ogólnokondycyjne, 

pilaste, grunt to dobra równowaga – w zajęcia w ciągu całego roku skorzystało ponad 192 

osoby, z czego podpisów na listach obecności było 2423.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia wytrzymałościowe Nordic Walking – raz w tygodniu dla grupy 15 osób.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia „Taniec w kręgu” -  dwa razy  w tygodniu dla 25 osobowej grupy, a w reżimie 

sanitarnym dwie grupy po 10 osób   

Karnety na pływalnię – karnety zakupione dla 109 osób do indywidualnego 

wykorzystania.  

Taniec orientalny – w zajęciach uczestniczyło 10 osób.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samoobrona dla Seniora – w zajęciach uczestniczyło 20 seniorów w dwóch grupach.  

Joga dla Seniora – organizowana była dla dwóch grup, uczestniczyło w nich po 20 

osób, w reżimie sanitarnych grupy do 10 osób.  
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Zajęcia manualne: 

 Warsztaty ceramiczne – organizowane raz w tygodniu dla grupy 10 osób.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Warsztaty florystyczne – organizowane 2 razy w miesiącu dla grupy 15 osób. 

W reżimie sanitarnym grupy liczyły po 10 osób.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malarstwo – od podstaw nauka malarstwa, od postrzegania perspektywy po zabawę 

kolorami, uczestniczyło w nich 12 osób.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Decoupage – zajęcia manualne, artystyczne organizowane dla grupy – 40 osób.  

 Rękodzieło artystyczne – malowanie na szkle –uczestniczyły w nich 38 osoby.  

 Warsztaty techniczne – plastyczne „coś z niczego”, kreatywne zajęcia pobudzające 

twórcze myślenie, uczestniczyło w nich 15 osób 
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W okresie od października do grudnia 2020r.warsztaty plastyczne obywały się 

w formie zdalnej on-line - zamieszczanie zdjęć instruktażowych oraz filmów 

z propozycją zajęć.  

Seniorzy dokumentowali wykonane prace przesyłając zdjęcia prac. W ciągu całego 

roku Seniorzy bardzo uaktywnili się z samodzielnym tworzeniem prac artystycznych. 

Zajęcia logiczne: 

 Logika jest super - Zajęcia prowadzone 2 razy w tygodniu dla grupy 15 osób.  

 Zespołowy zawrót głowy - realizowane 2 razy w tygodniu dla grypy 15 osób. 

 Brydż – spotkania odbywały się do 11 marca 2020r. Ze względu na pandemię 

zajęcia zawieszone. Od stycznia do 11 marca w spotkaniach uczestniczyło w nim 

12 osób.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia kulturalne i edukacyjne:  

 Vouchery do kina – od stycznia do grudnia 2020r. zostało zakupione ponad 100 

voucherów do indywidualnego korzystania z oferty Klubokawiarnia w Falenicy. 

Seniorzy mimo pandemii chętnie korzystali z tych wejściówek.  

 Vouchery do Muzeum – zostało zakupione ponad 150 biletów do indywidualnego 

korzystania, oczywiście z zachowaniem wszelkich nakazów i obostrzeń w związku 

z SARS-CoV-2.  

Realizacja programu Wawerski Aktywny Sprawny Senior 2016 rok”: 

 Klub Seniora „Wawerski Aktywny Sprawny Senior 2016 rok” funkcjonuje już piąty 

rok. Głównym celem programu: jest przeciwdziałanie osamotnieniu i depresji oraz 

poprawienie kondycji psychofizycznej uczestników. 

 Klub Seniora w 2020 r. prowadził zajęcia w dwóch lokalizacjach: 

 w budynku przy ul. Błękitnej 32 na II piętrze. - 275 seniorów 

 w Kulturotece przy ul. Powojowej 2 we współpracy z Wawerskim Centrum Kultury 

i Publiczną Biblioteką w Wawrze. Zajęcia, które się tu odbywały to: gimnastyka, 

taniec w kręgu, logika jest super, zajęcia manualne, kurs pierwszej pomocy 

przedmedycznej, kurs komputerowy. Tutaj w zajęciach uczestniczyło 120 osób. 
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W dniu 24 stycznia 2020r. Klub Seniora odwiedził Prezydent Warszawy Pan Rafał 

Trzaskowski. Był czas na rozmowę, na uśmiech. Seniorzy opowiedzieli o swojej obecności 

w Klubie i tym co dają im zajęcia organizowane przez Klub. Atmosfera była podniosła 

ale jednocześnie bardzo miła i rodzinna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca z organizacjami i instytucjami: 

 W dniu 18 maja 2020 w ramach współpracy z ZHP Wawer 100 sztuk maseczek trafiło 

do Seniorów Klubu Seniora + Wawer. Maseczki rozwozili Harcerki i harcerze z Hufca 

ZHP Wawer, Skauci Europy z Wawra, wolontariusze z Wawerskiego Wolontariatu 

Bibliotecznego oraz mieszkańcy dzielnicy Wawer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20.01.2020 W ramach spontanicznej akcji Seniorzy Seniorom: „Zróbmy coś dobrego” 

seniorzy wykonali ozdoby na bal karnawałowy dla podopiecznych Zakładu 

Opiekuńczo – Leczniczego ul .Olchy 8. Ogromną radość sprawiło nam przekazania 

własnoręcznie wykonanych ozdób: lampiony oraz kotyliony na rękę. W akcję 

włączyło się 15 seniorów. 

