Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo
Miasta Stołecznego Warszawy
ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa
c e n t r a l a t e l . : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0  s e k re t a ri a t t e l . : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 / f a x . : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 2
e - m a i l : s e k re t a ri a t @o p s b e m o w o . w a w . p l  h t t p : / / w ww . o p s b e m o w o . wa w. p l

Sprawozdanie
z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
w 2014 roku

Warszawa 2014

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy za 2014 rok

Spis treści
1

Zadania Ośrodka ............................................................................................................................................................... 3

2

Organizacja Ośrodka ......................................................................................................................................................... 6
2.1

Kadra Ośrodka ....................................................................................................................................................... 6

3

Zamówienia publiczne ....................................................................................................................................................... 9

4

Plan i wykonanie budżetu ................................................................................................................................................ 10

5

Świadczenia pomocy społecznej ..................................................................................................................................... 12

6

7

8

9

5.1

Charakterystyka świadczeniobiorców .................................................................................................................. 13

5.2

Rodzaje udzielonych świadczeń .......................................................................................................................... 16

5.3

Pomoc materialna ................................................................................................................................................ 16

5.4

Pomoc pozamaterialna ........................................................................................................................................ 19

5.5

Praca socjalna...................................................................................................................................................... 20

Świadczenia usługowe .................................................................................................................................................... 24
6.1

Usługi opiekuńcze ................................................................................................................................................ 24

6.2

Specjalistyczne usługi opiekuńcze ....................................................................................................................... 25

6.3

Działania na rzecz seniorów ................................................................................................................................ 26

Pomoc specjalistyczna .................................................................................................................................................... 28
7.1

Pomoc dla osób bezrobotnych ............................................................................................................................. 28

7.2

Przeciwdziałanie przemocy domowej .................................................................................................................. 30

7.3

Pomoc dla osób z problemem uzależnienia ......................................................................................................... 32

7.4

Pomoc w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej ................................................................................. 33

7.5

Projekty socjalne skierowane do rodzin ............................................................................................................... 37

7.6

Poradnictwo specjalistyczne ................................................................................................................................ 39

Działalność Ośrodków Wsparcia ..................................................................................................................................... 40
8.1

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych .......................................................................... 40

8.2

Środowiskowy Dom Samopomocy....................................................................................................................... 52

Wolontariat ...................................................................................................................................................................... 72

10

Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi ........................................................................................ 74

11

Środki europejskie i Eurokoordynacja ......................................................................................................................... 75
11.1

Projekt „Aktywna Integracja Drogą Do Zatrudnienia” ........................................................................................... 75

11.2

Eurokoordynacja i inne działania ......................................................................................................................... 76

2|S t r o n a

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy za 2014 rok

1 Zadania Ośrodka
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy jest jednostką organizacyjną Miasta
Stołecznego Warszawy, który działa w dzielnicy Bemowo w szczególności na podstawie:
 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz.163./;
 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz.885, z późn. zm./;
 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz.594, z późn. zm./;
 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
/tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm./;
 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz.1493, z późn.
zm./;
 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /tekst jednolity: Dz.U.
z 2013r. poz.135, z późn. zm./;
 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tekst jednolity: Dz.U.
z 2013r. poz.674, z późn. zm./;
Zakres działania Ośrodka wyznacza Statut Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
stanowiący Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXIX/918/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia
2008r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy /z późn. zm./.
Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania
w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich
integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących
zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
Ośrodek organizuje pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych, które zamieszkują na terenie dzielnicy, w celu przywrócenia im zdolności do wypełnienia tych
funkcji.
Zgodnie z zapisami art.7 ustawy o pomocy społecznej pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności
przy wystąpieniu, co najmniej jednego z powodów wymienionych w ustawy tj.:
1. ubóstwa;
2. sieroctwa;
3. bezdomności;
4. bezrobocia;
5. niepełnosprawności;
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7. przemocy w rodzinie;
7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą;
11. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
12. alkoholizmu lub narkomanii;
13. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
14. klęski żywiołowej lub ekologicznej.
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Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają
kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej i wynoszą, dla osoby samotnie
gospodarującej dochód nie przekraczający kwoty 542 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwoty 456 zł.(wg stanu
na dzień 31.12.2014r.)
Świadczenia pomocy społecznej udzielane były na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela
ustawowego, innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego oraz z urzędu.
Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej następowało w formie decyzji administracyjnej. Wyjątek
stanowiły m.in. świadczenia w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej oraz poradnictwa.
Wydawanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia z pomocy społecznej wymagało,
zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, każdorazowo przeprowadzenia rodzinnego wywiadu
środowiskowego. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzał pracownik socjalny w miejscu zamieszkania
osoby lub rodziny w celu ustalenia sytuacji materialnej, rodzinnej, zdrowotnej.
W roku 2014 mieszkańcy Bemowa mogli skorzystać z różnorodnych form pomocy m.in.: materialnej,
rzeczowej, usługowej i poradnictwa. Szczegółowo, zakres udzielonej pomocy został omówiony w dalszej części
sprawozdania.
Do zadań Ośrodka realizowanych w 2014r. należało w szczególności:

























praca socjalna,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i zasiłków specjalnych celowych,
udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
dożywianie dzieci,
przyznawanie pomocy w naturze,
udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym,
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
sprawianie pogrzebów, w tym osobom bezdomnym,
prowadzenie ośrodków wsparcia oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
prowadzenie i rozwój środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na potrzeby weryfikacji uprawnień do
specjalnego zasiłku opiekuńczego lub do świadczenia pielęgnacyjnego,
udzielanie mieszkańcom dzielnicy informacji o przysługujących uprawnieniach z zakresu pomocy
społecznej,
organizowanie prac społecznie użytecznych,
współpraca z urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach
pracy; upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,
wskazywanie osób, którym mogłaby być powierzona opieka lub kuratela, na wezwanie sądu
opiekuńczego,
organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym dla rodzin naturalnych i zastępczych,
organizowanie wsparcia dla rodzin zastępczych,
zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa, a także
organizowanie innych form pracy z rodziną,
prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
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udzielanie pomocy w integracji ze środowiskiem lokalnym osobom opuszczającym zakłady karne, niektóre
rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny
zastępcze,
prowadzenie działań mających na celu integrację ze społeczeństwem repatriantów i osób posiadających
status uchodźcy,
udzielanie pomocy cudzoziemcom, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy,
przygotowanie i realizacja projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę
poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
realizowanie zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny,
diagnoza problemów społecznych oraz określanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
udział w tworzeniu gminnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną,
udział w przygotowaniu corocznej oceny zasobów pomocy społecznej m.st. Warszawy,

Ponadto Ośrodek uczestniczył w opracowywaniu i realizacji lokalnych i miejskich programów z zakresu polityki
społecznej i zapewniał obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz udział swych przedstawicieli w pracach Zespołu.
W realizacji zadań Ośrodek współdziałał z organami administracji rządowej, samorządowej,
stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi, jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej.
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2 Organizacja Ośrodka
Organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zgodnie z którym w 2014r. w celu realizacji zadań funkcjonowały wymienione
poniżej komórki organizacyjne:
1. Dział Pomocy Środowiskowej;
1a. Zespół ds. przeciwdziałania przemocy
2. Dział Pomocy Środowiskowej i Usług;
3. Dział Świadczeń;
4. Dział Pomocy Specjalistycznej;
4a.
Zespół ds. rodziny i asysty rodzinnej;
5. Dział Finansowo – Księgowy;
6. Dział Administracyjny;
6a.
Zespół ds. informatyki i komunikacji;
7. Samodzielne stanowisko Radcy Prawnego;
8. Samodzielne stanowisko Eurokoordynatora;
9. Ośrodki wsparcia :
9a.
Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych,
9b.
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

