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1. INFORMACJE OGÓLNE
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy jest jednostką organizacyjną
Miasta stołecznego Warszawy.
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, która ma na celu umożliwianie
osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie
samodzielnie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Jest instytucją pomocową, ma wspierać obywateli, w zaspokajaniu potrzeb, a nie ich wyręczać.
Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia z pomocy społecznej powinny być odpowiednie
do okoliczności uzasadniających jej udzielenie.

1.1. Zadania pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
a) własne m. st. Warszawy, określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach,
w szczególności:
• przyznaje i wypłaca zasiłki celowe i celowe specjalne oraz zasiłki okresowe zasiłki stałe
• opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom korzystającym z określonych świadczeń
zawartych w ustawie o pomocy społecznej
• udziela schronienia
• przyznaje pomoc rzeczową
• przyznaje pomoc w naturze
• świadczy usługi opiekuńcze
• udziela zasiłków celowych na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i innym
nie mającym dochodu oraz możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów
o ubezpieczeniu zdrowotnym
• udziela zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia
losowego
• sprawia pogrzeby, w tym osobom bezdomnym
• wykonuje pracę socjalną
• diagnozuje problemy społeczne na terenie obszaru swojego działania oraz sporządza bilans
lokalnych potrzeb społecznych
• udziela mieszkańcom dzielnicy informacji o przysługujących im prawach i uprawnieniach
z zakresu pomocy społecznej
• organizuje i prowadzi specjalistyczne poradnictwo
• kompletuje dokumenty dla osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy
społecznej
• organizuje prace społecznie użyteczne
• organizuje wsparcie dla rodzin zastępczych
b) zlecone m. st. Warszawy, określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach, zgodnie
z porozumieniami zawartymi z Wojewodą Mazowieckim oraz innymi jednostkami samorządu
terytorialnego i administracji rządowej, w szczególności:
• przyznaje i wypłaca zasiłki celowe a także udziela schronienia, posiłku oraz niezbędnego
ubrania cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, posiadającym prawo do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej
• przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową
lub ekologiczną
• organizuje i świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
dla osób z zaburzeniami psychicznymi
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1.2.

realizuje inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, bądź innych
ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich
środków
wydaje decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.

Akty prawne stanowiące podstawę do działalności OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy działa w szczególności na
podstawie:
• Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594,
z późn. zm.)
• Ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz.
361, z późn. zm.)
• Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 poz.
1202, j.t.)
• Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 163)
• Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.)
• Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,
poz. 1493, z późn. zm.)
• Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.
z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.)
• Ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz. 1356, z późn. zm.)
• Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r., poz. 124, z
późn. zm.)
• Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t.
Dz. U. z 2015 r., poz. 149)
• Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721)
• Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz.
225, z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385 z późn. zm.)
• Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885
z późn. zm.)
• Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. Zm.)
• Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.
907 z późn. zm.)
• Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn.zm)
• Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598, z późn. 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 (Dz. U. z 2014r., poz. 1053, z późn.zm.)
• Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu
prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych ( Dz. U. 241 poz. 1616 z późn.zm.)
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Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad
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 RP (Dz. U. z 2013r., poz. 289 j.t.)
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości
budżetowej (Dz. U. z 2014r., poz. 119)
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 371z dn. 27.12.2006 r.)
Uchwały nr XXXVII/843/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 września 2004 r.
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz
zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m.st.
Warszawę w zakresie zadań własnych gminy (Dz. U. Ds. Maz. Nr 253, poz. 6856, z późn.
zm.)
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie
rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. poz. 712)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r w sprawie procedury
,,Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy ,,Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2014r.
poz. 1182, z późn.zm.)
Ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.
267 z póżn.zm)
Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788
z późn. zm.)
Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 17.11.1964r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101
z późn.zm.)
Ustawa z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z późn. Zm.)
Ustawa z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r., poz. 782
z późn. zm.)
Ustawa z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 168 j.t.)
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2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIENIE
Nazwa
1) Dział Pomocy Środowiskowej w
skład wchodzi ,,zespół ds. usług”
2) Dział Wsparcia Dziecka i Rodziny;
Asystent rodziny
3) Samodzielne stanowisko pracy –
koordynator ds. rodzin;
4) Dział Świadczeń;
5) Dział Pomocy i Integracji
Społecznej, w skład wchodzi
zespół ,,Programy i projekty ”oraz
zespół EFS,
6) Zespół zadaniowy ds.
Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie
6) Dział Finansowo – Księgowy;
7) Dział Administracyjny;
8) Samodzielne stanowisko radcy
prawnego;
Razem

OŚRODKA

POMOCY

Ilość osób
22

Ilość etatów
21,15

7
2
1

7
2
1

4
6

4
5,4

+4 pracowników
socjalnych (projekt EFS
do 30.06.2014r.)
2

+4 etaty (projekt EFS do
30.06.2014r.)

5
8
1

5
6,65
0,5

58

54,75

2

W 2014 r. na 31 grudnia w Ośrodku zatrudnionych było 58 osób tj. 54,75 etatu.
Oznacza to, że średnie zatrudnienie w roku wynosiło 58,14 etatu, a na koniec grudnia 51,11.
Związane jest to z dużą rotacją kadry wynikającą z długotrwałych zwolnień lekarskich, świadczeń
rehabilitacyjnych, zasiłków macierzyńskich i zasiłków rodzicielskich oraz z zakończeniem projektu
europejskiego.
6 etatów finansowanych było ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(do 30.06.2014r.), 2 etaty asystentów rodziny dofinansowywanych było ze środków Wojewody.
W 2014 r. zatrudnionych było do 30.06.2014 30 pracowników socjalnych, od 1.07.2014r.
26 pracowników. Na jednego pracownika przypadało 2 294 mieszkańców.
OPS nie spełniał ustawowego zapisu 1 pracownik na 2000 mieszkańców.
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3.

STRUKTURA
DEMOGRAFICZNA
DZIELNICY WAWER

MIESZKAŃCÓW

W Dzielnicy Wawer zameldowanych jest 68 808 osób (stan na 31.12.2014 r.).
Tabela 1. Mieszkańcy Dzielnicy Wawer wg wieku i płci.
WIEK
0-2
3-5
6 - 15
16 - 18
19 – wiek
produkcyjny
powyżej wieku
produkcyjnego
OGÓŁEM

MĘŻCZYŹNI
1234
1386
3696
965

KOBIETY
1179
1328
3558
897

OGÓŁEM
2413
2714
7254
1862

20676

20725

41401

4193

8971

13164

32150

36658

68808

Rysunek 2. Struktura mieszkańców Dzielnicy Wawer według wieku
0-2
3-5
6-15
4%
19%

16-18

4%
10%

19-w ie k produk cyjny
3%

pow yże j w ie k u produk cyjne go

61%

Osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią 19% liczby wszystkich mieszkańców.
Ma to swoje odzwierciedlenie wśród osób korzystających z pomocy społecznej ,przede wszystkim
wzrasta zapotrzebowanie na usługi gospodarcze i pielęgnacyjne, wsparcie finansowe, a także
na zajęcia integracyjne i aktywizujące osoby starsze.
Jest to największa grupa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

8

Rysunek 3. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ogółu mieszkańców.
13164

liczba
mieszkanców
ogółem
osoby w wieku
poprodukcyjnym
68808

3.1.

Odbiorcy Pomocy Społecznej

W 2014 r.- pomocą objęto 1448 rodzin ( 2776 osób )tj. 4,03% wszystkich mieszkańców.
W 2013 r. było to 1717 rodzin 3370 osób, tj.4,9% wszystkich mieszkańców.
Zauważalny jest spadek ilości osób korzystających z pomocy o 269 rodzin tj.594 osoby.
Jednak osoby korzystające z pomocy znajdują się w szczególnie trudnych sytuacjach finansowych,
zawodowych, rodzinnych i zdrowotnych.
Zaznaczyć należy, że w 2014 r 111 rodzin skorzystało tylko z pomocy w formie pracy socjalnej
( m.in. poradnictwa psychologicznego, prawnego, pomocy w uzyskaniu świadczeń obligatoryjnych,
pomocy w umieszczeniu w domu pomocy społecznej, pomocy
w uzyskaniu zatrudnienia, schronienia.) Grupa tych osób nie korzystała z pomocy finansowej.
3.2.

Osoby objęte pomocą

Tabela 2.
Kategorie grup
osoby samotne
rodziny z dziećmi, w tym:
rodziny wielodzietne
rodziny niepełne
rodziny rencistów i emerytów

2013r.
907
470
111
241
419

9

2014r.
916
477
69
236
405

Rysunek 4. Kategorie osób objętych pomocą
rodziny e m e rytów
i re ncis tów
405

os oby s am otne 916

rodziny nie pe łne ;
236
rodziny z dzie ćm i;
477

Zauważyć można, że w porównaniu z rokiem 2013 przybyło osób samotnych i rodzin z dziećmi.
natomiast zmalała liczba rodzin wielodzietnych, rodzin niepełnych i rodzin emerytów, rencistów.

3.3.

Powody udzielania pomocy

Tabela 3.
Powody

Liczba rodzin
ogółem w
2013 r.

Liczba rodzin
ogółem
w 2014 r.

Różnica

Długotrwała lub ciężka choroba

1178

1141

37

Ubóstwo

910

875

35

Sieroctwo

2

0

2

Bezdomność

36

35

1

Potrzeba ochrony macierzyństwa
w tym wielodzietność

150

141

9

Bezrobocie

438

391

47

Niepełnosprawność

713

660

53

Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych
i
prowadzeniu
gospodarstwa domowego zwłaszcza w
rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

632

393

239

Alkoholizm
lub narkomania

102
0

101
1

1
1

Trudności w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego

29

16

13

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

6

3

3

Zdarzenie losowe

11

7

4

10

Powody

Liczba rodzin
ogółem w
2013 r.

Liczba rodzin
ogółem
w 2014 r.

Różnica

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

0

0

0

Przemoc w rodzinie

49

54

5

Zmniejsza się ilość osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W dalszym ciągu
największą grupą odbiorców są osoby długotrwale lub ciężko chore, osoby o niskich dochodach
oraz niepełnosprawne.

Rysunek 5. Osoby otrzymujące pomoc z powodu:
be zrobocia 391

be zr adnoś ci w
s praw ach
opie k uńczo w ychow aw czych
i prow adze niu
gos podars tw a
dom ow e go
393

3.4.

długotrw ałe j i
cię żk ie j chor oby
1141

nie pe łnos praw noś c
i; 660

Wydane decyzje administracyjne

W 2014 r. wydano 5598 decyzji administracyjnych przyznających i odmawiających świadczenia
oraz zmieniających, wygaszających i uchylających pomoc.
Wydano między innymi:
• 304 decyzji przyznających usługi,
• 884 decyzji przyznających zasiłki celowe,
• 428 decyzji przyznających zasiłki stałe,
• 716 decyzji przyznających obiady szkolne,
• 80 decyzji przyznających zasiłki okresowe,
• 102 decyzje przyznające prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych
ze środków publicznych,
• 62 decyzje przyznające prawo do korzystania z usług Środowiskowych Domów
Samopomocy ( Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszenia Azaliowa przy
ul. Zalipie 17 i Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół
z Upośledzeniem Umysłowym „Chata z Pomysłami”, ul. Rzeźbiarska 46)
• 5 decyzji odmawiających przyznania pomocy finansowej; przyczyną odmowy był brak
współpracy, w tym także odmowa podpisania kontraktu socjalnego;
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•
•

nie odmówiono pomocy z powodu braku środków finansowych.
3 osoby odwołały się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, z tego
2 osoby dwukrotnie.
Po rozpatrzeniu odwołań Kolegium 3 decyzje utrzymało w mocy, 2 decyzje przekazało
do ponownego rozpatrzenia i po kolejnym odwołaniu SKO utrzymało te decyzje w mocy.

•

4.

BUDŻET OŚRODKA
W 2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy dysponował
budżetem w łącznej wysokości
9 901 353 zł.
• na realizację zadań własnych
9 772 613 zł.
• na realizację zadań zleconych
128 740 zł.

4.1.

Budżet OPS w 2014 r.