 Pierwsza pomoc przedmedyczna – zajęcia odbywały się regularnie raz w tygodniu, 

organizowane były we współpracy z Biblioteką Wawer, uczestniczyło w nich 15 osób. 

Od 11 marca 2020r. zostały one zawieszone z powodu pandemii.  
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 W ramach współpracy z Biblioteką Publiczną odbył się kurs komputerowy dla grupy 

6 osób mający na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych 

 Ze względu na obostrzenia w 2020 roku nie odbyły się międzypokoleniowe warsztaty. 

Jednakże z okazji Dnia Seniora otrzymaliśmy  pozdrowienia oraz urocze laurki od III 

Grupy Przedszkolaków oraz Pań Przedszkolanek z Przedszkola im. Pluszowego Misia 

nr 264 w Warszawie. 

 Współpraca z Fundacją Święty Mikołaj dla Seniora - Inicjatywa „Święty Mikołaj 

dla Seniora” organizowana była  po raz 3, natomiast Ośrodek Pomocy Społecznej 

Wawer uczestniczył w niej pierwszy raz. W ramach projektu, seniorzy, mieszkańcy 

Dzielnicy Wawer odręcznie napisali listy do św. Mikołaja, w których zawarli swoje 

marzenia czy też przyziemne prośby o rzeczy najpotrzebniejsze. W inicjatywie wzięło 

udział 20 seniorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paczki i świąteczne dla uczestników Klubu Senior + - w ramach spotkania 

świątecznego, którego organizacja nie była możliwa w tradycyjny sposób, zostały 

zakupione artykuły spożywcze i przekazane w ramach paczek świątecznych 

60 seniorom, uczestnikom Klubu Senior +.  

Miejsce przyjazne seniorom 

 W 2020 roku Ośrodek wraz z Klubem Seniora w ramach konkursu otrzymał certyfikat 

Miejsce Przyjazne Seniorom w kategorii zdrowie i pomoc społeczna. Organizatorami 

konkursu są: Warszawska Rada Seniorów, dzielnicowe rady seniorów oraz Miasto 

Stołeczne Warszawa. Ze strony Miasta konkurs realizuje Biuro Pomocy i Projektów 

Społecznych, Zespół Realizacji Polityki Senioralnej. 
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Rezultaty 

1. Od 12 października Klub Senior + rozpoczął prowadzenie warsztatów w formie 

on line. Udało nam się przenieść większość zajęć do rzeczywistości wirtualnej. 

Dodatkowo wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych seniorów, 

instruktorzy przygotowywali materiały dla nich do samodzielnego wykonania 

w domu, według instrukcji osoby prowadzącej zajęcia. 

2. Rok 2020 był trudnym rokiem z uwagi na pandemię. Wszystkie dodatkowe 

działania jakie były zaplanowane, musiały ulec weryfikacji i zmianie. Nie udało 

nam się spotkać wspólnie przy wigilijnym stole z okazji Świat Bożego 

Narodzenia, nie mogliśmy wspólnie świętować andrzejek ani wyjechać 

na wycieczkę. Co nie zmieniło faktu, że seniorzy z Klubu Senior + są cały czas 

aktywni i czekają na powrót do zajęć.  

3. 2020r. dla Klubu Seniora był rokiem bardzo trudnym. Zajęcia odbywały się 

w reżimie sanitarnym, w ograniczonej ilości zajęć i liczby uczestników lub 

odbywały się on-line. Klub funkcjonował zgodnie z wytycznymi wojewody oraz 

regulaminem ustalonym na ten czas, który mówił o zasadach bezpieczeństwa 

obowiązujących w Klubie, tak aby pracownicy i uczestnicy czuli się w nim 

dobrze i nie obawiali o swoje zdrowie. 

4. Wielu seniorów poczuło się źle z powodu izolacji, niemożliwości uczestniczenia 

w życiu społecznym i korzystania z zajęć w klubie. Znaczna część seniorów 

borykała się ze stanami depresyjnymi i lękami i wielu z nich czuło się 

samotnych. Z tego powodu Ośrodek zdecydował się na uruchomienie telefonu 

do psychologa jeden dzień w tygodniu. Seniorzy chętnie z niego korzystali. 

