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1

ZADANIA I STRUKTURA OŚRODKA

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zwany dalej
„Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawy działającą na
terenie Dzielnicy Bemowo. Celem ogólnym działania Ośrodka jest rozpoznawanie i
zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w
stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach
odpowiadających godności człowieka. Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić
do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak
również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących
zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
1.1

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA OŚRODKA

Ośrodek działał w szczególności w oparciu o Statut (załącznik nr 1 do Uchwały Nr
XXIX/918/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie
nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy ze zmianami
wprowadzonymi Uchwałą Nr LXIII/1961/2009 z dnia 8 października 2009r., Uchwałą Nr
LXVIII/2157/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. oraz Uchwałą Nr LXXIV/2314/2010 z dnia 18
marca 2010r. zmieniającymi uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy
społecznej m.st. Warszawy); oraz zapisy ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
Usytuowanie Ośrodka w strukturach organizacyjnych samorządu warszawskiego
regulowały w szczególności: Uchwała Nr XLVI/1422/2008 Rady Miasta Stołecznego
Warszawy z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do
wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy zm. Uchwałą Nr
XCIII/2729/2010 z dnia 21 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania
dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st.
Warszawy oraz ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.); i ustawa z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta
stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz.361 ze zm.).
Zadania merytoryczne Ośrodka wskazane były w szczególności w:
 ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r.
Nr 175 poz. 1362 ze zm.);
 ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 ze zm.);
 ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.);
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 ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr
180, poz. 1493 ze zm.);
 ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz.473 ze zm.);
 ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r.
Nr 111, poz. 535 ze zm.);
 ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr
42, poz. 371 ze zm.);
 ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz.1536);
 ustawie z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 205 poz. 1585 ze zm.);
 ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U Nr 179 poz.
1485 ze zm.);
 ustawie o ustanowieniu programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z
2005r., Nr 267, poz. 2258 ze zm.)
Aspekty finansowego i organizacyjnego funkcjonowania Ośrodka regulowały
w szczególności:
 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze
zm.);
 ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r.
Nr152 poz. 1223 ze zm.);
 ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.);
 ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198);
 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101
poz.926 ze zm.).
1.2

ZADANIA OŚRODKA

Ośrodek realizuje zadania własne m. st. Warszawy, określone w ustawie o pomocy
społecznej i innych ustawach, obejmujące w szczególności:
1. prowadzenie pracy socjalnej;
2. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym;
3. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia
zdrowotne osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu i możliwości
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uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w
Narodowym Funduszu Zdrowia;
8. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w
wyniku zdarzenia losowego;
9. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie
zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
10. dożywianie dzieci;
11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w
miejscu zamieszkania;
12. sprawianie pogrzebów, w tym osobom bezdomnym;
13. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z
zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki
nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie
niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
14. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
15. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
16. prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu lokalnym oraz
kierowanie do nich osób wymagających opieki;
17. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z
zakładu karnego;
18. udział w tworzeniu gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
19. diagnozę problemów społecznych na terenie obszaru swojego działania oraz
sporządzanie bilansu lokalnych potrzeb społecznych;
20. sporządzanie sprawozdawczości;
21. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy
oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach
poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
Ośrodek realizuje też inne zadania, wynikające z rozeznania potrzeb, a w szczególności:
1. udziela mieszkańcom dzielnicy informacji o przysługujących im uprawnieniach z
zakresu pomocy społecznej;
2. organizuje i prowadzi specjalistyczne poradnictwo, w tym rodzinne dla rodzin
naturalnych i zastępczych;
3. organizuje wsparcie dla rodzin zastępczych;
4. udziela pomocy w integracji ze środowiskiem lokalnym osobom opuszczającym
zakłady karne, niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych,
resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze;
5. udziela pomocy kombatantom i innym osobom będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego;
6. przygotowuje dokumentację osób kierowanych do domu pomocy społecznej;
7. przygotowuje i realizuje projekty dofinansowywane z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
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Ośrodek realizuje zadania zlecone m. st. Warszawie określone w ustawie o pomocy
społecznej i innych ustawach oraz zadania wynikające z porozumień zawartych z Wojewodą
Mazowieckim, innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową,
obejmujące w szczególności:
1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z
klęską żywiołową lub ekologiczną;
2. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z
zaburzeniami psychicznymi;
4. realizację zadań wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających
na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój
specjalistycznego wsparcia;
5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia,
posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy;
6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia,
posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt
tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
Ponadto Ośrodek opracowuje i realizuje lokalne programy z zakresu pomocy społecznej na
rzecz ograniczania i rozwiązywania występujących problemów społecznych. W realizacji
zadań Ośrodek współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej,
stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami
działającymi w obszarze polityki społecznej.
1.3

STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA

Organizację pracy Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zgodnie z którym funkcjonowały wymienione poniżej
komórki organizacyjne z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 9:
1. Dział Pomocy Środowiskowej;
2. Dział Świadczeń;
3. Dział Pomocy Specjalistycznej;
4. Dział Finansowo – Księgowy;
5. Dział Administracyjny;
6. Samodzielne stanowisko radcy prawnego;
7. Samodzielne stanowisko Eurokoordynatora;
8. ośrodki wsparcia ulokowane poza siedzibą Ośrodka:
a. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych (OWiRON)
przy ul. Rozłogi 10,
b. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
przy ul. Wrocławskiej 19.
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1.4

KADRA OŚRODKA

W 2010 roku łącznie w komórkach organizacyjnych Ośrodka zatrudnionych było 89
osób na 84,25 etatach.
Tabela 1 Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2010 r.

Komórka Organizacyjna

Osoby Etaty

Dyrektor, Z-ca dyrektora, Gł. Księgowy

3

3

Dział Pomocy Środowiskowej

24

23,9

Dział Świadczeń

4

4

Dział Pomocy Specjalistycznej

9

7,75

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych (OWiRON)

26

25,1

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (ŚDS)

6

4

Dział Finansowo-Księgowy

6

6

Dział Administracyjny i Samodzielne stanowiska pracy

11

10,5

Razem:

89

84,25

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki zostało zawartych 16 umów
zleceń, w tym:
1. w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie :
konsultacji ortopedycznych (1), konsultacji psychiatrycznych (1), udzielanie pomocy
psychologicznej (1), przewóz osób niepełnosprawnych (6),
2. w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznym na
prowadzenie muzykoterapii (1),
3. w pozostałych komórkach organizacyjnych Ośrodka na usługi informatyczne (1),
prawnicze (1), bhp i ppoż. (1) oraz usługi księgowe (1).
Poziom wykształcenia pracowników kształtował się następująco:
 48% pracowników posiada wykształcenie wyższe magisterskie,
 13% pracowników posiada wykształcenie wyższe licencjackie,
 33% pracowników posiada wykształcenie średnie,
 4%
pracowników posiada wykształcenie zawodowe,
 2%
pracowników posiada wykształcenie podstawowe,
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i dokształcanie się w formach szkolnych
kontynuowały 4 osoby, w tym:
 studia magisterskie
1 osoba
 studia licencjackie
1 osoba
 studia podyplomowe
2 osoby
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W 2010r. Ośrodek uczestniczył w Projekcie realizowanym przez Miasto st. Warszawa
„Wykwalifikowana kadra -wysoka jakość usług. Doskonalenie warsztatu pracy pracowników
realizujących miejska politykę społeczną”. Pracownicy skorzystali z 20 różnorodnych
tematycznie szkoleń. Niezależnie od Projektu dodatkowo uczestniczyli w innych odpłatnych i
bezpłatnych 35 szkoleniach (w formie wykładu, warsztatu, konferencji, seminarium, treningu
bądź instruktażu).
Ponadto 2010 roku w działalność Ośrodka zaangażowane zostały 3 osoby skazane
skierowane przez Sąd do wykonania nieodpłatnie kontrolowanej pracy społecznie użytecznej
w zamian za nieściągalność grzywny. Pracę wykonywali w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji
dla Osób Niepełnosprawnych oraz Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z
Zaburzeniami Psychicznymi.
Ośrodek w ramach współpracy z warszawskimi uczelniami (zawarto porozumienia)
organizował w roku 2010 praktyki i hospitacje dla studentów. Łącznie 40 studentów odbyło
praktyki a 30 uczestniczyło w hospitacjach, w tym:
 w Dziale Pomocy Środowiskowej i Dziale Pomocy Specjalistycznej praktyki
zawodowe odbyło indywidualne 11 studentów różnych uczelni,
 w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych praktyki zawodowe
odbyło indywidualne 14 studentów z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej, 3 studentów z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 12
słuchaczy z Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie,
 30 studentów z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
uczestniczyło w hospitacjach.
1.5

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2010R.

I DOSTAWY
1. Przetarg nieograniczony – marzec 2010 /realizacja w 2010r./
Dostawa talonów towarowych na zakup detalicznych artykułów spożywczych i
higienicznych realizowanych przez osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
Wybrany wykonawca: TESCO POLSKA Sp. z o.o. ul. Kapelanka 56,30 – 347 Kraków.
2. Przetarg nieograniczony – grudzień 2010
Dostawa talonów towarowych na zakup detalicznych artykułów spożywczych i
higienicznych realizowanych przez osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
Wybrany wykonawca: TESCO POLSKA Sp. z o.o. ul. Kapelanka 56,30 – 347 Kraków
II USŁUGI
3. Przetarg nieograniczony – listopad 2010
Przygotowywanie i wydawanie zestawów obiadowych klientom Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Wybrany wykonawca: GASTRO – CREW S.C. Krzysztof Smoliński, Paweł Korociński
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ul. Krasińskiego 56, 01 - 755 Warszawa
4. Przetarg nieograniczony – grudzień 2010
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – pielęgnacyjnych
w domach podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
7 dni w tygodniu w tym niedziele i święta.
Wybrany wykonawca: Firma „Gwarant” – Tomczyk Spółka Jawna ul. Rynek 3 A, 67 – 200
Głogów.
5. Przetarg nieograniczony – grudzień 2010
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w
domach klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 7 dni w
tygodniu w tym niedziele i święta
Wybrany wykonawca: Fundacja „Zdrowie” ul. Niekłańska 4/24, 03 - 924 Warszawa
6. Przetarg nieograniczony – grudzień 2010
Świadczenie usług w zakresie ochrony obiektu, mienia oraz osób Ośrodka Pomocy
Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Wybrany wykonawca: Ochrona – GOT s.c. ul. Stołeczna 89, 05 - 860 Płochocin
Wykonawcy wyłonieni w w/w przetargach będą realizować zamówienie w roku 2011.
1.6

REMONTY I MODERNIZACJE

W okresie od VI do VIII 2010 r. w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób
Niepełnosprawnych w pracowniach, salach terapeutycznych oraz pomieszczeniach
biurowych przeprowadzono prace remontowe (odnowienie pomieszczeń, polimeryzacja
podłóg).
Ponadto przekazano do utylizacji sprzęt elektryczny i komputerowy w ilości 31,8 kg.

2

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU

W roku 2010 Ośrodek dysponował budżetem w wysokości 9 577 346,00 zł, w tym:
 na realizację zadań własnych
9 227 982,00
środki Dzielnicy
8 057 362,00
środki MUW na dofinansowanie zadań własnych 1 170 620,00
 na realizację zadań zleconych - środki MUW
349 364,00
W ramach planu finansowego wykonano wydatki na kwotę 9 358 455,00 co stanowi 97,71 %
planu, w tym:
 na realizację zadań własnych
9 009 155,20
środki Dzielnicy
7 841 415,19
środki MUW na dofinansowanie zadań własnych
1 167 740,01
 na realizację zadań zleconych – środki MUW
349 300,00
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Wykres 1Struktura źródeł finansowania zadań Ośrodka w 2010r.

Dotacja UE
323 000,00
Budżet Wojewody
1 519 984,00
Budżet Dzielnicy
7 734 362,00

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tabela 2Wykonanie planu wydatków w 2010r.
W tym:
zadania
zadania
własne
zlecone
0
5 070,00
1 275 940,04
287 294,00

Dział

Rozdział

Zakres rzeczowy

Plan

Wydatki
ogółem

851
852

85195
85203

5 070,00
1 584 165,00

5 070,00
1 563 234,04

852

85205

25 260,00

25 258,73

25 258,73

0

852

85213

37 020,00

37 020,00

37 020,00

0

852

85214

1 852 600

1 741 843,56

1 741 843,56

0

852
852

85216
85219

449 600,00
4 477 241,00

448 893,43
4 436 363,78

448 893,43
4 436 363,78

0
0

852

85228

726 600,00

696 254,22

641 318,22

54 936,00

852

85295

73 990,00

73 990,00

71 990,00

2 000,00

853

85395

Pozostała działalność
Ośrodki wsparcia
Zadania z zakresu
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne za osoby
pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej
Zasiłki i pomoc w naturze
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Zasiłki stałe
Ośrodki pomocy społecznej
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Pomoc państwa w zakresie
dożywiania
Pozostała działalność
Ogółem

345 800,00
9 577 346,00

330 527,44
9 358 455,20

330 527,44
9 009 155,20

0
349 300,00
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Wykonanie planu wydatków 2010r.
0,26%

0,38%

15,95%

17,78%

R 85195
4,58%

4,53%

R 85203
R 85205

3,37%

R 85213
R 85214

0,76%

R 85216
R 85219
7,11%

R 85228
R 85295
R 85395
45,28%

3

3.1

ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ

INFORMACJA OGÓLNA

Ośrodek w ramach działań pracowników socjalnych Działu Pomocy Środowiskowej
w roku 2010 pomocą w formie świadczeń finansowych i w naturze oraz pracą socjalną objął
łącznie 1.464 środowiska rodzinne w ramach zadań własnych i zleconych (liczba osób w
rodzinach wyniosła 3.079) a wyłącznie pracą socjalną objęto 544 rodzin, w których było
1182 osoby. Spośród 4261 osób korzystających z pomocy: 1255 (w tym:791 kobiet i 464
mężczyzn) objęto wszystkimi formami pomocy (świadczenia pieniężne i niepieniężne).
W 2010r. pracownicy socjalni Działu Pomocy Środowiskowej łącznie załatwili 5.028
spraw. W sprawach dotyczących świadczeń z pomocy społecznej wydano 4.697 decyzji
administracyjnych w tym 32 decyzje w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W ogólnej liczbie środowisk objętych
pomocą 1.255 świadczeniobiorców uzyskało pomoc finansową, usługową i rzeczową.
Liczba nowych środowisk w roku 2010 wyniosła 298, czyli około 20% środowisk
korzystających z pomocy.
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3.2

ODWOŁANIA OD DECYZJI

W roku 2010 klienci Ośrodka złożyli do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
18 odwołań od decyzji z zakresu pomocy społecznej (stanowi to 0,38 % wszystkich decyzji
wydanych przez Ośrodek) w tym:
 11 odwołań zakończyło się utrzymaniem w mocy przez Samorządowe Kolegium
Odwoławcze decyzji wydanych przez Ośrodek,
 2 odwołania od decyzji zostały rozpatrzone we własnym zakresie jako organ I
instancji zgodnie z art. 132 kpa.,
 4 odwołania od decyzji Samorządowe Kolegium Odwoławcze, w części lub całości
uchyliło i przekazało Ośrodkowi jako organowi I instancji do ponownego
rozpatrzenia,
 1 odwołanie od decyzji jest w toku rozpatrywania przez Samorządowe Kolegium
Odwoławcze.
3.3

CHARAKTERYSTYKA ŚWIADCZENIOBIORCÓW

Tabela 3 Struktura wieku świadczeniobiorców

Lp.

Wiek

1.
2.
3.
4.

do 18 lat
18-60 lat
61-70 lat
powyżej 71 lat
Razem

Liczba osób
kobiety
154
429
75
133
791

ogółem
352
606
132
165
1255

% osób
mężczyźni
198
177
57
32
464

28
48
11
13
100

W roku 2010 w stosunku do roku poprzedniego wzrosła liczba świadczeniobiorców
korzystających z pomocy w wieku powyżej 71 lat, są to w większości osoby samotne, które
nie mogą liczyć na pomoc rodziny z uwagi na brak rodziny lub małe zainteresowanie rodzin
ich problemami.
Tabela 4 Struktura rodzin objętych pomocą społeczną.

L.p. Gospodarstwa domowe
1
2
3
4
5
6

Gospodarstwa 1-osobowe
Gospodarstwa 2-osobowe
Gospodarstwa 3-osobowe
Gospodarstwa 4-osobowe
Gospodarstwa 5-osobowe
Gospodarstwa 6-osobowe i więcej
Razem

Ilość gospodarstw
665
328
235
150
67
19
1464

% do ogólnej liczby
gospodarstw
46
22
16
10
5
1
100
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W poszczególnych środowiskach, którym udzielono pomocy pieniężnej, usługowej,
rzeczowej i w postaci pracy socjalnej występowały gospodarstwa domowe o zróżnicowanej
strukturze, przeważała liczba gospodarstw jednoosobowych (46%). Osoby samotne mają
trudność w prowadzeniu gospodarstwa domowego z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu
i ponoszenia samodzielnie wysokich wydatków mieszkaniowych. Spośród ogółu rodzin
korzystających z pomocy społecznej było 650 rodzin z dziećmi, w tym 223 to rodziny
niepełne. W grupie tej 301 rodzin posiadało jedno dziecko, 205 rodzin dwoje dzieci a 144
rodziny troje i więcej dzieci.
W większości spośród 1.464 rodzin objętych w roku 2010 świadczeniami pomocy
społecznej w formie zasiłków, pomocy rzeczowej i usługowej oraz pracy socjalnej
występowało jednocześnie wiele złożonych problemów. Dla potrzeb statystycznych spośród
nich wybrany został jeden wiodący problem. W czasie długofalowej pracy z rodziną z uwagi
na zmianę okoliczności spowodowaną np. przez rozwiązanie danego problemu,
identyfikowano/wskazywano jako podstawowy nowy problem. Dlatego na 1.464 rodziny,
które skorzystały z pomocy społecznej przyznawanej w różnych formach, przypadają 3.683
podstawowe powody korzystania z pomocy (czyli średnio każda rodzina skorzystała
z pomocy w sytuacji co najmniej trzech różnych „podstawowych” powodów.
Tabela 5 Powody przyznawania pomocy w 2010r.

Powody trudnej sytuacji życiowej

Liczba
rodzin

Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
w tym:
wielodzietność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu
gospodarstwa domowego
w tym:
rodziny niepełne
rodziny wielodzietne
Przemoc w rodzinie
Alkoholizm
Narkomania
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu
karnego
Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży
opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą
Zdarzenie losowe
Sytuacja kryzysowa

305
0
34
59
10
359
469
556
274

% do ogólnej
liczby
powodów
13,06
0
1,46
2,53
0,42
15,38
20,09
23,82
11,74

223
21
48
126
13
18

9,55
0,90
2,06
5,40
0,56
0,77

2

0,09

3

0,13

4
64

0,17
2,74
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Wśród środowisk objętych świadczeniami pomocy społecznej w formie zasiłków,
pomocy rzeczowej i usługowej występuje jednocześnie wiele powodów korzystania z
pomocy społecznej wśród najistotniejszych w 2010r. dominującymi były:
 długotrwała lub ciężka choroba
23,82 %
 niepełnosprawność
20,09 %
 bezrobocie
15,38 %
 ubóstwo
13,06 %
 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
1,74 %
W roku sprawozdawczym znacznie zwiększyła się ilość osób korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby. W grupie tej są
zazwyczaj osoby, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności ale są niezdolne do
pracy ponieważ w zaświadczeniach lekarskich kwalifikowane są jako osoby przewlekle
chore. Z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby, w części osoby te korzystają z pomocy
usługowej organizowanej przez Ośrodek.
Analizując powody trudnej sytuacji życiowej będące zarazem przyczyną korzystania
ze świadczeń pomocy społecznej zauważamy wzrastającą tendencję korzystania z pomocy
osób bezrobotnych, a to z uwagi na kryzys gospodarczy, zmiany na rynku pracy i większe
trudności z utrzymaniem pracy. Znacząco zwiększyła się liczba osób i rodzin dotkniętych
uzależnieniami w tym alkoholizmem ( ze 107 w 2009r. do 126 w 2010r.) oraz liczba rodzin
w sytuacji nagłego kryzysu dotykającego rodzinę (z 33 w 2009r do 64 w 2010r.).
Zmniejszyła się ilość środowisk korzystających z materialnych i rzeczowych świadczeń
pomocy społecznej z powodu przemocy w rodzinie. Wydaje się, że zmiany te można
tłumaczyć zwiększonymi na skutek szkoleń kwalifikacjami pracowników w dziedzinie
rozpoznawania zjawiska i udzielania pomocy (nie tylko materialnej ale szeroko rozumianej
pracy socjalnej ukierunkowanej na zmianę postaw w stosunku do problemu) i postępującą
zmianą postaw społecznych do zjawiska przemocy w związku z wieloma kampaniami
społecznymi o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.
3.4

POMOC Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH

Katalog świadczeń pomocy społecznej przedstawia się następująco:
 Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, zadanie własne o charakterze
obligatoryjnym, przeznaczone dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub
całkowicie niezdolnych do pracy, jeżeli ich dochód (i dochód na osobę w rodzinie)
nie przekraczał kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej,
kryterium to dla osoby samotnej wynosi 477 zł, dla osoby w rodzinie 351 zł.
Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 444 zł. i nie ma charakteru uznaniowego.
Przyznano zasiłki stałe 140 osobom, łącznie wypłacono 1.382 świadczenia.
 Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (świadczenie przyznawane osobom
z prawem do zasiłku stałego). Formą pomocy objęto 128 osób, łącznie przyznano
1.286 świadczeń.
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Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych- zadanie własne, dofinansowane ze
środków budżetu państwa, przysługujące osobom i rodzinom, których dochód nie
przekracza kryterium dochodowego, w szczególności ze względu na długotrwałą
chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do
świadczeń emerytalno-rentowych. Zasiłki okresowe przyznano 73 osobom,
wypłacono 272 świadczenia. Średnio zasiłek okresowy wyniósł 370 zł.
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych –
przeznaczone na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, przede wszystkim na
zakup żywności, zakup leków, zakup odzieży i obuwia, opłatę czynszu, opłatę
kosztów energii i gazu, zakup niezbędnych artykułów użytku domowego,
dofinansowanie wypoczynku. Przyznano zasiłki celowe 726 rodzinom, łącznie
wypłacono 5 681 świadczeń na kwotę w tym pomocy w formie zasiłku celowego
specjalnego udzielono 152 rodzinom w ilości 494 świadczeń.