Zaplanowane wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie
9 712 574,65 zł – tj. 98,09 % zaplanowanych środków.
•
•

zadania własne zrealizowano w kwocie
zadania zlecone zrealizowano w kwocie

9 586 689,02 zł. – 98,10 % planu
125 885,63 zł. – 97,78 % planu

Tabela 4.
Zrealizowane wydatki budżetowe (zadania zlecone) w 2014 r.
według klasyfikacji budżetowej.
Rozdział

Treść

1

2

85195

85231

85228

Pozostała działalność (środki
przeznaczone na pokrycie
kosztów wydawania decyzji
dla osób bez ubezpieczenia
zdrowotnego)
Pomoc dla cudzoziemców
( dla cudzoziemców
posiadających status pobytu
tolerowanego)
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi

Razem:

WykonaPlan
nie 2013
2014
3
4
Zadania zlecone

Wykonanie
2014
5

%wykonania
planu 2014
6

16 946

14 740

12 776,00

86,68%

1 800

6 000

5 939,00

98,98%

112 199,29

108 000

107 170,63

99,23%

130 945,29

128 740

125 885,63

97,78%

W ramach realizacji zadań zleconych OPS wydaje decyzje potwierdzające prawo do
korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nie posiadających ubezpieczenia
zdrowotnego (R.85195), przyznaje pomoc dla cudzoziemców posiadających status pobytu
tolerowanego (R.85231), świadczy usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
(R.85228). Wydatki w R. 85195 to koszty wydawania decyzji potwierdzających prawo do
świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze
środków publicznych. Wojewoda pokrywa koszty wydawania takich decyzji.
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Tabela 5.
Zrealizowane wydatki budżetowe (zadania własne) w 2014 r.
według klasyfikacji budżetowej
Rozdział

Treść

1

2

Wykonanie
Plan
2013
2014
3
4
Zadania własne

Wykonanie
2014
5

%wykonania
planu 2014
6

Wspieranie rodziny

115 480,15

118 472

117 850,16

99,48%

Składki na ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej i niektóre
świadczenia rodzinne

182 469,90

184 363

183 822,38

99,71%

85214

Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne
i rentowe

1 416 377,61

1 488 438

1 427 620,50

95,91%

85216

Zasiłki stałe

2 105 917,36

2 137 961

2 137 563,00

99,98%

85219

Ośrodki pomocy społecznej

3 857 356

4 150 963

4 098 755,01

98,74%

85228

Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze

1 204 846,46

1 188 440

1 181 456,40

99,41%

85295

Pozostała działalność

146 458,43

169 900

168 827,96

99,37%

85395

Pozostała działalność w
zakresie polityki społecznej

461 965,07

334 076

270 793,61

81,06%

9 490 870,98

9 772 613

9 586 689,02

98,10%

85206

85213

Razem:

Wydatki na zadania własne w 2014 r. są o 95 818 zł. większe niż w roku 2013.
W rozdziałach 85206, 85213, 85214 pozostały prawie na tym samym poziomie co w 2013 r.
Nieznacznie wzrosły w rozdziałach 85216 i 85295, zmniejszyły się w rozdziale 85228
i 85395. Mniejsze wydatki w r. 85395 w stosunku do 2013 r. wynikają z realizacji projektu
współfinansowanego ze środków EFS przez 6 miesięcy 2014 r.
Znaczny wzrost wydatków w stosunku do 2013 r. nastąpił w rozdziale 85219. Związane jest
to z przyznaniem Ośrodkowi Pomocy Społecznej środków inwestycyjnych w kwocie 50 000 zł.
na zakup sprzętu komputerowego głównie serwera , którego zakup umożliwi pracę w systemach
informatycznych dla większej ilości pracowników, wykonania strony internetowej OPS zgodnej ze
standardem WCAG 2.0, z wypłaceniem odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych w kwocie
96 310 zł. oraz zatrudnieniem pracownika do obsługi zespołu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Zadania własne realizowane są głównie ze środków Miasta St. Warszawy. W 2014 r. na
realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej ze środków M. St. W-wy wydatkowano kwotę
6 294 013,34 zł. Jest to o 310496 zł. więcej niż w 2013 r.
Niektóre zadania własne są dofinansowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki dotacją
celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych (np. zasiłki stałe, składka zdrowotna,
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zasiłki okresowe, dożywianie w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania, 11% kosztów utrzymania Ośrodka).
W 2014 r. zadania własne zostały dofinansowane przez Wojewodę w kwocie 3 076 277,68
zł., mniej niż w 2013 r. o 29298 zł.
W 2014 r. Wojewoda w mniejszym zakresie dofinansował: utrzymanie ośrodka, wypłaty
zasiłków okresowych, nie dofinansował wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych
świadczących pracę w terenie, zostały wypłacone ze środków wlanych.
Zwiększone natomiast zostały środki na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”.
Dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w większej kwocie niż
planowano na początku 2014 r. pozwoliło na przesunięcie środków w IV kwartale z zadania
dożywianie na pomoc finansową dla podopiecznych w formie zasiłków celowych.
4.2.

Źródła finansowania zadań realizowanych przez OPS

Rysunek 6.

401 778,00 zł
5 983 517,00 zł
3 105 576,00 zł

130 945,00 zł
ś rodki m . s t. Wars zawy
ś rodki z budżetu pańs twa na zadania zlecone z zakres u pom ocy s połecznej
dofinans owanie zadań włas nych przez budżet pańs twa
ś rodki EFS
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4.3.

Wykonanie budżetu w ujęciu zadaniowym

Tabela 6.
Numer
zadania
B/VI/3/1

B/VI/3/2/2

BVI/3/5
B/VI/3/7
B/VI/3/9

B/VI/3/10

B/VI/3/11/1
B/VI/3/11/2

B/VI/4/1

B/VI/4/4

C/WAW/VI
/P3/2
C/WAW/VI
/P3/3

Nazwa realizowanego
zadania
Poradnictwo, mieszkania
chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej
oraz usługi specjalistyczne
Zadania z zakresu pomocy
bezrobotnym ( w tym
realizacja projektu
współfinansowanego z EFS)
Pomoc dla repatriantów oraz
uchodźców
Jednostki obsługi zadań z
zakresu pomocy społecznej
Zapewnienie pomocy,
opieki i wychowania
dzieciom i młodzieży
pozbawionym opieki
rodziców (asystent rodziny)
Wspieranie inicjatyw
społecznych na rzecz
zaspokajania potrzeb
życiowych osób i rodzin
Realizacja programu
„Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”
Pozostałe zadania z zakresu
dożywiania (ciepły posiłek
dla dorosłych, zasiłki
celowe na żywność)
Zasiłki i pomoc w naturze
(zasiłki stałe, okresowe,
celowe, sprawienie
pogrzebu)
Ubezpieczenia zdrowotne
i świadczenia dla osób
nieobjętych ubezpieczeniem
społ.
oraz osób pobierających
niektóre świadczenia z
pomocy społecznej
Wykonanie strony
internetowej dla Ośrodka
Pomocy Społecznej
Zakupy inwestycyjne na
potrzeby Ośrodka Pomocy
Społecznej

Wykonanie
2013

Plan
2014

Wykonanie
2014

%
wykonania

1 317 046

1 296 440

1 288 627,0
3

99,40%

484 972

344 173

275 701,85

80,11%

6 000

5 939,00

98,98%

3 824 827

4 082 866

4 032 393,2
5

98,76%

117 239

120 972

119 851,82

99,07%

32 471

25 500

24 083,88

94,45%

401 375

350 710

345 312,21

98,46%

476 727

634 045

602 527,69

95,03%

2 755 944

2 791 544

2 771 640,9
0

99,29%

199 416

199 103

196 598,38

98,74%

0

6 000

5 904,00

98,40%

0

44 000

43 994,64

99,99%

1 800
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4.4.

Dochody budżetowe z tytułu realizacji zadań OPS.

Z tytułu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej OPS gromadzi dochody budżetowe:
• własne, należne jednostce samorządu terytorialnego : częściowe zwroty przyznanych
zasiłków celowych zwrotnych, odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu
zamieszkania podopiecznego, odpłatności za posiłki, wynagrodzenie płatnika, zwroty
wydatków lat ubiegłych.
• zlecone, należne budżetowi skarbu państwa: odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, odpłatności za pobyt w Środowiskowych Domach
Samopomocy.

4.5.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2014 r.

Tabela 7.
Źródło
Dochody z tytułu
realizacji zadań
własnych
Dochody z tytułu
realizacji zadań
zleconych

Plan 2014

Wykonanie
2014

% Wykonania

307 000

274 619,74

89,45%

Plan nie jest
ustalany

58 370,60
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5.

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej lub innej
osoby za zgodą osoby zainteresowanej albo jej przedstawiciela ustawowego po przeprowadzeniu
wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.
Rodzaj, forma i wysokość świadczenia uzależnione są od okoliczności uzasadniających
przyznanie pomocy.
Potrzeby osób ubiegających się o pomoc muszą odpowiadać celom i mieścić
się w możliwościach finansowych, kompetencyjnych i ustawowych pomocy społecznej.

5.1. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej
Prawo do świadczeń mają:
• obywatele polscy, posiadający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
• cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywający na terenie Polski, którzy
posiadają zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgodę na pobyt tolerowany, status uchodźcy
lub ochronę uzupełniającą;
• obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskali
zezwolenie na pobyt.

5.2. Powody udzielania pomocy:
Pomocy udziela się 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 i wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia
młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze, trudności w integracji
cudzoziemców, którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności
w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu
lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej
lub ekologicznej;
• niskiego dochodu lub brak dochodu: zgodnie z posiadanym dochodem własnym klienta
Ośrodek może przyznać pomoc finansową według obowiązującego kryterium
ustawowego tj. na osobę samotną wynosi 542 zł, na osobę w rodzinie 456 zł.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom lub rodzinom przekraczającym
kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy bądź zasiłek celowy
pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty.
5.3.

Rodzaje przyznawanej pomocy.

W ramach zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej rodzinom i osobom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej przyznawana jest pomoc w różnej formie:
a) pomoc finansowa:
• bezzwrotna (zasiłki celowe dla osób posiadających dochód równy bądź niższy
od kryterium ustawowego, zasiłki okresowe dla osób z dochodem własnym niższym
od kryterium dochodowego oraz zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego lub klęski
żywiołowej i ekologicznej przyznawane niezależnie od posiadanego dochodu własnego);
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• zwrotna (zasiłki celowe pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty, zgodnie

z obowiązującą tabelą odpłatności Rady m.st. Warszawy);
• specjalna (zasiłki celowe specjalne dla osób posiadających dochód przekraczający

kryterium, przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie podlegają
zwrotowi)
Tabela 8. Przeznaczenie pomocy finansowej
Liczba
osób/rodzin

Liczba
świadczeń

Wartość
świadczeń
w zł

Pomoc finansowa na:

Średnia wartość
Świadczenia
w zł

2013r.

2014r. 2013r. 2014r. 2013r.

2014r.

2013r. 2014r.

Zakup żywności

641

620

1562

1380

289750

282702

185

204

Zakup leków

263

217

472

443

56581

65085

119

146

Zakup odzieży i obuwia

267

290

308

327

42273

53786

137

164

Zakup opału

334

284

457

380

118045

102202

258

268

Dopłata do energii i gazu

419

371

908

845

162001

152431

178

180

Dopłata do czynszu

90

70

153

160

30537

37901

199

236

Dopłata do turnusów
rehabilitacyjnych

11

7

11

7

7239

5100

658

728

Dopłata do kolonii i
obozów

19

26

19

26

10570

21300

556

819

Doraźne naprawy
i remonty pomieszczeń

14

7

15

7

4030

1550

268

221

Zakup wyposażenia
w artykuły szkolne

48

42

55

43

12840

10810

233

251

Zakup sprzętu
gospodarstwa domowego

17

18

22

20

4520

5460

205

273

Zasiłki celowe na pokrycie 7
wydatków powstałych w
wyniku zdarzenia losowego

6

7

6

8400

4446

1200

741

Zasiłek okresowy na
zaspokojenie
podstawowych potrzeb

80

321

279

110409

99742

343

357

82

Pomoc finansowa najczęściej przeznaczona była na:
• zakup żywności, gdyż wiodącym powodem zgłaszania się o pomoc było ubóstwo oraz
długotrwała i ciężka choroba.
• zakup żywności są osoby bez dochodu oraz osoby bez dochodu oraz osoby pobierające
zasiłki stałe w wysokości 529 zł. Nie wszyscy pobierają zasiłek stały w pełnej wysokości
(np. odliczany jest dodatek mieszkaniowy i zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia rodzinne).
Tak skromne środki uniemożliwiają samodzielne funkcjonowanie.
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• dofinansowanie wypoczynku dzieci. tylko w rodzinach, gdzie sytuacja była szczególnie
trudna, ze względu na dobro dzieci oraz względów społecznych wskazany był wyjazd
dzieci na letni wypoczynek.
• dopłata do turnusów rehabilitacyjnych dla 7osób.
• dopłaty do energii elektrycznej i gazu spowodowane tym, że energia elektryczna i gaz
stanowią podstawowe źródło grzewcze.
• wiele mieszkań ogrzewanych jest węglem i drewnem, zwłaszcza w domach drewnianych
i w domach wymagających generalnego remontu jak: ocieplenie ścian, wymiany okien,
drzwi, wymagają dogrzewania dodatkowego piecami elektrycznymi.
• opłaty związane z utrzymaniem mieszkania stanowiły duże obciążenie budżetów domowych
podopiecznych.
Wiele
osób
zgłaszających
się
o
pomoc
mieszka
w zadłużonych mieszkaniach komunalnych lub spółdzielczych.
• Uchwałą nr 1544/2013 Zarządu Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 19.11.2013. została powołana Komisja do spraw pomocy osobom zalegającym
z należnościami za zajmowanie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
m.st. Warszawy położonych na terenie Dzielnicy Wawer. Zadaniem powołanej Komisji jest
zintegrowanie działań Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer,
Ośrodka Pomocy Społecznej i Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Wawer.
• współpraca pozwala na stałe i systematyczne wyjaśnianie spraw mieszkaniowych
podopiecznych.
Efekty:
• 5 osób uzyskało zgodę ZGN na rozłożenie na raty zaległości czynszowych,
• 70 rodzin otrzymało wsparcie finansowe ze środków OPS na dopłaty do czynszu,
• 17 rodzinom obniżono czynsz w mieszkaniach komunalnych,
• 79 osób uzyskało dodatek mieszkaniowy,
• 6 osób odpracowywało zaległość,
• 1 osoba otrzymała mieszkanie,
• 2 osoby bezdomne, objęte Programem Wychodzenia z Bezdomności otrzymały mieszkanie.