Zespół projektów, programów i poradnictwa specjalistycznego 

Realizacja projektu ,,Kompetentny pracownik-skuteczna pomoc,, finansowanego 

ze środków EFS. 

 Koordynator czuwał nad poprawnością realizacji projektu, przygotowywał 

rozliczenia finansowe sprawozdania. 

 W okresie od 23.11.2020 r. do 25.11.2020 została w projekcie przeprowadzona 

kontrola   przez IDIPSUM Sp. z o. o na rzecz Departamentu Wdrażania 

Europejskiego Funduszu Społecznego – Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.5. 

skuteczna pomoc społeczna. Kontrola nie stwierdziła uchybień 

ani nieprawidłowości w realizowanym projekcie. Brak zaleceń. 

 W 2020 r. bazując na dobrych praktykach z lat poprzednich, Ośrodek nawiązał 

kontakt z hotelem IBIS celem podpisania porozumienia dot. zapewnienia miejsc 

noclegowych wraz z wyżywieniem dla ewentualnych pogorzelców, gdyby nastąpiły 

zdarzenia losowe w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Kierownictwo hotelu 

tłumacząc się pandemią, obostrzeniami rządowymi tj. niedostępnością hoteli 

i restauracji dla obywateli nie mogło podpisać takiego porozumienia bez zgody 

Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

 Za pośrednictwem Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Dzielnicy Wawer udało się sprawę szybko i pomyślnie załatwić. Hotel Ibis przy 

ul. Ostrobramskiej 36 został wytypowany na okres od 24 grudnia 2020 

do 2 stycznia 2021 jako obiekt planowany do wykorzystania na potrzeby ewakuacji 

doraźnej w celu zapewnienia zakwaterowania dla osób poszkodowanych 

w zdarzeniach losowych.W tym okresie nie nastąpiły jednak żadne zdarzenia 

losowe wymagające ewakuacji i zakwaterowania poszkodowanych osób. 
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Projekt „Szkółki S.O.S.” 

 Od listopada 2018 r z inicjatywy pracowników socjalnych działa Projekt ”Szkółka 

S.O.S”w ramach działań wolontariatu, którego celem jest nadrobienie braków 

szkolnych dzieci i wyrównywanie szans edukacyjnych. Zajęcia odbywały się raz 

w tygodniu na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer po godzinach 

pracy pracowników. 

 W 2020r uczestniczyło w zajęciach 23 dzieci a pracownicy pozyskali 

do współpracy 20 wolontariuszy. Zajęcia odbywały się tylko w pierwszym kwartale 

2020 roku, ponieważ pandemia wirusa Covid-19 uniemożliwiła po 23 marca dalszą 

naukę. Było bardzo duże zainteresowanie taką formą pomocy i z pewnością 

skorzystałoby więcej dzieci, tym bardziej, że dzieci polubiły miejsce. Pokoje 

biurowe pracowników Ośrodka dla dzieci naszych podopiecznych były niezwykle 

przyjaznym miejscem do nauki. 

 Nadmienić należy , iż w 2020 r Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał ze Szkołą 

Podstawową nr 218 przy ul. Kajki 80/82 Porozumienie w zakresie pomocy 

wolontariusza na rzecz uczniów pochodzenia ukraińskiego. Wolontariuszka 

skierowana przez nasz Ośrodek na terenie Szkoły prowadziła dodatkowe zajęcia 

z języka polskiego dla 6 dzieci ukraińskich.  Zajęcia te również odbywały się 

tylko w I kwartale roku, ponieważ  z powodu pandemii Szkoły przeszły na pracę 

zdalną.  

 Jeden wolontariusz dojeżdżał do miejsca zamieszkania uczennicy, która z powodu 

przewlekłej choroby nie mogła wychodzić z domu i pomagał jej w matematyce. 

Zajęcia kontynuował także w okresie pandemii. 

 Podobnie jak w roku poprzednim zgłosił się sponsor,  który wraz ze swoimi 

współpracownikami z firmy zaoferował ufundowanie paczek dla uczestników zajęć 

edukacyjnych na Mikołajki. Dzieci napisały listy do Mikołaja. Każde marzenie 

zostało spełnione. 

Sponsorzy ufundowali 28 paczek, Ośrodek 27  paczek i obdarowano 55 dzieci 

(23 ze Szkółki S.O.S oraz ich rodzeństwo).  

 Obok tych działań Sponsorzy ufundowali 5 nowych rowerów . Przekazane zostały 

4 dzieci oraz 1 osobie niepełnosprawnej. Nowe piękne rowery były spełnieniem 

marzeń. 

Pomoc osobom bezrobotnym. 

Realizacja Programu Prace Społecznie Użyteczne w ramach środków własnych oraz przy 

refundacji z Funduszu Pracy. 