Tabela 6 Liczba świadczeń celowych oraz ich przeznaczenie

Liczba osób, którym
przyznano zasiłek

Liczba
świadczeń

Zasiłek celowy na leki i leczenie

298

976

Zasiłek celowy na remont mieszkania

22

22

Zasiłek celowy na zakup opału

32

32

Zasiłek celowy na zakup odzieży

235

293

Zasiłek celowy na zakup żywności

503

1366

Zasiłek na zakup przedmiotów użytku domowego

73

88

Zasiłek dot. zdarzenia losowego

1

1

Zasiłek celowy na opłatę czynszu

188

567

Zasiłek celowy na zakup środków higieny

48

92

Zasiłek celowy na opłatę energii

216

577

Zasiłek celowy na zakup środków czystości

325

464

Zasiłek celowy na zakup obuwia

250

304

Zasiłek celowy na inne cele

83

231

Zasiłek celowy na opłatę turnusu rehabilitacyjnego.

67

67

Zasiłek celowy na opłatę kolonii i opłatę zimowiska

90

90

Zasiłek celowy na zakup okularów korekcyjnych

9

9

Zasiłek celowy na zakup wyposażenia szkolnego

167

167

Zasiłek celowy na zakup bielizny osobistej

74

77

Zasiłek celowy na zakup bielizny pościelowej

71

79

Zasiłek celowy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego

3

3

Zasiłek celowy na opłatę za gaz

55

146

Zasiłek celowy na zakup biletów ZTM

34

130

Cel przyznanej pomocy
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Jak wynika z powyższego zestawienia największa grupa przyznanych zasiłków
celowych była przeznaczona na dożywianie (liczba świadczeń 1.366), drugą co do wielkości
grupą zasiłków celowych była pomoc na zakup leków w ilości 976 świadczeń oraz zasiłków
na utrzymanie mieszkania tj. na opłatę czynszu i opłatę energii, gazu, centralnego ogrzewania
– przyznano na te cele 1290 świadczeń.
Uzupełnieniem pomocy finansowej była pomoc realizowana w formie rzeczowej
przeznaczona w największym zakresie na dożywianie:
 Gorący posiłek, dwudaniowy obiad dla dzieci, młodzieży w placówkach szkolnych
i przedszkolnych. Pomoc przyznano dla 352 dzieci, łączna ilość przyznanych
świadczeń wyniosła 43 751.
 Gorący posiłek w formie dwudaniowego obiadu dla dorosłych, starszych,
niepełnosprawnych, bezrobotnych. Przyznano pomoc dla 74 osób w formie 12 206
świadczeń.
 Talony uprawniające do zakupu artykułów spożywczych i higienicznych. Przyznano
pomoc 518 osobom, łączna ilość przyznanych świadczeń wyniosła 990.
Talony wydawane przez Ośrodek upoważniają do zakupu artykułów spożywczych oraz
podstawowych artykułów czystościowych i higienicznych w sklepie Tesco. W miesiącu
listopadzie i grudniu przyznano pomoc świąteczną w talonach towarowych dla 393 osób.
W ubiegłym roku w stosunku do poprzedniego roku znacząco wzrosła liczba przyznanych
posiłków zarówno dla dzieci jak i dla osób dorosłych.
Poniższa tabela przestawia strukturę świadczeń materialnych zrealizowanych przez
Ośrodek w 2010r. wymagających przeprowadzenia postępowania administracyjnego
zakończonego wydaniem decyzji administracyjnej.
Tabela 7. Rodzaje i ilość udzielonych świadczeń z pomocy społecznej

Rodzaje świadczeń
Zasiłki stałe
Zasiłki okresowe – ogółem
w tym przyznane z powodu: bezrobocia
długotrwałej choroby
niepełnosprawności
możliwości utrzymania lub nabycia
uprawnień do świadczeń ZUS
Inne
Posiłki dla dzieci
Posiłki dla dorosłych
Usługi opiekuńcze:
w tym:
specjalistyczne usługi
Zasiłki celowe i pomoc w naturze – ogółem
w tym:
zasiłki celowe specjalne
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków w wyników zdarzenia
losowego
Sprawienie pogrzebu

Liczba
osób
140
73
47
11
14
7

Liczba
świadczeń
1382
272
157
15
72
17

5
352
74
177
74
726
152
1

22
43 751
12 206
56 062
13952
5681
494
1

9

9
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Ze wszystkich form pomocy społecznej, w tym także form niewymagających wydania
decyzji administracyjnej (np. praca socjalna, poradnictwo) skorzystało 1.464 rodziny. W celu
rozwinięcia i wzmocnienia aktywności i samodzielności osób i rodzin oraz poprawy ich
funkcjonowania w środowisku społecznym, pracownicy socjalni świadczą pracę socjalną.
W ramach prowadzonej pracy socjalnej z rodziną i klientem pracownicy socjalni
zawarli 59 kontraktów socjalnych
ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału i
aktywności klienta w celu rozwiązania problemów, poprawy trudnej sytuacji i
usamodzielnienia klienta. W pracy tej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i
techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.
3.5

UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ośrodek w okresie 2010r. prowadził postępowania w sprawie ustalenia uprawnień do
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie art.2,
art.7, art.54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.
Postępowanie to cechuje szczególnie duży stopień trudności, często wymaga
podjęcia działań w krótkim terminie, wnioski złożone zawierają niepełne informacje.
Znaczna część postępowań dotyczy osób bezdomnych i w sytuacji tych osób zazwyczaj są
duże trudności z przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego rodzinnego będącego
podstawą potwierdzenia prawa do świadczenia, a także z ustaleniem faktycznej sytuacji tych
osób: życiowej, zawodowej, dochodowej, rodzinnej, majątkowej z okresu ostatniego
miesiąca przed złożeniem wniosku.
W 2010r. prowadzono 32 postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń
opieki zdrowotnej i wydano:
 21 decyzji przyznających uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych;
 6 decyzji odmawiających potwierdzenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych;
 2 decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie;
 1 decyzje o wygaśnięciu wcześniej wydanej decyzji;
 2 postanowienia o przekazaniu sprawy zgodnie z właściwością miejscową do innego
organu.
3.6

INTERWENCJE W SPRAWIE OSÓB BEZDOMNYCH

W dniu 6 stycznia 2009r. Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy podjął Uchwałę
Nr 216/09 w sprawie prowadzenia w okresie zimowym na terenie dzielnicy Bemowo kontroli
miejsc, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Ustanowiono, że w celu udzielenia pomocy
osobom potrzebującym, zagrożonym zamarznięciem kontrole miejsc gdzie mogą przebywać
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bezdomni będą prowadzone przez pracowników Ośrodka w okresie szczególnego
występowania i nasilenia minusowych temperatur powietrza.
Zespół interweniujący wspólnie z pracownikami Straży Miejskiej przeprowadzili
w 2010r. 12 interwencji wyjazdowych do 36 miejsc przebywania bezdomnych. W czasie
realizacji tego zadania udzielono pomocy rzeczowej, materialnej i w formie pracy socjalnej
76 osobom.
3.7

USŁUGI OPIEKUŃCZE I INNE FORMY DZIAŁANIA

3.7.1 USŁUGI OPIEKUŃCZE
Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczychpielęgnacyjnych może być przyznana osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub
innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze lub
specjalistyczne 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.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości,
zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi
dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub
niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem
zawodowym.
Ośrodek, przyznając usługi opiekuńcze w roku 2010, ustalał ich zakres i wymiar,
okres i miejsce świadczenia, odpłatność oraz szczegółowe warunki częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania, na podstawie obowiązującej
Uchwały Rady m. st. Warszawy (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, których realizację reguluje rozporządzenie Ministra
Polityki Społecznej).
Cena za faktycznie przepracowaną godzinę usług opiekuńczych w roku 2010 została
ustalona w trybie przeprowadzonego postępowania przetargowego i wynosiła odpowiednio:
 11,20zł za jedną godzinę usług opiekuńczych ,
 12,40zł za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych-pielęgnacyjnych,
 24,00zł za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,
 24,00zł za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych readaptacyjnych dla
osób z choroba Alzheimera.
W 2010 r. Ośrodek zapewniał:
a) w ramach zadań własnych:
 usługi opiekuńcze,
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 specjalistyczne usługi opiekuńcze - pielęgnacyjne oraz
 specjalistyczne usługi opiekuńcze readaptacyjne
b) w ramach zadań zleconych
 specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Usługami opiekuńczymi, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi
usługami readaptacyjnymi objęto łącznie 187 osób w tym:
 z usług opiekuńczych skorzystało 160 osób,
 ze specjalistycznych usług opiekuńczych – pielęgnacyjnych skorzystało 63 osoby,
 ze specjalistycznych usług opiekuńczych readaptacyjnych skorzystało 11 osób.
Łącznie zrealizowano 54 556 godzin usług, w tym :
 usług opiekuńczych w liczbie
42 113 godzin,
 specjalistycznych usług opiekuńczych w liczbie
12 443 godzin,
 specjalistycznych usług opiekuńczych readaptacyjnych 1 555 godzin,
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywano
łącznie u 21 osób i zrealizowano 2 289 godzin usług.
W 2010 roku spośród klientów korzystających z usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych:
 18 osób zmarło,
 10 osób zrezygnowało z pomocy usługowej,

4 osoby z przyczyn zdrowotnych znalazły się w placówkach ZOL ,

6 osób otrzymało miejsce w DPS,
W roku 2010 nie wydano żadnej decyzji odmownej w sprawie usług opiekuńczych.
Wszystkie potrzeby zgłoszone w tym zakresie przez mieszkańców dzielnicy Bemowo zostały
zrealizowane.
3.7.2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Głównym narzędziem pracy pracownika socjalnego jest wywiad środowiskowy.
Pracownicy socjalni oprócz wywiadów środowiskowych w celu udzielenia pomocy
przeprowadzają także wywiady na potrzeby innych placówek pomocowych i instytucji w
celu oceny sytuacji osoby lub rodziny oraz wykonują szereg różnych prac i działań w ramach
swoich zadań i obowiązków. W roku 2010 r. pracownicy socjalni Działu Pomocy
Środowiskowej rozpatrzyli:
 465 wniosków o wywiady środowiskowe na potrzeby innych ośrodków
i instytucji pomocy społecznej;
 35 wniosków o wywiady środowiskowe w celu rozeznania sytuacji rodziny pod
kątem odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczowychowawczej lub rodzinie zastępczej;
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98 wniosków o wywiady środowiskowe rodzinne w sprawie odpłatności osób
zobowiązanych do alimentacji za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy
Społecznej;
24 wnioski w sprawie skierowania klienta do Domu Pomocy Społecznej lub na
turnus rehabilitacyjny do Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Chorych na
SM w Dąbku;
211 wniosków w celu wydania opinii na prośbę Sądu, Policji, na potrzeby
Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz na
potrzeby różnych Fundacji i Stowarzyszeń;
wystawiono 107 zaświadczeń dla klientów Ośrodka;
sporządzono 1592 pisma w prowadzonych sprawach klientów.

Ponadto pracownicy socjalni jako przedstawiciele Ośrodka, na wezwanie Sądu brali udział
w sprawach sądowych dotyczących rodziny i opieki nad dzieckiem, toczących się w
Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.
W dniu 20.12.2010r. Dział Pomocy Środowiskowej zorganizował spotkanie wigilijne
dla 140 osób – podopiecznych Ośrodka oraz uczestników Środowiskowego Domu
Samopomocy. Wigilia została zorganizowana w Sali Restauracyjnej Firmy Gastro - Crew
przy ul. Powstańców 10. Do udziału w Wigilii zaproszono m.in. przedstawicieli Urzędu
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i
Klubów Seniora działających na Bemowie.
Zorganizowanie spotkania wigilijnego miało na celu przełamywanie barier izolacji
społecznej klientów Ośrodka, przeciwdziałanie osamotnieniu, nawiązywanie kontaktów z
innymi ludźmi, zaangażowanie do współpracy organizacji pozarządowych działających na
Bemowie, przełamywanie nieufności do instytucji społecznych oraz wspólne, miłe spędzenie
w atmosferze rodzinnej tego szczególnego dnia.
Ponadto 30 starszych, samotnych klientów Ośrodka na zaproszenie młodzieży z
Fundacji Naszym Dzieciom wspólnie uczestniczyło w spotkaniu wigilijnym w dniu
04.12.2010r.

4

POMOC NIEMATERIALNA

4.1.1 INFORMACJA OGÓLNA
Ośrodek poza pomocą materialną, usługową i w naturze pozostającej
w kompetencjach Działu Pomocy Środowiskowej, realizuje poprzez Dział Pomocy
Specjalistycznej szeroko rozumianą pomoc niematerialną, opartą głównie na pracy socjalnej
oraz poradnictwie.
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Prowadzona praca socjalna oraz poradnictwo specjalistyczne, ukierunkowane są przede
wszystkim na zmniejszenie deficytów osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej,
wzmacnianie i rozwijanie ich umiejętności społecznych, w celu umożliwienia im
przezwyciężania napotykanych trudności życiowych, usamodzielnienia się oraz realizację
pełnionych przez nich ról społecznych a także podniesienie jakości życia. Dla podejmowania
wszelkich działań pomocowych niezbędne jest dokładne rozpoznanie nie tylko potrzeb i
deficytów jednostki i rodziny ale również istniejących zasobów i możliwości tkwiących
zarówno w jednostce, środowisku rodzinnym jak i środowisku lokalnym.
Ww. działaniami w roku 2010 objęto 373 środowiska rodzinne (w tym w 245
przypadkach głównym odbiorcą pomocy były kobiety, a w 128 mężczyźni).
W ramach prowadzonej specjalistycznej pomocy socjalnej:
 329 środowisk rodzinnych objęto pracą socjalną,
 248 środowisk poddano specjalistycznej diagnozie,
 171 środowisk skorzystało z poradnictwa (bez porad udzielanych przez prawnika
i psychologa),
 111 środowiskom udzielono pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 41 razy pracownicy uczestniczyli w przeprowadzonej interwencji w środowisku,
 6 razy powołano i koordynowano spotkania zespołów specjalistów, w tym 3 razy
z udziałem przedstawicieli innych instytucji.
Przeprowadzano wywiady środowiskowe w celach diagnostycznych, konstruowania planu
pomocy rodzinie oraz na wniosek innych instytucji i placówek, w tym:
 32 wywiady środowiskowe przeprowadzono na potrzeby ośrodków i instytucji
pomocy społecznej (Pogotowia Opiekuńczego),
 9 wywiadów środowiskowych przeprowadzono na wniosek Sądu w celu rozeznania
sytuacji rodzinnej pod kątem predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 25 wywiadów środowiskowych przeprowadzono w celu ustalenia odpłatności za
pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej,
 34 pisma przygotowano w odpowiedzi na zapytania Sądu, Policji i Prokuratury,
 10 odpowiedzi przygotowano w odpowiedzi na zgłoszenia i wnioski Ogólnopolskiego
Pogotowia Niebieska Linia
Pracownicy Działu ponadto:
 12 razy uczestniczyli w charakterze świadków w Sądzie w sprawach klientów,
 16 organizacjom pozarządowym przygotowali rekomendacje,
 5 klientom przygotowali zaświadczenia o otrzymywanych świadczeniach
Ośrodek w roku 2010 prowadził specjalistyczną pomoc niematerialną dla wyodrębnionych
grup klientów.
W tabeli poniżej przedstawiono dane liczbowe środowisk objętych specjalistycznym
wsparciem i pracą systemową poszczególnych specjalistów pracujących z rodzinami
dotkniętymi wyszczególnionymi problemami. (uwagi: K = Kobiety); Dane ilościowe
z powyższej tabeli nie sumują się do ogólnej liczby klientów pozostających w ewidencji
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Działu Pomocy Specjalistycznej (373 osoby), gdyż niejednokrotnie ten sam klient korzysta
z pomocy dwóch lub trzech specjalistów).
Tabela 8 Pomoc niematerialna dla klientów Ośrodka

Liczba środowisk

Środowiska prowadzone
przez specjalistę w zakresie:
Bezrobocia
Przeciwdziałania przemocy
Uzależnień
Problemów opiekuńczowychowawczych

Rok 2010
146 (K 59)
69 (K63)
52 (K 24)

Rok 2009
140
64
54

Środowiska objęte w
wyłącznie specjalistyczną
pomocą niematerialną
Rok 2010
Rok 2009
87 (K25)
72
37 (K32)
29
18 (K 9)
14

56

(K 45)

16

25 (K22)

11

Spokrewnione rodziny
zastępcze i usamodzielniani
wychowankowie tych rodzin

95

(K 80)

37

85 (K81)

20

Niepełnosprawności

22 (K 12)

34

20 (K 12)

14

Spośród ogólnej liczby 373 klientów Działu Pomocy Specjalistycznej: 187 to
środowiska objęte pomocą od roku 2010, w tym 105 to środowiska objęte wyłącznie
specjalistyczną pomocą niematerialną.
Formami specjalistycznego wsparcia realizowanymi przez Ośrodek dla powyżej
wskazanych grup klientów była praca socjalna specjalistów w toku indywidualnym,
poradnictwo specjalistyczne, zespoły interdyscyplinarne, zajęcia grupowe, a także tworzenie
i realizacja projektów.
Celem zawodowej działalności pracowników socjalnych było wzmacnianie zdolności
grup społecznych, osób i rodzin do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz
doskonalenie już istniejących form działalności instytucjonalnej i samopomocy. Do zadań w
tym zakresie należało szeroko rozumiane poradnictwo, polegające na udzielaniu informacji,
wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania problemów życiowych osobom, zdolnym je
samodzielnie rozwiązywać. Często były to informacje na temat instytucji i organizacji
społecznych, mogących wspierać i nieść określoną pomoc np. poradni ds. uzależnień, klubów
AA, poradni psychologicznych, organizacji i instytucji działających na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W działaniach tych pracownicy towarzyszyli
niejednokrotnie zainteresowanym, a w wielu przypadkach występowali z inicjatywami, które
pozwalały rozwiązać problemy nękające rodziny czy też osoby wymagające określonego
wsparcia o trwałym charakterze.
W tabeli poniżej zestawienie liczbowe za rok 2010, dotyczące prowadzonej metodą
indywidualnego przypadku pracy socjalnej, poradnictwa, pomocy psychologicznopedagogicznej dla poszczególnych grup klientów:
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Tabela 9 Praca socjalna w toku indywidualnym, poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielona
klientom

Liczba środowisk rodzinnych, które objęto:*
Środowiska
prowadzone przez specjalistę
w zakresie:

pracą socjalną

poradnictwem

pomocą
psychologicznopedagogiczną

Bezrobocia

116

84

6

Przeciwdziałania przemocy

39

67

19

Uzależnień

22

22

18

Problemów opiekuńczo-wychowawczych

78

52

44

Spokrewnione rodziny zastępcze i
usamodzielniani wychowankowie

74

30

30

Niepełnosprawności

0

22

4

* (Dane ilościowe z powyższej tabeli nie sumują się w zakresie udzielonego poradnictwa, pracy socjalnej czy
udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gdyż niejednokrotnie to samo środowisko korzystało
z pomocy dwóch lub trzech specjalistów).