2.1 Kadra Ośrodka
W Ośrodku Pomocy Społecznej według stanu na dzień 31.12.2014r. zatrudnionych było 92 osoby na 86,5 etatach
/1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym /.
LICZBA
OSÓB

LICZBA
ETATÓW

Dyrektor

1

1

Zastępca dyrektora

1

1

Główny księgowy

1

1

Kierownik działu

7

7

WYSZCZEGÓLNIENIE

Radca prawny

Pracownicy socjalni

1

1

Starszy specjalista pracy socjalnej

6

6

Specjalista pracy socjalnej

9

8,75

Starszy pracownik socjalny

8

7,90

Pracownik socjalny

9

9

2

2

Asystent rodziny
Konsultant

0

0

Inne stanowiska urzędnicze

17

14,750

3

3

5

3,5

22

20,60

92

86,500

Inne stanowiska pomocnicze
Ośrodki Wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi
Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

OGÓŁEM

/Źródło: Opracowanie własne OPS/

Tabela 1 Struktura zatrudnienia w Ośrodku
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Ponadto dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Ośrodka zawarto umowy zlecenia długoterminowe:






2.1.1

w zakresie prowadzenia konsultacji psychiatrycznych,
w zakresie prowadzenia konsultacji ortopedycznych,
w zakresie prowadzenia muzykoterapii,
w zakresie bhp. i p.poż.,
w zakresie usług poradnictwa prawnego.

Struktura wykształcenia

Pracownicy Ośrodka legitymujący się wykształceniem wyższym stanowią 66,30 % kadry.
WYKSZTAŁCENIE

LICZBA OSÓB

Doktorat

1

Podyplomowe

18

Wyższe /magisterskie/

48

Wyższe /licencjat/

13

Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

5

Pomaturalne

13

Średnie

12

Zasadnicze zawodowe

5

Podstawowe

1
/Źródło: Opracowanie własne OPS/

Tabela 2 Struktura wykształcenia pracowników

2.1.2 Doskonalenie zawodowe
W 2014r. podobnie jak w latach ubiegłych pracownicy Ośrodka systematycznie uzupełniali swoją wiedzę
i umiejętności korzystając z oferowanych szkoleń doskonalących warsztat pracy. Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych i dokształcanie się w formach szkolnych realizowała 1 osoba na studiach podyplomowych.
Pracownicy skorzystali ogółem ze 102, zarówno odpłatnych jak i bezpłatnych, różnorodnych tematycznie form
doskonalenia zawodowego tj.: szkolenia, wykłady, warsztaty, konferencje, seminaria, treningi itp., które dotyczyły:
 zagadnień z zakresu pomocy społecznej związane m.in. z przemocą w rodzinie, uzależnieniami,
specjalistyczną pomocą dla rodzin, pracą z osobami starymi, pracą z osobami chorymi psychicznie,
osobami niepełnosprawnymi, dziećmi autystycznymi, osobami bezdomnymi i bezrobotnymi itp. ;
 zmian przepisów prawa m.in. z zakresu zamówień publicznych, prawa pracy, postępowania
administracyjnego, finansów publicznych, pomocy społecznej itp.;
 realizacji projektów unijnych w zakresie zarządzania projektami, wydatków kwalifikowanych, zamówień
publicznych itp.

2.1.3 Staże, praktyki i inne
W ramach współpracy z warszawskimi uczelniami /Porozumienia o współpracy/ Ośrodek zorganizował w roku
2014r. praktyki dla 13 studentów.
 w Dziale Pomocy Specjalistycznej praktyki zawodowe odbyło indywidualne 7 studentów Akademii
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i 1 osoba z Uniwersytetu Warszawskiego,
 w Dziale Pomocy Środowiskowej praktyki zawodowe odbył indywidualnie 1 student z Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 w Dziale Pomocy Środowiskowej i Usług praktyki zawodowe odbył indywidualnie 1 student z Akademii
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,
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w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi praktyki zawodowe odbył
1 student z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,
w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych praktyki zawodowe odbyło indywidualnie
2 studentów z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Ponadto w 2014r. w działalność Ośrodka zaangażowane było 6 osób skierowanych przez Kuratora zawodowego
w celu wykonania kary ograniczenia wolności polegającej na nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne.
Prace były wykonywane w:
 Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4 osoby.
 Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 1 osoba,
 Centrala (Ośrodek Pomocy Społecznej)
1 osoba.
Czas trwania prac był uzależniony od orzeczonej przez Sąd kary i trwał w przedziale od 6 miesięcy do 1 roku
w stosunku 20/30 godzin miesięcznie.
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3 Zamówienia publiczne
W 2014r. w Ośrodku przeprowadzono i zakończono podpisaniem umowy następujące zamówienia
publiczne z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tekst
jednolity: Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm./.
LP.

1.

2.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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
Dostawa talonów towarowych na zakup
detalicznych artykułów spożywczych i
higieniczno-czystościowych realizowanych przez
osoby korzystające ze świadczeń pomocy
społecznej

TRYB
ZAMÓWIENIA

OKRES REALIZACJI

WARTOŚĆ UMOWY
/BEZ VAT/

Przetarg
nieograniczony

01.01.2015 - 30.06.2016

721 961,70 zł.

Zapytanie o cenę

01.01.2015 - 31.12.2016

144 000,00 zł.

/Źródło: Opracowanie własne OPS/

Tabela 3 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. Euro

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, bez stosowania
przepisów ustawy przeprowadzono w roku 2014 między innymi następujące postępowania, których szacunkowa
wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro:
LP.

1.

2.

3.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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
święta.
Przygotowywanie i wydawanie zestawów
obiadowych klientom Ośrodka Pomocy
Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st.
Warszawy
Świadczenie usług w zakresie ochrony
obiektu, mienia oraz osób Ośrodka Pomocy
Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st.
Warszawy przy ul. Rozłogi 10 w Warszawie,
w latach 2015 - 2016.

TRYB ZAMÓWIENIA

OKRES REALIZACJI

WARTOŚĆ UMOWY
/BEZ VAT/

Zaproszenie do
składania ofert

01.01.2015-30.06.2016

71 604,00 zł.

Zaproszenie do
składania ofert

02.01.2015 - 31.12.2015

90 750,00 zł.

Zaproszenie do
składania ofert

01.01.2015-31.12.2016

87 006,83 zł.

/Źródło: Opracowanie własne OPS/

Tabela 4 Zamówienia publiczne do 30 tyś. Euro
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4 Plan i wykonanie budżetu
W roku 2014 Ośrodek dysponował budżetem w wysokości:
w tym:
 na realizację zadań własnych
- środki dzielnicy
- środki MUW na dofinansowanie zadań własnych
 na realizację zadań zleconych

9 651 158,00 PLN

W ramach planu finansowego wykonano wydatki na kwotę:

9 560 609,21 PLN




9 300943,00
7 846 314,00
1 454 629,00
350 215,00

na realizację zadań własnych
- środki dzielnicy
- środki MUW na dofinansowanie zadań własnych
na realizację zadań zleconych

9 213 329,73
7 752 128,85
1 461 200,88
347 279,48

Wykonanie planu finansowego w roku 2014 stanowi 99,06% budżetu.
W TYM:
DZIAŁ

ROZDZIAŁ

ZAKRES RZECZOWY

PLAN

WYDATKI
OGÓŁEM

ZADANIA
WŁASNE

ZADANIA
ZLECONE

851

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

10000

10000

10000

0

851

85195

Pozostała działalność

12335

12335,00

0

12335,00

85203

Ośrodki wsparcia
Zadania z zakresu przeciwdziałania
przemocy
Wspieranie rodziny-asysta
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