5.4. 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.542 zł) albo jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w
rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie(tj.456 zł).
Tabela 9. Pomoc finansowa w formie zasiłku stałego.
Liczba
osób
2013 r.

Liczba
świadczeń
2013 r.

Liczba
osób
2014 r.

Liczba świadczeń
2014 r.

Zasiłek stały

441

4475

428

4437

Składka na ubezpieczenie
zdrowotne

420

4293

409

4215

Wyszczególnienie

•

W 2014 r wypłacano zasiłek stały 428 rodzinom w tym 398 to osoby samotne,
30 osób jest w rodzinach. Liczba osób pobierająca zasiłek stały zmniejszyła się o 13 osób
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•

w stosunku do roku 2013. Należy to tłumaczyć tym, że osoby posiadające uprawnienia do
zasiłku stałego nabyły prawo do świadczenia emerytalnego i zrezygnowały z zasiłku stałego
na rzecz emerytury.
Zasiłek stały w pełnej wysokości wynosi 529 zł, osoby samotne nie są w stanie
samodzielnie utrzymać się.

5.5. Pomoc rzeczowa:
•
•
•

Przyznanie dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole posiłku. Ośrodek współpracował
z 57 placówkami oświatowymi, w których prowadzone jest dożywianie.
Zapewnienie gorących posiłków dla dorosłych mieszkańców dzielnicy Wawer, którzy
własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić;
Sprawienie pogrzebu. W 2014r. Ośrodek zajął się pochówkiem 21 osób, w tym 5 pogrzebów
było refundowanych przez ZUS ponieważ zmarli posiadali włąsne świadczenia i prawo do
zasiłku pogrzebowego. Rodziny tych osób nie były w stanie zająć się pogrzebem ani też
dofinansować kosztów.

Tabela 10. Pomoc rzeczowa

Pomoc rzeczowa

Posiłki szkolne: ogółem
W tym:
Wieloletni program
dożywiania:

Liczba
osób/rodzin

Liczba
świadczeń
2013r.

2014r.

Wartość
świadczeń
w zł

2013r.

2014r.

2013r.

2014r.

731

716

122 129 117 174 463 834 463 413

682

612

74 100

70 550

256 675 278 667

Średnia wartość
świadczenia
w zł
2013r.

2014r.

4,00

4,00

środki własne
środki wojewody

473
209

289
323

26071
48029

39 032
31 518

151 423
111 975 127 244
144 700

Obiady dla dorosłych

57

66

15 872

17 238

142 848

172378

9

10

22

21

22

21

58 673

39257

2 666

1 869

Sprawienie pogrzebu

Ośrodek w 2014 r. objął pomocą w formie dożywiania w placówkach oświatowych
716 uczniów:
• w tym posiłki dla 612 dzieci były finansowane w ramach Programu „Pomoc Państwa
w zakresie dożywiania”, a posiłki dla 104 dzieci pochodziły ze środków własnych.
• W 2014r. dożywianie realizowane było w ramach wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata
2014-2020” przyjętego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r..
• do pomocy w formie bezpłatnego posiłku dla dzieci kwalifikują się rodziny, które posiadają
dochód do 150% kryterium dochodowego tj. 684 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 2014 r. Wojewoda przekazał na ten cel 127 244 zł, natomiast środki własne wynosiły
151 423 zł. Łącznie wydatkowano na realizację programu kwotę 278 667 zł.
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•
•

Dla dzieci z rodzin , w których kryterium dochodowe przekroczyło 150 % tj. kwotę 684 zł
na osobę Ośrodek przyznał w ramach środków własnych posiłki dla 104 uczniów
na podstawie uchwały XLVII/1198/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 11.04.2005 r.
W 2014r. z uwagi na zmianę przepisów, które spowodowały, że nie było możliwości
wydawania decyzji długoterminowych na całodzienne wyżywienie dzieci w przedszkolach i
żłobkach a jedynie pomoc w formie zasiłków celowych w oparciu o środowiskowy
wywiad , niektóre rodziny zrezygnowały z takiej formy pomocy.

5.6. Dodatkowa pomoc żywnościowa i rzeczowa:
• W ramach udzielonej przez Dzielnicę dotacji na dofinansowanie zadania
,,pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych”
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Dzielnicy Wawer w ramach porozumienia z Bankiem
Żywości organizowało pomoc żywnościową, z której skorzystało w 2014r. - 120 rodzin (214
osób).
• Pomoc żywnościowa udzielana była bezpłatnie.
• Wsparcia podopiecznym w postaci żywności udzielały także organizacje pozarządowe
współpracujące z OPS, w tym: Caritas, Fundacja „Kromka chleba”, Polski Czerwony Krzyż,
Polski Komitet Pomocy Społecznej, Chrześcijańska Fundacja „Radość”
• W 2014 r dobrze rozwijała się współpraca z Parafialnymi Kołami ,,Caritas”, przede
wszystkim z Kołem „Caritas” Parafii św. Feliksa, które wspierało rodziny naszych
podopiecznych w zakresie pomocy finansowej, rzeczowej: żywnościowej, opału, sprzętu
gospodarstwa domowego, pomocy usługowej takiej jak naprawy i drobne remonty domów,
mieszkań. Różnorodną pomoc otrzymały 34 rodziny.
• Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował także z Caritas Diecezji Warszawsko -Praskiej
przy ul. Kawęczyńskiej. Podopieczni Ośrodka kierowani tam byli po pomoc rzeczową i
żywnościową ( 12 rodzin) jak również korzystali z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
5.7. Szlachetna Paczka.
Do pomocy zakwalifikowało się 10 rodzin, które otrzymały pomoc w zależności od potrzeb,
między innymi opał, sprzęt AGD (np. lodówka), 2 rowery dla dzieci, odzież, zabawki, środki
czystości, artykuły higieniczne dla dzieci, artykuły spożywcze.
5.8. Pomoc usługowa
Osoby starsze, chore przewlekle i niepełnosprawne są jedną z grup korzystających z pomocy
Ośrodka. Usługi opiekuńcze są formą pomocy, która zapewnia konieczną opiekę
w ramach usług pielęgnacyjnych i gospodarczych.
Celem działania na rzecz osób starszych, schorowanych jest utrzymanie
ich w środowisku zamieszkania w maksymalnie jak najlepszej kondycji fizycznej i psychicznej.
Usługi opiekuńcze zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej przysługują: osobie samotnej,
która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób,
a jest jej pozbawiona, usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga
pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie
mogą takiej pomocy zapewnić.
W 2014 r. Ośrodek organizował na rzecz mieszkańców dzielnicy usługi:
• w zakresie zadań własnych: usługi opiekuńcze (gospodarcze i pielęgnacyjne).
• Celem głównym usług opiekuńczych jest umożliwienie funkcjonowania w swoim
środowisku zamieszkania osobom, które doświadczają ograniczeń w zaspokajaniu
podstawowych i niezbędnych potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Usługami objęto 300 osób, z tego 251 to osoby samotne, a 53 osoby przebywały
w rodzinach.
Usługami gospodarczymi objęto 254 osoby. Zakres usług obejmował między innymi:
pomoc w gotowaniu, utrzymaniu w czystości mieszkania, robieniu zakupów,
przygotowywaniu posiłków, załatwianiu spraw urzędowych.
Usługami pielęgnacyjnymi zostało objętych 100 osób. W zakres świadczenia tych usług
wchodziły przede wszystkim czynności higieniczne u osób leżących
i wykonywanie podstawowych zabiegów zleconych przez lekarza np. stosowanie okładów,
kompresów.
Zakres usług opiekuńczych był ustalany indywidualnie pomiędzy usługobiorcą
a pracownikiem socjalnym.
W 2014 roku realizatorem usług opiekuńczych była NADZIEJA Opieka Pielęgniarstwo
Rehabilitacja Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzeźbiarskiej 88 wyłoniona w
trybie przetargu nieograniczonego.
Stawka roboczogodziny została określona w zestawieniu formularza ofertowego
przedstawionego przez oferenta, który zaproponował najkorzystniejszą stawkę tj. 9,42 zł. za
1 godzinę usługi gospodarczej i 9,42 zł. za 1 godzinę usługi pielęgnacyjnej.
Nadzór nad prawidłową realizacją usług opiekuńczych był prowadzony przez Wykonawcę,
Zespół ds. usług i pracowników socjalnych.
Firma NADZIEJA w ramach umowy była zobowiązana do przeprowadzania kontroli usług
opiekuńczych i niezwłocznego podejmowania działań w przypadkach wymagających
interwencji.
Z ramienia Ośrodka usługi były kontrolowane przez pracownika usług, który w miejscu
zamieszkania usługobiorcy sprawdzał jakość świadczonych usług, zgodność wykonywanych
przez opiekunki czynności z przyznanym zakresem usług oraz liczbę wypracowanych
godzin.
W przypadku zgłaszanych uwag i kwestii spornych natychmiast podejmowane były
stosowne działania.
Ponadto pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej kontrolowali jakość świadczonych
usług.

Tabela 11. Usługi pielęgnacyjne i gospodarcze świadczone w zakresie zadań własnych.
Lp.

Wyszczególnienie
Liczba
osób
objętych
usługami - ogółem
Koszt usług – ogółem

1.
2.

Stawka za godzinę usług
gospodarczych (zł)
Stawka za godzinę usług
pielęgnacyjnych (zł)

3.
4.

2013 r.

2014 r.

Wzrost
%

Spadek %

310

300

-

3,23

1 198 374,72

1 182 897,66

-

1,3

9,42

9,42

-

-

9,42

9,42

-

-

•

Potrzeby usługobiorców zostały zaspokojone, nikt nie otrzymał odmowy przyznania
pomocy.
• Świadczone usługi poprawiły jakość życia i funkcjonowanie społeczne usługobiorcy.
W zakresie zadań zleconych: specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi świadczone były dla osób dorosłych i dzieci w całości finansowane
ze środków Wojewody.
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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.
• było 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,
• a także podtrzymywanie i rozwijanie kompetencji społecznych prowadzących do
nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
Usługami specjalistycznymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi były objęte także dzieci
z diagnozą autyzmu i zespołem Aspergera.
Głównym celem świadczenia usług u dzieci było:
• wyrównywanie deficytów rozwojowych i nabycie kompetencji społecznych poprzez
stosowanie technik terapeutycznych.
• Dodatkowe działania obejmowały psychoedukację podopiecznego i członków rodziny,
kontakt osób świadczących usługi z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz
podopiecznego i inne działania dostosowane do potrzeb wynikających ze specyfiki choroby.
• W 2014 roku z tej formy pomocy skorzystało 40 osób: 17 osób dorosłych i 23 dzieci
w wieku od 3 do 18 lat.
• Średnio na osobę dorosłą przypadało ok. 10 godzin miesięcznie, na dziecko
ok. 13 godzin miesięcznie.
• Pomoc w formie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
przyznawana jest na podstawie skierowania wydanego przez lekarza psychiatrę,
w którym zleca świadczenie w/w usług.
• W 2014 roku w/w usługi świadczone były przez Fundację „Zdrowie” z siedzibą
w Warszawie ul. Aleja Dzieci Polskich 17. Fundacja została wybrana w wyniku udzielenia
zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego. Stawka
roboczogodziny została określona w zestawieniu formularza ofertowego przedstawionego
przez oferenta, który zaproponował najkorzystniejszą stawkę tj. 21,49 zł. za 1 godzinę
usługi specjalistycznej.
• Zgodnie z zawartą umową Fundacja zobowiązana była do przeprowadzania kontroli usług
specjalistycznych we własnym zakresie.
• Nadzór nad realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych z ramienia Ośrodka sprawował
koordynator Zespołu ds. usług, który kontrolował w środowisku jakość świadczonych usług.
• W 2014 roku koordynator przeprowadził 26 kontroli, które dały możliwość ustosunkowania
się do poziomu realizacji wykonywanej usługi i oceny zgodności z potrzebami usługobiorcy.
• Ponadto kontrola jakości usług prowadzona była przez pracowników socjalnych.
• W realizacji zadania brał udział konsultant-psycholog, który uczestniczył w wywiadach
środowiskowych u osób ubiegających się o pomoc w formie specjalistycznych usług
opiekuńczych. Oceniał zebraną dokumentację pod kątem zasadności przyznania usług,
współpracował z terapeutami, nadzorował pracę zespołu terapeutycznego, który
opracowywał Indywidualny Plan Pomocy dla usługobiorcy, dokonywał podsumowania
realizacji usług, współdecydował o zasadności kontynuacji pomocy.
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Tabela 12. Usługi świadczone w ramach zadań zleconych.
Lp.