Wykorzystywano także metodę pracy grupowej ukierunkowanej na celowe działanie
z małymi grupami, nastawione na zaspakajanie potrzeb społecznych i emocjonalnych oraz
realizowanie zadań. To działanie skierowane było do poszczególnych członków grupy oraz
do grupy jako całości.
Tabela 10 Praca socjalna z wykorzystaniem metody grupowej

Grupy
prowadzone
przez specjalistę
w zakresie:

Bezrobocia

Przeciwdziałania
przemocy

Rodzaj zajęć grupowych

Liczba
grup

Czas
pracy

Liczba
uczestników

Zajęcia Warsztatowe -grupa edukacyjna

1

III

10

Zajęcia Warsztatowe -grupa edukacyjna

1

IV-V

5

Zajęcia Warsztatowe -grupa edukacyjna

1

X

13

Zajęcia edukacyjne dla rodziców dzieci w
wieku do 3 lat

1

I

6

1

I-XII

8

Grupa psychoedukacyjna dla kobiet
doświadczających przemocy
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Grupa psychoedukacyjna dla osób z
problemem uzależnienia

1

I-XII

13

Problemów
opiekuńczowychowawczych

Warsztaty umiejętności wychowawczych

1

III-IV

5

Spokrewnione
rodziny zastępcze

Grupa wsparcia z elementami edukacji.
Klub Rodzin Zastępczych

1

IX-XII

7

Uzależnień

4.1.2 PROJEKTY SOCJALNE
W roku 2010, tak jak w latach ubiegłych, pracownicy Działu Pomocy
Specjalistycznej w swojej pracy zawodowej wykorzystywali narzędzie jakim jest projekt
socjalny. Projekty realizowane w roku sprawozdawczym odnosiły się głównie do grup oraz
społeczności lokalnej czyli osób, które znajdują się czasowo lub trwale w trudnej sytuacji
życiowej.
W roku 2010 zrealizowano 17 projektów socjalnych:
1. „Kochaj Bez Przemocy” - Projekt był adresowany do rodziców przejawiających
problemy wychowawcze. W ramach projektu prowadzone były warsztaty
umiejętności wychowawczych dla matek z małymi dziećmi Projekt ukończyło 5 osób.
2. „Jesteśmy Razem III”- Projekt adresowany do osób doświadczających przemocy
domowej. W projekcie uczestniczyło 8 osób, które podczas spotkań mogły uzyskać
wiedzę dotyczącą problemu przemocy: aspekty prawne, gdzie szukać pomocy, jak się
chronić przed przemocą, cykle i rodzaje przemocy.
3. „Wspieramy się III” – Adresatami projektu były osoby z problemem uzależnienia.
Celem projektu była identyfikacja jego odbiorców z problemem uzależnienia,
edukacja w zakresie strat ponoszonych przez osoby pijące w sposób niekontrolowany,
motywacja do zachowania abstynencji i podjęcie leczenia terapeutycznego. W
projekcie uczestniczyło 13 osób.
4. „Rodziny Zastępcze – Najbardziej twórczy zawód świata” – Projekt adresowany do
spokrewnionych rodziców zastępczych. W ramach projektu prowadzone były
warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców zastępczych, poradnictwo
indywidualne i wsparcie grupowe. Projekt ukończyło 7 osób.
5. „50+ Zdrowe żywienie” - Projekt adresowany do osób starszych i niepełnosprawnych
którego celem było przekazanie jego beneficjentom zasad zdrowego odżywiania.
Uczestniczyło 50 osób.
6. „Spotkanie Wielkanocne” - Projekt okolicznościowy z okazji Wielkanocy
o charakterze integracyjno-edukacyjnym adresowany do uczestników (i ich rodzin)
grup wsparcia działających w Ośrodku. W projekcie uczestniczyło 65 osób w tym 23
dzieci.
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7. „Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz readaptacji społecznej skazanych” Adresatami
projektu byli skazani, przebywający w ZK Warszawa-Białołęka Oddział Zewnętrzny
przy ul. Kocjana 3. W projekcie wzięło udział 10 osób.
8. „Giełda Pracy dla osób niepełnosprawnych” - Celem Projektu było zapoznanie
wszystkich zainteresowanych mieszkańców stolicy z aktualną sytuacją i tendencjami
obserwowanymi na lokalnym rynku pracy oraz skonfrontowanie tego, co oferuje
rynek z potrzebami i oczekiwaniami osób niepełnosprawnych poszukujących
zatrudnienia. Uczestnikami było 350 osób niepełnosprawnych.
9. „Warsztaty nabywania umiejętności aktywnego poszukiwania pracy” - Celem
projektu było nabycie przez uczestników umiejętności w zakresie poszukiwania pracy
(m.in. przygotowania dokumentów aplikacyjnych, prowadzenia rozmowy
z pracodawcą) Projekt ukończyło 5 osób.
10. „Dzień Dziecka – bawmy się razem” - Celem projektu było przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu dzieci, których rodzic odbywa karę pozbawienia wolności,
oraz dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych. Projekt okolicznościowy
zorganizowany we współpracy z OZ Warszawa Bemowo. W projekcie wzięło udział
100 dzieci oraz ich opiekunowie (rodzice, rodzice zastępczy, krewni).
11. „Bezpiecznie na Bemowie” - Projekt zorganizowany we współpracy z Komendą
Rejonową Policji Wola-Bemowo, obejmował cykl spotkań informacyjnoprofilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa. W projekcie wzięło udział 180 osób.
12. „Kurs komputerowy dla seniorów” - Celem projektu organizowanego we współpracy
z Urzędem Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy było nabycie przez seniorów
umiejętności korzystania z komputera. Ośrodek prowadził nabór uczestników do
projektu, w którym wzięło udział 70 osób.
13. „By żyło się lepiej… Bemowo Seniorom” Celem projektu była poprawa życia
seniorów. Projekt został zrealizowany w trzech blokach tematycznych: Blok
edukacyjno – kulinarno - prozdrowotny; Blok sportowo - intelektualny; Blok
integracyjno - rozrywkowy. W projekcie uczestniczyło 285 osób.
14. „Kursy i szkolenia Twoją szansą na zdobycie zatrudnienia XVI Bemowskie Targi
Pracy” Celem projektu było umożliwienie konfrontacji oferty rynku pracy
z potrzebami i możliwościami osób poszukujących zatrudnienia, zaznajomienie
poszukujących pracy z ofertą szkoleniową instytucji działających na rzecz
przeciwdziałania bezrobociu, promocja zatrudnienia, zwalczanie i ograniczanie
bezrobocia oraz jego negatywnych skutków. W projekcie uczestniczyło 450 osób
15. „Dziecko pod parasolem…” – Projekt związany z udziałem Ośrodka jako
Ambasadora Kampanii „Dzieci skrzywdzone przez zły dotyk chcą stać się
niewidoczne” - Celem kampanii było zwiększenie społecznego zaangażowania
w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. W ramach Kampanii Ośrodek
zorganizował Seminarium z udziałem służb i ekspertów pracujących z rodziną.
W projekcie (w tym w seminarium) uczestniczyło 180 osób.
16. „Bemowo razem przeciw przemocy” – Projekt adresowany do służb i instytucji
działających w obszarze przeciwdziałania przemocy. W ramach projektu
zorganizowano seminarium pt. „Zadania służb i rola zespołu interdyscyplinarnego w
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świetle nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W projekcie (w
tym w seminarium) uczestniczyło 180 osób
17. „Nasza wigilia 2010” Projekt okolicznościowy z okazji świąt Bożego Narodzenia o
charakterze integracyjno-edukacyjnym adresowany do uczestników (i ich rodzin)
grup wsparcia działających w Ośrodku. W projekcie uczestniczyło 65 osób w tym 30
dzieci.
4.1.3 POMOC DLA OSÓB BEZROBOTNYCH.
Wg danych Urzędu Pracy m. st. Warszawy na dzień 31.12.2010r. było
zarejestrowanych 2 288 osób bezrobotnych (w tym 1163 kobiet) zamieszkujących na terenie
dzielnicy Bemowo. Dążąc do ograniczeniu bezrobocia, wspieranie bezrobotnych
w poszukiwaniu pracy oraz przeciwdziałaniu i eliminowaniu negatywnych skutków
psychospołecznych bezrobocia, Ośrodek od 2000 roku kontynuuje działania
z wykorzystaniem formuły Klubu Pracy.
Działania prowadzono w trzech obszarach:
1. współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze ograniczenia
bezrobocia,
2. oddziaływań na bezrobotnych, aby aktywnie zaczęli dążyć do zmiany swej sytuacji,
3. działań skierowanych na poszczególne osoby dotknięte problemem bezrobocia,
z założeniem, aby przezwyciężyć ich nieprzystosowanie do sytuacji, w jakiej się
znalazły.
Oferta Klubu Pracy w roku 2010 realizowana była w następujących formach:
 prowadzenie otwartego Klubu Pracy: możliwość codziennego bezpłatnego
skorzystania przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy z ofert pracy za
pośrednictwem internetowego łącza Urzędu Pracy -Infomatu, ogłoszeń prasowych,
telefonów, komputera;
 poradnictwo i wsparcie indywidualne: ustalenie sytuacji uczestnika Klubu Pracy,
diagnoza potrzeb i możliwości, tworzenie indywidualnego planu działań, udzielanie
wsparcia w tym emocjonalnego, psychologicznego, prawnego, pomoc w
przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych;
 realizacja projektu p.n.„Kursy i szkolenia Twoją szansą na zdobycie zatrudnienia XVI
Bemowskie Targi Pracy” , którego celem było umożliwienie konfrontacji oferty
rynku pracy z potrzebami i możliwościami osób poszukujących zatrudnienia,
możliwość zapoznania się z aktualną ofertą szkoleniową instytucji działających na
rzecz przeciwdziałania bezrobociu, promocja zatrudnienia, zwalczanie i ograniczanie
bezrobocia oraz jego negatywnych skutków.
 realizacja projektu p.n.„Giełda Pracy dla osób niepełnosprawnych” celem którego
było zapoznanie mieszkańców Warszawy z aktualną sytuacją i tendencjami
obserwowanymi na lokalnym rynku pracy oraz skonfrontowanie tego, co oferuje
rynek z potrzebami i oczekiwaniami osób niepełnosprawnych poszukujących
zatrudnienia
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W roku 2010 w Klubie Pracy zarejestrowało się i systematycznie korzystało z
proponowanego wsparcia 146 osób, w tym 59 kobiet. Ponadto 7 osób skorzystało
jednorazowo z oferty Klubu Pracy, z 2 klientami zawarto kontrakt socjalny. W 2010 roku do
Klubu Pracy przychodziło codziennie średnio około 8-10 osób.
W stosunku do roku poprzedniego, ogólna liczba osób zarejestrowanych w Klubie Pracy
wzrosła o ok. 10%, przy równoczesnym wzroście liczby osób korzystających z Klubu Pracy
o ok. 40 %. W roku 2010 liczba osób w wieku do 24 roku życia korzystających z oferty
Klubu pracy wynosiła 7 osób. Natomiast wzrosła liczba osób do 64 ( i więcej) roku życia
uczestniczących w Klubie Pracy, co świadczy o tym, że liczba osób starszych bezrobotnych
poszukujących pracy wykazuje tendencję wzrostową. Analogicznie do poprzedniego okresu
sprawozdawczego, najliczniejszą grupą osób zgłaszających się do Klubu Pracy są osoby w
przedziale wiekowym 40-54 lata. Należy uznać, że w tym przedziale wiekowym także
nastąpił 5% wzrost ogólnej liczby osób w stosunku do poprzedniego roku. Na uwagę
zasługuje również fakt, że o ok. 25 % wzrosła liczba osób w przedziale wiekowym 35 - 44
lata w stosunku do roku poprzedniego.
W roku 2010 spośród klientów korzystających z tych form pomocy, pracę podjęło 90 osób, w
tym 43 osoby podejmowały prace dorywcze.
4.1.4 POMOC DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ.
Przemoc domowa nadal pozostaje poważnym problemem dla funkcjonowania
rodziny. Z prowadzonych nieprzerwanie badań tego zjawiska (w tym także przez m. st.
Warszawa) oraz obserwacji prowadzonej przez pracowników Ośrodka wynika, że przemoc w
rodzinie zamieszkującej (także na terenie dzielnicy Bemowo) występowała w różnych
formach. Statystyki ogólne niepokojąco odnoszą się zarówno do przemocy fizycznej, jak też
i psychicznej. Również w dzielnicy Bemowo w roku 2010 zauważa się wzrost liczby osób
doświadczających przemocy (z liczby 135 w 2009r. do 161 osób w 2010r.) Przemoc częściej
pojawia się w rodzinach o niższym statusie społecznym i ekonomicznym oraz tam gdzie
nadużywa się alkoholu, jednakże nie stanowi to wyłącznie problemu tych rodzin. Również
coraz częściej do Ośrodka trafiają informacje o przemocy występującej w rodzinach dobrze
sytuowanych ekonomicznie, w których dorośli członkowie pełnią znaczące role społeczne.
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie służące zwiększeniu skuteczności pomocy dla
rodzin, w których ten problem występuje, jest zadaniem własnym, do którego realizacji jest
zobligowany Ośrodek. Koordynatorem działań w tym zakresie w Ośrodku jest starszy
specjalista pracy socjalnej ds. przeciwdziałania przemocy domowej zatrudniony w Dziale
Pomocy Specjalistycznej. Działania te adresowane są głównie do osób i rodzin
doświadczających przemocy domowej w rodzinie, a także uwikłanych w przemoc domową.
W roku 2010 rodzinom zagrożonym przemocą udzielana była:
 pomoc o charakterze interwencyjnym,
 pomoc psychologiczna polegająca głównie na udzielaniu osobom
krzywdzonym wsparcia psychologicznego,
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motywowanie osób krzywdzonych do podejmowania działań zmierzających
do powstrzymania przemocy w rodzinie.

W ramach realizowanych przez Ośrodek zadań na rzecz osób krzywdzonych
udzielana była pomoc w kontakcie indywidualnym, poradnictwo, wsparcie psychologicznopedagogiczne, oraz w formie grupowej. Z indywidualnego wsparcia w roku 2010 skorzystało
69 osób, natomiast z pomocy grupowej korzystało 8 osób. Praca metodą grupową była
prowadzona wg. Projektu socjalnego pn. „Jesteśmy Razem III”. Realizowany na zajęciach
grupy program umożliwił uzyskanie jej uczestnikom podstawowych informacji na temat
przemocy w rodzinie oraz istniejącej ochrony prawnej, co dawało uczestnikom nadzieję, że
można się przed nią skutecznie bronić. Zauważalnymi rezultatami tych działań jest znaczny
wzrost poczucia własnej wartości u uczestniczek Projektu, zdobycie przez nie kompetencji
społecznych i znaczna poprawa umiejętności komunikacyjnych, w tym nabycie umiejętności
wyrażania uczuć i świadomość praw, co niewątpliwie daje poczucie siły wewnętrznej i
sprawczości. Z informacji uzyskanych od uczestniczek grupy wynika potrzeba
kontynuowania zajęć i uzyskiwania dalszego wsparcia, zarówno w kontaktach
indywidualnych, jak i korzyści płynących ze wsparcia uzyskiwanego od grupy.
Ośrodek, prowadził działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w ramach procedury „Niebieskiej Karty”, która jest dokumentem wypełnianym przez
funkcjonariusza Policji i pracownika socjalnego w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia
przemocy w rodzinie. W roku 2010 w ramach w/w procedury założono 14 nowych
„Niebieskich Kart”, natomiast w 19 środowiskach monitorowano problem przemocy
(„Niebieskie Karty” spisane w roku 2009). Skutecznymi działaniami w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, okazały się interwencje podejmowane wspólne z
dzielnicowymi, bowiem właśnie one powstrzymywały sprawców od stosowania kolejnych
aktów przemocy w rodzinie. Tym samym dowiedziono, że takie działania dyscyplinują
sprawców. Zauważono bowiem, że w stosunku do sprawców przemocy domowej działa
element strachu przed konsekwencjami prawnymi, gdyż w trakcie wspólnie wykonywanych
obowiązków służbowych przez specjalistę oraz dzielnicowego, osoby stosujące przemoc
uzyskują jasną i pełną informację, że przemoc jest przestępstwem ściganym przez prawo i nie
jest tajemnicą rodzinną. Zatem, każda oferta pomocowa dla sprawców (także działania
monitorujące), choć jeszcze bardzo uboga jest szansą na zmianę i ochronę przed podjęciem
wobec nich działań bardziej inwazyjnych przez interweniujące służby.
Największą trudnością w podejmowaniu i realizacji działań pomocowych na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydają się być trudności w zapewnieniu separacji ze
sprawcą przemocy, który w większości przypadków pozostaje w jednym lokalu z osobą
krzywdzoną. Obawa osób krzywdzonych przed pozostaniem bez dachu nad głową jest
znaczącą przyczyną wycofywania się z podjętych działań.
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4.1.5 POMOC DLA OSÓB Z PROBLEMEM UZALEŻNIENIA.
Osoby, wobec których zachodzi uzasadnione podejrzenie uzależnienia, głównie od
alkoholu, stanowią nadal dużą grupę beneficjentów. W grupie objętej działaniami
pomocowymi dla osób z problemem uzależnienia są również osoby (i członkowie ich rodzin)
z problemami uzależnienia od innych środków psychoaktywnych, współuzależnione oraz
współwystępującą przemocą lub środowiska, w których występują sprzężone problemy
wynikające z uzależnień. Często są to środowiska, gdzie problemy alkoholowe występują w
kolejnym pokoleniu.
W ramach specjalistycznej pomocy Ośrodka, w roku 2010 podejmowano współpracę
z osobami z problemem nadmiernego picia alkoholu, z osobami wobec których zachodzi
uzasadnione podejrzenie uzależnienia - głównie od alkoholu, a także innych środków
psychoaktywnych, z osobami z otoczenia osób uzależnionych oraz udzielano porad
i informacji osobom zainteresowanym powyższym problemem.
W powyższym obszarze prowadzona była praca socjalna realizowana w toku
indywidualnych kontaktów, poradnictwo oraz praca grupowa.
Efekty prowadzonych spotkań wspierająco-edukacyjnych to nabywanie przez
uczestników umiejętności otwartego komunikowania własnych problemów i trudności,
nabywanie umiejętności empatycznego słuchania innych, umiejętności przebywania
w grupie, nabywania zaufania, wzmacniania poczucia własnej wartości, utożsamianie się
emocjonalnie i intelektualnie z chorobą alkoholową. Ważnym elementem prowadzonych
spotkań było przekazywanie uczestnikom grupy treści edukacyjnych dotyczących choroby
alkoholowej.
W roku 2010 wobec osób z problemem uzależnienia realizowana była pomoc w
następujących formach:
 praca metodą indywidualnego przypadku, mająca na celu motywację do zachowania
abstynencji, trzeźwienia, podejmowania profesjonalnej terapii w specjalistycznych
placówkach (50 środowisk),
 działania edukacyjne w zakresie problemów uzależnień, współuzależnienia,
zagadnień wychowawczych, mająca na celu zmianę myślenia, zachowania, postaw
wobec problemów życiowych i konstruktywnego ich rozwiązywania, naukę podstaw
komunikacji interpersonalnej (29 środowisk),
 wskazywanie klientom stosownych placówek prowadzących wyspecjalizowaną
pomoc w tym terapię i motywowanie do korzystania z ich pomocy (21 środowisk)
 współpraca z innymi służbami i placówkami działającymi w obszarze uzależnienia
(34 środowiska)
 poradnictwo i wsparcie specjalistyczne, w tym zapewnienie konsultacji specjalistów:
prawne, psychologiczne, socjalne (55 środowisk),
 interwencja i pomoc zgłaszającym się osobom w kontaktach z odpowiednimi
placówkami i służbami (13 środowisk),
 praca metodą grupową realizowana wg. Projektu „Wspieramy się” (w tej formie
pomocy uczestniczyło 13 osób)
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Praca socjalna w zakresie udzielania pomocy osobom z problemem uzależnienia i
wspóluzależnienia to również wsparcie, podstawowa pomoc psychologiczna, poradnictwo,
interwencje w kryzysie. Należy podkreślić, że w grupie klientów uczestniczących w
spotkaniach grupowych nastąpiły istotne zmiany w funkcjonowaniu społecznym. Zauważa
się, że osoby te w pełni identyfikują się z problemem uzależnienia, chętnie wypowiadają się
na temat treści edukacyjnych, nabyły znacznych umiejętności w zakresie komunikacji.
Dostrzega się większą staranność w ubiorze, dbałość o wygląd zewnętrzny -szczególnie
kobiety. Uczestnicy dostrzegają konieczność dbania o zdrowie fizyczne i systematycznie
chodzą do lekarza. Bardzo istotne jest, że uczestnicy podjęli, bądź kontynuują leczenie
specjalistyczne.