1679580

1663525,48

1381114,00

282411,48

3000

3000

3000

0

157316

156833,36

156833,36

0

66800

66232,54

66232,54

0

1240079

1234538,08

1234538,08

0

810000

804804,78

804804,78

0

4819484

4764427,09

4764427,09

0

487600

481097,90

428564,90

52533,00

85295

Ośrodki pomocy społecznej
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
Pomoc państwa w zakresie dożywiania

103376

103354,70

103354,70

0

85395

Pozostała działalność

261588

260460,28

260460,28

0

9651158

9560609,21

9213329,73

347279,48

85205
85206
85213
852

85214
85216
85219
85228

853

OGÓŁEM

/Źródło: Opracowanie własne OPS/

Tabela 5 Wykonanie planu finansowego wg działów budżetu
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Ośrodki pomocy społecznej
49,83%

Zasiłki stałe
8,42%

Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
5,03%

Zasiłki i pomoc w naturze
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
12,91%

Pomoc państwa w zakresie
dożywiania
1,08%
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne za osoby
pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej
0,69%

Pozostała działalność
2,72%

Zadania z zakresu
przeciwdziałania przemocy
0,03%

Wspieranie rodziny-asysta
1,64%

Ośrodki wsparcia
17,40%
Pozostała działalność
0,13%

Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
0,10%

Wykres 1 Wykonanie Planu finansowego
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5 Świadczenia pomocy społecznej
W 2014r. pomocą Ośrodka w formie świadczeń w tym pracy socjalnej, objęte zostały osoby/rodziny
pozostające w 1366 gospodarstwach domowych o łącznej liczbie 2727 osób tj. ok. 3% mieszkańców dzielnicy. Przy
czym 1160 klientów objęto wszystkimi formami pomocy, przyznając decyzją administracyjną stosowne świadczenia
a wyłącznie pracą socjalną objęto 468 klientów.

WYSZCZEGÓLNIENIE
Świadczenie przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych
w tym:

LICZBA OSÓB,
KTÓRYM
PRZYZNANO
ŚWIADCZENIE
1160

LICZBA
RODZIN

LICZBA
OSÓB W
RODZINACH

898

1770

świadczenia pieniężne

706

694

1416

świadczenia niepieniężne

547

441

976

Świadczenie przyznane w ramach zadań zleconych

27

27

71

Świadczenie przyznane w ramach zadań własnych

1146

884

1720

Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej

x

1366

2727

w tym:

x

468

957

wyłącznie w postaci pracy socjalnej

/Źródło: wg Sprawozdania MPiPS-03/

Tabela 6 Liczba osób/rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

W 2014r. w sprawach dotyczących świadczeń z pomocy społecznej wydano 7 042 decyzje
administracyjne i 68 decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych. W ogólnej liczbie środowisk objętych pomocą 1 160 świadczeniobiorców uzyskało pomoc
finansową, usługową i rzeczową.
Liczba nowych klientów w roku 2014 wyniosła 428 czyli około 37% z ogólnej liczby osób korzystających
z pomocy.
Zgodnie z postanowieniem art. 99 ustawy o pomocy społecznej w 2014r. dokonano 7 wystąpień do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwrot świadczeń pomocy społecznej w formie zasiłków stałych i okresowych
przyznanych i wypłaconych w okresie oczekiwania na rentę lub emeryturę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
dokonał zwrotu świadczeń w 7 przypadkach, kiedy świadczeniobiorca uzyskał własne świadczenie rentowe lub
emerytalne.
Zgodnie z art. 101 ww. ustawy Ośrodek Pomocy Społecznej, który przyznał świadczenie mieszkańcowi
innej gminy ma prawo do ubiegania się o zwrot wydatków poniesionych na ten cel. W 2014r. sporządzono 66
wniosków o refundację świadczeń za 27 osób, jak również zrealizowano 23 wnioski przekazane przez inne Ośrodki
Pomocy Społecznej o refundację świadczeń przyznanych dla 17 osób.
W roku sprawozdawczym 10 klientów Ośrodka złożyło 14 odwołań do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego od decyzji z zakresu pomocy społecznej, co stanowiło 0,20% wszystkich rozstrzygnięć wydanych
przez Ośrodek.

RODZAJ ROZSTRZYGNIĘCIA

LICZBA ROZSTRZYGNIĘĆ

Decyzje rozpatrzone we własnym zakresie /art.132 kpa/

2

Decyzje Ośrodka utrzymane w mocy

8

Decyzje w części lub całości uchylone i przekazane do ponownego rozpatrzenia

1

Decyzje umarzające postępowanie

3
/Źródło: Opracowanie własne OPS/

Tabela 7 Odwołania od decyzji administracyjnych
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5.1 Charakterystyka świadczeniobiorców
Poniżej przedstawiono charakterystykę świadczeniobiorców świadczeń pomocy społecznej w 2014r.

do 18 lat

400

18-30 lat

31-50 lat

51-70 lat

powyżej 71 lat

350

250
200
150

Liczba osób

300

30,95%
24,66%

23,62%

100

14,31%

50

6,46%

0
Wykres 2 Struktura wieku świadczeniobiorców

Powyższy wykres przedstawia strukturę wieku świadczeniobiorców. Z przeprowadzonych analiz porównawczych
z lat ubiegłych, wynika, iż procentowy udział poszczególnych kategorii świadczeniobiorców z uwzględnieniem ich
wieku od kilku lat pozostaje na podobnym poziomie.

Gospodarstwa domowe

1 osobowe
2 osobowe
3 osobowe
4 osobowe
5 osobowe
6 osobowe i więcej
0

100

200

300

400

500

600

700

800

Wykres 3 Struktura rodzin objętych pomocą społeczną

Zdecydowanie największą grupę świadczeniobiorców stanowią osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo
domowe, udział większych gospodarstw domowych, liczących 4 i więcej osób wynosi ok. 9,30% wszystkich
gospodarstw domowych objętych pomocą.
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WYSZCZEGÓLNIENIE
Rodziny ogółem

o liczbie osób

LICZBA OSÓB W RODZINACH

1366

2727

1

669

669

2

310

620

3

198

594

4

127

508

5

46

230

6 i więcej

16

106

466

1531

1

227

567

2

171

620

3

51

237

4

11

61

5

3

21

6

2

16

7 i więcej

1

9

Rodziny z dziećmi ogółem

o liczbie dzieci

LICZBA RODZIN OGÓŁEM

Rodziny niepełne ogółem

217

560

1

122

245

2

72

219

3

19

76

4 i więcej

4

20

Rodziny emerytów i rencistów ogółem

432

719

1

241

241

2

119

238

3

54

162

4 i więcej

18

o liczbie dzieci

o liczbie osób

78
/Źródło: wg Sprawozdania MPiPS-03/

Tabela 8 Typy rodzin objętych pomocą społeczną

Wśród obejmowanych pomocą środowisk w roku 2014 ok. 34% stanowiły rodziny z dziećmi, ok. 32%
środowiska emerytów i rencistów, natomiast rodziny niepełne stanowiły około 16% korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej.
W większości spośród 1 366 rodzin objętych w roku 2014 świadczeniami pomocy społecznej w formie
zasiłków, pomocy rzeczowej i usługowej oraz pracy socjalnej mieliśmy do czynienia, podobnie jak w latach
ubiegłych, z wystąpieniem jednocześnie wielu, złożonych problemów. Dla potrzeb statystycznych spośród wielu
problemów naszych klientów wybierany jest jeden, główny wiodący problem, najważniejszy do rozwiązania.
Dlatego na 1 366 rodzin, które skorzystały z pomocy społecznej przyznawanej w różnych formach, przypadają
2 085 podstawowe powody korzystania z pomocy /czyli średnio każda rodzina skorzystała z pomocy w sytuacji co
najmniej dwóch różnych „podstawowych” powodów/. Warto mieć na uwadze, że wskazanie problemu
„podstawowego” może być trudne a przy pierwszym kontakcie z rodziną nawet niemożliwe, wobec trudności i wielu
problemów z jakimi borykają się klienci. W praktyce w przypadku świadczeń pomocy społecznej zawsze mamy do
czynienia z ubóstwem w rodzinie i innymi współistniejącymi okolicznościami i problemami.
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ochrona macierzyństwa
3%