 W dniu 28 lutego 2020r. pomiędzy Urzędem Pracy m.st. Warszawy a Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zostało podpisane 

Porozumienie Nr 6/2020 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych na 

terenie dzielnicy dla 11 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Na podstawie 

powyższego porozumienia Prace były realizowane od marca do października 2020r. 

i refundowane przez Urząd Pracy w 60% ze środków  Funduszu Pracy, natomiast 

w listopadzie i grudniu 2020r. całość wypłacanych kwot była finansowana ze 

środków własnych OPS.  

Na podstawie porozumienia:  

 z osobami skierowanymi do udziału w Programie pracownicy socjalni pracujący 

w Ośrodku podpisywali kontrakty socjalne na udział w pracach, dzięki którym 

osoby bezrobotne otrzymały bezpłatnie imienną kartę miejską uprawniającą 

do przejazdów komunikacją miejską; 
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 Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał (zgodnie z obowiązującymi przepisami) 

do maja 2020r. kwotę 8,50 zł, a od czerwca 2020r. 8,70 zł. za godzinę 

wykonywania prac przez osobę bezrobotną (czyli po przepracowaniu 40 godzin 

miesięcznie było to najpierw 340 zł. później 348 zł.), świadczenie nie 

przysługiwało za okres nie wykonywania pracy, w tym za okres 

udokumentowanej niezdolności do pracy. 

 Zaplanowano 11 miejsc pracy w placówkach na terenie dzielnicy, w których osoby 

bezrobotne miały znaleźć zatrudnienie. Były to:  

- Szkoła Podstawowa Nr 140, ul. Wilgi 19 – 2 osoby; 

- Jadłodajnia dla ubogich i bezdomnych prowadzona przy Ośrodku 

Socjoterapeutycznym Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo, 

ul. Azaliowa 17 – 2 osoby; 

- Szkoła Podstawowa Nr 218 ul. M. Kajki 80/82 – 2 osoby; 

- Szkoła Podstawowa Nr 195, ul. Króla Maciusia 5 – 2 osoby; 

- Dom Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1 – 2 osoby; 

- Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Włókiennicza 

54 – 1 osoba. 

 Uczestnicy :do udziału w programie prac społecznie użytecznych pracownicy 

socjalni skierowali w sumie 11 osób, jednak w ramach programu podjęło pracę 

jedynie 5 osób, powodem tego był lock down ogłoszony w marcu, praktycznie 

zaraz po rozpoczęciu programu, ze względu na panującą pandemię wirusa COVID-

19 i to, że większość placówek, w których miały być wykonywane prace „zamknęła 

się” na osoby z zewnątrz. Prace odbywały się w: 

- Szkole Podstawowej Nr 140, ul. Wilgi 19 – 1 osoba; 

- Jadłodajni dla ubogich i bezdomnych prowadzonej przy Ośrodku 

Socjoterapeutycznym Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo, 

ul. Azaliowa 17 – 1 osoba; 

- Szkole Podstawowej Nr 218 ul. M. Kajki 80/82 – 1 osoba; 

- Szkole Podstawowej Nr 195, ul. Króla Maciusia 5 – 1 osoba; 

 Rezultat osoby bezrobotne przez 10 miesięcy przepracowały w sumie 1.118 godzin; 

 

Dodatkowe usługi realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

Dzielnicowy Zespół Warszawa Wspiera 

 System wsparcia działa w każdej z dzielnic Warszawy. Na terenie dzielnicy 

działanie systemu koordynuje Dzielnicowy Zespół „Warszawa Wspiera”. 

W dzielnicy Wawer członkami Zespołu Wsparcia są pracownicy Urzędu Dzielnicy 

oraz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer. 

 Rolą Zespołu jest gromadzenie informacji na temat potrzeb konkretnych osób 

i organizowanie dla nich wsparcia przy wykorzystaniu różnych zasobów. 

 Głównym powodem utworzenie Systemu Wsparcia „Warszawa Wspiera jest pomoc 

osobom pozostającym w przymusowej kwarantannie oraz pomoc mieszkańcom 

pozostającym  

w dobrowolnej izolacji lub potrzebujących wsparcia w związku z  COVID-19. 

 Odbiorcami działań zespołu są: osoby, nie objęte kwarantanną, zgłaszające się pod 

numer tel. 19115, które zdecydowały się pozostać w domach z uwagi na swój wiek 

albo inne czynniki ryzyka. Cześć z nich nie ma zapewnionej opieki rodziny, 

znajomych lub sąsiadów i potrzebuje wsparcia.  
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 Cel: organizowanie i realizowanie działań wspierających mieszkańców dzielnicy, 

w szczególności tych, którzy są najbardziej narażeni na rozwinięcie ciężkiej postaci 

choroby COVID-19. Głównym celem działań Zespołu było i jest umożliwienie 

takim osobom pozostania w miejscu zamieszkania. 