4.1.6 POMOC DLA RODZIN Z PROBLEMAMI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYMI.
Znaczną część klientów Ośrodka stanowią rodziny z trudnościami opiekuńczowychowawczymi. Często niezaradność rodziców w opiece i wychowaniu dzieci łączy się
z innymi dysfunkcjami takimi jak: uzależnienie od środków psychoaktywnych, przemoc
domowa, problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, małżeńskich, zawodowych. W większości
zachowania rodziców i opiekunów wynikają z braku pozytywnych wzorców
wychowawczych wynikających z błędnych postaw wychowawczych dziedziczonych od
swoich rodzin macierzystych. W roku 2010 tak jak w latach ubiegłych z rodzinami
przejawiającymi problemy wychowawcze Ośrodek prowadził pracę socjalną, pomoc w
kontakcie indywidualnym, poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Działania te
miały na celu poprawę funkcjonowania rodziny, a przede wszystkim zabezpieczenie potrzeb
małoletnich dzieci.
Ze wsparcia specjalisty do spraw rodzin z problemami opiekuńczo –wychowawczymi
w roku 2010 skorzystało 55 rodzin.
Praca prowadzona z tą grupą klientów (gdzie najczęściej obserwujemy zjawisko
dziedziczenia złych nawyków i postaw) jest bardzo trudna, wymaga dużego nakładu pracy,
czasu a jej efekty są odłożone w czasie.
Oddziaływania Ośrodka ukierunkowane były na opracowanie diagnozy rodziny
a następnie podjęcie stosownych działań: edukację opiekunów, zmianę postaw
wychowawczych, wsparcie w sytuacjach trudnych, kryzysowych. Zakładanym efektem
prowadzonej pracy było nabycie przez rodziców umiejętności gospodarowaniem czasem,
umiejętność pracy z dzieckiem, umiejętność aktywnego słuchania dzieci, umiejętność
komunikacji, nabycie umiejętności gospodarowania budżetem domowym.
4.1.7 POMOC DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH.
Zadaniem Ośrodka w zakresie pomocy rodzinom zastępczym była pomoc
środowiskowa dla tych rodzin poprzez wspieranie w sytuacji kryzysu i pomoc przy
rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
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Praca na rzecz spokrewnionych rodzin zastępczych gdzie funkcję tę pełnią głównie
dziadkowie – często w wieku emerytalnym, jest zadaniem zarówno ważnym jak i niezwykle
trudnym, albowiem rodzice zastępczy niechętnie przyznają się do trudności i niepowodzeń
wychowawczych, ponadto tę grupę osób znacznie trudniej zmotywować do zmiany. Wolniej
pracują, potrzebują dużo więcej czasu na realizację zaplanowanych zadań.
W dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy na koniec roku 2010 ustanowionych było 79
rodzin zastępczych:
 74 rodziny spokrewnione, w których przebywało 92 dzieci,
 5 rodzin zastępczych niespokrewnionych, w których przebywało 6 dzieci.
W 14 rodzinach zastępczych przebywało po 2 dzieci (razem 28 dzieci), w 1 rodzinie
spokrewnionej przebywało 3 dzieci (rodzeństwo) a w 1 rodzinie przebywało 4 dzieci
(rodzeństwo), w pozostałych rodzinach pozostawało po 1 dziecku.
Spośród wszystkich rodzin zastępczych zamieszkujących na terenie Bemowa, z oferty
pomocy Ośrodka w roku sprawozdawczym skorzystało 26 w tym 25 spokrewnionych rodzin
zastępczych i 1 rodzina zastępcza niespokrewniona.
Z rodzinami prowadzona była praca w toku indywidualnym i grupowym. Na pracę
indywidualną składało się poradnictwo rodzinne, psychologiczne, prawne, pomoc
psychologiczno-pedagogiczna, natomiast praca grupowa obejmowała zajęcia prowadzone
w formie spotkań grupy wsparcia, zajęcia edukacyjno- warsztatowe, których celem było
poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców oraz
okolicznościowe spotkania integracyjne.
4.1.8 POMOC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I STARYCH
Zadania dotyczące osób niepełnosprawnych realizowane są przez jednostki służby
zdrowia, edukacji, służb zatrudnienia i pomocy społecznej. Ważnym elementem realizacji
lokalnych zadań jest koordynacja działań wszystkich jednostek.
W roku 2010 Ośrodek we współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi
prowadził aktywną politykę na rzecz przeciwdziałania skutkom społecznego wykluczenia
osób niepełnosprawnych Działania realizowane w tym zakresie na rzecz osób
niepełnosprawnych były prowadzone na wielu płaszczyznach społecznego funkcjonowania i
obejmowały:
 poradnictwo specjalistyczne między innymi w zakresie: możliwości znalezienia
pracy, orzekania o stopniu niepełnosprawności, możliwości rehabilitacji
medycznej i zawodowej, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i możliwości
wyjazdów na turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe dla dzieci i dorosłych,
likwidacji barier architektonicznych, motywowania do leczenia i rehabilitacji,
 udzielania informacji o placówkach i organizacjach pozarządowych działających
na rzecz osób niepełnosprawnych,
 pomoc w znalezieniu i podjęciu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne m.in.
poprzez zorganizowanie konsultacji z doradcą zawodowym/psychologiem
dyżurującym w Ośrodku w ramach współpracy z Zakładem Doskonalenia
Zawodowego,
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inicjowanie, koordynowanie i uczestniczenie w działaniach integracyjnych
prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin,
współpracę z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami,
Kościołem, placówkami oświaty, kultury, sportu, ochrony zdrowia, podmiotami
gospodarczymi oraz innymi jednostkami w zakresie problematyki osób
niepełnosprawnych,
koordynowanie działań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych,
inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu rozpowszechnianie
informacji o programach i formach pomocy osobom niepełnosprawnym .

Mówiąc „osoby starsze” mamy na myśli osoby w wieku poprodukcyjnym, których na
terenie dzielnicy Bemowo mieszka 13 314 (4 393 mężczyzn oraz 8 921 kobiet). Ośrodek
Pomocy Społecznej w roku 2010 działalność specjalistyczną na rzecz tej grupy osób
ukierunkował na:
 zwiększenia aktywności życiowej ludzi starszych w życiu społecznym i osobistym
poprzez pomoc w łagodzeniu trudności wynikających z wieku oraz stworzenie
możliwości uczestnictwa w życiu społecznym;
 zwrócenie uwagi społeczeństwa lokalnego na sprawy i problemy osób po 60 roku
życia; zwiększenie oddziaływania, pobudzania aktywności lokalnej na rzecz
rozwiązywania problemów osób starszych i samotnych. Działanie te realizowane były
głownie w formie poradnictwa indywidualnego oraz poprzez projekty socjalne.
4.1.9 PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE.
Do realizowanych w tym zakresie zadań w roku 2010 należy szeroko rozumiane
poradnictwo, polegające na udzielaniu informacji, wskazówek i pomocy w zakresie
rozwiązywania problemów życiowych osobom zdolnym je samodzielnie rozwiązywać. Były
to informacje dotyczące instytucji i organizacji mogących wspierać i nieść określoną pomoc
klientom. Należy podkreślić, że niejednokrotnie pracownicy Działu występują z
inicjatywami, które pozwalają rozwiązać sytuacje problemowe dotykające rodziny czy osoby
wymagające określonego wsparcia, towarzyszą klientom w dalszych działaniach na rzecz
rozwiązania trudnej sytuacji lub złagodzenia jej skutków.
W roku 2010 porad prawnych i konsultacji psychologicznych udzielali zatrudnieni w
Ośrodku konsultanci: prawnik i 2 psychologów. Były one adresowane do wszystkich
mieszkańców dzielnicy Bemowo, znajdujących się w szczególnie trudnych sytuacjach
życiowych, którzy we własnym zakresie nie są zdolni do rozwiązania życiowego problemu.
Pomoc prawna prowadzona była zarówno w zakresie zapobiegania patologii życia
rodzinnego z zakresu prawa rodzinnego, karnego, obejmująca szczególnie konflikty
rodzinne, przemoc w rodzinie, ochronę praw dziecka, a także porady z zakresu prawa
cywilnego, mieszkaniowego i innych dziedzin prawa.
Konsultacje psychologiczne jako forma pomocy miała na celu rozpoznanie,
zdiagnozowanie i znalezienie optymalnej, najkorzystniejszej formy pomocy dostosowanej do
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indywidualnych potrzeb i możliwości klienta. Najczęstszą przyczyną korzystania z pomocy
psychologicznej w ubiegłym roku były problemy psychiczne klientów, występujące w
postaci zaburzeń depresyjnych oraz lękowych.
Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne
świadczone było osobom i rodzinom, które maja trudności lub wykazują potrzebę wsparcia
w rozwiązaniu swoich problemów życiowych bez względu na dochód przez:
 Prawnika;
 Psychologa;
 Pracowników socjalnych specjalizujących się w pracy z poszczególnymi grupami
klientów.
Zakres porad specjalistycznych w szczególności obejmował:
 w zakresie poradnictwa prawnego: udzielanego przez prawnika w zakresie prawa
rodzinnego i opiekuńczego, kwestii dotyczących zabezpieczenia społecznego (sprawy
rent,
emerytur,
orzecznictwa
d.s.niepełnosprawności,
zabezpieczenia
alimentacyjnego), ochrony praw lokatorów, pomocy w sporządzaniu pism
procesowych, oraz wsparcia w toczących się postępowaniach - udzielono 226 porad;
 w zakresie poradnictwa psychologicznego udzielanego przez psychologa w zakresie
zaburzeń lękowych, depresji, poczucia straty bliskiej osoby, kryzysów psychicznych
udzielanego w sytuacjach związanych z bezrobociem, przemocą domowa,
konfliktami rodzinnymi, uzależnieniami, depresją, i trudnościami w rozwiązywaniu
codziennych problemów – udzielono 228 porad;
 w zakresie poradnictwa udzielanego przez specjalistów i pracowników socjalnych
specjalizujących się w pracy z poszczególnymi grupami klientów tj. w zakresie
bezrobocia, uzależnień, przemocy, rozwiązywania problemów w rodzinach
dysfunkcyjnych i zastępczych – udzielono 451 porad.

5
5.1

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW WSPARCIA
OŚRODEK WSPARCIA I REHABILITACJI DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych (OWiRON) jest
miejscem oparcia społecznego w szczególności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
mający świadczyć chronione warunki przebywania, socjoterapię, psychoterapię, rehabilitacje
leczniczą, społeczną i zawodową, usprawnienie poprzez terapię zajęciową, organizację czasu
wolnego. Oferowane usługi są dostosowane do szczególnych potrzeb i możliwości
psychofizycznych uczestników.
Realizatorem usług był zespół rehabilitacyjno-wspierający składający sie z
następujących pracowników:
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Tabela 11 Struktura zatrudnienia w OWiRON

Stanowisko
Kierownik, zastępca kierownika
Konsultant pedagog
Pracownik socjalny
Lekarz-konsultant neurolog
Starszy terapeuta
Fizjoterapeuta- starszy instruktor terapii zajęciowej
Starszy instruktor terapii zajęciowej
Instruktor terapii zajęciowej
Starsza pielęgniarka
Opiekun
Inspektor
Kierowca
Sprzątaczka
Psycholog
Lekarz psychiatra
Lekarz ortopeda

Liczba osób
Etaty
2
2
1
1
1
1
1
0,1
3
3
1
1
1
1
2
2
2
2
5
5
2
2
1
1
1
1
umowa zlecenie
umowa zlecenie
umowa zlecenie

5.1.1 UCZESTNICY OWIRON
Według stanu na dzień 31.12.2010r. w OWiRON było 40 uczestników (22 kobiety i 18
mężczyzn), w tym:
 26 osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 10 osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,

4 osoby upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością
w tym 9 osób na wózkach inwalidzkich i 2 osoby poruszające się przy pomocy sprzętu
ortopedycznego
Tabela 12 Jednostki chorobowe uczestników OWiRON

Jednostki chorobowe
Mózgowe porażenie dziecięce i dysfunkcje ruchu

Liczba osób
24

Zespoły genetyczne

5

Epilepsja

12

Zaburzenia psychiczne

20

Zaburzenia sensoryczne

8

Zaburzenia zachowania i emocji

8

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną to osoby dorosłe: o zaburzonym rozwoju
emocjonalnym, społecznym oraz obniżonej znacznie sprawności fizycznej i intelektualnej.
Niepełnosprawność intelektualna rzutuje na całą osobowość. Zaburzenia występują także
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w sferze
emocjonalno–dążeniowej.
Osoby
z
wieloraką,
złożoną,
głęboką
niepełnosprawnością wymagają stałej pomocy i wsparcia we wszystkich czynnościach
życiowych.
Uczestników ośrodka wsparcia charakteryzuje:
 niski poziom procesów poznawczych;
 znacznie obniżone lub zniesione kompetencje społeczne przez co poważne trudności
w rozwiązywaniu prostych problemów dnia codziennego;
 nieumiejętność wyrażania potrzeb lub poważne trudności w tym zakresie (stałe
towarzyszenie opiekuna);
 głęboko zaburzone ograniczone możliwości ruchowe (Dziecięce Porażenie Mózgowe)
- zaburzenie pracy mięśni, napięcia, spastyczność także w obrębie twarzy i narządów
artykulacyjnych (dyzartria i anartria), co skutkuje poza brakiem rozwoju funkcji
językowych, dławieniem i krztuszeniem;
 niedowłady, trudności w koordynacji ruchów i płynności ruchów motoryki dużej
i małej-w konsekwencji konieczność pomocy przynajmniej dwóch osób
w wykonywaniu czynności terapeutycznych w pracowniach- podtrzymywanie rąk,
opanowywanie ruchów mimowolnych, spastycznych z dużym napięciem
miejscowym;
 brak samodzielności w poruszaniu się – 16 osób wymagają pomocy w poruszaniu się
a 11 osób jest na wózkach inwalidzkich lub przy sprzęcie inwalidzkim. Wymagają
asekuracji i wsparcia w czynnościach samoobsługowych: osoby te muszą być
karmione, wiele osób z głębokim upośledzeniem umysłowym wymaga
indywidualnych technik karmienia (osoby te nie potrafią gryźć i rzuć), obsługiwane
w toalecie, ubierane i rozbierane;
 20 uczestników charakteryzuje współwystępowanie zaburzeń psychicznych (w tym
13 osób ze zdiagnozowanymi jednostkami psychiatrycznymi). Występują zachowania
problemowe niespecyficzne stany drażliwości ze skłonnością do agresji słownej
i fizycznej lub autoagresji -gryzienie, plucie, uderzenie głową w ścianę, krzyczenie,
drapanie, napady niekontrolowanej złości, stany afektywne, osoby te wymagają
indywidualnej opieki, konsultacji psychiatry, wsparcia psychologa, psychoterapii,
wyciszenia, izolacji, towarzyszenia opiekuna;
 12 osób padaczka i stany padaczkowe - osoby te wymagają stałego towarzyszenia
i uważności z powodu zagrożeń nagłymi upadkami (napady atoniczne), utrat
przytomności, drgawek, zagrożenia uderzenia głową.
5.1.2 REALIZOWANE ZADANIA
Działalność OWiRON zorientowana jest na realizacje programu rehabilitacyjno –
terapeutycznego zapewniającego:
 rehabilitację i integrację środowiska osób niepełnosprawnych,
 podtrzymanie ich prawidłowego funkcjonowania w środowisku -działania
zmierzające do osiągnięcia przez uczestników poprawy funkcjonowania niezbędnego
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do możliwie jak najbardziej samodzielnego, aktywnego, z możliwością pełnienia
powszechnie dostępnych ról społecznych, życia.
W 2010r. kontynuowano świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczowychowawczych, których celem było postępowanie rehabilitacyjne zmierzające do
osiągnięcia poprawy funkcjonowania oraz powstrzymania postępującej regresji, a także
umożliwienie jak najbardziej samodzielnego życia. Istotą podejmowanych działań było
przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych, działanie na rzecz
budowania poczucia wartości i godności osoby niepełnosprawnej, poszanowanie autonomii
osoby z niepełnosprawnościami, dbałość o jej wizerunek i aktywność społeczną.
W 2010 roku OWiRON ponownie inicjował działania na rzecz środowisk osób
niepełnosprawnych i na rzecz stworzenia modelu oddziaływań szeroko rozumianej
aktywizacji i rehabilitacji sprzyjającej systemowemu wsparciu osób niepełnosprawnych i ich
rodzin poprzez:
 współorganizację i udział w V edycji Mazowieckiego Turnieju Bowlingowego
Ośrodków Wsparcia-budowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej jako
osoby obdarzonej umiejętnościami i talentami,
 współorganizację Dni Osób Niepełnosprawnych na Bemowie 2010-organizacja
Mazowieckiej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych,
 organizację Mazowieckich spotkań integracyjnych Eko-Piknik,
 partnerstwo w programach wspierania osób niepełnosprawnych przez pracę-Centrum
Dzwoni,

5.1.2.1 FORMY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
Kontynuowano działania i treningi skierowane na wspomaganie rozwoju możliwości
niezależnego funkcjonowania, utrzymanie kondycji psychofizycznej i integrację społeczną
Wykonano następujący zakres rzeczowy zadań:
 Terapia zajęciowa /obejmowała 40 uczestników/ wg indywidualnych możliwości i
potrzeb prowadzona w pracowniach :
 ceramiczno-plastycznej,
 gospodarstwa domowego,
 przyrodniczo-środowiskowej,
 stolarsko-ślusarskiej,
 komputerowej,
 edukacyjnej
 Treningi z zakresu podstawowych umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej
/obejmowały uczestników z głęboką niepełnosprawnością/
 Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych /obejmował wszystkich
uczestników/ poprzez indywidualne dostosowanie treści i metod,
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Treningi komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, komunikacja alternatywna/dotyczył 40
uczestników/
Treningi poznawcze dotyczą umiejętności edukacyjnych i wiedzy o otoczeniu
i środowisku/dotyczył 40 uczestników/
Zajęcia
rewalidacyjne, rewalidacyjno–wychowawcze
/dotyczyły uczestników
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim/
Zajęcia podtrzymujące umiejętności szkolne /dotyczyły uczestników niepełnosprawnych
intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym/
Zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem, pedagogiem wspomagającym,
rehabilitantem i pielęgniarką /dotyczyły 40 uczestników/
Zajęcia edukacyjne /dotyczyły uczestników niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu
lekkim, umiarkowanym i znacznym /
Trening umiejętności spędzania wolnego czasu-taniec, karaoke, klub filmowy, ruch
kreatywny, wycieczki /dotyczył uczestników niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu
lekkim, umiarkowanym i znacznym /
Zajęcia rozwijające aktywność i ekspresję twórczą-elementy muzykoterapii,
choreoterapii,
plastyka,
ceramika,
majsterkowanie
/dotyczył
uczestników
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym/
Trening kulinarny /dotyczył uczestników niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu
lekkim, umiarkowanym i znacznym/
Trening higieniczny /dotyczył wszystkich uczestników/
Poradnictwo i pomoc w rozwiązywaniu konkretnych życiowych trudnych sytuacji
uczestników /udzielono wsparcia w rozwiązaniu trudnych sytuacji 25 uczestnikom,
monitorowano stale w ciągu roku 12 spraw/
Psychoterapię grupową /objęto 21uczestników/
Psychoedukację /programem objęto 18 uczestników/
Socjoterapię / korzystało z zajęć 20 uczestników/
Poradnictwo i konsultacje psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców i opiekunów /
przeprowadzono 128 konsultacji, 4 zebrania z rodzicami i opiekunami/
Organizację imprez integracyjnych i zajęć otwartych /zorganizowano 3 imprezy
integracyjne powyżej 150 uczestników oraz 4 imprezy integracyjne do 100 uczestników/
Rehabilitację medyczną- ćwiczenia ogólnokondycyjne dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną sprawnych ruchowo /wykonano 212 zabiegów/
Ćwiczenia korekcyjne indywidualne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
i wadami postawy /wykonano 222 zabiegi/
Ćwiczenia indywidualne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i mózgowym
porażeniem dziecięcym – /wykonano 165 zabiegów /
Fizykoterapia: wykonywana w przypadku stanów bólowych i zapalnych, różnego rodzaju
urazów zgodnie ze zleceniem lekarzy: ortopedy i neurologa
 pole magnetyczne
50 zabiegów
 laseroterapia
44 zabiegi
 elektrolecznictwo
10 zabiegów
 światłolecznictwo
25 zabiegów
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Ćwiczenia ogólnorozwojowe /dotyczyły 30 uczestników, specjalistyczne dotyczyły
6 uczestników/