bezrobocie
11%

niepełnosprawność
22%
długotrwała lub ciężka
choroba
21%

bezdomność
2%

ubóstwo
18%

sytuacja kryzysowa
3%

trudności po zwolnieniu z ZK
1%

narkomania
1%

alkoholizm
4%

przemoc w rodzinie
1%

bezradnośc w spr. Opiek.wych.i prowadzeniu
gosp.domowego.
13%

/Źródło: wg Sprawozdania MPiPS-03/

Wykres 4 Powody przyznawania pomocy społecznej

Wśród najistotniejszych powodów korzystania z pomocy społecznej w 2014r. dominującymi powodami były:
 Niepełnosprawność 22%
 Długotrwała lub ciężka choroba21%
 Ubóstwo18%
 Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzeniu gospodarstwa domowego
13%
 Bezrobocie 11%
Największą ilość osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej stanowiły osoby z dysfunkcją
niepełnosprawności. Przyśpieszony wzrost liczby osób niepełnosprawnych nadaje coraz większą rangę temu
zjawisku wśród innych problemów społecznych. Dynamika wzroku niepełnosprawności związana jest nie tylko
z tradycyjnymi jej przyczynami, lecz także z nowymi zjawiskami, które mają podłoże w zmianach społeczno–
gospodarczych. Niepełnosprawność, w swojej istocie, jest zjawiskiem o komponentach medycznych i społecznych.
Powodowana jest chorobami i dysfunkcjami fizycznymi bądź psychicznymi, wywiera znaczące konsekwencje
funkcjonalne i społeczne. Mówiąc o osobach niepełnosprawnych, mamy na myśli osoby posiadające stopień
niepełnosprawności orzeczony przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, komisję/lekarza
orzecznika ZUS lub KRUS.
Niepełnosprawność to jeden z czynników prowadzący do pogorszenia się kondycji finansowej każdej
rodziny bez względu na jej przynależność społeczno–zawodową i miejsce zamieszkania. Sytuacja taka, to z jednej
strony efekt wydatków na leczenie, rehabilitację i różnego typu świadczenia będące udziałem rodzin, w których
żyją osoby z ograniczoną przez chorobę sprawnością. Z drugiej strony przyczyną jest ograniczenie aktywności
zawodowej – utrata pracy i renta inwalidzka osoby niepełnosprawnej oraz ograniczenie aktywności zawodowej
i możliwości zarobkowania przez innych członków rodziny zobowiązanych do świadczeń opiekuńczych.
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5.2 Rodzaje udzielonych świadczeń
Poniższe dane prezentują strukturę świadczeń udzielonych w 2014r. mieszkańcom dzielnicy Bemowo,
korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.

sprawienie pogrzebu

9

zasiłki okresowe

usługi opiekuńcze
zasiłki stałe
talony
posiłki

Rodzaj świadczenia

składki na ubezp. Zdrowotne

85
171
194

1

190
206
342

zasiłki celowe i pomoc w naturze

630
0

100

200

300
400
Liczba osób

500

600

700

/Źródło: wg Sprawozdania MPiPS-03/

Wykres 5 Rodzaje i ilości udzielonych świadczeń pomocy społecznej

5.3 Pomoc materialna
5.3.1 Zasiłki stałe
Zasiłki stałe to zadanie własne o charakterze obligatoryjnym. Świadczenie jest przeznaczone dla osób niezdolnych
do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli ich dochód /i dochód na osobę w rodzinie/ nie
przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Kryterium dla osoby samotnej
wynosi 542 zł, dla osoby w rodzinie 456 zł. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 529 zł i nie ma charakteru
uznaniowego ale jest ściśle uzależniona od posiadanego dochodu.
Przyznano zasiłki stałe 190 osobom, łącznie wypłacono 1 886 świadczeń na kwotę 836 750 zł.

RODZAJ ŚWIADCZENIA
Zasiłki stałe-ogółem

LICZBA OSÓB,
KTÓRYM
PRZYZNANO
ŚWIADCZENIE
190

LICZBA
ŚWIADCZEŃ

KWOTA
ŚWIADCZEŃ

LICZBA
RODZIN

LICZBA
OSÓB W
RODZINACH

ŚREDNIA
KWOTA
ZASIŁKU

1886

836750

188

218

443,66

w tym dla os.samotnie gosp.

169

1684

781306

169

169

463,96

w tym dla os.w rodzinie
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne

21

202

55444

19

49

274,48

171

1679

68572

-

-

-

/Źródło: wg Sprawozdania MPiPS-03. Dane nie uwzględniają świadczeń refundowanych./

Tabela 9 Zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie zdrowotne przyznane w 2014r.

5.3.2 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne to świadczenie przyznawane osobom z prawem do zasiłku stałego, które nie
posiadają innego tytułu do ubezpieczenia.
Formą pomocy objęto 171 osób, łącznie przyznano 1 679 świadczeń na kwotę 68 572 zł.
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5.3.3 Zasiłki okresowe
Zasiłki okresowe to zadanie własne, dofinansowane ze środków budżetu państwa. Świadczenie przysługuje
osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, w szczególności ze względu na
długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń
z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Zasiłki okresowe przyznano 75 osobom, wypłacono 206 świadczeń na kwotę 87 229 zł, przeciętny zasiłek okresowy
wyniósł 423 zł.
RODZAJ
ŚWIADCZENIA
Zasiłki okresowe
w tym:

LICZBA OSÓB,
KTÓRYM
PRZYZNANO
ŚWIADCZENIE
85

LICZBA
ŚWIADCZEŃ

KWOTA ŚWIADCZEŃ

LICZBA
RODZIN

LICZBA
OSÓB W
RODZINACH

ŚREDNIA
KWOTA
ZASIŁKU

221

77916

84

190

353

środki własne

24000

x

x

x

dotacja

53916

x

x

x

/Źródło: wg Sprawozdania MPiPS-03. Dane nie uwzględniają świadczeń refundowanych /

Tabela 10 Zasiłki okresowe przyznane w 2014r.

5.3.4 Zasiłki celowe
Zasiłki celowe to zadanie własne o charakterze obowiązkowym. Świadczenie przeznaczone jest na zaspokojenie
niezbędnych potrzeb bytowych, 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 630 osobom, łącznie wypłacono 4 834 świadczeń na kwotę 964 329 zł, w tym pomocy
w formie zasiłku celowego specjalnego udzielono 88 osobom w ilości 306 świadczeń na kwotę 72 717 zł.

RODZAJ ŚWIADCZENIA
Zasiłki celowe
w tym:
zasiłki celowe specjalne

LICZBA OSÓB,
KTÓRYM
PRZYZNANO
ŚWIADCZENIE
630
88

LICZBA
ŚWIADCZEŃ

KWOTA
ŚWIADCZEŃ

LICZBA
RODZIN

LICZBA OSÓB
W
RODZINACH

ŚREDNIA
KWOTA
ZASIŁKU

5020

964329

620

1334

192

306

72717

88

199

238

/Źródło: wg Sprawozdania MPiPS-03. Dane nie uwzględniają świadczeń refundowanych /

Tabela 11 Zasiłki celowe przyznane w 2014r.
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dot. zdarzenia losowego
1

zakup sprzętu ortoped. i rehabilit.

5

remont mieszkania

9

zakup okularów korekcyjnych

11

zakup opału

20

opłata turnusu rehabilitacyjnego.