Wyszczególnienie

1.
2.
3.
4.
5

Liczba usługobiorców
Całkowity koszt usług
Stawka za godzinę usług
Osoby dorosłe
Dzieci
•
•

•

2013 r.

2014 r.

40
111941,41
21,49
16
24

40
107342,55
21,49
17
23

Wzrost
%
6,25
-

Spadek
%
4,10
4,17

W wyniku świadczenia w/w usług odnotowuje się u wszystkich usługobiorców dorosłych
poprawę w zakresie regularnego zażywania leków, dbania o higienę osobistą i czystość
w mieszkaniu, samodzielnego robienia zakupów, dysponowania budżetem domowym.
U dzieci zaobserwowano poprawę w zakresie mowy, pisania, czytania, kontaktów
międzyludzkich. W wyniku długofalowych oddziaływań terapeutycznych prowadzonych
w ramach usług specjalistycznych odnotowano u 12 dzieci wyraźną poprawę w zakresie
funkcjonowania społecznego oraz rozwoju mowy.
W/w usługi w miejscu zamieszkania usługobiorcy świadczyły osoby ze specjalistycznym
wykształceniem i doświadczeniem zawodowym.

5.9. Praca socjalna:
Praca socjalna jest działalnością o charakterze pomocowym. Podstawowym jej celem
jest niesienie pomocy ludziom w znajdującym się w różnych sytuacjach, nie tylko związanych
z problemami materialnymi, ale także psychicznymi i emocjonalnymi.
Prowadzona jest:
1) z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności
i samodzielności życiowej;
2) ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji
i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.
Pracownik socjalny powinien przyczyniać się do wzmacniania zdolności swoich podopiecznych
do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz aktywizować zawodowo i społecznie.
W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane
z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.
Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. może
być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny.
W 2014r. tylko pracą socjalną ( bez pomocy finansowej)objęto 111 rodzin.
Są to osoby lub rodziny doświadczające przemocy domowej , osoby nadużywające alkoholu,
osoby bezrobotne.
Praca socjalna przyczyniła się do :
• zmniejszenia się liczby osób bezrobotnych korzystających pomocy finansowej,
• 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.

24

5.10. Kontrakt socjalny.
W pracy socjalnej ważnym narzędziem 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.
W 2014 r. pracownicy socjalni Ośrodka zawarli 124 kontrakty socjalne. W wyniku pracy :
• Usamodzielniło się 55 osób,
• w tym: podjęło zatrudnienie 28 osób,
• 15 osób uzyskało uprawnienia do świadczeń o charakterze stałym jak: renta, emerytura
• u 6 osób poprawiła się sytuacja zdrowotna,
• u 6 osób poprawiła się sytuacja finansowa z powodu uzyskania lepiej płatnej pracy,
• w 12 przypadkach nie wywiązanie się z zawartych zobowiązań spowodowało konsekwencje
w postaci ograniczenia przyznawanej pomocy.

5.11. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby innych instytucji, w tym:
•
•
•
•
•
•

na prośbę innych OPS – 152 wywiady alimentacyjne,
dla Sądu , Domów Dziecka ,WCPR, PCPR, MOPR– 41 opinii,
dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie – 6 wywiadów (usamodzielnienie
wychowanków domu dziecka).
skompletowano dokumenty dla 14 osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy
społecznej.
przeprowadzono 14 wywiadów środowiskowych w sprawie odpłatności
za pobyt w domach pomocy społecznej u członków rodzin zobowiązanych do alimentacji.
przeprowadzono 105 wywiadów środowiskowych u osób nieubezpieczonych,
wnioskujących o wydanie decyzji dotyczących prawa do świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych.
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6. INTEGRACJA
SPOŁECZNA
WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU

I

PRZECIWDZIAŁANIE

Ośrodek w 2014r. kontynuował działania mające na celu:
• Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
• poradnictwo specjalistyczne,
• realizowanie projektów, także współfinansowanych z funduszy pomocowych,
• organizowanie społeczności lokalnej na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów
społecznych oraz integracji i reintegracji środowiska lokalnego.
Kontynuowano rozpoczęte w ubiegłych latach programy.
Ι.

Klub Integracji dla Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
Cel: reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz:
• minimalizowanie skutków bezrobocia , przygotowywanie do podjęcia zatrudnienia
• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
• pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia
Podstawowe formy działania KI to:
• konsultacje indywidualne
• warsztaty
• poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne
• szkolenia,
• doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy
Odbiorcy, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym marginalizowane społecznie,
w tym:
1. osoby starsze ,
2. osoby bezrobotne, w szczególności długotrwale,
3. osoby niepełnosprawne,
4. osoby uzależnione
5. osoby bezdomne,
6. wolontariat,
7. poradnictwo

Ad. 1. Działania skierowane do osób starszych.
W 2014r. było w Dzielnicy Wawer zameldowanych było 13 164 osób w wieku
poprodukcyjnym,co stanowi 19 % wszystkich mieszkańców.
Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z:
• Ośrodkiem Oparcia ul. Starczewska 8, osoby starsze mają zapewnione tam posiłki, usługi
rehabilitacyjne, zabiegi rekreacyjno–kulturalne (zabawy taneczne, występy artystyczne,
wycieczki), pomoc w załatwianiu swoich codziennych spraw, a stanowiących szczególną
trudność.
• Uniwersytetem III Wieku, działania na rzecz rozwoju intelektualnego i społecznego
seniorów,Klubami Seniora, które działają w ramach Wawerskiego Centrum Kultury
i Parafiach .
• Realizował także własny program „Wawerski Aktywny Senior”,.
• głównym celem programu jest przeciwdziałanie osamotnieniu, depresji oraz poprawienie
kondycji psychofizycznej uczestników poprzez integrację osób starszych i samotnych.
• Program cieszy się dużym zainteresowaniem i sprzyja poprawie kondycji osób starszych.
• W programie uczestniczyło 130 osób.
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Zajęcia prowadzone w ramach programu Wawerski Aktywny Senior:
• Gimnastyka – zajęcia usprawniająco – ruchowe zajęcia odbywały się przez cały rok dla
dwóch 20 – osobowych grup.
• Zajęcia sportowo – rekreacyjne na basenie w Aninie - z pływania rekreacyjnego skorzystało
30 wawerskich seniorów. Zajęcia prowadzone były w dwóch 15 osobowych grupach raz
w tygodniu
• Warsztaty decoupage - zajęcia odbywały się przez cały rok raz w tygodniu, uczestniczyło
w nich 12 pań.
• Spotkania okolicznościowe, których pomysłodawcami byli Seniorzy: spotkanie
Wielkanocne – uczestniczyło 18 osób;, spotkanie Wigilijne – 15 osób.
• Spotkanie informacyjne ze Strażą Miejską - „Pierwsza pomoc przed medyczna”
• Wycieczka krajoznawcza – Czersk – Góra Kalwaria – Warka, uczestniczyło w niej
50 seniorów.

•
•
•
•
•
•

W październiku seniorzy skorzystali z bezpłatnej wycieczki do Centrum Nauk Kopernika,
w wycieczce wzięło udział 20 seniorów.
Zwiedzanie wytwórni bombek Silverado – w wycieczce uczestniczyło 20 osób.
Bal Seniora. W 2014 roku zawiązała się Rada Seniorów, którą reprezentowały kluby kultury,
kluby seniora, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych, mieszkańcy
dzielnicy Wawer.
W związku z tym Rada Seniorów i Ośrodek w dniu 22 listopada 2014r. (sobota)
w godz. 17.00 - 21.00 zorganizowali Bal.
Spotkanie miało charakter integracyjny. Bal cieszył się dużym zainteresowaniem,
wzięło w nim udział 127 seniorów mieszkańców Dzielnicy Wawer.
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Ad.2 Działania skierowane do osób bezrobotnych.
Na 31.12.2014 r. w Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 1964 (w tym kobiet 894)
mieszkańców dzielnicy Wawer tj.(2,8 % ogółu mieszkańców dzielnicy).
Osoby korzystające ze wsparcia pomocy społecznej posiadają niskie kwalifikacje
zawodowe,borykają się z uzależnieniami, największe problemy jednak mają z utrzymaniem pracy.
Punkt Aktywizacji Zawodowej.
Cel: nabycie przez osoby bezrobotne umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia.
• z oferty skorzystało: 323 osoby (w tym 180 kobiet ),
• osoby te odwiedziły Punkt 1515 razy,
• odbyło się 299 konsultacji indywidualnych,
• zawartych zostało 64 kontraktów socjalnych (w tym 30 kobiet) z osobami bezrobotnymi
• 37 osób rozliczyło się z założonych działań kontraktu,
Formy pracy:
Praca indywidualna :
• Wsparcie oraz motywowanie do aktywnego i samodzielnego poszukiwania pracy,
• zachęcanie do uczestnictwa w szkoleniach i kursach przekwalifikowujących
oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe.
• pomoc w tworzeniu i redagowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz w wysyłaniu
ich za pośrednictwem poczty elektronicznej.
• określanie umiejętności i predyspozycji zawodowych.
• porady dotyczące szkoleń oraz projektów unijnych podnoszących kwalifikacje zawodowe.
• przygotowanie do spotkań z pracodawcą i do rozmowy kwalifikacyjnej.
• pomoc w nabywaniu umiejętności z podstaw obsługi komputera i Internetu oraz
udostępnianie komputerów z dostępem do Internetu w celu poszukiwania ofert.
• udostępnianie prasy z ofertami pracy:, telefonu w celu skontaktowania się z pracodawcą
oraz ksero.
• zapewnianie biletów na przejazdy środkami komunikacji miejskiej w celu spotkania
z potencjalnym pracodawcą.
• stymulowanie rozmów kwalifikacyjnych prowadzonych przy użyciu sprzętu
audiowizualnego, opracowanie strategii pokonywania barier w zatrudnieniu.
Zajęcia grupowe :
Warsztat ”Efektywnego poszukiwania pracy”. Celem warsztatów było odkrywanie przez
uczestników własnych umiejętności i predyspozycji zawodowych.
• Zajęcia ukończyło 9 osób. Uczestnicy w wieku od 20 do 53 lat.
• Warsztat podzielony był na cztery dni zajęć łącznie obejmował 24 godz.
Warsztat „Umiejętnego poszukiwania pracy”. Cel odkrywanie przez uczestników własnych
umiejętności i predyspozycji zawodowych.
• W zajęciach uczestniczyło 8 osób w wieku od 28 do 61 lat.
• Warsztat podzielony był na cztery dni zajęć łącznie obejmował 24 godz.
„Kurs z zakresu podstawowej obsługi komputera”.
Celem warsztatu było dostarczenie podstawowej wiedzy i umiejętności pozwalających na
swobodną pracę w środowisku Microsoft Windows, korzystania z edytora Microsoft Windows dla
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redagowania i drukowania dokumentów oraz obsługi poczty elektronicznej i Internetu. Ponadto
kurs miał zwiększyć kompetencje uczestników na rynku pracy.
• Zajęcia ukończyło 8 osób. Uczestnicy w wieku od 35 do 58 lat.
• Kurs podzielony był na cztery dni zajęć łącznie obejmował 18 godz.
Spotkanie z pracodawcą.
• przeprowadzono rekrutację na stanowisko pracownika fizycznego.
• z organizacją pozarządową Towarzystwem Pomocy Młodzieży. Celem spotkania było
zapoznanie się oraz rekrutowanie podopiecznych do projektu: „ Młodzi aktywni” Celem
projektu było wsparcie osób bezrobotnych w wieku 18 - 24 lata.
• Uczestnicy spotkania zostali zakwalifikowani do projektu.
Zmotywowano osoby bezrobotne do podnoszenia swoich kwalifikacji w ramach :
• Projektu „MARSZ Kobiet. Miejska Akademia Rozwoju Społeczno Zawodowego Kobiet”.
Celem projektu było zwiększenie zdolności do zatrudnienia niezatrudnionych mieszkanek
Warszawy, pozostających w wieku 18 – 59 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Realizatorzy: w partnerstwie przez Fundację Bez Względu Na Niepogodę i Urząd Pracy
m.st. Warszawy. Zakwalifikowały się 2 kobiety.
• Projektu " Młodzi Aktywni - Program wsparcia dla osób bezrobotnych”, skierowany był do
osób bezrobotnych w wieku 18 – 24 lata, zamieszkałych na terenie m. st. Warszawa.
Realizator: Towarzystwo Pomocy Młodzieży. Zakwalifikowały się 4 - osoby
• Projektu „W drodze do pracy”, skierowany był do mężczyzn, niezatrudnionych
i zamieszkujących na terenie m. st. Warszawa do pracy w wieku aktywności zawodowej
(18 - 64 lata) zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem projektu była aktywizacja
społeczna, zawodowa w tym doradztwo i poradnictwo oraz ukończenie warsztatu nauki
zawodowej branża remontowo/ budowlana. Realizator: Fundacja Hominem.
Zakwalifikował się – 1 mężczyzna
• „Projektu na miarę potrzeb– szkolenia komputerowe i językowe dla mazowieckich
bezrobotnych”, skierowany był do osób w wieku 25-64 lata, bezrobotnych i pozostających
bez zatrudnienia co najmniej przez okres ostatnich 6 m-cy przed przystąpieniem do
Projektu. W ramach projektu można było ukończyć dwa kursy: komputerowy oraz
językowy. Zakwalifikował się – 1 mężczyzna na udział w kursie komputerowym.
• Projektu: „Mogę więcej – aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych”.
Celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, głównie
ruchowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym ze względu na swoją
niepełnosprawność. Realizator: WYG International Sp. z o.o. w partnerstwie z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. Zakwalifikowały się 2 kobiety.
• Projektu: „Poradnia życiowa dla osób z niepełnosprawnościami”. Celem projektu był wzrost
samodzielności osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa łódzkiego,
mazowieckiego lub podlaskiego. Realizator:
Fundacja „Normalna Przyszłość”.
Zakwalifikowały się – 2 osoby
• Projektu „Poradnia” dla osób z niepełnosprawnością. Realizator: Stowarzyszenie SPOZA oraz
Centrum Psychologii i Psychoterapii MEJD. Celem projektu było dążenie do aktywizacji
społecznej i zawodowej uczestników. Zakwalifikowały się 2 kobiety.
Agencja Zatrudnienia NR 5839
•
•
•