W 2010 r. w OWiRON konsultowali:
 lekarz ortopeda
182 konsultacje,
 lekarz psychiatra
230 konsultacji ,
 lekarz neurolog
160 konsultacji.
Wykonano 1350 działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej/ pomiar ciśnienia, pomiar
cukru we krwi, mierzenie temperatury, pomiar wagi ,mycie, kąpanie, monitorowanie higieny
osobistej uczestników oraz wykonano 652
działania z zakresu doraźnej pomocy
medycznej/podawanie leków, wykonanie opatrunków, wykonanie zastrzyków, wykonanie
wlewek doodbytniczych, pomoc przedlekarska w stanach padaczkowych pomoc w nagłych
przypadkach zdarzenia-wymioty, bóle brzucha, zębów, głowy, biegunki, autoagresja,
pobudzenie psychoruchowe, niepokój, zdławienie, omdlenie, urazy
Działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej i doraźnej pomocy medycznej wykonują
pielęgniarki.
W wyniku udziału uczestników OWiRON w proponowanych działaniach i treningach
w 2010r. zaobserwowano:
 poprawę relacji między uczestnikami domu /10 osób/
 umiejętność nawiązywania i podtrzymania kontaktów społecznych /8 osób/
 przejawy inicjatywy i kreowania działań na rzecz OWiRON /2osoby/
 rozwój zainteresowań czytelniczych /2 osoby/
 rozwój zainteresowań muzycznych /3osoby/
 utrzymania poziomu psychofizycznego i aktywności//40 osób/
5.1.2.2 AKTYWIZACJA I INTEGRACJA UCZESTNIKÓW
Efektem podjętej strategii działania w kierunku kształtowania pozytywnego
wizerunku osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako pełnowartościowego człowieka
obdarzonego różnorodnymi umiejętnościami i talentami jest:


Udział Zespołu Jeden Rytm-Jeden Świat w koncertach:
o dla uczestników Dziennego Domu Pobytu Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy
o podczas realizowanego w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu Projekcie
„Miasto Miłosierdzia”
o z udziałem Ryszarda Sygitowicza podczas V Mazowieckiego Turnieju
Bowlingowego Ośrodków Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych
o podczas II Sejmiku Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych
o w Szkole Podstawowej Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim dla 800 uczniów i
nauczycieli
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o w Internacie dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną ul. Barcicka
o w Domu Kultury Działdowska
współpraca artystyczna z grupą teatralną TON-Fundacja Herosi
aktywizacja zawodowa –działania w teatrze Basen Artystyczny
działania artystyczne plastyczno- teatralne dla 10 uczestników OWiRON, we współpracy
z Art-Bem w ramach programu Wspomaganie Rozwoju Osób Niepełnosprawnych przez
sztukę
wystawy sztuki ceramicznej, witrażu i rzeźby podczas imprez integracyjnych na terenie
OWiRON oraz w Galerii Mokotów

Organizowane imprezy cykliczne w okresie od 1 stycznia- 31 grudnia 2010r. :
 styczeń
Bal Karnawałowy
(80 osób)
 luty
Olimpiada Zimowa
(80 osób)
 marzec
Święta Wielkiej Nocy
(100 osób)
 maj
Mazowieckie Spotkania Integracyjne EKO-PIKNIK
(130 osób)
 czerwiec
Mazowiecka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
(150 osób )
 wrzesień
Mazowiecki Turniej Bowlingowy Ośrodków Wsparcia w Bowling
Center
(300 osób)
 listopad
Bal Andrzejkowy
(80 osób)
 grudzień
Piknik Rodzinny – kulig w Julinku z udziałem rodziców i opiekunów
(80 osób) współorganizacja
Wigilia w OWiRON
(80 osób)

5.1.2.3 ZREALIZOWANE PROJEKTY SOCJALNE I TERAPEUTYCZNE
W 2010r. zrealizowano 23 autorskie programy terapeutyczne i 9 projektów socjalnych:
1. Program „Poznajemy dzielnice Warszawy” Skierowany do wszystkich uczestników
OWiRON - rezultatem prowadzonego Programu było poszerzenie wiedzy, doznania
estetyczne, doświadczanie kontaktów społecznych. Program pełnił funkcję edukującą
społecznie poprzez pokazanie funkcjonowania codziennego osób niepełnosprawnych
w przestrzeni społecznej. /3wyjścia/
2. Program „ Odwiedzamy Parki Warszawy” Skierowany do uczestników lekko i głębiej
niepełnosprawnych intelektualnie, realizowany w ramach treningu poznawczego.
Program pełni funkcję edukacyjną społecznie poprzez pokazanie funkcjonowania
codziennego osób niepełnosprawnych w przestrzeni społecznej. /4 wyjścia/
3. Program „Głodni piękna dobrego smaku szukamy w muzeach i galeriach”
Skierowany do uczestników niepełnosprawnych w stopniu lekkim i głębszym,
poszerzenie wiedzy o stolicy i propagowanie wychowania przez sztukę, w ramach
nabywania kompetencji do organizowania czasu wolnego i treningu poznawczego
Program pełni funkcję edukacyjną społecznie poprzez pokazanie funkcjonowania

40 | S t r o n a

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy za 2010 rok

codziennego osób niepełnosprawnych w przestrzeni społecznej./odwiedzono 5
obiektów kulturalnych/
4. Program „Kulinarna mapa Warszawy” Skierowany do uczestników
niepełnosprawnych w stopniu lekkim i głębszym, w ramach nabywania kompetencji
do organizowania czasu wolnego, treningu samoobsługi i zaradności codziennej.
Realizowany poprzez wyjścia do kawiarni i restauracji. Program pełni funkcję
edukacyjną społecznie poprzez pokazanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w
przestrzeni społecznej. /spotkania w 2 kawiarniach i 2 restauracjach/
5. Program „Ku dorosłości” -styczeń-październik 2010r. Poszerzający świadomość w
obszarze płciowości, seksualności i życia partnerskiego, przeznaczony dla grupy osób
lekko i głębiej niepełnosprawnych intelektualnie, w ramach nabywania kompetencji
samodzielnego funkcjonowania, w efekcie programu obserwuje się wzrost poczucia
odpowiedzialności w życiu osobistym osób z niepełnosprawnością intelektualną/ 15
spotkań/
6. Program „Muzyka świata- nutą po mapie” /zajęcia 2x w miesiącu od stycznia do
grudnia 2010r./ W ramach nabywania kompetencji do organizowania czasu wolnego,
obejmuje 25 uczestników efektem prowadzenia programu jest poznanie dziesięciu
kultur, w efekcie obserwuje się wzmocnienie postawy tolerancji wobec inności,
poszerzanie wiedzy uczestników o świecie.
7. Program „Czytamy razem”. / 25 osób raz w tygodniu od stycznia-grudnia 2010r/. W
ramach podtrzymywania umiejętności szkolnych i nabywania kompetencji
organizowania czasu wolnego, w efekcie nabycie umiejętności głośnego czytania i
rozumienia tekstów tzw. ”łatwych do czytania” zainteresowanie literaturą i książką do
słuchania/audiobook/.
8. Program „Aktywizacja Zawodowa”. /styczeń –czerwiec 2010r/. Celem było
budowanie świadomości uczestników OWiRON w obszarze możliwości podjęcia
pracy, przeznaczony dla 10 osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu
głębszym, w efekcie 1 uczestnik OWiRON pozostaje w stałym kontakcie z Centrum
Dzwoni i jest zainteresowany podjęciem pracy.
9. Program
„Warszawskie
teatry
2010”.
Skierowany
do
uczestników
niepełnosprawnych w stopniu lekkim i głębszym, w ramach nabywania kompetencji
do organizowania czasu wolnego i treningu poznawczego. Program pełni funkcję
edukacyjną społecznie poprzez pokazanie funkcjonowania codziennego osób
niepełnosprawnych w przestrzeni społecznej. /3 wyjścia Teatr Buffo, Teatr Ateneum,
Teatr w DK Białołęka/
10. Program „Socjoterapia” /zajęcia raz w tygodniu od stycznia-grudnia 2010r/. W
ramach nabywania kompetencji interpersonalnych i wzmacniania poczucia wartości,
obejmuje 25 uczestników, w efekcie obserwuje się poprawę w komunikowaniu się
grupy, organizowanie się uczestników do samopomocy i zwiększenie
samodyscypliny.
11. Program „Ciekawe miejsca pracy”. Skierowany do uczestników lekko i głębiej
niepełnosprawnych intelektualnie, realizowany w ramach treningu poznawczego
którego celem było budowanie świadomości uczestników OWiRON w obszarze
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możliwości podjęcia pracy w efekcie praktyczne doświadczenie wykonywania
nowych czynności, nabycie wiedzy. /3 wyjścia –Zakład produkcji krówek-cukierków
w Milanówku, Zakład utylizacji odpadów w Konstancinie, praca w sadzie
u sadownika w Błędowie/
12. Program „Kronika OWiRON 2010”. VIII edycja. Skierowany do uczestników
niepełnosprawnych w stopniu lekkim i głębszym, w ramach treningu aktywności i
ekspresji nabywanie umiejętności pracy twórczej i doświadczania sprawstwa w
efekcie rozwinięcie umiejętności literackich, samodzielne tworzenie tekstów,
umiejętność dokumentowania zdarzeń.
13. Program „Kawiarenka przy pianinie” Skierowany do wszystkich uczestników
OWiRON 1 x w miesiącu, realizowany w ramach treningu kulinarnego i treningu
umiejętności społecznych, w efekcie zaobserwowano poprawę estetyki spożywania
posiłków, umiejętność zastosowania zasad dobrych manier, doświadczenie pełnienia
ról społecznych.
14. Program „Warto się śmiać”. Skierowany do wszystkich uczestników OWiRON 1x w
miesiącu, realizowany w ramach treningu spędzania czasu wolnego i nabywania
kompetencji społecznego funkcjonowania w efekcie zaobserwowano wyrobienie
poczucia humoru umiejętności śmiania się z siebie, zwiększenie tolerancji na
zachowania innych.
15. Program „Dyskusyjny klub filmowy” Skierowany do uczestników niepełnosprawnych
w stopniu lekkim i głębszym, w ramach treningu podnoszenia kompetencji
społecznych i umiejętności gospodarowania czasem wolnym, zajęcia 1x w tygodniu podczas trwania projektu wyemitowano i omówiono z uczestnikami 35 filmów.
Rezultatem prowadzonych zajęć jest wyraźna poprawa w dokonywaniu selekcji
oglądanych filmów, co przekłada się również na umiejętność gospodarowania czasem
wolnym. Zaobserwowano umiejętność dokonania selekcji filmów „wartościowych” z
dużej grupy filmów nie niosących w swojej treści wartości mądrych i dobrych.
16. Program „Profilaktyka zdrowotna”. Skierowany do wszystkich uczestników
OWiRON z dostosowaniem do możliwości psychofizycznych zajęcia 1x w miesiącu z
zastosowaniem w sytuacjach codziennych. W efekcie zaobserwowano wzrost
poziomu świadomości higieniczno-zdrowotnej u uczestników OWiRON.
17. Program „Poznaj okolicę - w Puszczy Kampinoskiej”. Skierowany do wszystkich
uczestników OWiRON w ramach treningu poznawczego i treningu rozwijającego
aktywność, rezultatem prowadzonego projektu jest poszerzenie wiedzy o otaczającym
świecie przyrody, zaobserwowano zachowania empatyczne wobec zwierząt,
uczestnicy opiekują się zwierzętami w pracowni społeczno-przyrodniczej /3króliki i
papuga/ i dokarmiają ptaki zimą, program spowodował rozwój zainteresowania
turystyką pieszą i rowerową - 2 uczestników nauczyło się jeździć na dwukołowym
rowerze / 4 wyjazdy do Puszczy/.
18. Program „Karaoke” Skierowany do uczestników niepełnosprawnych intelektualnie w
stopniu lekkim i głębszym, zajęcia 2 x w miesiącu w ramach treningu rozwijającego
aktywność i ekspresję oraz ćwiczenie pamięci i koncentracji uwagi. W efekcie
uczestnicy mieli możliwość poznania własnych możliwości wokalnych, wyśpiewano
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58 piosenek, 5 tekstów zostało wyuczonych na pamięć, ułożono autorski tekst dla
zespołu Jeden Rytm Jeden Świat.
19. Program „Taniec” Skierowany do uczestników niepełnosprawnych intelektualnie w
stopniu lekkim i głębszym, zajęcia 1 x w miesiącu w ramach treningu rozwijającego
aktywność, ekspresję i umiejętności społeczne. Rezultatem prowadzonego programu
jest zwiększenie aktywności ruchowej, poprawa koordynacji ruchowej i orientacji
przestrzennej a także zaobserwowano ogólną poprawę samopoczucia
psychofizycznego i relacji. W efekcie nauczono się kroku tanecznego „Salsa” oraz
zaprojektowano i nauczono się kroku tanecznego do utworu „Disco” wykonywanego
przez zespół Jeden Rytm Jeden Świat.
20. Program „Psychologiczna terapia indywidualna”. Obejmuje pracę indywidualną
cykliczną z uczestnikiem dostosowaną do poziomu funkcjonowania /200 godzin
terapii indywidualnej/, skierowana do uczestników niepełnosprawnych w stopniu
lekkim i umiarkowanym prowadzona przez psychologa ma na celu budowanie
samoświadomości, samooceny, naukę kontroli impulsów, wspomaganie w rozwoju
mocnych stron, pomoc w zrozumieniu ograniczeń i trudności. W efekcie
prowadzonych spotkań terapeutycznych zaobserwowano wzrost kompetencji
osobistych /3osoby/, kontrola emocji /2osoby/, wzrost umiejętności rozwiązywania
konfliktów /3 osoby/, wzrost umiejętności reflektowania własnych działań /2osoby/.
21. Program „Psychoterapia grupowa”. Skierowana do grupy 20 uczestników OWiRON,
prowadzona 1 x w tygodniu przez psychologa/ 80 godzin terapii/ miał na celu
budowanie poczucia tożsamości, dostępnej autonomii, samokontroli i wzrost
kompetencji społecznych W efekcie zaobserwowano wzrost rozumienia sytuacji
społecznych, wzrost empatii, wrażliwości na problemy innych oraz umiejętności
dawania informacji zwrotnych co skutkuje lepszym funkcjonowaniem uczestników w
życiu codziennym OWIRON.
22. Program „Nie ucz mnie ale pozwól i pomóż mi się uczyć” Skierowany do grupy
uczestników niepełnosprawnych w stopniu lekkim i głębszym 1 x w tygodniu od
października 2010r. zajęcia interakcyjne oparte na autorskich scenariuszach
dotyczących problematyki społecznego funkcjonowania.
23. Program „Relaksacja” Skierowany do grupy uczestników niepełnosprawnych w
stopniu znacznym i głębokim 1 x w tygodniu od października 2010r. miał na celu
odprężenie i wyciszenie napięć u osób głęboko niepełnosprawnych po przez muzykę
relaksacyjną i bajki terapeutyczne. W efekcie obserwuje się obniżenie poziomu
niepokoju i napięć.
24. Projekt „Jeden Rytm Jeden Świat” Skierowany do uczestników niepełnosprawnych w
stopniu lekkim i głębszym, 11 osób członków zespołu muzycznego, w ramach
treningu aktywności i ekspresji, odbyło się 100 prób oraz wykonano 12 koncertów
poza OWiRON w efekcie członkowie zespołu nabyli umiejętności pracy twórczej
doświadczyli sprawstwa , rozwinęli umiejętności muzykowania. Projekt pełnił
funkcję edukacyjną społecznie poprzez pokazanie talentów i umiejętności osób
niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej.
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25. Projekt „Klikacz”. Skierowany do uczestników niepełnosprawnych intelektualnie w
stopniu lekkim i głębszym zajęcia 5 x w tygodniu, czas trwania zajęć to 45-60 min dla
jednej osoby w zależności od potrzeb i kondycji psychofizycznej uczestnika
w ramach treningu poznawczego i treningu umiejętności edukacyjnych, celem
prowadzonego projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprawa
funkcjonowania społecznego ,integracja ze społeczeństwem, budowanie pozytywnego
wizerunku osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz zmiana postaw społecznych.
W efekcie podniosła się samoocena uczestników, nabyto umiejętności obsługi gier i
programów korzystania z internetu a także 4 osoby zakupiły sprzęt komputerowy do
domu rodzinnego Dzięki wiedzy zdobytej podczas zajęć jedna osoba ma szansę na
podjęcie pracy, wzrosło zainteresowanie rodziców zakupem sprzętu komputerowego,
odbywają się konsultacje rodziców i opiekunów dotyczące modernizacji i obsługi PC
26. Projekt „Mocna Rodzina” Skierowany do wszystkich uczestników OWiRON i ich
rodzin, zadaniem projektu są działania ukierunkowane na wzmacnianie rodziny w
wypełnianiu jej podstawowych funkcji, oraz zakorzenienie rodziny w środowisku
lokalnym poprzez budowanie sieci wsparcia społecznego. Efektem projektu jest
znaczący udział rodzin w spotkaniach integracyjnych organizowanych w OWiRON
okolicznościowych imprezach sportowo- artystycznych, wspólne obchodzenie świąt i
innych uroczystych wydarzeń w życiu Ośrodka także uczestnictwo rodzin w
spotkaniach i konsultacjach z psychologiem OWiRON i pracownikiem socjalnym
indywidualnie i grupowo w efekcie utrzymanie pozytywnych relacji opartych na
współpracy dla dobra uczestnika, uczestnictwo rodziców w spotkaniach z
psychologiem o charakterze psychoedukacyjnym dotyczące doświadczanych przez
rodziny trudności w pełnieniu ról rodzicielskich, zaobserwowano istotny wzrost
zaufania do kadry OWiRON.
27. Projekt „Bowling 2010” Skierowany do uczestników niepełnosprawnych w stopniu
lekkim i umiarkowanym sprawnych ruchowo, treningi w Galerii Mokotów w Atomica
Bowling Center 2 x w miesiącu, Zadaniem Projektu było wspomaganie rozwoju osób
z niepełnosprawnością intelektualną poprzez zapewnienie im udziału w treningach i
współzawodnictwie sportowym oraz zwiększenie świadomości społecznej poprzez
szerzenie wiedzy na temat możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną.
rezultatem projektu było zorganizowanie V Mazowieckiego Turnieju Bowlingowego.
Projekt miał wymiar zarówno sportowy jak i społeczny. Za wymiarem sportowym
przemawia organizacja zawodów, za wymiarem społecznym przemawia fakt, że to
spotkanie integracyjne przybiera charakter szeroko zakrojonej akcji społeczno –
edukacyjnej, mającej na uwadze zmianę nastawienia społeczeństwa do osób
z niepełnosprawnością intelektualną, co ułatwia
zaakceptowanie
osób
z niepełnosprawnością intelektualną jako pełnoprawnych członków społeczeństwa.
Honorowy Patronat nad Imprezą objął Pełnomocnik Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych Sekretarz Stanu, Marszałek Województwa Mazowieckiego
Wojewoda Mazowiecki, Prezydent m.st. Warszawy, Burmistrz Dzielnicy Bemowo i
Wilanów m.st. Warszawy, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej. Udział w
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Turnieju wzięło 24 Ośrodki Wsparcia z Województwa Mazowieckiego /300
odbiorców projektu/.
28. Projekt „Spartakiada 2010”. Skierowany do wszystkich uczestników OWiRON oraz
zawodników zewnętrznych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
głębszym i głębokim zgodnie z ideą Olimpiad Specjalnych. W czasie realizacji
projektu zawodnikom towarzyszyli wolontariusze – żołnierze Żandarmerii
Wojskowej, projekt pełnił funkcję edukacyjną gdyż zwiększa świadomość społeczną
poprzez szerzenie wiedzy na temat możliwości osób z niepełnosprawnością
intelektualną. W efekcie poprawa w zakresie ogólnej dynamiki ustroju przez
podnoszenie granic wydolności mechanizmów wegetatywnego życia, doskonalenia
podstawowych cech motorycznych/ siła, szybkość, zwinność, wytrzymałość i moc,
wyrabienie oraz doskonalenie ruchowych nawyków, ułatwiających zachowanie się i
postępowanie ruchowe w różnych okolicznościach życia i aktywności człowieka,
podniesienie samooceny/150 odbiorców projektu/.
29. Projekt „Olimpiada zimowa w OWiRON”. Skierowany do wszystkich uczestników
OWiRON, istotą projektu była popularyzacja sportu i kultury fizycznej wśród osób
niepełnosprawnych w efekcie budowanie takich cech jak odwaga, zaradność,
dojrzałość społeczna, wytrwałość, uporczywość, wola zwycięstwa, pilność,
umiejętność współzawodnictwa, dokładność, poprawa w zakresie ogólnej dynamiki
funkcjonowania psychofizycznego./80 odbiorców projektu/
30. Projekt „Eko-piknik” V integracyjne Spotkanie mazowieckie Skierowany do
wszystkich uczestników OWiRON o tematyce pozyskiwania surowców wtórnych,
zapobiegania zanieczyszczeniu atmosfery, segregowaniu odpadów, produkcji zdrowej
żywności. Prowadzony w ramach treningu poznawczego i nabywania kompetencji
społecznego funkcjonowania w efekcie zaobserwowano poprawę jakości
współdziałania w grupie, poszerzenie rozumienia pojęcia ekologia Projekt dał
możliwość kształtowania autonomii i poczucia sprawstwa, co wzmocniło poczucie
własnej wartości ./130 odbiorców projektu/
31. Projekt „Ośrodkowiec” Zainicjowany w listopadzie 2010r skierowany do wszystkich
uczestników OWiRON oraz ich rodzin a także do szerszego grona odbiorców,
„Ośrodkowiec” to tytuł kwartalnika prezentującego życie codzienne w OWiRON ,
który powstaje z inicjatywy i przy współpracy uczestników tej placówki. Kwartalnik
będzie zawierał część stałą z pełną ofertą OWiRON-u oraz opis wydarzeń z ostatnich
trzech miesięcy w formie tekstów przygotowywanych przez uczestników OWiRON
pod kierunkiem terapeuty. Realizowany projekt ma na celu współpracę w procesie
twórczym uczestników OWiRON, jak również motywowanie do myślenia
kreatywnego i generowania pomysłów, spodziewane jest poszerzenie rozumienia
przez uczestników placówki problemów społecznych, które ich samych dotyczą.