Działania zespołu: 

 Zespół wypełniał zadania przede wszystkim zapewniając tym osobom pomoc 

w robieniu zakupów, wynoszeniu śmieci, wyprowadzaniu zwierząt domowych oraz 

ewentualnych innych zadaniach, które powodowałyby konieczność wyjścia 

z domu. 

 Zespół przed wszystkim współpracuje z organizacjami pozarządowymi, którzy 

zapewniają wsparcie wolontariuszy, między innymi: ZHP, ZHR, Fundacja „Radość 

z Pomagania”, Drużyna Warsaw Mets, Fundacja Poland 21C, „Razem Dla Wawra”. 

Wolontariat: 

Od marca 2020r. do września 2020r. z Dzielnicowym Zespołem współpracowało 

65 wolontariuszy.  

W ramach programu pomoc swoją oferowali wolontariusze: 

 Od września 2020r. do grudnia 2020r. 22 wolontariuszy.  

 Z pomocy wolontariuszy w robieniu zakupów raz w tygodniu, wykupieniu leków 

i wyprowadzaniu zwierząt na spacery skorzystały od marca 2020r. do grudnia 

2020r. 74 osoby.  

 W ramach Dzielnicowego Zespołu zorganizowana została pomoc w formie paczek 

dla osób, które dotknęła pandemia: 

 W celu wsparcia osób/rodzin Dzielnicowe Zespołu Wsparcia miały możliwość 

wsparcia w postaci racji żywnościowych. Z pomocy mogły korzystać zarówno 

osoby będące klientami Ośrodka Pomocy Społecznej jak również osoby, które 

ze względu na stan pandemii znalazły się w trudnej sytuacji.  

 W 2020r. przekazano 440 racji żywnościowych.  

 Dodatkowo, współpraca z Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej, Fundacją 

Wawer ,Fundacją Poland 21c pozwoliło na przekazanie osobom w trudnej sytuacji 

życiowej w tym seniorom 110 paczek żywnościowych.  

 Ponadto ZHP Hufiec Wawer, przekazał 90 paczek dla seniorów, mieszkańców 

Dzielnicy Wawer.  

 Współpraca w Bankiem Żywności prowadzonym przez Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci polegała na pomocy wolontariuszy Dzielnicowego Zespołu Warszawa 

Wspiera w dostarczeniu 176 paczek do klientów Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Wawer.  

Korpus Wsparcia Seniora – program rządowy „Wspieraj Seniora” 

 Celem programu było zatrzymanie seniorów w miejscu zamieszkania 

i zaoferowanie im pomocy tak aby nie narażali się na zachorowanie podczas 

robienia zakupów i załatwiania innych spraw, które wymagają wyjścia z domu. 

 Odbiorcami programu były osoby starsze (głównie po 70 r. ż., w wyjątkowych 

sytuacjach poniżej wskazanego wieku), bez względu na dochód, które zdecydowały 

się pozostać w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid-19, nie mające 

możliwości zabezpieczenia się w artykuły spożywcze i środków higieny osobistej 

w ramach własnych możliwości.  

 Do programu „Wspieraj seniora” zgłosiło się łącznie 51 osób od 24.10.2020r. 

do 31.12.2020 r.  
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 Z pomocy skorzystało 35 seniorów, w tym 5 z nich skorzystało z pomocy OPS 

w formie usług opiekuńczych i pomocy finansowej.  

 13 osób korzystało cyklicznie z pomocy wolontariuszy (przynajmniej 1 raz 

w tygodniu), pomoc w głównej mierze polegała na robieniu zakupów, wykupieniu 

recept oraz wyprowadzaniu psów seniorów.  

 Wolontariat w ramach Programu Wspieraj Seniora. Zostało podpisanych 

21 porozumień z wolontariuszami. W ramach programu “Wspieraj Seniora”. 

Wolontariusze zobowiązali się wykonywać czynności związane z niesieniem 

pomocy mieszkańcom Dzielnicy Wawer, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia 

szczególnie są narażeni na zakażenie COVID-19 i powinni pozostać w domach.  

 Zadania powierzone Wolontariuszom to m.in.: zakup produktów pierwszej 

potrzeby; dostarczanie paczek żywnościowych, art. higienicznych, gorącego 

posiłku; realizację recept;  wyrzucanie śmieci; zakup karmy dla zwierząt; 

wyprowadzanie psa. 

 Do programu zostało oddelegowanych 8 pracowników Ośrodka, którzy zajmowali 

się obsługą programu. Polegało to na kontakcie osoby starszej zgłaszającej się 

poprzez infolinię do systemu CAS i ustalenie formy pomocy jaka jest potrzebna 

oraz zapewnienie jej. 

 Ośrodek otrzymał od Wojewody dodatkowe środki na realizację programu. 