Świadczy usługi w zakresie: pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego, doradztwa personalnego.
Kwestionariusz osobowy agencji zatrudnienia wypełniło: 170 osób.
Z usługi indywidualnego poradnictwa zawodowego skorzystało 116 osób.
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•

Agencja współpracowała z 4 pracodawcami, którzy zgłaszali chęć zatrudnienia
pracowników:
• Pośrednik pracy przekazuje oferty pracy osobom korzystającym z Punktu Aktywizacji.
Pracodawcy:
Prace społecznie – użyteczne
Odbywały się w okresie od 1.03.2014r. do 30.11.2014 r.
Prace społecznie użyteczne oznaczają prace organizowane przez gminę w jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się
pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.
Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego
pomiędzy starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane, po
uprzednim przedstawieniu rocznego planu potrzeb, złożonego w Powiatowym Urzędzie Pracy do
dnia 31 stycznia każdego roku.
Prace społecznie użyteczne organizuje się na wniosek ośrodka pomocy społecznej, w wymiarze
do 10 godzin tygodniowo, maksymalnie 40 godzin miesięcznie.
OPS otrzymuje refunduję ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia
przysługującego za każdą osobę uprawnioną wykonującą pracę społecznie użyteczną.
Prace społecznie użyteczne poza wparciem finansowym dla ludzi w trudnej sytuacji życiowej przynoszą
też inne korzyści:

•
•
•

aktywizują zawodowo bezrobotnych, często będących bez pracy przez wiele lat;
stanowią bazę dla rzetelnych pracodawców poszukujących solidnych pracowników;
reintegrują społecznie bezrobotnych, którzy mogą poczuć się potrzebni, zrobić coś dla
innych;
• prace te są też wielkim wsparciem w rozszerzaniu działalności lokalnych stowarzyszeń
statutowo zajmujących się pomocą charytatywną;
Prace społecznie użyteczne wiążą się z dużą rotacją uczestników.
Do prac społecznie użytecznych kierowane są osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie
Pracy m.st. Warszawy bez prawa do zasiłku i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Osoby
bezrobotne otrzymywały z Urzędu Pracy:
• skierowania do udziału w pracach społecznie użytecznych realizowanych przez Ośrodek
Pomocy Społecznej;
• skierowania na badania lekarskie – do lekarza medycyny pracy;
• wykonywały pracę na rzecz placówek z którymi Ośrodek podpisał porozumienia,
• na czas wykonywania pracy objęte zostały ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych
wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej.
• z osobami skierowanymi do udziału w Programie pracownicy socjalni podpisywali
kontrakty socjalne, dzięki którym otrzymali bezpłatnie imienną kartę miejską uprawniającą
do przejazdów komunikacją miejską.
• za godzinę pracy osoba bezrobotna otrzymywała przez pierwsze półrocze kwotę 8,00 zł,
natomiast przez drugie półrocze 8,10 zł. – czyli po przepracowaniu 40 godzin miesięcznie
była to kwota 320 zł. lub 324 zł.
• świadczenie nie przysługiwało za okres nie wykonywania pracy, w tym za okres
udokumentowanej niezdolności do pracy.
Osoby bezrobotne w ramach prac społecznie-użytecznych znalazły zatrudnienie w:
• Domu Pomocy Społecznej Fundacji „Pomocna Dłoń” dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie przy ul. Odrębnej 10 – 3 osoby;
• Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1 – 3 osoby;
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•

Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Warszawa
ul. Żegańska 34 – 3 osoby;
• Zespole Szkół Nr 120, ul. Wilgi 19 – 3 osoby;
• Zespole Szkół Nr 115, ul. K. Maciusia 5 – 3 osoby;
• Jadłodajni dla ubogich i bezdomnych prowadzonej przy Ośrodku Socjoterapeutycznym
Zgromadzenia Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo, ul. Azaliowa 10 – 3 osoby;
• Szkole Podstawowej Nr 218 ul. M. Kajki 80/82 – 2 osoby.
Uczestnicy :
• Zaplanowanych zostało 20 miejsc pracy.
• Do udziału w programie prac społecznie użytecznych pracownicy socjalni zmotywowali 41
osób,
z
czego
pracę
w
ramach
programu
podjęły
33
osoby.
Spośród zgłoszonych do Urzędu Pracy osób 5 nie rozpoczęło prac.
• Osoby bezrobotne przez 9 miesięcy przepracowały w sumie 6.327 godzin.
• Na ten cel ze środków Ośrodka wydatkowano 50.893,50 zł. (40% kosztów były to środki
własne OPS, pozostałe 60% kosztów to wydatki, które zrefundował Urząd Pracy
m.st. Warszawy z Funduszu Pracy).
• WW trakcie trwania programu 6 osób znalazło zatrudnienie.
Prace społecznie użyteczne są skutecznym narzędziem aktywizacji osób długotrwale
bezrobotnych oraz sposobem na weryfikację faktycznej chęci podjęcia pracy przez bezrobotnego.
Umożliwiają łagodny powrót na otwarty rynek pracy osobom, które nie pracowały ze względu
na uzależnienie od alkoholu i odbytą terapię, jak również młodym mamom obawiającym się
powrotu do pracy po wielu latach zajmowania się rodziną i domem.
Instrument ten spełnia też ważną rolę w aktywizacji zawodowej dla osób 50+ mających trudną
sytuację na rynku pracy, nie tylko ze względu na niskie kwalifikacje ale również i wiek.
Trzy osoby po otrzymaniu skierowania do udziału w pracach, zamiast podjąć pracę
w programie, znalazły zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
W sumie podczas trwania programu pracę podjęło 6 osób, 3 kolejne zdecydowały się
na podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w projektach współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ad. 3. Działania skierowane do osób niepełnosprawnych.
W 2014 roku dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin przekazywano informację na temat:
• dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych,
środków pomocniczych oraz likwidacji barier architektonicznych
• bezpłatnych bądź ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej
• usługi specjalistycznego przewozu osób niepełnosprawnych
• programu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”
• zmiany zasad wydawania kart parkingowych
• wsparcia w docieraniu do odpowiednich placówek, stowarzyszeń, fundacji zajmujących się
problemami osób niepełnosprawnych
Udzielono 50 konsultacji i porad indywidualnych.
Ad. 4 Działania skierowane do osób uzależnionych od alkoholu.
W 2014 r. wśród osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej problem
zdiagnozowanego uzależnienia od alkoholu dotyczył 30 osób.
Prowadzono poradnictwo:
• Udzielano wsparcia 65 osobom.
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•
•
•

Przeprowadzono warsztaty edukacyjne na temat „Zespołu Uzależnienia od Alkoholu” 8
godz.
Motywowano i monitorowano sytuację klientów.
Motywowano do podjęcia leczenia i uczestnictwa w programach realizowanych
w placówkach:
Ośrodek Terapii Uzależnień w Dzielnicy Wawer ul. Strusia 4/8
Centrum Odwykowe ul. Zgierska 18A Warszawa
Przychodnia Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu ul.
Mickiewicza 5 Otwock.
Oddział Leczenia Uzależnień Szpitala MSW ul. Prusa 1/3 Otwock- leczenie
stacjonarne.
Udział w spotkaniach AA na mityngach w Dzielnicy Wawer i okolicy

W 2014 r.
w Otwocku

podjęło leczenie 5 osób w tym 1 osoba leczenie zamknięte w szpitalu MSW

Ad.5. Pomoc osobom bezdomnym.
W 2014r. było objętych przez Ośrodek 46 osób bezdomnych różnego rodzaju pomocą,
zwłaszcza pracą socjalną:
• 5 osób uzyskało decyzję przyznającą prawo do świadczeń zdrowotnych
• 2 bezdomnym Ośrodek sprawił pochówek
• 3 osoby objęte zostały programem wychodzenia z bezdomności
• 2 bezdomnych, z którymi był w latach wcześniejszych podpisany program wychodzenia
z bezdomności, otrzymało mieszkanie z zasobów Dzielnicy.
• 6 osób skierowano do schroniska lub noclegowni
• 1 osobie bezdomnej, ciężko chorej , po leczeniu szpitalnym, Ośrodek sfinansował 30
dniowy pobyt w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym, a następnie skierowała do schroniska,
• 34 osoby bezdomne korzystały z pomocy finansowej w formie zasiłków celowych
i okresowych, z tego:
• 8 osób z zasiłku stałego
Ad .6 Wolontariat w Ośrodku Pomocy Społecznej
W 2014 roku z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer współpracowało
19 wolontariuszy.
Działania wolontariuszy:
• udzielanie korepetycji dzieciom, zagospodarowanie czasu wolnego,
• pomoc osobom starszym i samotnym,
• zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom
• prowadzenie zajęć gimnastycznych dla osób starszych, prowadzenie spotkań podróżniczych.
• W wolontariacie akcyjnym dodatkowo brało udział 9 wolontariuszy z Zespołu Szkół Nr 115
i 2 wolontariuszy ze Szkoły „Żagle” Gimnazjum Stowarzyszenia „Sternik”.
• OPS pokrywał koszty związane z ubezpieczeniem wolontariuszy (OC i NW).
•
Ad.7 Poradnictwo:
a). prawne:
W 2014r. z porad prawnych skorzystało 239 osób będących w trudnej sytuacji materialnej bądź
rodzinnej, zamieszkujących Dzielnicę Wawer.
Najczęściej porady dotyczyły:
• alimentacji
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rozwodów
sytuacji opiekuńczo – wychowawczych
spraw mieszkaniowych.

b). psychologiczne
• Psycholog objął wsparciem 73 rodziny, w których wystąpiły problemy
w prawidłowym funkcjonowaniu i wykonywaniu obowiązków rodzicielskich lub została
rozpoczęta procedura Niebieskiej Karty
• W rodzinach tych przeprowadził 156 rozmów, najczęściej odbywały się one
w środowisku – tak aby można było zaobserwować rodzinę i jej problemy w warunkach
najbardziej naturalnych.
• Z każdą z rodzin psycholog spotkał się średnio 3 razy, w odstępach miesięcznych.
• W efekcie tych rozmów rodzice poznali przyczyny pojawiających się trudności
wychowawczych, możliwości ich rozwiązywania. Nabyli również wiedzę dotyczącą
wpływu zaspokajania potrzeb dzieci na ich rozwój, a także miejsc, w których mogą uzyskać
długotrwałą pomoc w formie terapii rodzinnej, małżeńskiej, warsztatów umiejętności
wychowawczych. W rodzinach dotkniętych przemocą osoby jej doświadczające zapoznawał
z mechanizmami występującymi w cyklu przemocy, udzielał wsparcia w wychodzeniu
z tego cyklu.
Rozmowy miały charakter:
• porad psychologiczno – pedagogicznych,
• wspierający – w rozwiązywaniu bieżących problemów rodziny,
• motywujący członków rodziny - do podjęcia działań umożliwiających poprawę sytuacji
rodziny, zapewnienia dzieciom ich potrzeb, tak aby umożliwić prawidłowy rozwój
psychiczny,
• edukacyjny - zwracały uwagę na potrzebę pogłębiania wiedzy na temat sposobów radzenia
sobie z trudnościami, nabycia umiejętności stawiania granic, bycia konsekwentnym
w wymaganiach stawianych dzieciom, wzmacniania więzi rodzinnych,
• informacyjny – dotyczący możliwości uzyskania pomocy w placówkach świadczących
pomoc specjalistyczną (typu terapie, warsztaty).
II. Kontynuacja Projektu systemowego „Małe kroki do sukcesu”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji
Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.1.
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Realizowany
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem KRA.
Projekt systemowy realizowany był do 30.06.2014r. zgodnie z harmonogramem.
Odbiorcami projektu było 60 osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej
• 20 osób w ramach Programu Aktywności Lokalnej z ul. Kresowej
• 40 osób w ramach kontraktów socjalnych, spełniających poniższe kryteria:
są z terenu dzielnicy Wawer, korzystają ze wsparcia i świadczeń pomocy społecznej
są w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne lub długotrwale bezrobotne
nieaktywne zawodowo (opieka nad dziećmi /osobą zależną)
samotne lub rodzice mający trudności opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi (rodziny
w kryzysie, zwłaszcza rodziny niepełne), osoby niepełnosprawne.
Wydatkowano w 2014r. środki w wysokości 247 671,38 zł. Zrealizowano w 2014r.:
W ramach aktywnej integracji skierowanej do 60 osób, odbyły się:
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kursy zawodowe i podnoszące kwalifikacje,
zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia,
indywidualne poradnictwo zawodowe dla każdego uczestnika projektu, zrealizowano 60
godzin indywidualnych konsultacji, dla 20 osób.