5.2

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
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Celem działalności prowadzonej w 2010 roku przez Środowiskowy Dom Samopomocy
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (ŚDS) przy ul. Wrocławskiej 19 było umożliwienie
osobom z zaburzeniami psychicznymi zwiększenie możliwości przystosowania osób z
zaburzeniami psychicznymi do samodzielnego życia w środowisku, tworzenie miejsca
dającego uczestnikom poczucie bezpieczeństwa, wsparcia, akceptacji, pobudzanie i rozwój
aktywności, zainteresowań, wzmacnianie odporności psychicznej, samoakceptacji,
pozytywnych więzi emocjonalnych z innymi, inicjowanie i wspieranie wszelkich form
samopomocy oraz tworzenie warunków do rozwoju indywidualnych możliwości
psychofizycznych uczestników.
Realizatorem usług był zespół terapeutyczny składający sie z następujących
pracowników:
Tabela 13 Struktura zatrudnienia w ŚDS

Liczba osób
1
2
1
1

Stanowisko
Kierownik
Instruktor terapii zajęciowej
Specjalista w zakresie psychologii
Terapeuta

Etat
1
1,5
0,5
0,5

5.2.1 UCZESTNICY ŚDS
Z usług ŚDS korzystało 22 uczestników (w tym 7 kobiet) na podstawie wydanych
decyzji administracyjnych o pobycie oraz dodatkowo 15 osób (w tym 8 kobiet)
korzystających z usług na zasadzie klubowej ( z różną częstotliwością, za zgodą kierownika
ŚDS).
Struktura wieku i płci, jednostek chorobowych podopiecznych ŚDS (korzystających z usług
na podstawie decyzji) przedstawia się następująco;
Tabela 14 Struktura wieku i płci uczestników ŚDS

Wiek uczestników
18-25 lat
26-40 lat
41-60 lat
powyżej 60 lat
RAZEM

Kobiety
0
2
4
1
7

Mężczyźni
0
9
4
2
15

Ogółem
0
11
8
3
22
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Tabela 15 Jednostki chorobowe uczestników ŚDS

Rozpoznanie
Schizofrenia paranoidalna
Psychoza schizofrenopodobna
Zespół psychoorganiczny
Inne
RAZEM

Mężczyźni
11
1
3
0
15

Kobiety
3
1
1
2
7

Ogółem
14
2
4
2
22

Dwie osoby opuściły ŚDS w trakcie roku, w jednym przypadku przyczyna odejścia
był brak palarni w ŚDS (na okres zimowy ), a w drugim nieprzestrzeganie regulaminu Domu
(przychodzenie pod wpływem alkoholu).

5.2.2 REALIZOWANE ZADANIA
5.2.2.1 FORMY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
W stosunku do uczestników ŚDS za ich pisemną zgodą prowadzone było
postępowanie wspierająco – aktywizujące w formie zajęć grupowych lub indywidualnych,
które obejmowało następujące działania:

Tabela 16 Działania aktywizujące i wspierające

Nazwa zadania
„Bliżej natury”
parki, wycieczki, spacery

Liczba
uczestników
(średnia)
wszyscy

Okres
realizacji
maj wrzesień

„Bliżej sztuki”
galerie, muzea, wystawy

wszyscy

III-X

Biblioterapia

12

I-XII

Cel zajęć
Aktywizacja, obcowanie z naturą
Aktywizacja kulturalna,
przeciwdziałanie izolacji społecznej,
rozwijanie nowych zainteresowań,
wyjścia integracyjne z grupą
Poprawa sprawności czytania,
rozumienia tekstu, nauka interpretacji
ustnej, zapoznanie z literaturą
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Nazwa zadania

Grupa wsparcia
dla uczestników ŚDS

Liczba
uczestników
(średnia)

10

Okres
realizacji

Cel zajęć

I-VI

Grupa miała na celu udzielenie
wsparcia uczestnikom ŚDS, udzielenie
pomocy w rozwiązywaniu bieżących
problemów grupy z uwzględnieniem
wzajemnej samopomocy.
Ocena stanu psychicznego,
monitorowanie przebiegu choroby,
pomoc w sytuacjach kryzysowych,
rozmowy psychologiczne z
podopiecznymi.

Indywidualny kontakt
psychologiczny

wszyscy

I-XII

Klub filmowy

8

I-VI
IX-XII

wszyscy

I-XII

Psychoedukacja
„Poczucie wpływu na
przebieg choroby”

15

III-VI
IX-XII

Psychoedukacja
„Oswoić lęk”

13

I-II

Psychoedukacja

12

I-XII

Psychoedukacja z elementami
treningu umiejętności
interpersonalnych
„Jak żyć z ludźmi”

15

I

Prowadzenie Kroniki

Nauka dokonywania selekcji filmów,
pogłębianie wrażliwości, koncentracji
Regularny opis najważniejszych
wydarzeń z działalności ŚDS ,
dekorowanie stron Kroniki.
Monitorowanie istotnych faktów z
życia Domu, zapis historii Domu.
Organizacja pracy nad Kroniką.
Przedstawienie wiedzy na temat
krytycyzmu chorobowego oraz
poczucia wpływu na przebieg choroby.
Przybliżenie charakterystyki
komponentów lęku, zaburzeń
nerwicowych, spektrum objawów oraz
sposobów radzenia sobie z objawami
lękowymi.
Celem zajęć było dostarczenie wiedzy
Klientom ŚDS na temat
funkcjonowania psychiki człowieka,
dyskusje nad pojęciami
psychologicznymi, filozoficznymi,
socjologicznymi., wiedzy na temat
postawy asertywnej, komunikacji
interpersonalnej, radzenia sobie z
konfliktem czy rozwiązywania
problemów
Ćwiczenia grupowe mające na celu
rozwój różnych aspektów
funkcjonowania społecznego.
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Nazwa zadania

Liczba
uczestników
(średnia)

Okres
realizacji

Relaksacja grupowa

12

I-XII

Spotkania społeczności

12

I-XII

Terapia ruchowa
( gimnastyka)

8

I-XII

Trening kulinarny

3

I-XII

Trening nauki higieny

10

Trening pamięci i koncentracji

15

I-II
VII-XII

Trening porządkowy

3

I-XII

Trening umiejętności
interpersonalnych
„Ja w mojej rodzinie”

Trening umiejętności
praktycznych
Wykonywanie czynności
porządkowych ( malowanie
ścian, wykonywania napraw)
szycie na maszynie do szycia,
szycie ręczne, prasowanie,
prania

12

wszyscy

I-XII

Cel zajęć
Relaksacja psychofizyczna całego
organizmu, uzyskanie stanu
odprężenia, wyciszenia, nawiązanie
kontaktu z własnym ciałem, umysłem i
potrzebami
Omówienie bieżących spraw
związanych z funkcjonowaniem
placówki, spraw które zgłaszają
podopieczni
Usprawnienie fizyczne, ogólna
poprawa kondycji
Nauka przygotowania posiłków,
nakrywania i wycierania stołów,
przygotowania produktów do
gotowania; przechowywanie
produktów, dokonanie zakupów,
zmywanie naczyń, dbanie o czystość w
kuchni.
Podtrzymywanie i nauka efektywnego
dbania o higienę i wygląd zewnętrzny.
Zajęcia indywidualne i grupowe
Ćwiczenia poświęcone poprawie
funkcjonowania poznawczego
klientów.
Prace porządkowe po całodziennym
pobycie w placówce.

I-VI

Celem zajęć była próba odpowiedzi na
pytanie – jak funkcjonuję jako osoba
chora psychicznie? Cykl oparty o
elementy wiedzy przedstawionej
podczas treningu „Jak żyć z ludźmi”.

I-XII

Poprawa funkcjonowania osób z
zaburzeniami psychicznymi poprzez
ich udział w wykonywaniu
praktycznych czynności w życiu
codziennym zgodnie z potencjałem i
możliwościami każdego z osobna.
Nauka wykonywania odpowiednich
czynności, wsparcie w
usamodzielnieniu się, aktywizacja
poprzez pracę w grupie.
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Nazwa zadania
Trening umiejętności
spędzania czasu wolnego
Zajęcia plastyczne
(kartki okazjonalne, dekoracje
sezonowe, maski na bal,
malowanie farbami, kredkami,
pastelami, wyklejanie bibułą,
kaszą, wełną, masa solna i
papierowa )

Liczba
uczestników
(średnia)
15

12

Okres
realizacji

Cel zajęć

I-XII

Wypełnienie czasu wolnego i integracja
uczestników, wspólna zabawa,
rywalizacja, rozwijanie zainteresowań

I-XII

Rozwijanie zainteresowań,
usprawnianie percepcji wzrokoworuchowej oraz motoryki małej,
uwrażliwienie na sztukę

Zajęcia rękodzieła
(haft krzyżykowy, robótki na
drutach i szydełku) zajęcia
decoupage

8

I-XII

Zajęcia z zakresu pracy
twórczej

10

I-VI
IX-XII

Usprawnianie manualne , nawlekanie
nitki , dobieranie kolorów , trzymanie
igły , szydełka i drutów w ręku .
Wypełnienie czasu wolnego , cel
:wyciszenie, uspokojenie, wyrobienie
nowych umiejętności
Pobudzenie samodzielności tworzenia,
poprawa współpracy w grupie

5.2.2.2 ZREALIZOWANE PROJEKTY SOCJALNE
Znaczącą formą działalności ŚDS w roku 2010 były również projekty socjalne,
których celem było osiągnięcie jak najtrwalszych efektów pracy socjalnej z uczestnikami;
1. „Warsztaty teatralne dla osób chorych psychicznie na rzecz ich integracji ze
społeczeństwem. Grupa teatralna ZGODA” - Projekt realizowany przy współpracy z
Bemowskim Centrum Kultury przy wsparciu zespołu terapeutycznego ŚDS. Celem
Projektu było przeciwdziałanie społecznej izolacji osób z zaburzeniami psychicznymi
poprzez warsztatowa pracę teatralną . W zajęciach brali udział uczestnicy , którzy należą
do grupy teatralnej ZGODA ( 8 osób ). Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu przez 22,5 godziny w godzinach pracy ŚDS – aktorzy byli więc doprowadzani na zajęcia przez
terapeutów ŚDS.
2. „Terapeutyczna moc muzyki” – Projekt realizowany przez p.Mariusza Krakowskiego.
Celem Projektu było poszerzenie oferty terapeutycznej ŚDS rozbudzenie zainteresowań
muzyką uczestników ŚDS. W ramach projektu odbyły się następujące imprezy
wewnętrzne: oprawa muzyczna do Świąt Wielkanocnych, przygotowanie Jasełek, zabawa
Sylwestrowa Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników.
3. „Aktywizacja szansą na samodzielność” – Projekt prowadzony przez zespół terapeutów
ŚDS, miał na celu aktywizację uczestników ŚDS popołudniami oraz w soboty i niedziele,
wzbogacenie oferty usług rehabilitacyjnych w ŚDS, podejmowanie działań zmierzających
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4.

5.

6.

7.

8.

do życiowego usamodzielniania się uczestników, budowanie współpracy z rodzinami
podopiecznych. W ramach projektu odbyło się ponad 20 wyjść do teatru, kina, na
wystawy i występy artystyczne w różnych miejscach stolicy. Zawiązała się stała
współpraca z kinami i teatrami. W projekcie brali udział wszyscy uczestnicy ŚDS,
personel, rodziny i przyjaciele domu.
„Poznajemy kulinarne miejsca Warszawy” – celem Projektu było doskonalenie
umiejętności kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych, trening budżetowy,
integracja ze społeczeństwem. W ramach projektu odwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc
kulinarnych. Uczestnicy sami płacili za zamówione dania, ponadto mieli możliwość
poruszania się środkami komunikacji miejskiej po Warszawie, wielu z nich nabyło nowe
umiejętności.
„Spotkanie z przyrodą” - w ramach Projektu odbył się wyjazd integracyjno -turystyczno
-zdrowotny do Puszczy Kampinoskiej w dniach 27-29 maja 2010. Uczestnicy zwiedzili
park Kapinek, zobaczyli najgrubsze drzewo w Polsce, byli z wizytą u bobrów w Dolince
Roztoki, mieli możliwość spacerów edukacyjnych z leśnikiem oraz przejażdżki
bryczkami po Puszczy Kampinoskiej.
„Radość bycia razem” – Projekt realizowany od stycznia do grudnia. W tym okresie
odbyły się comiesięczne wyjścia do kina uczestników ŚDS. Uczestnicy samodzielnie
wybierali filmy, które chcieli obejrzeć. Celem projektu była aktywizacja i integracja
uczestników, umożliwienie im aktywnego udziału w życiu kulturalnym.
„Spotkanie ze sztuką” - Projekt realizowany w dniu 22 czerwca pn. „Co nam w duszy
gra” w ramach obchodów Dni Osób Niepełnosprawnych w Dzielnicy Bemowo. Celem
spotkania, które odbyło się w Bemowskim Centrum Kultury była integracja osób
niepełnosprawnych z różnych dzielnic Warszawy oraz mieszkańców dzielnicy Bemowo.
Na scenie Bemowskiego Centrum Kultury wystąpili uczestnicy Domów Środowiskowych
z Warszawy i okolic z ciekawymi przedstawieniami.
„Wrażliwe dusze na górskim szlaku” - Projekt realizowany w okresie 23-27 sierpnia
polegający na zorganizowaniu wyjazdu integracyjno – edukacyjno -zdrowotnego na Jurę
Krakowsko-Częstochowską. Celem Projektu była integracja uczestników ŚDS, ich
opiekunów i przyjaciół oraz edukacja i turystyka przyrodnicza. W projekcie wzięło udział
25 osób: uczestnicy Domu, opiekunowie, terapeuci ŚDS. Zwiedziliśmy: Częstochowę,
Olsztyn, Ojcowski Park Narodowy, Mirów, Bobolice, Leśniów, Podlesie, Ogrodzieniec,
Klucze, Olkusz, Pustynię Błędowską. Rezultaty Projektu: wzrost zachowań świadczących
o integracji grupy, polepszenie komunikacji z rodzinami podopiecznych, wzrost
umiejętności społecznych uczestników.

5.2.2.3 AKTYWIZACJA I INTEGRACJA UCZESTNIKÓW
Inną formą działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2010 była
również aktywizacja zewnętrzna uczestników ŚDS polegająca na ich aktywnym udziale
w następujących spotkaniach i wyjściach integracyjnych:
Tabela 17 Wyjścia integracyjne uczestników SDS
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1.
2.
3.
4.
5.

Data
realizacji
15 I
29 I
11 II
15 II
25 II

6.

26 II

7.
8.
9.

17 III
1 IV
12 IV

10.

22 IV

11.

26 IV

12.

27 IV

13.

29 IV

14.

27 V

15.

20 V

16.

27-29V

17.

8 VI

18

9 VI

19

9 VI

20

12 VI

21.

15 VI

22.

18 VI

23.

22 VI

24.

1 VII

25.

2 VII

26.

7 VII

L.p.