W ramach dotacji zostały sfinansowane części etatów pracowników 

zaangażowanych w obsługę programu, ubezpieczenie wolontariuszy, zakup 

środków ochrony epidemicznej (maseczki, przyłbice, rękawiczki, kombinezony, 

płyny i żele do dezynfekcji) oraz gadżety, które zostały miały na celu wspomóc 

wolontariuszy (plecaki na zakupy, bidony, termosy do pracy w terenie). 

Pomoc osobom w kwarantannie i izolacji.  

 Celem było wsparcie mieszkańców w okresie pandemii od 18.03.2020r. 

do 31.12.2020r. 

 Odbiorcami byli obywatele polski i obcokrajowcy, głównie narodowości 

ukraińskiej, bez względu na dochód. 

  Podejmowane działania: 

 codzienna weryfikacja listy osób będących w kwarantannie i izolacji otrzymanej 

z Centrum Usług Społecznych 

 nawiązanie kontaktu telefonicznego z osobami umieszczonymi na liście- 

rozeznanie potrzeb i oczekiwań w szczególności: 

 wykupienia leków 

 pomocy żywnościowej 

 wsparcia psychologicznego 

 wynoszenia odpadów komunalnych 

 pozyskanie sklepów w których osoby na kwarantannie mogą zamawiać zakupy 

i płacić przelewem 

 przekazywanie danych kontaktowych sklepów/restauracji , gdzie można zakupić 

produkty, zamówić gotowy posiłek. 

 pozyskanie miejsc świadczących nieodpłatne konsultację z psychologiem również 

w języku rosyjskim i przekazywanie danych kontaktowych osobom 

na kwarantannie. 

 organizowanie transportu leków, żywności pozostając w kontakcie z rodziną, dana 

apteką, sklepem, przesłanie wniosku do WOT podając miejsce odbioru 

i dostarczenia. 
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 w szczególnych przypadkach planowanie pomocy finansowej zgodnie z potrzebami 

osób na kwarantannie. 

  zrobienie zakupów 

 zgłaszanie do CUS listy osób, które pozostają w izolacji i zgłaszają potrzebę 

wyrzucenia odpadów komunalnych 

  codzienna weryfikacja listy osób na kwarantannie 

 codzienny kontakt telefoniczny z osobami zgłaszającymi potrzeby poprzez 

aplikację 

 przesyłanie raz w tygodniu raportu do CUS dot. ilości osób, którym udzielono 

wsparcia. 

Paczki żywnościowe dla osób w kwarantannie i izolacji 

Wsparcie odbywało się poprzez: 

 pozyskanie z  Banku Żywności  racji żywnościowej dla osób potrzebujących 

 zorganizowanie transportu przy współudziale WOT, Zakładu Gospodarowania 

Nieruchomościami z Banku żywności do dzielnicy Wawer.  

 weryfikacja potrzeb osób w kwarantannie i izolacji 

 sporządzenie listy z danymi adresowymi i liczbą paczek 

 wspólne rozwiezienie paczek żywnościowych pracownika socjalnego i pracownika 

Wydziału Administracyjno-Gospodarczego z klubu seniora przy ul. Błękitnej 32 

w Warszawie. 

Rezultaty: 

 Liczba osób z którymi nawiązano kontakt telefoniczny: 3.038 

 Liczba dostarczonych paczek żywnościowych: 574 

 Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia psychologa  10 

 Liczba osób, którym zostały dostarczone leki 8 

 Liczba osób zgłoszonych do wywozu odpadów komunalnych  11 

 Świadczenia finansowe z OPS: 

 Łączna kwota przyznanej pomocy finansowej 323,21 zł. 

 Liczba osób objętych powyższym wsparciem 3 

 Pomoc osobom objętym kwarantanną i izolacją rozpoczęła się w marcu 2020r. 

 W przeciągu tego czasu największa liczba osób na kwarantannie przypadła na dzień 

02.11.2020r. i wynosiła 1599 osób. W tym czasie liczba osób będących w izolacji 

wynosiła 578 osób w tym 2 % pochodzenia Ukraińskiego. Osób odbywających 

kwarantannę 1021 w tym 30% pochodzenia Ukraińskiego. 

Budowa nowego, pozytywnego wizerunku Ośrodka Pomocy Społecznej 

 W 2020 roku podjęto działania mające na celu zerwanie ze stereotypami 

dotyczącymi Ośrodków Pomocy Społecznej, jako instytucji zajmujących się przede 

wszystkim „rozdawaniem pieniędzy alkoholikom”. 

 Działania skoncentrowane były na dotarciu z nowoczesną ofertą Ośrodka do jak 

najszerszej grupy społecznej – celem było zapoznanie jak najszerszej grupy 

społeczeństwa z aktualną ofertą opartą w dużej mierze na usługach. 

 W ramach działań – w mediach społecznościowych - na Fecebook’u został 

utworzony profil Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer – 

https://www.facebook.com/opswawer, który daje możliwość docierania 

z aktualnymi informacjami dotyczącymi m.in. oferty do szerszej grupy społecznej. 