W ramach pracy socjalnej (skierowanej do 60 osób i ich rodzin)
Wsparcie pracowników socjalnych,
• zawarto 40 kontraktów socjalnych, opracowano 60 planów pracy z rodziną / osobą
• ogółem 60 osób, (44 kobiety i 16 mężczyzn), którzy wzięli udział w projekcie systemowym
zostało objętych wsparciem 4 pracowników socjalnych,
• stała praca socjalna, którą objęto 60 rodzin
• Wsparcie 2 pielęgniarek środowiskowych
• Wykorzystano 351 godzin łącznie
• nauka pozytywnych nawyków zdrowotnych,
• dbanie o higienę i profilaktykę zdrowia,
• objęcie działaniami w szczególności dzieci: szczepienia, opieka specjalistów,
wyrównywanie zaniedbań zdrowotnych,
• kontrola wyników badań, pomoc przy umawianiu wizyt lekarskich
• towarzyszenie rodzinom/osobom podczas wizyt u lekarzy
• Wsparcie 1 asystenta rodziny
• Wykorzystano 15 godzin łącznie
• wypracowanie sprawnego i właściwego prowadzenia gospodarstwa domowego
• pomoc w nabywaniu umiejętności wychowawczych
• pomoc w załatwieniu spraw urzędowych
Wypłata zasiłków celowych i okresowych dla 60 osób.Wydano 136 decyzji administracyjnych.
W ramach działania o charakterze środowiskowym (skierowane do 60 osób, ich rodzin
i otoczenia, mieszkańcy z ul. Kresowej):
• Grupy samopomocowe dla uczestników projektu i samotnych matek – 12 grup
• Spotkanie tematyczne „Pielęgnacja roślin ogrodowych” (17 uczestników)
• Piknik integracyjny typu team-building połączony z obchodami Dnia Dziecka. W pikniku
udział wzięło 110 osób.
Efekty działań projektu (dotyczą 60 osób)
• 15 osób podjęło zatrudnienie
• 10 osób brało udział w pracach społecznie użytecznych
• 36 osób ukończyło szkolenia/kursy zawodowe, podniosło kwalifikacje
• 10 osób wyjaśniło sprawy związane z zadłużeniem mieszkaniowym bądź zadłużenie zostało
rozłożone na raty,
Przez cały czas trwania projektu uczestnicy i ich rodziny otrzymywały wsparcie asystenta
rodziny, edukatorów zdrowotnych i pracowników socjalnych.
Wiele rodzin poradziło się z różnymi problemami, w tym z bezrobociem, problemami
zdrowotnymi i rodzinnymi.
Po zakończonym projekcie, z rodzinami w dalszym ciągu pracują pracownicy Ośrodka:
pracownicy socjalni i animator lokalny w ramach działań Organizacji Społeczności Lokalnej.
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Zakończenie projektu systemowego.
W 2014r zakończyła się realizacja całego projektu systemowego, który rozpoczął się w 2008r.
Odbiorcami projektu były osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń
pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, osoby
uzależnione i niepełnosprawne.
Ponadto od 2012 do 2014r. w ramach projektu był realizowany Program Aktywności Lokalnej,
który skierowany był dla społeczności lokalnej zamieszkałej przy ul. Kresowej.
W latach 2008 – 2014:
• 165 osób rozpoczęło projekt systemowy
• 147 osób ukończyło z powodzeniem cały projekt, 18 osób przerwało go z różnych przyczyn
losowych (podjęcie pracy, choroba, zgon, itp.)
• 107 osób zostało objętych kontraktami
• 76 osób ukończyło warsztaty umiejętności wychowawczych\
• 41 osób ukończyło warsztat prawa pracy
• 122 osoby ukończyły kursy zawodowe, otrzymały certyfikaty i zaświadczenia
• 113 osób zostało objętych wsparciem asystenta rodziny
• 112 osób skorzystało ze wsparcia edukatora zdrowotnego/pielęgniarki
• 146 osób odbyło indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
• 40 osób zostało objętych wsparciem psychologa
• 76 osób ukończyło warsztat „Dobry rodzic”
• 15 osób wzięło udział w grupie samopomocowej
III. Projekt - Organizowanie społeczności lokalnej
Obszarem wybranym do prowadzenia metody organizowania społeczności lokalnej w Dzielnicy
Wawer jest Osiedle Marysin Wawerski – budynki przy ul. Kresowej 31 i 33, budynki stanowią
zasoby komunalne Dzielnicy Wawer.
Praca środowiskowa według modelu OSL jest traktowana jako długofalowy proces
upodmiotawiania ludzi, w którym zmiana rzeczywistości następuje w wyniku aktywności ludzi,
wyrażającej ich podmiotowość i zdolność do przekształcania środowiska własnymi siłami.
Dzieje się tak poprzez pobudzanie aktywności społecznej w celu samoorganizowania
się do rozwiązywania konkretnych problemów danej społeczności.
Metoda ta jest prowadzona od kilku lat w porozumieniu z mieszkańcami ul. Kresowej 31 i 33.
Jest to miejsce skupiające dużą ilość osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Proces zmian w społeczności zachodzi w oparciu
o zidentyfikowane potrzeby danej społeczności.
W budynkach przy ul. Kresowej 31 i 33 zameldowanych jest 171 osób. Najliczniejszą grupę
mieszkańców stanowią osoby w wieku 25 – 60 lat.
• dominujące dysfunkcje: bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych
i prowadzeniu gospodarstwa domowego, niepełnosprawność, bezrobocie, uzależnienia,
długotrwała choroba, ubóstwo.
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Zrealizowane zadania w ramach Programu Aktywności Lokalnej .
•

spotkanie obywatelskie, dotyczyło organizacji Dnia Sąsiada w ramach którego mieszkańcy
chcą posadzić rośliny wzdłuż płotu placu zabaw.
• spotkania tematyczne, działania środowiskowe:
Dzień Sąsiada – 24 maja 2014r., spotkanie tematyczne „Pielęgnacja roślin ogrodowych”
Zorganizowano spotkanie tematyczne połączone
z warsztatami „Pielęgnacja roślin ogrodowych”. Celem
spotkania było przekazanie informacji mieszkańcom na
temat sadzenia oraz pielęgnacji roślin. Krzewy sadzili
nie tylko mieszkańcy budynków przy ul. Kresowej,
do pracy przyłączyli się również sąsiedzi z pobliskiego
osiedla, których dzieci bawią się na placu zabaw.

31.05.2014r. w godz. 1100 – 1500 odbył
się Piknik integracyjny typu team –
building z okazji „Dnia Dziecka” dla
mieszkańców
ul.
Kresowej
i
uczestników
projektu
w ramach PAL.
Miejscem pikniku było podwórko obok budynków przy ul. Kresowej 31 i 33. Podczas imprezy
były prowadzone przez animatorów gry i zabawy
sportowe, malowano buźki, odbył się pokaz
puszczania ogromnych baniek mydlanych,
robiono zwierzątka z baloników, dzieci mogły też
brać udział w konkursach z nagrodami.
Zapewniono zamek dmuchany i watę cukrową.
Przeprowadzono zajęcia z Zumby. Dodatkowo
przygotowany został dla wszystkich uczestników
pikniku poczęstunek przygotowany przy
współudziale Sióstr Felicjanek. Rozdawane też
były słodycze i napoje.W pikniku wzięło udział
ponad 110 osób.
Rodzinna wycieczka integracyjna dla
uczestników projektu i PAL odbyła się
21 – 22 czerwca 2014 roku. Podczas wyjazdu
zrealizowano: warsztaty edukacyjne z zakresu
umiejętności wychowawczych w wymiarze 15
godzin, zajęcia dla całych rodzin –
integracyjne, sportowe, zajęcia dla dzieci – gry
i zabawy sportowe, zajęcia plastyczne. Wyjazd
zrealizowano w Dworze Franciszków. Wzięło
w nim udział 55 osób. Podczas wyjazdu zrealizowano wszystkie założone cele – poprawa
funkcjonowania rodziny, integracja członków rodzin, kształtowanie rodzinnego spędzania
czasu wolnego, promocja aktywnego i zdrowego wypoczynku. Uczestnicy mieli zapewnione
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zakwaterowanie i wyżywienie, transport, opiekę do dzieci, prowadzących warsztaty oraz
wszystkie zajęcia animacyjne.opo
W 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej nawiązał współpracę z Fundacją Praw Dziecka
oraz ze Stowarzyszeniem Mierz Wysoko.
W ramach tej współpracy zostały podjęte następujące działania:
Kiermasz „Podaj Dalej” – 12 kwietnia 2014r Celem kiermaszu była pomoc rzeczowa
w postaci: odzieży, obuwia, zabawek, książek, gier planszowych, wózków dziecięcych itp.
Rzeczy te ofiarowane były przez Darczyńców podczas zbiórek odzieży na terenie Warszawy
i okolic oraz przez placówki oświatowe i firmy, na terenie których umieszczone były
pojemniki na odzież oraz inne tekstylia. Udział w kiermaszu wzięło ok. 100 osób.
„Warsztaty plastyczne dla rodziców
z dziećmi – samodzielnie robimy swoją kartkę
świąteczną”.Warsztaty odbyły się w sobotę – 15
listopada 2014r. w godz. 1100 – 1400 w Wawerskiej
Strefie Kultury przy ul. Żegańskiej 1a. Do udziału
w nich zaproszono dzieci w wieku od 6 do 12 lat –
mieszkańców Dzielnicy Wawer, ze szczególnym
uwzględnieniem
rodziców
i
dzieci
–
podopiecznych naszego Ośrodka. W zajęciach
wzięło udział 26 dzieci, którym w przygotowaniu
prac plastycznych dzielnie pomagali rodzice. Dla
uczestników przygotowany został słodki poczęstunek – ciastka, cukierki i napoje.

Zabawa Mikołajkowa połączona z wręczeniem
prezentów odbyła się . 6.12.2014r. w godz. 1100 – 1400,
uczestniczyło w niej 78 osób – dzieci wraz z dorosłymi.
Animacje dla dzieci prowadził Św. Mikołaj i dwie
Śnieżynki. W trakcie zabawy Mikołaj rozdał dzieciom
przygotowane wcześniej prezenty. Podobnie jak w roku
ubiegłym w skład przygotowanego poczęstunku weszły
również świąteczne ciastka i wypieki przekazane przez
sponsora.
Współpraca OPS ze środowiskiem ramach organizacji społeczności lokalnej.
Dotyczy przede wszystkim rozwiązywania indywidualnych problemów podopiecznych.
Polegających na ścisłej współpracy pracownika socjalnego z sąsiadami podopiecznych,
wspólnotami mieszkańców, Parafialnymi Caritas, TPD, i innymi.
Wśród podopiecznych Ośrodka są osoby samotne i starsze, dla których pomoc sąsiedzka jest
niezbędna . Ludzie mieszkają obok siebie długie lata nawzajem sobie pomagają w
codziennych sprawach.
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Współpraca Ośrodka z innymi osobami lub organizacjami daje wsparcie konkretnej osoby
przyczynia się do rozwiązania problemu grupy osób .

7.