13 VII
27.

14 VII

Nazwa spotkania, imprezy
VII urodziny ŚDS –zabawa integracyjna z rodzinami uczestników
Kulig uczestników ŚDS w Julinku - Leszno
Zabawa karnawałowa z elementami Walentynek z rodzinami podopiecznych
Wyjście do Zamku Królewskiego na Operetkę Koreańską
Kino Femina-film „Wszystko co kocham” wg projektu „Radość bycia razem”
Teatr na Woli – Studio Pantomimy – udział w warsztatach z p.Bartłomiejem
Ostapczukiem
Ciemna City Arkadia-film „Kołysanka” wg projektu „Radość bycia razem”
Śniadanie Wielkanocne
Pałac Prezydencki. Złożenie hołdu ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem.
Wyjście do restauracji rosyjskiej Babooshka wg projektu „Poznajemy kulinarne
miejsca Warszawy”
Zakończenie sezonu Grupy teatralnej ZGODA w Bemowskim Centrum Kultury
– przedstawienie „Po drugiej stronie”
Studio BUFFO – WIECZÓR BRYTYJSKI – wg projektu „Radość bycia
razem”
Cinema City Bemowo, obejrzenie filmu „Nazywam się Khan” wg projektu
„Radość bycia razem”
Cinema City Bemowo obejrzenie filmu „Co nas kręci co nas podnieca” wg
projektu „Radość bycia razem”
Wyjście do restauracji Meksykańskiej wg projektu „Poznajemy kulinarne
miejsca Warszawy”
Wyjazd do Leszna w ramach projektu „Spotkanie z przyrodą”
udział w Targach Pracy Osób Niepełnosprawnych na Ochocie „Z Ochotą do
pracy”
Udział w IX Olimpiadzie Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10 w ramach Dni
Osób Niepełnosprawnych na Bemowie
Udział w spotkaniu integracyjnym Majówka na Żytniej – „Egipt wczoraj i dziś”
Udział w Rajdzie Rowerowym i Pikniku Integracyjnym na Bemowie w ramach
Dni Osób Niepełnosprawnych
Ciemna City Bemowo obejrzenie filmu „Plan B” w ramach projektu „Radość
bycia razem”
Wyjście do restauracji chińskiej – wg projektu „Poznajemy kulinarne miejsca
Warszawy”
Zorganizowanie Spotkania ze sztuką pn. „Co nam w duszy gra” w ramach
obchodów Dni Osób Niepełnosprawnych na Bemowie
wyjazd integracyjny do Leszna, obcowanie z naturą
Zwiedzanie muzeum etnograficznego ul. Kredytowa 1 – rękodzieło, rzemiosło
ludowe, galeria polskiej sztuki ludowej
Zwiedzanie Starówki
Cinema City Bemowo obejrzenie filmu „Kobieta na Marsie, mężczyzna na
Wenus” wg projektu „Radość bycia razem”
Wyjazd na Ochotę –wyjazd w Spotkaniu integracyjnym „Z Ochotą na Sport”
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

14 VII
20 VII

Zwiedzanie Sejmu
Wyjście integracyjne na Pola Mokotowskie
Wyjście nad Wisłę oraz restauracja turecka wg projektu „Poznajemy kulinarne
22 VII
miejsca Warszawy”
Cinema City Arkadia – obejrzenie filmu „INCEPCJA” wg projektu „Radość
12 VIII
bycia razem”
Wyjazd do Jury Krakowsko-Częstochowskiej wg projektu „Wrażliwe dusze na
23-27 VIII
górskim szlaku”
Udział w II edycji festiwalu „Bemowskie Zaburzenia Teatralne”- grupa
9-12 IX
teatralna ZGODA
Cinema City Bemowo -film „Święty interes” wg projektu „Radość bycia
9 IX
razem”
Wyjazd do lasu okolice Leszna, zbieranie grzybów, połączone z projektem
17 IX
„Poznajemy kulinarne miejsca Warszawy” – kuchnia Polska
Cinema City Bemowo -filmu „Jedz, módl się i kochaj” wg projektu „Radość
5X
bycia razem”
wycieczka do Kazimierz Dolnego i wizyta w kuźni w Wojciechowie
18X
3 XI
25 XI
26 XI
29 XI
4 XII
7 XII
20 XII
22 XII
29 XII

Spacer po Powązkach w związku ze Świętem Zmarłych
Wyjście do KFC wg projektu „Poznajemy kulinarne miejsca Warszawy”
Cinema City Bemowo – film SHREK wg projektu „Radość bycia razem”
Bal Andrzejkowy
Wigilia w Fundacji „Dzieci Niczyje”
Kulig w Julinku (impreza integracyjna z OWiRON ul. Rozłogi)
Udział w Wigilii dla osób starszych z Bemowa
Wigilia w ŚDS z udziałem rodzin
Bal Sylwestrowy w ŚDS

Dom realizował zadania zgodnie z wytyczonymi celami i zadaniami. Cele Domu
zostały zrealizowane, zwłaszcza cel podstawowy, którym jest zapewnienie osobom
z zaburzeniami psychicznymi oparcia społecznego w środowisku lokalnym. Poszczególne
działania realizowane były w zależności od możliwości psychofizycznych podopiecznych
Domu, ich samopoczucia i stopnia niepełnosprawności.
W wyniku prowadzonego przez zespół terapeutyczny ŚDS programu wspierającoaktywizującego zaobserwowano znaczące postępy uczestników ŚDS w zakresie umiejętności
samoobsługowych i zaradności życiowej a w szczególności w obszarze samodzielnego
przygotowywania prostych posiłków, posługiwania się sprzętem gospodarstwa domowego,
dbałości o estetyczny wygląd i higienę osobistą, regularnego przyjmowania leków i wizyt w
PZP.
Dzięki prowadzonej terapii zajęciowej następuje rozwój zainteresowań indywidualnych i
zdolności uczestników, doskonalenie sprawności manualnych w nowo poznanych
technikach. W 2010 roku kontynuowano organizowanie w Przychodni przy ul. Wrocławskiej
wystawę prac uczestników ŚDS. Jest to sposób promocji ich twórczości artystycznej.
Systematycznie prowadzone treningi umiejętności społecznych wyrabiają nawyki i
orientację w planowaniu i robieniu zakupów, poznawaniu cen produktów, dbałości o
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użytkowane pomieszczenia, sprzątaniu oraz czynnościach samoobsługowych ( codzienne
dyżury kulinarne i porządkowe).
W minionym roku 4 uczestników ŚDS wymagało interwencji, której celem był pobyt w
szpitalu psychiatrycznym. Pozostali uczestnicy dzięki wiedzy i utrwalaniu umiejętności
samodzielnego funkcjonowania w środowisku, potrafili samodzielnie lub przy wsparciu
personelu dostatecznie wcześnie rozpoznawać symptomy pogorszenia stanu psychicznego i
radzić sobie z negatywnymi objawami choroby.
W wyniku prowadzonego z powodzeniem projektu aktywizacji zewnętrznej polegającego
na aktywnym udziale podopiecznych w wyjściach organizowanych w godzinach pracy
placówki i popołudniami a także w weekendy zaobserwowano wzrost umiejętności
podopiecznych w zakresie samodzielnego poruszania się w środowisku, poprawę
komunikowania się z otoczeniem, rozwój zainteresowań oraz ogólna poprawę
funkcjonowania społecznego.
Na zasadach poszanowania praw i indywidualności klienta oraz jego aktywizacji w
różnych obszarach życia udało się stworzyć grupę samopomocową, która potrafi wspierać się
wzajemnie w trudnych sytuacjach, dzielić radościami i troskami. Dom przy Wrocławskiej
stał się azylem, miejscem bezpiecznego pobytu w którym uczestnicy czują się akceptowani i
nie muszą ukrywać choroby.
Wzrosła świadomość klientów ma temat objawów chorobowych, uzyskanie przekonania
przez zespół wspierająco - aktywizujący, iż wiedza przekazywana podczas zajęć (gł.
psychoedukacji) na temat choroby psychicznej znajduje wartość praktyczną w codziennym
życiu i funkcjonowaniu klientów.
Trening pamięci i koncentracji okazał się skuteczna metodą pracy nad zwiększeniem
umiejętności poznawczych klientów. Efekty widać podczas zajęć oraz podczas codziennego
funkcjonowania w placówce.
Indywidualne podejście w pracy z klientami, umiejętność komunikowania się oparta o
zasady asertywnego kontaktu zaowocowała wzbudzeniem motywacji klientów do udziału w
zajęciach. Praca terapeutyczna z klientami korzystnie wpłynęła na zdobywanie przez nich
samodzielności. Nawiązywanie kontaktu opartego na zaufaniu pozwoliło na rejestrowanie
stanu psychicznego w sytuacjach pogorszenia.
Realizacja projektów socjalnych np. „Poznajemy kulinarne miejsca Warszawy” rozwinęła
u podopiecznych cechę odpowiedzialności i zasadę – „każdy płaci za siebie i nie wszystko
dostaję za darmo”. Pogłębieniu uległy efekty treningów : higienicznego, kulinarnego,
porządkowego, umiejętności praktycznych w odniesieniu do znacznej części uczestników.
Wyegzekwowano u niektórych podopiecznych systematyczność w przychodzeniu do ŚDS
oraz informowanie o powodach nieobecności.
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6

WOLONTARIAT

6.1.1.1 INFORMACJE OGÓLNE
W 2010 r. w Ośrodku świadczyło usługi 60 wolontariuszy (w tym 56 kobiet). 45 osób
(w tym 42 kobiety) pracowało w oparciu o pisemne Porozumienia o świadczeniu usług
woluntarystycznych, pozostałe w oparciu o porozumienia ustne - ze względu na charakter
świadczonych przez nie usług, które obejmowały okazjonalne akcje a okres świadczonej
pracy jednorazowo był krótszy niż 30 dni (zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznym i o wolontariacie).
Pozyskano 18- stu nowych wolontariuszy, z którymi zawarto pisemne Porozumienia,
z pozostałymi przedłużono Porozumienia z lat ubiegłych. Oznacza to, że w 62 % udaje się
nawiązać i podtrzymać długofalową współpracę z wolontariuszami. Biorąc pod uwagę
rosnące doświadczenie w pracy wolontariuszy można oczekiwać, że poziom świadczonej
przez nich pomocy jest także coraz wyższy.
Zawarto Porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców oraz Przyjaciół
Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Bliżej dziecka”.
Przygotowano także Porozumienia o współpracy w zakresie wolontariatu z
Oddziałem Zewnętrznym przy Areszcie Śledczym w Warszawie Białołęce oraz Wojskową
Akademią Techniczną w Warszawie. W chwili obecnej trwają rozmowy dotyczące
uzgodnienia ostatecznych warunków współpracy.
6.1.1.2 RODZAJ WYKONYWANYCH USŁUG
Tabela 18Rodzaje usług świadczonych przez wolontariuszy OPS

Rodzaj usług
Pomoc w nauce (korepetycje)
Asystowanie podczas lekcji w szkole niepełnosprawnemu dziecku
Pomoc samotnej matce w opiece nad dziećmi
Pomoc rodzinie wielodzietnej w opiece nad dziećmi
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Pomoc osobom w podeszłym wieku
Pomoc w SDŚ
Pomoc psychologiczna dla doświadczających przemocy w rodzinie
Rajd rowerowy Stowarzyszenie „Bliżej dziecka”
Akcja roznoszenia paczek niepełnosprawnym podopiecznym Ośrodka
Obsługa konferencji „Społecznie zaprojektowani”
Obsługa Spotkania ze sztuką „Co nam w duszy gra”

Ilość wolontariuszy*
25
2
2
1
13
8
3
1
15
14
2
5

*Opisane świadczenia nie sumują się do ogólnej liczby wolontariuszy ze względu na fakt, iż niektórzy
wolontariusze świadczą pomoc dla więcej niż jednego podopiecznego – np. jeden wolontariusz pomagał w
odrabianiu lekcji więcej niż jednej osobie lub oprócz pomocy w lekcjach odwiedzał także osobę w podeszłym
wieku.
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Jak wynika z powyższego zestawienia najczęściej świadczona pomoc to udzielanie
korepetycji dzieciom i młodzieży z trudnościami szkolnymi. Warto podkreślić, że udzielanie
korepetycji odnosi się w znaczącej większości przypadków do osób, których trudności
wynikają z innych przypadłości zdrowotnych takich jak niepełnosprawność lub zaburzenia
adaptatywne mające różne źródła w tym także w złożonej sytuacji rodzinnej tych osób. Praca
wolontariuszy nie polega więc tylko na wspieraniu nauki, ale także na pokonywaniu innych
problemów wiążących się z dysfunkcjami ich podopiecznych.
Nową kategorią odbiorców pomocy wolontarystycznej powstałą pod koniec 2010r. są
rodziny korzystające uprzednio z pomocy Asystenta Rodziny. Po zakończeniu współpracy
z Asystentem wiele rodzin zgłosiło się po podobną pomoc od wolontariuszy. Obecnie
pomocą wolontarystyczną objęte są 3 takie rodziny.
Kolejną dużą grupę korzystających z pomocy wolontariuszy stanowią osoby
niepełnosprawne w różnym wieku: począwszy od dzieci, przez młodych dorosłych osoby
dojrzałe aż po seniorów.
Najczęściej zgłaszane problemy dotyczą pomocy w:
 asystowaniu dziecku niepełnoprawnemu podczas zajęć szkolnych i przedszkolnych;
 asystowaniu dziecku z zaburzeniami zachowania podczas zajęć szkolnych
i przedszkolnych;
 opieki i pomocy w rehabilitowaniu osób po udarach i wlewach;
 długoterminowej opiece nad osobą w podeszłym wieku z demencją lub chorobą
Alzhaimera;

6.1.1.3 WYDARZENIA Z UDZIAŁEM WOLONTARIUSZY
W minionym roku oprócz systematycznych zajęć wolontariusze Ośrodka wspierali
swoją pracą szereg wydarzeń organizowanych przez bemowskie instytucje oraz organizacje
pozarządowe. Poniżej szczegółowo opisano ich udział w kolejnych imprezach.
1. Gala „Barwy wolontariatu” - Początek każdego roku wiąże się z rozstrzygnięciem
ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu” organizowanego przez
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu pod patronatem Kancelarii Prezydenta RP.
Rok 2010 okazał się być bardzo szczególnym dla Ośrodka. Jedna z naszych
wolontariuszek uzyskała nominację do tego zaszczytnego tytułu. Gala wręczania
nagród odbyła się w Pałacu Belwederskim. Uczestniczyło w niej 6 naszych
wolontariuszy.
2. „Co nam w duszy gra” - W ramach obchodów Dni Osób Niepełnosprawnych na
Bemowie, Środowiskowy Dom Samopomocy przygotował wydarzenie pt: „Spotkania
ze sztuką” – CO NAM W DUSZY GRA”, uczestniczyło w nim 5 wolontariuszy. Ich
praca polegała na: zapraszaniu i udzielaniu informacji zaproszonym gościom,
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3.

4.

5.

6.

7.

wspieraniu niepełnosprawnych uczestników, obsłudze cateringu oraz sprzątaniu po
zakończeniu wydarzenia.
„Społecznie zaprojektowani” – w listopadzie odbyła się zorganizowana przez Biuro
Polityki Społecznej m.st. Warszawy konferencja „Społecznie zaprojektowani”.
Miejscem organizacji konferencji był Bemowski Art.Bem. Wolontariusze Ośrodka
wspierali organizatorów w pracach związanych z rejestracją oraz udzielaniem
informacji przybyłym gościom.
Rajd Rowerowy i piknik integracyjny - 12 czerwca 2010r. Stowarzyszenie Rodziców
i Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Bliżej Dziecka” zorganizowało
kolejną edycję Rajdu Rowerowego dla swoich podopiecznych. Jak co roku
wydarzenie to wspierali wolontariusze:
 przygotowali i prowadzili zajęcia plastyczne dla uczestników rajdu,
 pomagali zapakować upominki dla uczestników rajdu,
 asekurowali trasę przejazdu jadąc na rowerach oraz samochodem,
 pomagali załadowywać oraz rozładowywać sprzęt niezbędny do
przeprowadzenia rajdu,
 pomagali poruszać się uczestnikom rajdu,
 informowali oraz pomagali w przeprowadzeniu całego wydarzenia.
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - w 2010 roku dzień ten spędziliśmy
w wyjątkowych okolicznościach, dzięki uprzejmości i docenieniu całorocznych
wysiłków wolontariuszy mogliśmy spędzić wiele godzin w Centrum Sportów
ekstremalnych MarJack. Grupa Ośrodkowych wolontariuszy bawiła się wspinając się
na ściankach wspinaczkowych, przechadzając się na linach rozpiętych 32 na ziemią,
jeżdżąc z zawrotną prędkością skuterem śnieżnym oraz prowadząc wóz bojowy Skot i
robiąc wiele innych ekstremalnych rzeczy. Był to niewątpliwie niezapomniany dzień
dla wszystkich. Urząd Dzielnicy Bemowo reprezentowany był przez Naczelnika
Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p.Marcina Krupińskiego.
Paczki dla obłożnie chorych – na kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia
wolontariusze z Ośrodka podjęli się dostarczenia drobnych upominków do domów
podopiecznych, którzy z powodu chorób nie opuszczają swoich miejsc zamieszkania.
W sumie od 21 do 24 grudnia wolontariusze dostarczyli prezenty 32 osobom
zamieszkałym na terenie Dzielnicy Bemowo.
Wigilia Wolontariuszy - 21 grudnia 2010r. w siedzibie Ośrodku odbyło się wigilijne
spotkanie wolontariuszy. Podczas spotkania przy świątecznie nakrytym stole składano
sobie najserdeczniejsze życzenia, wspominano mijający rok i cieszono z prezentów.
Spotkanie miało bardzo serdeczny i przyjacielski charakter. Jak na wolontariuszy
przystało zakończyło się planowaniem wspólnego działania dotyczącego dystrybucji
paczek do podopiecznych.
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6.1.1.4 POZOSTAŁE DZIAŁANIA NA RZECZ PROMOCJI WOLONTARIATU
 Zgłoszono wolontariuszy OPS Bemowo do kolejnej edycji Ogólnopolskiego
Konkursu „Barwy Wolontariatu”. Z niecierpliwością oczekujemy rozstrzygnięcia
konkursu.
 Przez cały rok kontynuowano spotkania koordynatorów wolontariatu w ośrodkach
pomocy społecznej organizowane przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
 Koordynatorka wolontariatu wzięła udział w Forum Wolontariatu Międzynarodowego
„Wolontariat międzynarodowy – wolontariat dla wszystkich”
 Przeprowadzono lekcję nt wolontariatu dla uczniów Zespołu Szkół nr 46 przy ul.
Thommego w Warszawie.
 Przeprowadzono 2 spotkania konsultacyjne nt założenia szkolnego Klubu
Wolontariusza z pedagogiem szkolnym p.Robertem Malinowskim
 Do pozyskiwania nowych wolontariuszy w 2010r. wykorzystywano głównie kontakty
bezpośrednie oraz „skrzynkę dobroci” prowadzoną przez Stowarzyszenie Centrum
Wolontariatu
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7

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI

W celu rozszerzania oferty pomocy dla mieszkańców dzielnicy Bemowo i
zwiększania jej dostępności w odpowiedzi na składane przez organizacje pozarządowe oferty
współpracy pozafinansowej przy realizacji działań z zakresu pożytku publicznego w sposób
nieodpłatny dla mieszkańców (bez pobierania opłat od mieszkańców) Ośrodek zawarł i
realizował następujące stałe, pisemne Porozumienie o współpracy z:
1. Fundacją „Herosi” w/s wsparcia podopiecznych OWiRON poprzez współpracę przy
realizacji spektakli teatralno - muzycznych Zespołu „Jeden Rytm Jeden Świat”,
2. Stowarzyszeniem „Sojusznicy Dzieci” w/s prowadzenia „Bemowskiego Telefonu
Zaufania dla Rodzin Dotkniętych Problemem Alkoholowym i Przemocą w Rodzinie”,
3. Stowarzyszeniem Centrum Informacji Społecznej CIS w/s prowadzenia Punktu Porad
Obywatelskich w ramach Biura Porad Obywatelskich,
4. Stowarzyszeniem Profilaktyki Depresji ”Iskra” w/s prowadzenia „Telefonu Zaufania
dla Osób Doświadczających Depresji”,
5. Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Opiekunów „Nadzieja” w/s
wsparcia działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia,
6. Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Iskra” w/s wsparcia działań
na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia,
7. Stowarzyszeniem Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
„Bliżej Dziecka” w/s wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich
otoczenia.
8. Klubem Integracji Społecznej Środowiska Trzeźwościowego (inicjatywa lokalna) w/s
wsparcie działalności Klubu - działań integracyjnych i szkoleniowych w ramach
KISŚT

Ze specyfika pracy poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka, wynika iż każda
z nich w celu prawidłowej realizacji zadań musi utrzymywać kontakt z rozlicznymi
instytucjami zewnętrznymi, w tym organizacjami pozarządowymi. Zakres, formy
i intensywność tej współpracy uzależniona jest od potrzeb i działań poszczególnych
komórek.
W celu wsparcia procesu doprowadzanie osób i ich rodzin do życiowego
usamodzielnienia w zakresie prowadzonej pracy socjalnej z klientem i jego rodziną
pracownicy socjalni Działu Pomocy Środowiskowej i Działu Pomocy Specjalistycznej
współpracują zarówno z samymi zainteresowanymi, jak też instytucjami i przedstawicielami
władz lokalnych, dzięki czemu podejmowane działania są spójne i możliwie optymalne.
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Współpracują m.in. z :
 publicznymi i niepublicznymi Przedszkolami, Szkołami oraz placówkami oświatowymi,
żłobkami,
ośrodkami
szkolno-wychowawczymi,
placówkami
opiekuńczo–
wychowawczymi, pogotowiem opiekuńczym, świetlicami środowiskowymi, domami
dziecka;
 publicznymi i niepublicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej (placówkami lecznictwa
odwykowego, przychodniami rejonowymi i specjalistycznymi, szpitalami–w
szczególności SZP ZLO Warszawa–Bemowo oraz Specjalistyczną Poradnią Rodzinną
Dzielnicy Bemowo);
 Strażą Miejską, Policją, Prokuraturą, Sądami, w tym kuratorami (zawodowymi
i społecznymi);
 Służbą więzienną (w szczególności Oddziałem Zewnętrznym Warszawa Bemowo przy
Areszcie Śledczym Warszawa Białołęka)l;Spółdzielniami mieszkaniowymi (w tym z
prowadzonymi Klubami);
 Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, w tym także
Dzielnicowym Zespołem Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych m.st. Warszawy;
 Urzędami Pracy (Urzędem Pracy m. st. Warszawy, Wojewódzkim Urzędem Pracy);
 Hospicjami;
 dzielnicowymi jednostkami organizacyjnymi (Bemowskim Centrum Kultury, Centrum
Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej etc.);
 Warszawskim Centrum Kobiet;
 Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Warszawie;
 Biurem Karier Osób Niepełnosprawnych Fundacji Pomocy Matematykom
i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo;
 Caritas;
 Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
„Centrum Dzwoni”;
 Fundacją „Bez Względu Na Niepogodę”
 Fundacją „Zdrowie”,
 Fundacją „Synapsis” ,
 Fundacją „Naszym Dzieciom”,
 Fundacją „Przyjaciel”,
 Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Nie Tylko…”,
 Fundacją „Polsat”, Polskim Czerwonym Krzyżem,
 Polską Fundacją Pomocy Humanitarnej,
 Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,
 Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Gniazdo”,
 Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”,
 Stowarzyszeniem „OD-DO”,
 Stowarzyszeniem „OPTA”;
 Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi”,
 Stowarzyszeniem Amazonek „Żonkil”
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Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji,
Towarzystwem Przyjaciół Dzieci,
Związkiem Stowarzyszeń „Zawsze Razem”.