Profil jest na bieżąco aktualizowany informacjami o ofercie i wydarzeniach 

mających miejsce w Ośrodku. 
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 W ramach działań - w mediach społecznościowych - na Facebook’u powstał 

również profil Wawerskiego Ośrodka Wsparcia 

https://www.facebook.com/wsparciewawer – jest on na bieżąco jest aktualizowany 

informacjami o ofercie Specjalistów przyjmujących w Ośrodku, interesujących 

wydarzeniach a także są tam umieszczane interesujące informacje z kategorii 

wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. 

 W mediach społecznościowych używane są nowe loga – by wzmacniać 

rozpoznawalność marki: Ośrodka Pomocy Społecznej, Klubu Seniora 

i Wawerskiego Ośrodka Wsparcia. 

 Na stronie WWW Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer pojawiły się 

nowe w/w loga – przekierowujące użytkownika na profile Facebook’owe 

Wawerskiego Ośrodka Wsparcia i Klubu Seniora. Pojawiło się logo „F” 

przekierowujące na Facebook’owy profil Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Wawer.  Daje to możliwość dotarcia do profili nowym użytkownikom. 

 Na stronie Dzielnicy Wawer http://wawer.warszawa.pl/pl (w banerze na dole 

strony) zostały na stałe umieszczone loga: Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Wawer, Wawerskiego Ośrodka Wsparcia i Klubu Seniora Wawer – działanie 

to sprawia, że każda osoba korzystająca ze strony Dzielnicy Wawer może łatwo 

dotrzeć do profili Facebook’owych w/w i zapoznać się z aktualną ofertą. 

 
 Rozwijanie współpracy z Kurierem Wawerskim. 

Nawiązano współpracę z lokalną prasą internetową (iWawer.pl, WawerNews.pl) – 

dającą możliwość docierania z informacją o działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Wawer, Wawerskiego Ośrodka Wsparcia do odbiorców w/w. Na łamach 

Kuriera Ośrodek publikował artykułu o pracy Ośrodka oraz udzielał informacji 

mieszkańcom Wawra o możliwości uzyskania pomocy. 

W dniach 09.06.2020, 16.06.2020, 23.06.2020 i 30.06.2020 odbyły się cztery 

facylitowane spotkania pracowników Ośrodka z facylitatorem z Pracowni Edukacji 

K. Kołbyk Po spotkaniach został wypracowane Rekomendacje m. in dotyczące tego 

jak promować wizerunek OPS. Ośrodek stosuje się do nich i na bieżąco wprowadza 

rekomendacje w życie. 

Przemodelowaniu uległa strona www.opswawer.waw.pl tak aby wiadomości 

i informacje były czytelne, rzetelne i aktualne a szata graficzna odpowiadała 

wytyczonym w księdze znaków będącej załącznikiem w opracowanym w 2019 r. 

Modelu budowaniu marki OPS. 
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PODSUMOWANIE 

1. Rok 2020 był trudny ze względu na pandemię. Jednak mimo trudności udało 

się zrealizować postawione na ten rok cele. Zmieniliśmy organizację pracy, 

podnieśliśmy kwalifikacje i umiejętności kadry, udało się zbudować nową ofertę usług. 

Należy podkreślić duże zaangażowanie pracowników OPS, wolontariuszy, pracowników 

ZGN, pracowników Urzędu Dzielnicy, pracowników OSIR, organizacji pozarządowych 

w pomoc osobom w izolacji i kwarantannie, osobom starszym polegającej na 

transporcie paczek żywnościowych z Reguł, na dowożeniu żywności do domów, 

rozdawanie maseczek itp., na reagowanie na wszelkie potrzeby. To także dowód na 

bardzo dobrą współpracę instytucji i organizacji pozarządowych. 

W przyspieszonym tempie nastąpiła informatyzacja pracy. 

W 2020 r systematycznie spada ilość osób korzystających ze świadczeń finansowych. 

Wzrasta zapotrzebowanie na inne formy pomocy. Mieszkańcy bardzo często potrzebują 

wsparcia, informacji, racjonalnego podejścia w sposób dostosowany do ich potrzeb. 

Szczególnie ważną rolę i znaczenie należy przypisać organizacji pracy socjalnej, jako 

podstawowej usłudze pomocy społecznej. Dlatego ważne jest stałe podnoszenie 

kompetencji pracowników socjalnych w obsłudze mieszkańców dzielnicy. 

Nowa organizacja pracy w OPS Wawer, skutkowała tym, iż rodzinom i osobom udzielono 

pełnego wsparcia oraz pomocy. 