25

zakup biletów ZTM

28

opłata kolonii i opłata zimowiska

38

opłata za gaz

43

zakup przedmiotów użytku domowego

48

zakup bielizny pościelowej

51

inne cele

65

zakup bielizny osobistej

67

zakup wyposażenia szkolnego

90

opłata czynszu

118

zakup środków higieny

153

opłata energii

182

zakup obuwia

226

zakup odzieży

226

zakup środków czystości

242

leki i leczenie

250

zakup żywności

585
0

200
400
600
Wartość udzielonych świadczeń

800

Wykres 6 Liczba osób oraz przeznaczenie zasiłków celowych.
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LICZBA OSÓB, KTÓRYM
UDZIELONO POMOCY

KWOTA
ŚWIADCZEŃ

ŚREDNIA KWOTA
ZASIŁKU NA OSOBĘ

leki i leczenie

250

125923

504

zakup środków czystości

242

19578

81

zakup środków higieny

153

15625

102

zakup żywności

585

306073

523

opłata czynszu

118

90426

766

opłata energii

182

78474

431

opłata za gaz

43

19037

443

zakup przedmiotów użytku domowego

48

31384

654

remont mieszkania

9

7990

888

zakup opału

20

23298

1165

zakup odzieży

226

50136

222

zakup obuwia

226

40635

180

zakup bielizny osobistej

67

4310

64

zakup bielizny pościelowej

51

5950

117

zakup okularów korekcyjnych

11

3119

284

opłata turnusu rehabilitacyjnego.

25

27643

1106

opłata kolonii i opłata zimowiska

38

47900

1261

zakup wyposażenia szkolnego

90

32500

361

zakup biletów ZTM

28

7948

284

dot. zdarzenia losowego

1

3000

3000

zakup sprzętu ortoped. i rehabilit.

5

7365

1473

inne cele

65

16015

246

CEL PRZYZNANIA POMOCY

/Źródło: Opracowanie własne OPS wg Sprawozdania MPiPS-03./

Tabela 12 Zestawienie wartości świadczeń celowych oraz ich przeznaczenie.

Jak wynika z powyższego zestawienia największa grupa przyznanych zasiłków celowych była
przeznaczona na zakup żywności na kwotę 306 073 zł., drugą co do wielkości grupą wydatków celowych była
pomoc na zakup leków i leczenie na kwotę 125 923 zł oraz zasiłki na opłacenie czynszu – przeznaczono na ten cel
kwotę 90 426 zł.

5.4 Pomoc pozamaterialna
5.4.1 Zapewnienie posiłku
Zapewnienie posiłku, to zadanie własne o charakterze obowiązkowym. Pomoc w tej formie przysługuje osobom,
które własnym staraniem nie są w stanie go sobie zapewnić. W okresie 2014r. przyznano posiłki 342 osobom
o wartości 271484 zł. w następującym podziale:
 dwudaniowy obiad dla dzieci, młodzieży w placówkach szkolnych i przedszkolnych.
Pomoc przyznano dla 275 dzieci, łączna ilość przyznanych świadczeń wyniosła 32 441 na kwotę 202 291
zł,
 dwudaniowego obiadu dla dorosłych, starszych, niepełnosprawnych, bezrobotnych.
Łącznie przyznano pomoc dla 67 osób w formie 10 645 świadczeń na kwotę 69 193 zł.
W 2014r. średni koszt jednego posiłku dla osób dorosłych wynosił 6,50 zł, natomiast dla dzieci 6,24 zł. Średni koszt
jednego posiłku ogółem wynosił 6,30 zł.
Posiłki dla dorosłych były realizowane przez wykonawcę wyłonionego w drodze zamówienia publicznego natomiast
posiłki dla dzieci były realizowane w stołówkach prowadzonych w:
 15 szkołach podstawowych,
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 13 gimnazjach,

8 szkołach ponadgimnazjalnych,

6 młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 18 przedszkolach.
W 2014r. część pomocy w formie posiłków realizowana była w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”. W ramach Programu udzielana jest pomoc w formie posiłku dla osób, których dochód nie
przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Ogólny koszt realizacji
tego programu wyniósł 145 360 zł, Programem zostało objętych 448 osób. Na realizacje zadania Ośrodek otrzymał
dotacje w wysokości 87 216 zł, środki własne stanowiły kwotę 58 144 zł.

5.4.2 Talony
Talony uprawniające do zakupu artykułów spożywczych i higienicznych przyznano 206 osobom, łączna ilość
przyznanych świadczeń wyniosła 120000 zł. Talony wydawane przez Ośrodek upoważniają do zakupu artykułów
spożywczych oraz podstawowych artykułów czystościowych i higienicznych w sklepie Tesco /wykonawca
wyłoniony w drodze zamówienia publicznego/.

5.4.3 Sprawienie pogrzebu
Sprawienie pogrzebu należy do zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Dotyczy osób, które nie posiadają
rodziny, która mogłaby dokonać pochówku zmarłego.
W 2014r. dokonano pochówku 9 osób przeznaczając na ten cel 32653 zł, średni koszt jednego pogrzebu wyniósł
3628,11 zł.
W roku 2014 usługę pogrzebową na rzecz Ośrodka w zakresie pochówku zmarłych świadczyło Miejskie
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Warszawie wraz z Zarządem Cmentarzy Komunalnych
w Warszawie w zakresie udostępniania miejsca grzebalnego na cmentarzu.

5.4.4 Świadczenia opieki zdrowotnej
Ośrodek w 2014r. 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 wymagający podjęcia działań
w krótkim terminie ponieważ kierowane do Ośrodka wnioski zawierają niepełne informacje. Znaczna część
prowadzonych postępowań dotyczyła osób bezdomnych a wśród tej grupy osób Ośrodek napotyka na duże
trudności z przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego, będącego podstawą podjęcia decyzji
o potwierdzeniu lub odmowie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.
W 2014 r. prowadzono 68 postępowań w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych i wydano:
 46 decyzji przyznających potwierdzenie prawa do świadczeń,

4 decyzje odmawiające,
 11 decyzji o umorzeniu postępowania,

3 decyzje wygaszające wydane decyzje,

2 postanowienia,

2 decyzje uchylające.

5.5 Praca socjalna
Praca socjalna jest podstawowym zadaniem realizowanym przez pracowników socjalnych i świadczona jest
osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.
W rozumieniu ustawy o pomocy społecznej praca socjalna oznacza działania podejmowane na rzecz poprawy
funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym i jest prowadzona z osobami i rodzinami w celu
rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej oraz ze społecznością lokalną w celu
zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków
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społeczności. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe dla tej działalności metody i techniki, stosowane
z poszanowaniem godności osób i ich prawa do samostanowienia.
Świadczenie pracy socjalnej wymaga od pracowników socjalnych specjalistycznej wiedzy z wielu dziedzin:
socjologii, psychologii, pedagogiki a także wiedzy z obszaru prawa i medycyny.
Należy podkreślić, ze paca socjalna jest źródłem satysfakcji zawodowej realizujących ją pracowników
socjalnych, ale z uwagi na jej złożoność i interdyscyplinarność oraz że, jest najbardziej niewymiernym elementem
podejmowanych działań wobec osób i rodzin korzystających z pomocy Ośrodka, trudności w natychmiastowym
oszacowaniu efektów prowadzonych działań wynikającej z długofalowości działań, bywa przyczyną wypalenia
zawodowego pracowników socjalnych.
W roku 2014 pracą socjalną objętych było 1366 osób/rodzin, w tym wyłącznie pracą socjalną 468
osób/rodzin. Poniżej opisane zostały najczęściej realizowane obszary problemowe, w których realizowana jest
praca socjalna.