W działaniach swych również Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych stworzył płaszczyznę współpracy, wzajemnych kontaktów i wymiany
doświadczeń pomiędzy ruchami, organizacjami i innymi placówkami. Przy rozwiązywaniu
problemów osób niepełnosprawnych prowadzono współpracę między innymi:
 Urzędem Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy – współorganizowanie
i współpraca w zakresie kultury, sportu imprezy integracyjno-artystyczne –
Bemowskie Dni Kultury, Dni Osób Niepełnosprawnych na Bemowie, Mazowiecki
Turniej Bowlingowy, coroczna organizacja Mazowieckiej Letniej Spartakiady;
 Stowarzyszeniem: Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Opiekunów „Nadzieja”,
„Iskra” - współpraca w zakresie wspierania programów terapeutycznych;
 Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – aktywna
współpraca w zakresie organizacji merytorycznej „Turnieju Środowiskowych
Domów” odbywających się tradycyjnie na terenie Gimnazjum Nr 81 ,współpraca
w programie Aktywizacji zawodowej-Centrum Dzwoni;
 Fundacją „Dr Clown”, Fundacją Herosi, Fundacją„ Nie tylko” - współpraca
w zakresie wspierania programów terapeutyczno-rehabilitacyjnych, integracji
środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin po przez sztukę, integracja
środowiska osób niepełnosprawnych intelektualnie ze sprawną intelektualnie
młodzieżą;
 Bemowskim Centrum Kultury – uczestniczenie w konkursach artystycznych, ofercie
letniej, zajęciach ”Ruch kreatywny” partnerstwo w programie Wzmacnianie Osób
Niepełnosprawnych przez Sztukę;
 Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki –zaproszenie OWiRON do projektu
powołania Centrum Aktywności Twórczej;
 Specjalistyczną Poradnią Rodzinną Warszawa Bemowo - szkolenie dla zespołu,
konsultacja dla rodzin uczestników OWiRON;
 Gimnazjum Nr 81 – współpraca w zakresie organizowania imprez integracyjnych
i wolontariatu uczniowskiego/ 4 wolontariuszy 1 x w miesiącu/;
 Oddziałem Zewnętrznym Aresztu Śledczego – współpraca w zakresie wykorzystania
pomocy skazanych do prac porządkowych po remoncie w OWiRON, opieka
medyczna podczas imprez dla dzieci rodzin więźniów;
 Żandarmerią Wojskową - współpraca w zakresie organizowania imprez
integracyjnych;
 Radiem dla Ciebie – współpraca w zakresie wsparcia medialnego i promocja
wizerunku osób niepełnosprawnych;
 TV Górczewska – współpraca w zakresie wsparcia medialnego i promocja wizerunku
osób niepełnosprawnych;
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Zespołem Przedszkolno-Szkolnym –Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grodzisku
Mazowieckim - współpraca przy realizacji projektów artystycznych;
Zespołem Medycznych Szkół Policealnych – współpraca w zakresie wolontariatu
i szkolenia słuchaczy Szkoły w OWiRON/15 praktykantów/;
Akademią Pedagogiki Specjalnej – współpraca w zakresie szkolenia studentów,
praktyk (14 praktykantów APS, i 30 studentów na zajęciach hospitacyjnych).

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
współpracował z następującymi podmiotami w celu wzbogacenie oferty usługowej poprzez
korzystanie z bazy lokalowej instytucji, udział we wspólnie organizowanych imprezach
integracyjnych z innymi placówkami, promocja problematyki zdrowia psychicznego w
środowisku lokalnym oraz kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie wiedzy o
chorobach psychicznych:
 Poradnią Zdrowia Psychicznego przy ul. Wrocławskiej19 oraz PZP przy Instytucie
Psychiatrii i Neurologii w Szpitalu Nowowiejskim – uzgadnianie i pilnowanie wizyt
lekarskich, konsultacje z lekarzami dotyczące stanu psychicznego klientów, ich
funkcjonowania w życiu codziennym;
 Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Bemowa – organizowanie
wspólnych imprez okolicznościowych oraz o charakterze lokalnym;
 Parafią Matki Bożej Królowej Aniołów– korzystanie z bazy lokalowej oraz infrastruktury
sportowej parafii;
 Bemowskim Centrum Kultury– w zakresie rozwijania oferty usług ŚDS dotyczącej
udziału w zajęciach teatralnych;
 Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ul. Konarskiego– w zakresie wymiany informacji o
podopiecznych;
 Oddziałem Dziennym, Warsztatami Pracy Chronionej przy ul. Szczęśliwickiej–
w zakresie rozwijania zainteresowania pracą u podopiecznych ŚDS;
 Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym w Lesznie i Gościńcem Julinek – w zakresie
organizowania imprez plenerowych oraz realizacji projektu „Spotkanie z przyrodą”;
 Przychodnią przy ul. Wrocławskiej– korzystanie z bazy lokalowej:sali gimnastycznej,
organizowanie wystaw prac plastycznych i wyrobów świątecznych uczestników ŚDS;
 Piekarnia DRAGAN – pozyskiwanie pieczywa na śniadania dla uczestników ŚDS.
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8
8.1

ŚRODKI EUROPEJSKIE I EUROKOORDYNACJA
REALIZACJA PROJEKTU „AKTYWNA INTEGRACJA DROGĄ DO
ZATRUDNIENIA”

W roku 2010 Ośrodek zorganizował kolejną, trzecia już edycję projektu systemowego
„Aktywna Integracja Drogą Do Zatrudnienia”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej).
Zgodnie z przyjętym na rok 2010 planem, podstawowym narzędziem zastosowanym
w Projekcie były kontrakty socjalne, którymi objęto łącznie 34 środowiska, podzielone na 2
grupy, z których każda realizowała odrębną, indywidualną ścieżkę reintegracji. Grupę I
stanowiło 10 uczestników (7 kobiet, 3 mężczyzn), dla których celem była aktywizacja
zawodowa. Grupa II to 24 osoby (18 kobiet, 6 mężczyzn) wraz z członkami rodzin, dla
których celem nadrzędnym była aktywizacja społeczna.

8.1.1.1 GRUPA I - AKTYWIZACJA ZAWODOWA
W celu podniesienia kompetencji zawodowych uczestników z Grupy I oraz
zwiększenia szansy powrotu na rynek pracy zorganizowane zostały indywidualne konsultacje
z doradcą zawodowym, kompleksowe szkolenia zawodowe, szkolenie BHP, badania
lekarskie wstępne oraz 3-miesięczne staże zawodowe, wieńczące etap aktywizacji
zawodowej.
W konsultacjach z doradcą zawodowym uczestniczyło 10 osób z Grupy I. Ich efektem
było określenie predyspozycji zawodowych, wybranie ścieżki zawodowej oraz sporządzenie
życiorysów zawodowych (CV) dla każdego uczestnika. Ponadto wszyscy wypełnili
„Deklarację wyboru szkolenia zawodowego”, na podstawie której dokonano wyboru i zakupu
właściwych, dobranych indywidualnie, szkoleń zawodowych.
Po ukończonych konsultacjach z doradcą zawodowym przyszła kolej na szkolenia
zawodowe. Uwzględniając osobiste predyspozycje zawodowe oraz indywidualne
oczekiwania uczestników Projektu zakupionych zostało 8 szkoleń dla 9 osób. Wśród szkoleń
cieszących się największym zainteresowaniem uczestników Projektu należy wymienić „Kurs
prawo jazdy kat. C”, „Kurs kucharz-garmażer” oraz „Kurs na samodzielnych księgowych
z elementami prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń”. Ponadto zrealizowano „Kurs wizażu”,
„Kurs programowania stron internetowych” oraz „Kurs komputerowy dla pracownika
magazynowo-biurowego”. Spośród 10 uczestników Projektu z Grupy I jedna osoba nie brała
udziału w szkoleniu zawodowym. Powodem rezygnacji było podjęcie zatrudnienia i tym
samym zakończenie udziału w Projekcie zgodnie z przewidzianą dla siebie ścieżką.
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Po wykonaniu badań lekarskich oraz zaliczonym szkoleniu z zakresu Bezpieczeństwa
i Higieny Pracy uczestnicy Projektu z Grupy I otrzymali skierowania na 3-miesięczne staże
zawodowe, które odbywali w wybranych przez siebie firmach i instytucjach z terenu m.st.
Warszawy. Wśród współpracujących z Ośrodkiem przedsiębiorców w roku 2010 należy
wymienić „Ad-Art. Sp. z o.o.”, „C&A Polska Sp. z o.o.”, Grupa Sport Arena Sp. z o.o.”,
przedszkole niepubliczne „Dzieci Świata”, przedszkole niepubliczne „Jelonek” oraz
wydawnictwo „Seventh Sea s.c.”. Dzięki dużej motywacji do zmiany własnej sytuacji
życiowej (w tym zawodowej) oraz wytrwałości w dążeniu do wyznaczonego celu, jak
również wykorzystaniu instrumentów otrzymanych w Projekcie, pozycja na rynku pracy 6
uczestników Projektu, którzy ukończyli staże zawodowe, uległa znacznej poprawie. 2 osoby,
które podjęły zatrudnienie, nie skorzystały z oferty staży zawodowych.
W związku z wysokimi wymaganiami współczesnego rynku pracy oraz brakiem
odpowiednich kwalifikacji zawodowych 1 uczestnik nie podjął stażu zawodowego i nie
ukończył tego etapu Projektu. Z tytułu uczestnictwa w stażach zawodowych
u przedsiębiorców przewidziano stypendia finansowe.
Wg danych z połowy stycznia 2011 r. 7 spośród 10 osób będących w roku 2010
w Grupie I uczestników Projektu „Aktywna Integracja Drogą Do Zatrudnienia” podjęło
zatrudnienie.
8.1.1.2 GRUPA II – ASYSTENT RODZINY
Aktywizacja społeczna prowadzona w roku 2010 skierowana była do 24 osób i ich
rodzin, należących do Grupy II uczestników Projektu. Łącznie jednak objęto kontraktami
socjalnymi 28 osób (oraz osoby z otoczenia uczestników). Zmiana ilościowa w porównaniu
z planem wynika z konieczności wprowadzenia korekt w trakcie Projektu i zaproszeniem do
udziału osób z listy rezerwowej (rozwiązane zostały 4 kontrakty socjalne przed
zakończeniem Projektu, w jednym przypadku ze względu na wcześniejsze zrealizowanie
celów Projektu, w pozostałych przypadkach ze względu na niewywiązywanie się przez
uczestników z przyjętych przez nich zobowiązań). Łącznie w pełnym wymiarze czasu,
z zastosowaniem zakładanej liczby instrumentów aktywnej integracji, zrealizowane zostały
23 kontrakty socjalne z uczestnikami Grupy II Projektu.
Wszyscy członkowie Grupy II skorzystali z następujących instrumentów:
1) Wsparcie asystenta rodziny w wymiarze średnio 10 godzin na rodzinę miesięcznie,
2) Diagnoz psychologicznych
3) Indywidualnego poradnictwa psychologicznego.
Większość uczestników (23 osoby) skorzystała ponadto z indywidualnego poradnictwa
zawodowego, w wyniku którego określone zostały ich profile zawodowe oraz określone
potrzeby szkoleniowe, mogące podnieść kwalifikacje zawodowe osób.
Zdecydowana większość (22 osoby) spośród członków Grupy II Projektu skorzystała
(w różnym zakresie) z zajęć grupowych, w ramach których zorganizowano:
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1) 7 wykładów tematycznych (m.in. „ABC prawa w praktyce”, „Zasady zdrowego
żywienia”, „Zachowania rozwojowe młodzieży” etc.),
2) 7 warsztatów umiejętności społecznych (m.in. „Warsztat rozwoju osobistego”,
Warsztaty stylizacji dla panów”, „Warsztat umiejętności wychowawczych dla
rodziców” etc.),
W wyniku poczynionych oszczędności przy kontraktowaniu usług oraz przesunięć
środków w ramach Projektu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom jego uczestników, udało
się zorganizować dodatkowe szkolenia, których celem było zwiększenie kompetencji oraz
nabycie nowych umiejętności przez uczestników Projektu z Grupy II.Wśród nowo
zaprogramowanych działań należy wymienić:
1) Warsztaty szkoleniowo-integracyjne w formie wyjazdowej,
2) Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i tworzenia dokumentów aplikacyjnych,
W trakcie trwania Projektu uczestnikom (Grupa I i Grupa II) przyznawane były przez
pracowników socjalnych zasiłki celowe. Ich wysokość, częstotliwość oraz charakter ustalane
były indywidualnie, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej.
W ramach Projektu, oprócz Kierownika, zatrudnione zostały następujące osoby:
pracownik finansowy (umowa zlecenie), doradca zawodowy (umowa o dzieło), pracownik
socjalny (umowa o pracę), psycholog (umowa zlecenie) oraz asystenci rodziny (umowy
zlecenie). Swoim wsparciem służyli również etatowi pracownicy socjalni, którzy zawierali
z uczestnikami Projektu indywidualne kontrakty socjalne oraz prowadzili na ich rzecz pracę
socjalną.
W celu monitoringu przebiegu Projektu prowadzona była na bieżąco ewaluacja
realizowanych zadań. Odbywały się również cykliczne zebrania zespołu projektowego, nie
rzadziej niż raz w miesiącu, w których uczestniczyli wszyscy pracownicy Projektu,
zatrudnieni na danym etapie realizacji, etatowi pracownicy socjalni oraz eurokoordynator
Ośrodka.
Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki
prowadzona była sprawozdawczość z realizacji Projektu, w wyniku której sporządzano
i przekazywano do Instytucji Pośredniczącej II stopnia – Mazowieckiej Jednostce Wdrażania
Programów Unijnych – kwartalne wnioski o płatność, wykonane w stosownym generatorze
wniosków płatniczych, wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym formularzem PEFS 2007.
Dodatkowo, w ramach Projektu przeprowadzono prace związane z opracowaniem
Formularza gromadzenia wiedzy o sytuacji społecznej dzielnicy Bemowo, na podstawie
analizy danych zawartych w ww. Formularzu, Zarząd Dzielnicy określił i zatwierdził
następujące priorytety rozwojowe z sferze społecznej dla dzielnicy:
1) Poprawa jakości życia rodzin na Bemowie.
2) Poprawa jakości i dostępności usług edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych dla
młodzieży.
3) Ograniczenie problemów mieszkaniowych wśród osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem kolejnej, czwartej już edycji
Projektu „Aktywna Integracja Drogą Do Zatrudnienia”, która odbędzie się w 2011r.
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8.2

EUROKORDYNACJA I INNE DZIAŁANIA

W 2010 roku OPS, jako interesariusz:
 kontynuował uczestnictwo w Projekcie „Wykwalifikowana kadra – wysoka jakość
usług – Doskonalenie warsztatu pracy pracowników realizujących miejską
politykę społeczną” realizowanym przez Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię,
w ramach dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
 przystąpił do Projektu „Profesjonalny pracownik socjalny – Profesjonalne
działania na rzecz osób wykluczonych” realizowanego przez Instytut Rozwoju
Służb Społecznych w partnerstwie z m.st. Warszawa współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO
KL 7.2.1.)
Pracownicy OPS aktywnie uczestniczyli jako beneficjenci ostateczni w Projekcie
„Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” realizowanym przez Mazowieckie Centrum
Polityki Społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL 7.1.3.)
Złożono deklarację przystąpienia (jako odbiorca) do planowanego projektu (sprawa
w toku realizacji) „Ekonomia Społeczna dla Mazowsza” przygotowywanym przez Fundację
Bez Względu Na Niepogodę w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie
w ramach PO KL 7.2.2.
Wspomagano realizację innych projektów współfinansowanych ze środków
europejskich, bądź dostarczając dane (statystyczne, ewaluacyjne) niezbędne do realizacji tych
projektów np. do Projektu „Standardy usług w pomocy społecznej” realizowanego przez
konsorcjum Pentor Research International SA i Laboratorium Badań Społecznych sp. z o.o. ,
bądź rozpropagowując informacje o projekcie np. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
OWES” realizowanym przez Fundację Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych.
Prowadzono rozmowy i konsultacje z przedstawicielami różnych organizacji
pozarządowych nt. zasadności tworzenie partnerstw publiczno – społecznych przy tworzeniu
lub wdrażaniu różnych innych projektów współfinansowanych ze środków europejskich.
W ramach działań o charakterze informacyjno – promocyjnym:
 Przygotowano materiały dot. Dzielnicy Bemowo na potrzeby organizowanej przez
Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy w dniu 15 marca 2010 r.
konferencji prasowej nt. Funduszy Europejskich wspierających integrację i aktywność
społeczną mieszkańców Warszawy.
 Uczestniczono w organizacji (wraz z Biurem Polityki Społecznej i Biurem Funduszy
Europejskich Urzędu m.st. Warszawy, innymi ośrodkami pomocy społecznej m.st.
Warszawy oraz Punktem Informacyjnym EUROPE DIRECT – Warszawa)
Konferencji „Społecznie zaprojektowani - Projekty europejskie w polityce m.st.
Warszawy”, która odbyła się dnia 25 listopada 2010 r. w Bemowskim Centrum
Kultury.
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Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Europejskiego Roku Walki
z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010. Uczestnikami wydarzenia byli
działacze społeczni, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej i innych jednostek
organizacyjnych
pomocy
społecznej,
przedstawiciele
komórek
organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy, jednostek organizacyjnych m.st.
Warszawy oraz jednostek administracji centralnej. W konferencji wzięło udział 118
gości (oraz organizatorzy).Celem konferencji było przedstawienie działań z zakresu
polityki społecznej, prowadzonych w m.st. Warszawa finansowanych z funduszy
europejskich, w szczególności projektów systemowych w ramach PO KL
realizowanych w warszawskich ośrodkach pomocy społecznej.
Niezależnie od wyżej opisanej działalności, prowadzono na bieżąco działalność
informacyjno - konsultacyjną w sprawach związanych ze środkami europejskimi na rzecz
własnych pracowników np. poprzez rozpropagowanie informacji o wdrażaniu zasady
równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL.
W celu prowadzenia działalności informacyjno - doradczej utrzymywano bieżącą
współpracę między innymi z Centrum Doradczym EURODOTACE oraz z Regionalnym
Ośrodkiem EFS.
Podejmowano działania w celu zidentyfikowania możliwości uzyskania
komplementarnych źródeł współfinansowania nowych działań, w tym celu przystąpiono na
przykład (wraz z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej Dzielnic Rembertów,
Śródmieście, Wilanów i Żoliborz ) do grupy roboczej ds. projektów w ramach Programu
„Uczenie się Przez całe życie - LLP” (komponenty LdV i Grundtvig).
Sfinalizowano również prace przygotowawcze związane z przystąpieniem OPS do
Systemu Monitoringu Projektów Europejskich m.st. Warszawa opartego na
sprawozdawczości elektronicznej przy wykorzystaniu programowania MS Project.
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