WSPARCIE DZIECKA I RODZINY

W 2014 r w pracy z rodzinami szczególny nacisk położono na:
• Wzmocnienie lub nabycie przez rodziców prawidłowych umiejętności opiekuńczowychowawczych ,
• Wzmocnienie lub nabycie przez rodziców prawidłowych umiejętności prowadzenia
gospodarstwa domowego ,
• Wzmocnienie lub nabycie prawidłowych umiejętności społecznego funkcjonowania.
W OPS wsparciem dziecka i rodziny zajmuje się oddzielna komórka organizacyjna
,,Dział Wsparcia Dziecka i Rodziny”
• Z rodzinami pracuje 6 pracowników socjalnych, 2 asystentów rodziny i psycholog.
Średnio 1 pracownik pracuje z 32 rodzinami
Pracownicy socjalni objęli pomocą 196 rodzin wieloproblemowych.
• 65 dzieci z 36 rodzin przebywało w pieczy zastępczej.2 dzieci wróciło do rodziny.,
• 22 dzieci było urlopowanych na weekendy i święta oraz wakacje i ferie.,
• 56 dzieci korzystało ze wsparcia świetlic środowiskowych.
• 5 dzieci nie otrzymało promocji do następnej klasy.
Praca z rodziną ma na celu osiągnięcie takiego poziomu stabilności życiowej
i odpowiedzialności za własne życie , który pozwala na samodzielne funkcjonowanie i wychowanie
dzieci.
W rodzinach tych do najczęstszych problemów należy zaliczyć: nadużywanie alkoholu, niski
poziom wykształcenia, nieporadność życiowa, niski poziom materialny, brak wzorców,
nieprawidłowe wypełnianie obowiązków rodzicielskich, przemoc fizyczna i psychiczna,
bardzo młody wiek rodziców, bezrobocie.
Wśród dzieci pojawiają się problemy w nauce, zetknięcie się z alkoholem i narkotykami, kradzieże i
wagary.
7.1. Asystenci Rodzin
Wsparciem asystenta rodziny zostało objętych 37rodzin. Systematycznie pracowano z 28
rodzinami. W tym 2 rodziny objęte na wniosek sądu. Zakończono pracę z 17 rodzinami:
• z powodu osiągnięcia zaplanowanych efektów 9 rodzin,
• braku współpracy 7 rodzin,
• odmowy współpracy 1 rodzina.
Asystenci rodziny.
• pracują w systemie zadaniowego czasu pracy, w miejscu zamieszkania rodziny lub miejscu
wskazanym przez rodzinę, mają możliwość pracy z rodzinami popołudniami, wieczorami, w
soboty i w dni świąteczne.
• po rozeznaniu sytuacji rodziny, ustaleniu jej mocnych i słabych stron oraz dokonaniu
diagnozy, asystent rodziny ustala przy współudziale rodziny oraz pracownika socjalnego
plan pracy.
• jego realizacja dostosowywana jest do indywidualnych możliwości poszczególnych
członków rodziny oraz ustalonych priorytetów.
Asystenci pomagali
• w nabyciu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
• uczyli zarządzania budżetem domowym i rozwiązywania problemów zadłużenia;
• uczyli racjonalnego gospodarowania środkami na zakupy żywnościowe i na potrzeby
gospodarstwa domowego;
38

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

pomagali rodzicom w podejmowaniu odpowiednich działań zmierzających do powrotu ich
dzieci z placówek np.: kierowali na warsztaty umiejętności wychowawczych, motywowali
do podjęcia terapii odwykowej, zadbania o swoje zdrowie i zabezpieczenie środków
finansowych;
motywowali rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi do uczestnictwa w warsztatach
umiejętności wychowawczych oraz warsztatach specjalistycznych, np.: dla rodziców dzieci
z ADHD;
zachęcali do wprowadzania w życie nabytych umiejętności wychowawczych;
motywowali klientów do podjęcia terapii uzależnień i utrzymania abstynencji;
zachęcali do spotkań z konsultantem ds. uzależnień,
przeprowadzali rozmowy edukacyjne na temat wpływu środków psychoaktywnych na
zdrowie klienta i jego ewentualne potomstwo (FAS);
motywowali klientów do podjęcia terapii dla osób współuzależnionych;
zachęcali klientów do kierowania dzieci na badania psychologiczne w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, i umożliwienia im korzystania ze wsparcia
psychologicznego;
zachęcali rodziców do zapewnienia prawidłowej opieki medycznej dzieciom, w formie
szczepień, okresowych badań pediatrycznych, wizyt u specjalistów, bilansów zdrowotnych
dzieci i monitorowali ich postępowanie;
spotykali się z pedagogami szkolnymi w celu omówienia postępów w nauce dzieci,
problemów wychowawczych i ustalenia kierunku pracy z rodziną (szkoły podstawowe,
gimnazjalne, TPD Helenów, MOS Jędruś, MOS Kąt);
spotykali się z kuratorami zawodowymi oraz społecznymi Wydziału Rodzinnego i Karnego
Sądu Rejonowego w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15a ,celem omówienia sytuacji
rodziny i podjęcia odpowiednich działań w sytuacjach trudnych i wymagających
interwencji,
motywowali rodziców do umożliwienia dzieciom korzystania z ofert świetlic
środowiskowych jak również utrzymywali kontakt z pracownikami świetlic
środowiskowych (ul. Korkowa, ul. Azaliowa );
brali udział w spotkaniach i posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny zasadności pobytu
dziecka w placówce ( Dom Dziecka nr 15, ul. Nowogrodzka 75; Dom Dziecka Sióstr
Franciszkanek ul. Paprociowa 2, Dom Dziecka ul. Klasyków 52/54, Ośrodek Wspomagania
Rodziny ul. 6-go Sierpnia 1/5, Dom Dziecka nr 4, ul. Łukowska 25, Dom, Dom Dziecka nr
9, ul. Korotyńskiego 13, Zespół Małych Form Opieki i Wychowania Chata, ul. Bohaterów
50, Dom Dziecka nr 16, ul. Międzyparkowa 5 ) celem omówienia aktualnej sytuacji
rodzinnej wychowanków i zaplanowania odpowiednich działań, mających na celu powrót
dzieci do domów rodzinnych,
wspierali rodziców podczas kontaktu z instytucjami państwowymi (np.: Sąd, Urząd
Skarbowy, ZUS, Urząd Dzielnicy, ZGN, Urząd Wojewódzki ul. Długa 5, Plac Bankowy 3/5,
WCPR, PGNiG, RWE, MPWiK, Urząd Pracy ), itp.
utrzymywali kontakt z organizacjami pomocowymi pozarządowymi: Caritas,
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej;
kierowali klientów i towarzyszyli im w konsultacjach prawnych w PIK-u i Wojewódzkim
Ośrodku Adopcyjnym;
motywowali do aktywizacji zawodowej poprzez rejestrację w Urzędzie Pracy, kierowali do
Punktu Aktywizacji Zawodowej, zachęcali do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
uczestnictwa w kursach i warsztatach;
pomagali w przygotowywaniu pism sądowych i urzędowych;
pomagali w wypełnianiu, kompletowaniu i składaniu dokumentacji (wnioski mieszkaniowe,
świadczenia rodzinne), i inne;
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• organizowali pomoc materialną typu odzież, wyposażenie dla dzieci (meble, wózki);
Efekty:
• podejmowało okresowo zatrudnienie 21 osób, 14 osób ma stałą pracę
• zarejestrowało się w Urzędzie Pracy – 20 osób
• zwiększyło umiejętności finalizowania spraw urzędowych (uzyskiwanie świadczeń
rodzinnych, alimentacyjnych, składanie wniosków) – 26 rodzin
• wyjaśniło sprawy lokalowe – 22 rodziny z czego:
- dodatek mieszkaniowy uzyskało – 8 rodzin,
- obniżka czynszu – 2 rodziny
- rozłożenie na raty zadłużenia za czynsz – 3 rodziny
- rozłożenia na raty zadłużenia za gaz lub energie - 4 rodziny
- wniosek o lokal - 2 rodziny
- odpracowanie zaległości – 2 rodziny
- poparcie do WZL dla 10 rodzin
• 22 rodziny poprawiły umiejętności opiekuńczo – wychowawczych (dbanie o higienę, nauka
prawidłowego odżywiania, stawianie granic, konsekwentne wymagania, ustalenie
i przestrzeganie reguł i zasad, wspólne spędzanie czasu wolnego),
• 30 rodzin zwiększyło świadomość wpływu problemów zdrowotnych na jakość życia
terminowe szczepienia i bilanse zdrowia u dzieci, realizacja zaleceń lekarskich, terminowe
zgłaszanie się na wizyty u lekarzy specjalistów
• 4 dzieci zaczęło uczęszczać do przedszkola, dzięki czemu wspierany jest ich rozwój.
• 9 dzieci rozpoczęło diagnozę bądź uzyskało opinie psychologiczne z Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej.
W pracy z rodzinami pojawiają się trudności np .opór klienta w podejmowaniu działań, brak
wiary we własne siły i możliwości skutecznego działania, problemy uzależnień i brak
identyfikacji ,pokoleniowa niezaradność życiowa charakteryzująca się brakiem umiejętności
i problemami z wykonywaniem podstawowych czynności życiowych jak sprzątanie, racjonalne
robienie zakupów, planowanie wydatków, ponoszenie opłat mieszkaniowych.
Dzięki wsparciu pracowników socjalnych i asystentów w wielu rodzinach udaje się te trudności
pokonać. Utrwalenie nawyków jednak wymaga czasu .
7.2. Praca z rodzinami zastępczymi spokrewnionymi.
Celem było wzmacnianie rodzin zastępczych w wypełnianiu ich ról opiekuńczo
– wychowawczych oraz praca z rodzinami biologicznymi mająca na celu powrót dziecka
do rodziny.
Celem podejmowanych działań było:
• wzmocnienie więzi rodzinnych,
• podwyższenie kompetencji wychowawczych,
• w przypadku pracy z rodzicami biologicznymi – powrót dziecka do środowiska rodzinnego,
W ramach pracy socjalnej, prowadzono rozmowy edukacyjne i motywujące do:
• podejmowania działań w kierunku uzyskania odpowiednich kwalifikacji zawodowych,
• ubiegania się o uzyskanie lokalu mieszkalnego,
• nabycia umiejętności społecznych i wychowawczych,
• podwyższenia umiejętności rozeznawania priorytetów życiowych i możliwości
ich realizacji,
Spośród 19 rodzin zastępczych, z różnych form pomocy skorzystało:
• 6 rodzin z pomocy finansowej,
• 3 rodziny w formie obiadów szkolnych dla dzieci,
• 4 rodziny z pomocy psychologicznej w tym 4 dzieci
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• 1 rodzina z zajęć w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Trampolina”
Prowadzona jest również praca socjalna w formie rozmów edukacyjnych o tematyce
opiekuńczo-wychowawczej.
• praca socjalna z 3 usamodzielnianymi pełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych
i placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy z WCPR otrzymują świadczenia
na kontynuowanie nauki.
• 4 osoby podjęły pracę, uzyskały świadczenie z WCPR na usamodzielnienie się i nie
współpracują dalej z OPS.
Praca socjalna z 7 rodzicami biologicznymi, których dzieci umieszczone są w pieczy zastępczej i
przebywają poza swoją rodziną:
• Jedna matka biologiczna uczęszcza na terapię odwykową, utrzymuje abstynencję
i
deklaruje chęć przejęcia opieki nad dzieckiem.
• spotkania grupowe w ramach Klubu Rodzin Zastępczych miały na celu:
- wzmacnianie więzi rodzinnych,
- wspólne spędzanie czasu wolnego rodziców z dziećmi,
- ukazywanie możliwości wspólnych zabaw,
- wymianę doświadczeń wychowawczych pomiędzy rodzicami,
- kultywowanie tradycji świątecznych,
W 2014 r. z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy współpracowało
2 rodzin spośród 19rodzin zastępczych spokrewnionych.
Odbyły się 4 spotkania z rodzinami zastępczymi oraz innymi rodzinami korzystającymi
z pomocy Działu Wsparcia Dziecka i Rodziny w ramach integracji rodzin:
• Maj - wyjazd integracyjny na Stadion Narodowy – udział wzięło 26 osób ( 10 osób
dorosłych i 16 dzieci).
• Wrzesień - Spotkanie integracyjne „Powitanie jesieni” - udział wzięło 36 osób (15 osób
dorosłych i 21 dzieci)
• Listopad – Warsztaty „Samodzielnie robimy kartę świąteczną” - udział wzięło
37 osób
(10 osób dorosłych i 27 dzieci).
• Grudzień - „Mikołajki 2014” - udział wzięło 78 osób (29 osób dorosłych i 49 dzieci)
• W organizowanych spotkaniach w ciągu roku wzięło udział ogółem 33 rodziny
w tym:
• 36 osób dorosłych, 70 dzieci
• Spotkania z rodzinami odbywają się zawsze w godzinach popołudniowych bądź
w soboty, ponieważ część rodziców pracuje zawodowo.
Współpraca z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi
• współpraca z 13 placówkami pieczy zastępczej
• Pracownicy brali udział w 9 posiedzeniach Zespołów ds. zasadności pobytu dziecka
w placówce organizowanych przez domy dziecka.
• Cel spotkań: ustalanie planu działań i pracy z rodziną.
• Na prośbę Domów Dziecka przekazano informacje do 7 placówek dotyczące możliwości
urlopowania dzieci podczas ferii zimowych i wakacji szkolnych.
Współpraca z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie
• Cel: wymiana informacji dotycząca aktualnej sytuacji rodziny dziecka znajdującego się
w pieczy zastępczej z uwzględnieniem możliwości pracy z rodziną dającej ewentualną
szansę na powrót dziecka do rodziny biologicznej.
•
Przeprowadzono wywiady i przesłano 9 pism informujących o bieżącej sytuacji
w rodzinach biologicznych i stopnia gotowości do przejęcia opieki na dziećmi.
• W dwóch rodzinach 2 dzieci powróciło do domu rodzinnego, 1 pod opiekę matki
i 1 pod opiekę rodziców.
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Na prośbę WCPR przeprowadzono 3 wywiady w zakresie rozeznania sytuacji bytowej
u rodziców zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej
lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Współpraca z kuratorami, Sądem i Policją
• W 72 rodzinach objętych nadzorem kuratorskim, wspólnie z kuratorem określali kierunki
dalszej pracy z rodziną, tak aby poprawić jej funkcjonowanie i zapobiec umieszczeniu
dzieci w pieczy zastępczej.
• Przekazywano informacje o bieżącej sytuacji rodzin, których dzieci przebywają
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
• Udzielanie wsparcia w trakcie składania zeznań.
W wyniku współpracy nastąpiło:
o poprawa funkcjonowania w 22 rodzinach,
o przerwanie cyklu przemocy w 16 rodzinach
o w celu ochrony dobra dzieci, w przypadku ich uporczywego zaniedbywania
w 20 przypadkach, zwrócono się do Sądu . 10 dzieci z 6 rodzin trafiło do placówek.
Współpraca z pedagogami szkolnymi
• Celem współpracy jest ustalenie funkcjonowania dzieci w grupie rówieśniczej, określenie
ewentualnych problemów w nauce, sprawianych problemów wychowawczych, kontaktów
rodziców z nauczycielami,
• ustalano kierunki współpracy zmierzającej do poprawy funkcjonowania dzieci w szkole,
a także objęcie ich pomocą w nauce i w zajęciach wyrównujących braki szkolne,
• zaplanowanie zajęć reedukacyjnych do indywidualnych potrzeb dzieci
• uzyskanie opinii psychologicznych pozwalających na ukierunkowanie pracy z dzieckiem i
rodziną.
Współpraca z placówkami służby zdrowia
• celem była poprawa funkcjonowania rodzin na płaszczyźnie zdrowotnej
• nawiązywana była w przypadkach konieczności opieki medycznej w rodzinach, w których
zdiagnozowany jest problem rodziców w umiejętnościach prawidłowej opieki nad małymi
dziećmi, ich pielęgnacji i monitorowaniu sytuacji zdrowotnej. W tym celu do współpracy
angażowana była pielęgniarka środowiskowa i lekarz pediatra (7 rodzin)
• W przypadku osób nadużywających alkoholu, nawiązywana była współpraca
z Ośrodkiem Terapii Uzależnień w celu uzyskania diagnozy i ewentualnego podjęcia
leczenia odwykowego. W efekcie 12 osób podjęło terapię odwykową.
• Towarzyszenie podczas wizyt lekarskich w celu wsparcia klienta w zrozumieniu zaleceń
lekarskich i postawionej diagnozy
• Pomoc w ustalaniu terminów i realizowaniu umówionych wizyt lekarskich
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8.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ.