5.5.1 Praca socjalna na rzecz uzyskania środków materialnych
Praca socjalna realizowana m.in. poprzez pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków
i dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, pomoc w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego lub
ulgi czynszowej, a także informowanie osób i rodzin o możliwościach skorzystania z ulg i uprawnień. To także
pomoc w racjonalnym gospodarowaniu budżetem – wspólne planowanie wydatków z pracownikiem socjalnym
poprzez ustalanie hierarchii potrzeb.

5.5.2 Praca socjalna na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych
Pracownicy socjalni pomagali w uregulowaniu sytuacji mieszkaniowej klientów /złożenie wniosku
o przydział mieszkania, udzielanie porad prawnych w zakresie praw do mieszkania/. To także pomoc
w dostosowaniu mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, pomoc w uzyskaniu usług w zakresie wymiany
bądź napraw w mieszkaniu oraz sprzętów gospodarstwa domowego. W sytuacji koniecznej potrzeby - organizacja
usług porządkowych mieszkania, jego dezynfekcja i deratyzacja. W przypadku osób bezdomnych pomoc
w uzyskaniu schronienia w placówce stacjonarnej lub pomoc w powrocie do poprzedniego miejsca zamieszkania.

5.5.3 Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny i prowadzenia
gospodarstwa domowego
Praca socjalna prowadzona poprzez wsparcie, edukacje, poradnictwo w obszarze opieki i wychowania
dzieci, w tym pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi. To także pomoc w rozwiązywaniu
i łagodzeniu konfliktów rodzinnych, wsparcie dla osób doznających przemocy, udzielanie informacji o poradnictwie
specjalistycznym i motywowanie do skorzystania z grup pomocowych. W przypadku sytuacji kryzysowej w rodzinie
pomoc w zakresie uzyskania miejsca w placówce interwencji kryzysowej lub domu samotnej matki.

5.5.4 Praca socjalna z osobami pozostającymi bez pracy
Działanie ukierunkowane na pomoc w podjęciu zatrudnienia przez osoby korzystające ze wsparcia
Ośrodka, a tym samym na zabezpieczeniu ich potrzeb egzystencjalnych i rozwojowych oraz pewną stabilizację
życiową. Podejmowano działania zmierzające do wzmocnienia oraz stworzenia warunków sprzyjających
odzyskaniu zdolności do funkcjonowania osób bezrobotnych na rynku pracy poprzez pełnienie odpowiednich ról
społecznych i zawodowych.
W ramach pracy socjalnej na rzecz osób pozostających bez pracy pracownicy prowadzili działania edukacyjne,
wspierające i motywujące skoncentrowane na dążeniu do zmiany postaw klientów wobec własnego bezrobocia,
zdobycia zdolności adaptacyjnych w środowisku pracy i sąsiedzkim, wzrostu własnych umiejętności zawodowych
i interpersonalnych, rozwoju aspiracji i konkretyzacji planów życiowych, poprawy funkcjonowania
psychospołecznego w tym wzrostu samooceny, samodzielności w rozwiązywaniu własnych problemów, wzrostu
odpowiedzialności za własne życie. Pomagali w dotarciu do instytucji i organizacji realizujących zadania z zakresu
przeciwdziałania bezrobociu.
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5.5.5 Praca socjalna z osobami otrzymującymi zasiłek stały
Ważnym elementem pracy socjalnej z osobami utrzymującymi się z zasiłku stałego był podjęty
eksperyment socjalny przez pracownika socjalnego Działu Pomocy Środowiskowej i Usług zatytułowany
„Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”. Eksperyment był realizowany w okresie od 01.09.2013r. do
31.03.2014r. a jego adresatami były osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej. Ostatecznie
w zadaniu wzięły udział 4 osoby, z którymi pracownik socjalny pracował metodą indywidualnego przypadku
z wykorzystaniem narzędzia w postaci kontraktu socjalnego.
Wnioski pracownika socjalnego z przeprowadzonego eksperymentu socjalnego okazały się
niezadowalające z punktu widzenia pracy socjalnej, bowiem beneficjenci eksperymentu mieli pełną świadomość
o trwałości uprawnień do zasiłku stałego w przypadku braku współpracy na rzecz usamodzielnienia się.
Ponadto, klienci unikali wywiązywania się z ustaleń kontraktu socjalnego i przedstawiali argumenty na
potwierdzenie, że wzrost aktywności w kierunku uzyskania pracy zawodowej ma wpływ na pogorszenie się ich
stanu zdrowia. Znaczącym ograniczeniem dla tej grupy beneficjentów okazuje się długotrwałe pozostawanie
poza rynkiem pracy. Wydaje się również, że gotowość do zatrudniania osób niepełnosprawnych z kręgu
pomocy społecznej jest niska, bowiem pracodawcy obawiają się niskich kompetencji takich pracowników.
Ostatecznie można stwierdzić, że gwarantowane przez system pomocy społecznej świadczenia
w formie zasiłków stałych są główną barierą w drodze do aktywności zawodowej osób posiadających stopień
niepełnosprawności do celów nierentowych. Jednocześnie warto wskazać, że w ocenie pracownika socjalnego
kontrakt socjalny jako narzędzie pracy socjalnej z klientem jest bardzo użyteczny, bowiem systematyzuje pracę
i można określić czy osoba go zawierająca jest zmotywowana do dalszej współpracy. Niestety pracownik
socjalny nie zawsze może w przypadku braku współpracy ograniczyć lub wstrzymać pomoc z uwagi na
obligatoryjny charakter świadczenia jakim pozostaje zasiłek stały z pomocy społecznej.

5.5.6 Kontrakty socjalne
W celu rozwinięcia i wzmocnienia aktywności i samodzielności osób i rodzin oraz poprawy ich
funkcjonowania w środowisku społecznym, pracownicy socjalni świadczą pracę socjalną wykorzystując ustawowe
narzędzie jakim jest kontrakt socjalny.
W ramach prowadzonej pracy socjalnej z rodziną i klientem pracownicy socjalni w 2014r. zawarli 95
kontraktów socjalnych ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału i aktywności klienta w celu rozwiązania
problemów, poprawy trudnej sytuacji i usamodzielnienia klienta.

5.5.7 Interwencje w sprawach bezdomnych
W okresie zimowym w szczególności w czasie występowania i nasilenia minusowych temperatur
powietrza na terenie dzielnicy Bemowo pracownicy socjalni dokonują kontroli miejsc, gdzie mogą przebywać osoby
bezdomne. Zespół Interweniujący wspólnie z pracownikami Straży Miejskiej w 2014r. przeprowadził 13 interwencji
wyjazdowych oraz 6 samodzielnych interwencji do 18 miejsc przebywania bezdomnych. W czasie realizacji tego
zadania udzielono pomocy rzeczowej, materialnej i w formie pracy socjalnej 53 osobom bezdomnym.

5.5.8 Wywiady środowiskowe
Głównym narzędziem pracy pracownika socjalnego jest rodzinny wywiad środowiskowy. Pracownicy
socjalni oprócz wywiadów środowiskowych w celu zdiagnozowania środowiska i udzielenia stosownej pomocy
w drodze decyzji administracyjnej, 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.

22 | S t r o n a

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy za 2014 rok

tabela.