Potrzeby:  

1. Lokalowe, budynek jest niedostępny dla  niepełnosprawnych. W dalszym ciągu osoby 

niepełnosprawne mają utrudniony dostęp do pracowników ( I piętro, brak windy, brak 

toalet dla osób niepełnosprawnych). Odbył się audyt na potrzeby m.st. Warszawy, 

którego celem było ocenienie poziomu dostępności obiektu w kontekście standardów 

Budynek jest od wejścia niedostosowany: brak przestrzeni do manewrowania wózka, 

złe klamki, za wysoko, brak dostępności toalet, wszystkie drzwi są za wąskie, schody, 

niedopuszczalne wysokość stopni i noski itd. Raport zawiera rekomendacje. W tym 

budynku wszystkie niemożliwe do zrealizowania. 

2. W związku ze zwiększonymi potrzebami na usługi społeczne zauważalne są braki: 

 brak wystarczających pomieszczeń biurowych , niespełnienie standardów bhp i pip, 

 brak zaplecza do obsługi klienta pokoje rozmów 

 brak zaplecza socjalnego, sanitarnego,  

 brak sali na warsztaty dla klientów, szkolenia itp. 

 wysokie temperatury latem, zimno zimą, awarie linii elektrycznej. 

3. Kadrowe  

 Psychologa ( 1 etat) , Specjalisty pracy socjalnej(1 etat).Od marca 2020r. w ramach 

Wawerskiego Ośrodka Wsparcia zatrudniony jest psycholog w wymiarze 0,5 etatu 

(20 godzin tygodniowo).Do zadań psychologa należało indywidualne wparcie 

psychologiczne, poradnictwo rodzinne oraz prowadzenie warsztatów skierowanych 

dla rodzin. 

 Pandemia spowodowała izolację społeczną, której skutki są bardzo ciężkie i wiążą się 

z nasileniem  konfliktów domowych, w tym również zachowań o charakterze 

przemocowym, zwiększenia się zaburzeń psychicznych wśród dorosłych oraz dzieci 

i młodzieży, w tym zaburzeń depresyjnych, lękowych. Zdalna nauka przyczyniła 

się do nadużywania technologii informatycznych przez dzieci oraz uzależnienia 

od Internetu. Psycholog obecnie prowadzi konsultacje i krótkoterminowe wsparcie 

psychologa dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży w zakresie: wstępnej diagnozy 

zgłaszanego problemu, wsparcia emocjonalnego, w razie potrzeby przekierowania 

do placówek specjalistycznych. Dodatkowo prowadzi wstępną diagnozę i rekrutację 
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do zajęć socjoterapeutycznych . Zajęcia socjoterapeutyczne rozwijają kompetencje 

społeczne dzieci i młodzieży, przy jednoczesnej pracy warsztatowej z ich rodzicami 

nad kompetencjami rodzicielskimi oraz umiejętnościami budowania 

satysfakcjonujących relacji z dziećmi, jako również działania profilaktyczne 

dla ochrony zdrowia psychicznego. Psycholog koordynuje także Sieć współpracy 

Wawer , współpracuje z pedagogami i psychologami z 14 wawerskich placówek 

oświatowych. Zainteresowanie i zapotrzebowanie na powyższe usługi przerasta 

możliwości, które wynikają z zatrudnienia psychologa na pół etatu. W związku 

z powyższym aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców, konieczne jest zatrudnienie 

jeszcze jednego psychologa.  

4. Dodatkowo Ośrodek  Pomocy Społecznej przejął od Warszawskiego Centrum Pomocy 

Rodzinie  realizację zadania  wynikającego z Zarządzeniem Prezydenta Miasta 

Stołecznego Warszawy  Nr 1366/2020r z 27 listopada 2020r  w sprawie ustalenia 

,,Procedury dotyczącej  zasad i trybu postępowania w sprawie kierowania 

i umieszczania  w domach pomocy społecznej m. st. Warszawy oraz ustalania 

odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej”. Szczególnie obciążająca dla OPS 

jest realizacja zadań wynikająca z Procedury związanych z ustalaniem odpłatności osób 

zobowiązanych za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej. Obecnie 

z dokumentacji przekazanej  przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie wynika, 

że OPS zobowiązany jest  podjąć działania wobec 105 osób. Należy nadmienić, 

że działania te są długoterminowe, skomplikowane, zawiłe. Z uwagi na specyfikę 

w/w zadania ( zobowiązania finansowe nakładane na osoby), część rozstrzygnięć 

kierowanych  będzie na drogę sądową. Często sprawy dotyczą 15 lat pobytu osób 

w DPS oraz tego, że rodziny lub osoby zobowiązane nie wyrażają zgody na ponoszenie 

opłat. Z uwagi na powyższe okoliczności  w celu realizacji w/w zadania Ośrodek 

Pomocy Społecznej oddelegował 2 pracowników socjalnych. Wiąże się 

to z dodatkowym przejęciem obowiązków przez pozostałych pracowników socjalnych, 

których obowiązki musieli przejąć inni pracownicy Działu usług. 
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