Dnia 17.06.2014 roku, w Ośrodku Pomocy Społecznej dzielnicy Wawer m. st. Warszawy,
zarządzeniem Dyrektora został powołany Zespół Zadaniowy ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie. Do jego podstawowych zadań należy w szczególności:
• koordynowanie wszystkich działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
• współpraca z pracownikami OPS dotycząca konsultacji w sprawach występowania
przemocy w rodzinie ;
• stały monitoring prowadzonych Niebieskich Kart;
• współpraca z instytucjami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
• zbieranie, analiza i aktualizacja informacji dotyczących możliwości pomocy rodzinom,
w których występuje przemoc domowa;
• prowadzenie
obsługi
administracyjno-technicznej
Zespołu
Zadaniowego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz.U. z 20 września 2005 r. art. 9a ust.9 oraz
statutu Ośrodka Pomocy Społecznej)
Procedury Niebieskiej Karty
Wszczęcie procedury Niebieska Karta następuje w sytuacji podejrzenia przemocy,
nie wymaga zgody osoby, co do której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą.
• wypełnienie formularza Niebieska Karta dokonuje przedstawiciel podmiotu, który pierwszy
powziął informację o sytuacji przemocy w rodzinie.( pracownik socjalny, policjant,
pedagog, lekarz itd.),
• pracownik socjalny przeprowadza wywiad i sporządza wstępną diagnozę wraz
z planem pracy. Plan pracy zawsze uwzględnia zapewnienie bezpieczeństwa rodzinie/osobie
doznającej przemocy,
• jeśli wpływa NK z innej instytucji, pracownik socjalny jest informowany o takiej sytuacji.
Od tego czasu ma 2 dni na wejście w teren i przeprowadzenie wywiadu (traktujemy to jako
sytuację kryzysową, nagłą),
• przekazanie oryginału karty A do Zespołu Interdyscyplinarnego w przeciągu 7 dni
od wypełnienia.
Pierwsze spotkanie z osobą doświadczającą przemocy;
• zapewnienie osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
w zależności od potrzeb, schronienia w całodobowej placówce 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;
• organizowanie dostępu do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co
do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie; możliwości złożenia
do sądu wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc do opuszczenia mieszkania (art.
11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).
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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
rodzinnych.

Podejmowane działania w zakresie procedury ,,Niebieskiej Karty”
• pracownicy socjalni wszczęli procedurę „Niebieskiej Karty” w 26 przypadkach.
• w 93 kolejnych przypadkach procedura wszczęta została przez inne służby, przekazane do
pomocy społecznej ,
• Kontynuowano także 50 procedur z poprzednich okresów.
• Pomocą objęto w sumie 121 rodzin doświadczających przemocy domowej.
• Wskazano 204 osoby doświadczające przemocy w rodzinie.
W tym:
- 106 osób dorosłych - 85 kobiet i 21 mężczyzn
- 98 dzieci
Pozostawano w stałym kontakcie z osobami potrzebującymi wsparcia
Liczba osób podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie, wskazanych
w ramach procedury Niebieskie Karty – ogółem 109, w tym:
- 22 kobiety i 87 mężczyzn
• współpracowali, w ramach grup roboczych z innymi instytucjami – policją, oświatą, służbą
zdrowia,
• uczestniczyli w pracach 89 grup roboczych, które w 2014 roku spotkały się 358 razy
• w sytuacjach, gdzie jest związek przemocy z alkoholem, wysyłany był każdorazowo
wniosek do DZRPA o wszczęcie procedury o podjęcie leczenia odwykowego
• w przypadku rodzin z małoletnimi dziećmi o sytuacji informowany był Sąd Rodzinny,
a także za każdym razem nawiązywany był również kontakt ze szkołą dotyczący
funkcjonowania dziecka w szkole.
Podnoszenie kompetencji:
• 3 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej wzięło udział w szkoleniu organizowanym
przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, poświęconemu Przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym. Obejmowało ono swoją tematyką
przemoc wobec dziecka, osób starszych i niepełnosprawnych oraz prawne aspekty
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
• 19 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej wzięło udział w szkoleniu na temat „Jak
pracować w grupach roboczych”, zorganizowanym przez Zespół Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawa.
• wzięli także udział w spotkaniu z przedstawicielami Komendy Policji Wawer, którego
tematem była poprawa współpracy i rozwiązywanie problemów, które napotykają instytucje
w trakcie realizacji procedury Niebieskiej Karty.
Realizacja Programu "Dobry Rodzic - Dobry Start".
Cel programu to ochrona najmłodszych dzieci przed przemocą poprzez wsparcie rodziców
w pierwszym okresie po narodzinach dziecka. Pozwala on identyfikować problemy rodziny jeszcze
przed urodzeniem się dziecka oraz występujące w pierwszych 3 latach jego życia, a także kieruje
różne formy wsparcia do tych rodzin.
Pracownicy socjalni informowali kobiety w ciąży lub z małymi dziećmi
o Programie. Następnie, po podpisaniu przez rodzica zgody na wzięcie w nim udziału, na podstawie
wywiadu i obserwacji, wypełniali ankietę.
W 2014 roku pracownicy socjalni wypełnili z rodzinami 24 ankiety (w 22 rodzinach),
w których diagnozowali ponad 3 czynniki ryzyka wystąpienia krzywdzenia dziecka.
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Do koordynatora programu z ramienia OPS Wawer, wpłynęło dodatkowo 11 ankiet
przekazanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej Wawer. Spośród zgłoszonych rodzin tylko 1 okazała
się środowiskiem nowym, które nie było znane pracownikom socjalnym.
W ramach Programu, wszyscy rodzice otrzymali pakiet edukacyjny Programu DR-DS oraz
byli informowani o dostępnej ofercie wsparcia i pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i
medycznej
na
terenie
Dzielnicy,
a
także
zasadach
udziału
w szkoleniach i warsztatach tematycznych organizowanych przez Fundację Dzieci Niczyje. Byli
zachęcani do korzystania z niej.
Sytuacja tych rodzin była na bieżąco monitorowana przez pracowników socjalnych, nie
rzadziej niż 1 raz w miesiącu, lub w miarę potrzeb rodziny.

9.

OBSŁUGA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO.

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie Dz.U. z 20 września 2005 r. art. 9a ust.9 oraz statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy
Społecznej.
• Do prac został oddelegowany pracownik OPS w wymiarze 1 etat.
Obsługa i organizacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w 2014 r. obejmowała:
• Prowadzenie całej dokumentacji dotyczącej Zespołu ,
• Prowadzenie korespondencji – w 2014 roku przygotowano i wysłano 1216 pism,
• Protokołowanie posiedzeń Zespołu – odbyło się 12 spotkań całego Zespołu
Interdyscyplinarnego i 82 spotkania podzespołów Zespołu Interdyscyplinarnego.
• W związku z obsługą działalności Zespołu Interdyscyplinarnego OPS ponosi dodatkowe
koszty:
• osobowe,
• eksploatacji urządzeń biurowych, telefonów, artykułów biurowych,
• wysyłki korespondencji

10. STUDENCI W OPS.
•
•
•
•

Od 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Akademią Pedagogiki Specjalnej
im Marii Grzegorzewskiej. 6 maja 2014r. zostało podpisane kolejne porozumienie dotyczące
organizacji praktyk studenckich.
Na mocy niniejszego porozumienia na trzytygodniową praktykę specjalistyczną do Ośrodka
skierowanych zostało 6 studentów II roku studiów stacjonarnych w roku akademickim
2013/2014, na kierunku praca socjalna.
Studenci odbyli praktyki w terminie od 08 do 26 września 2014r., podczas których
zapoznawali się z obowiązkami pracy pracownika socjalnego.
czterdziestogodzinne praktyki pod opieką pracownika Działu Wsparcia Dziecka i Rodziny odbyła
też studentka Kolegium Pracowników Socjalnych przy ul. Obrońców.
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11. STAŻYŚCI W OPS
•
•

Na podstawie umowy Nr 582/2014 z dn. 05.05.2014r. z Urzędem Pracy m.st. Warszawy na
sześciomiesięczny staż zostało skierowanych 2 stażystów. Od początku maja 2014r. staż
rozpoczęły dwie osoby – jedna w sekretariacie, a jedna w Dziale Świadczeń.
Staż odbywał się na zasadach określonych w art. 53 ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008r. nr 69, poz. 415 z późn.
zm.). dla osób bezrobotnych.

12. PODSUMOWANIE i WNIOSKI
1. Osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią 19% liczby wszystkich mieszkańców.
Ma to swoje odzwierciedlenie wśród osób korzystających z pomocy społecznej przede
wszystkim wzrasta zapotrzebowanie na usługi gospodarcze i pielęgnacyjne, wsparcie
finansowe.
2. Wzrasta potrzeba objęcia zajęciami integracyjnymi i aktywizującymi osoby starsze.
3. Jest to największa grupa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
4. Zmniejsza się ilość osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
5. W dalszym ciągu największą grupą odbiorców są osoby długotrwale lub ciężko chore,
osoby o niskich dochodach oraz niepełnosprawne.
6. Prace społecznie użyteczne okazują się skutecznym narzędziem aktywizacji osób
długotrwale bezrobotnych oraz sposobem na weryfikację faktycznej chęci podjęcia pracy
przez bezrobotnego.
7. Umożliwiają łagodny powrót na otwarty rynek pracy osobom, które nie pracowały ze
względu na uzależnienie od alkoholu i odbytą terapię, jak również młodym mamom
obawiającym się powrotu do pracy po wielu latach zajmowania się rodziną i domem.
8. Instrument ten spełnia też ważną rolę w aktywizacji zawodowej dla osób 50+ mających
trudną sytuację na rynku pracy, nie tylko ze względu na niskie kwalifikacje ale również i
wiek.
9. Ośrodek Pomocy Społecznej w dalszym ciągu mieści się w 2 miejscach, wszystkie budynki
są niedostępne dla osób niepełnosprawnych.
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Tabela 12. Usługi świadczone w ramach zadań zleconych.
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