W roku 2014 pracownicy socjalni podejmowali i wykonali działania w zakresie, który prezentuje poniższa
RODZAJ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ

ILOŚĆ

Wywiady środowiskowe i informacyjne na potrzeby innych jednostek pomocy społecznej, w tym :

313

dot. zobowiązań alimentacyjnych rodzin, osób przebywających w domach pomocy społecznej

85

dot. rodzin o których mowa w atr.103 ustawy o pomocy społecznej

204

Kompletowanie dokumentacji dla osób ubiegających się o miejsca w domach pomocy społecznej

30

Wywiady środowiskowe i informacje udzielane na wniosek Policji, Sądów, Prokuratury, innych instytucji w tym:

174

dot. ustalenia sytuacji małoletnich

32

dot. predyspozycji osób i rodzin do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

4

dot. rodzin biologicznych pod kątem możliwości przywrócenia pełnienia funkcji opiekuńczych wobec
dzieci przebywających w pieczy zastępczej
dot. ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

32
6

Udział pracowników w posiedzeniach Zespołów w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych

19

Udział pracowników w spotkaniach grup roboczych w tym:

312

monitorowane środowiska

141

Informacje i opinie na wniosek Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Kontakty z innymi instytucjami w sprawach klientów, w tym:

96
886

z placówkami służby zdrowia

185

kuratorem, szkołami/pedagogiem, dzielnicowym

701

Postępowania w sprawach dotyczących potwierdzenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej –określonych w
ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Wydawanie zaświadczeń

79
104

/Źródło: Opracowanie własne OPS/

Tabela 13 Działania pracowników socjalnych w ramach pracy socjalnej.

5.5.9 Dodatkowe działania
Pracownicy socjalni jako przedstawiciele Ośrodka, podejmowali też inne działania z obszaru pracy socjalnej tj.:
 Przeprowadzili 49 interwencji /w 40 rodzinach/ w środowisku lokalnym, reagując na różnorodne zgłoszenia
napływające od mieszkańców, instytucji i z własnej inicjatywy,
 Uczestniczyli 33 razy w charakterze świadków w Sądzie /byli przesłuchiwani przez Policję, Prokuraturę/
w sprawach klientów, w tym dotyczących rodziny i opieki nad dzieckiem,
 Powołali i koordynowali spotkania 10 Zespołów Problemowych z przedstawicielami innych instytucji
w sprawach klientów w celu omówienia działań wspierających dla osób i rodzin korzystających z pomocy
Ośrodka a zagrożonych złożonymi problemami i dysfunkcjami,
 Powołali i uczestniczyli w pracach 83 Zespołów Ekspertów w celu oceny sytuacji wychowawczej rodziny
celem przyznania asystenta rodziny/kontynuacji pracy asystenta z rodziną.
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6 Świadczenia usługowe
Usługi pod kątem realizacji aktywnej polityki społecznej rozumianej jako zbiór usług socjalnych o charakterze
pomocowym i opiekuńczym są szczególnie ważne, bowiem są skierowane są do osób niepełnosprawnych,
przewlekle chorych oraz osób w wieku podeszłym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn są ich
pozbawione i wymagają pomocy innych osób.
W roku 2014 Ośrodek realizował następujące rodzaje usług:
a. usługi opiekuńcze
b. specjalistyczne usługi opiekuńcze – pielęgnacyjne;
c. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
W budżecie na 2014r. przeznaczono na realizację:
a. usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych – pielęgnacyjnych 428 565 zł,
b. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
52 533 zł.
Od stycznia do grudnia 2014r. skorzystało:
a. z usług opiekuńczych 162 osoby,
b. ze specjalistycznych usług opiekuńczych – pielęgnacyjnych 56 osoby,
c. ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 27 osoby.
Łącznie zrealizowano 45 263 godzin usług, w tym :
a. usług opiekuńczych 33 472 godziny,
b. specjalistycznych usług opiekuńczych - pielęgnacyjnych 9 097 godzin,
c. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2 694 godziny.
RODZAJ ŚWIADCZENIA

CENA ZA 1 GODZ. USŁUG

LICZBA OSÓB

LICZBA GODZIN USŁUG

Usługi opiekuńcze

9,95

162

33472

Specjalistyczne usługi opiekuńcze - pielęgnacyjne

10,50

56

9097

Usługi specjalistyczne psychiatryczne

19,50

27

2694
/Źródło: Opracowanie własne OPS/.

Tabela 14 Zestawienie zrealizowanych usług w 2014r.

6.1 Usługi opiekuńcze
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie, która wymaga takiej
pomocy a rodzina, wspólnie nie zamieszkujący 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.
Ośrodek, przyznając usługi opiekuńcze w roku 2014, 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 Uchwały Nr XXXVII/843/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 września
2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu
wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych
gminy.
Cena za faktycznie przepracowaną godzinę usług opiekuńczych w roku 2014 została ustalona w trybie
przeprowadzonych postępowań przetargowych i wynosiła odpowiednio:
a. Usługi opiekuńcze
9,95 zł. za 1 godz. usługi,
b. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – pielęgnacyjne
10,50zł. za 1 godz. usługi,
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Dla utrzymania jakości świadczonych usług w 2014r. prowadzone były przez pracowników socjalnych
w ramach realizowanej pracy socjalnej kontrole usług, które wykonywano z wykorzystaniem „Ankiety kontroli I”
dotyczącej poziomu zadowolenia usługobiorcy z jakości sprawowanych usług oraz „Ankiety kontroli II”, dotyczącej
oceny rzetelności wykonawcy realizowanych usług. Kontroli poddawano rzetelność realizowanych usług
z uwzględnieniem: wymiaru godzin, sprawowanych usług, poprawności zakresu wykonywanych czynności,
rzetelności realizacji usług w zestawieniu z „Kartami Pracy Opiekunek” a także terminowością wnoszenia
odpłatności za wykonane usługi.
W roku 2014 w ramach prowadzonej pracy socjalnej zostało wykonanych 1 610 kontroli usług.
Przeprowadzane przez pracowników socjalnych kontrole usług opiekuńczych, specjalistycznych usług
opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odbywały się
średnio 2 razy w miesiącu i miały na celu zapobieganie powstawaniu nieprawidłowości w realizacji usług lub
niezwłoczne ich eliminowanie. Częste wizyty pracowników socjalnych w miejscach zamieszkania klientów
/szczególnie samotnych lub samotnie gospodarujących/, u których realizowano usługi przyczyniały się także do
wzrostu ich poczucia bezpieczeństwa. Szczególny nacisk położono na konieczność kontroli w 2014r. pod
względem rzetelności wykonywanych zadań przez realizatorów usług oraz terminowości realizowania płatności za
faktycznie wykonane usługi zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka z listopada 2012r. oraz Okólnikiem
z sierpnia 2014r.
Przyznanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osobom o ograniczonej zdolności
do samoobsługi, pozwala na wydłużenie okresu ich pozostawania w miejscu zamieszkania. Brak takiego wsparcia
powodowałby konieczność skierowania tych osób do Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych lub Domów Pomocy
Społecznej. Opóźnienie tego procesu daje szanse zaopiekowanym osobom korzystającym z tej formy pomocy na
szczęśliwe życie w przyjaznym dla nich środowisku lokalnym. Daje się również zauważyć wzrost wrażliwości oraz
czujności sąsiadów na niewłaściwą opiekę ze strony rodziny lub brak opieki. W tym obszarze wykonywanego
zadania Ośrodek dąży do realizacji polityki społecznej opartej na integracji społecznej.

6.2 Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010r. Narodowy program ochrony
zdrowia psychicznego zobowiązuje województwa i powiaty do opracowania własnych programów ochrony zdrowia
psychicznego na lata 2011-2015. W wymiarze lokalnym zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego określa
Warszawski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015, którego celem jest promocja zdrowia
psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, a także zapewnienie osobom z zaburzeniami
psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy,
niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Głównym celem tych działań jest promocja
zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz zapewnienie osobom chorującymi oraz ich
rodzinom lepszego dostępu do opieki zdrowotnej i form wsparcia funkcjonujących w społecznościach lokalnych.
W odniesieniu do powyższego, ważne miejsce zajmuje organizowanie przez Ośrodek specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jako wsparcie lub uzupełnienie procesu leczenia oraz
rehabilitacji społecznej osób chorujących psychicznie.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub
niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Ośrodek, przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku
2014, 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 rozporządzenie Ministra Polityki
Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września
2005 r., Nr 189, poz. 1598, zm. Dz.U. z 2006r., Nr 134, poz. 943)
Cena za faktycznie przepracowaną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w roku 2014 została ustalona w trybie przeprowadzonych postępowań przetargowych i wynosiła
19,50 zł. za 1 godz. usługi
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W 2014 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystało
27 osób. W grupie tej 16 osób miało zdiagnozowaną chorobę psychiczną, 10 osób autyzm oraz 1 osoba
niepełnosprawność intelektualną. Wśród osób chorych psychicznie 11 osób stanowiły kobiety a 5 osób to
mężczyźni. Spośród osób z autyzmem pomocą objęto 1 kobietę oraz 9 mężczyzn. Natomiast niepełnosprawność
intelektualną stwierdzono u 1 kobiety.
Wśród osób z autyzmem pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi udzielono dzieciom do lat 17, przy czym 3 dzieci w wieku do 4 lat, 6 dzieci w przedziale wiekowym
od 5 do 10 lat. W przedziale wiekowym od 11 do 17 lat nie odnotowano osób z autyzmem , natomiast w wieku
powyżej 18 lat odnotowano jedna osobę z autyzmem korzystającą ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

6.2.1 Kompletowanie dokumentacji do DPS
Działanie w kierunku skompletowania dokumentacji celem skierowania osób niepełnosprawnych
zwłaszcza seniorów do domów pomocy społecznej odbywa się wówczas, gdy wsparcie w ramach proponowanych
usług w miejscu zamieszania osoby nie jest już wystarczające np.: z powodu pogarszającego się stanu zdrowia
powodującego konieczność przyznania usług kompleksowych w systemie całodobowym.
W 2014r. było takich przypadków 20 zakończonych się przekazaniem dokumentów do wydania przez
Warszawskie Centrum Pomocy Społecznej, decyzji administracyjnej w sprawie przyznania miejsca w domu
pomocy społecznej. Przy czym 2 sprawy zakończyły się umorzeniem postępowania z powodu rezygnacji osoby
oczekującej na przyznanie miejsca w domu pomocy społecznej lub zgonu. Zaś w 4 sprawach klienci zostali
skierowani do wskazanej wyżej placówki z urzędu na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej w drodze
Postanowienia sądowego, bez zgody osoby.

6.2.2 Pomoc dla osób z chorobą Alzheimera
W roku 2014 w ramach współpracy w realizowaniu usług dla mieszkańców Bemowa z choroba Alzheimera
Ośrodek realizował Porozumienie nr 13/2012 zawarte w dniu 30.05.2012r. z Centrum Alzheimera z siedziba przy
Al. Wilanowskiej 257 w Warszawie w sprawie organizowania specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych
w Dziennym Domu Pomocy. W oparciu o obowiązujące przepisy Ośrodek wydał 2 decyzje administracyjne dla 2
osób będących mieszkańcami dzielnicy Bemowo, uprawniające do korzystania ze specjalistycznych usług
opiekuńczych świadczonych w Dziennym Domu Pomocy przy Centrum Alzheimera Al. Wilanowskiej 257
w Warszawie.

6.3 Działania na rzecz seniorów
Wydłużający się okres starości w życiu człowieka przynosi coraz większe wewnętrzne różnicowanie tego
etapu w życiu człowieka. Zgodnie z założeniami „Programu Warszawa przyjazna Seniorom na lata 2012-2020”
stanowiącego załącznik do uchwały nr LXXII/1870/2013 Rady m. st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2013r., który za
cel strategiczny zakłada aktywizację i integrację seniorów w miejscu zamieszkania oraz instytucjonalnych formach
wsparcia, projekty socjalne skierowane przez Ośrodek do bemowskich seniorów, stanowią w tym obszarze
dopasowaną ofertę pomocową.
W ramach działań na rzecz integracji społecznej seniorów pracownicy socjalni Działu Pomocy Środowiskowej
i Usług przeprowadzili w 2014r. 3 projekty socjalne.

6.3.1 „ Szlakiem Powstania Warszawskiego – integracja seniorów, mieszkańców
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy”
Projekt był skierowany do 50 seniorów w wieku 60+ , które chciały odbyć historyczną podróż po Warszawie
szlakiem powstańczym. Przewidziano zwiedzanie miejsc pamięci tj. pomnik poświęcony 50-tysiącom mieszkańców
Woli zamordowanych przez Niemców podczas Powstania Warszawskiego (Skwer Pamięci u zbiegu ul. Leszno
i Al. Solidarności), Muzeum Powstania Warszawskiego, przejazd na Stare Miasto szlakiem akcji powstańczych,
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przejście na Nowe Miasto, spacer ul. Długą pod pomnik Powstania Warszawskiego, wizytę na Powązkach.
Wspólne uczestnictwo w obchodach 70-tej rocznicy Powstania Warszawskiego przyczyniło się do złożenia hołdu
ofiarom powstania, co dla pokolenia seniorów ma osobiste znaczenie. Projekt ten był również zbieżny z Rządowym
Programem na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 ustanowiony uchwałą nr 237
Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r.; była to również okazja do obcowania z dziedzictwem kultury narodowej.

6.3.2 „Usługi fryzjerskie i kosmetyczne dla seniorów”
Projekt miał na celu umożliwić dostęp do tych usług osobom mającym trudności w samodzielnej organizacji tych
działań z uwagi na ograniczenia zdrowotne ( niemożność skorzystania z usług poza domem) oraz niskie dochody.
Usługi te były odpowiedzią pracowników socjalnych na zgłaszane potrzeby Klientów wykraczające poza zakres
czynności usług opiekuńczych. Od października do grudnia 2014r. skorzystało z nich 20 podopiecznych. Projekt
cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem zwłaszcza ze strony kobiet. Wobec dużego zapotrzebowania osób
niesamodzielnych, samotnych na taką formę wsparcia projekt będzie realizowany także w 2015r.

6.3.3 „Wigilia u osób niepełnosprawnych i seniorów z Bemowa. Integracja społeczna
seniorów i osób niepełnosprawnych”
Projekt był rozszerzoną na osoby niepełnosprawne kontynuacją projektu socjalnego – „ Integracja Seniorów –
Spotkanie Wigilijne Seniorów z Bemowa”, który został zrealizowany w 2013r.
Projekt w 2014r, obejmował 30 osób, które ze względu na samotność oraz stan zdrowia nie mogłyby uczestniczyć
w spotkaniach świątecznych organizowanych przez różne instytucje i organizacje pozarządowe. Osoby biorące
udział w tym projekcie były odwiedzane przez pracowników socjalnych oraz informowane o wizycie przedstawiciela
– realizatora usługi, która miała im dostarczyć potrawy wigilijne do miejsca zamieszkania. W ten sposób głęboko
niesamodzielne osoby mogły poczuć atmosferę świat. Projekt i tym razem spotkał się z bardzo gorącym przyjęciem
uczestników.
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7 Pomoc specjalistyczna
Celem strategicznym świadczonej pomocy specjalistycznej jest zmniejszanie deficytów osób pozostających
w trudnej sytuacji życiowej, wzmacnianie i rozwijanie ich umiejętności społecznych w celu umożliwienia
przezwyciężenia napotykanych trudności, usamodzielnienia się, realizacji ról społecznych a także podniesienia
jakości życia.
Pomoc specjalistyczna w Ośrodku realizowana jest przez zespół pracowników Działu Pomocy
Specjalistycznej: pracowników socjalnych, asystentów rodziny, psychologa i prawnika.
Formami pracy realizowanymi przez specjalistów były: pomoc w kontakcie indywidualnym: wspieranie,
działania o charakterze edukacyjnym, informacyjnym, poradnictwo, interwencje, działania grupowe: o charakterze
edukacyjno-wspierającym, integracyjnym, edukacyjno-warsztatowym, jak również animowanie działań
i współpraca ze środowiskiem lokalnym i innymi partnerami.
Oddziaływania specjalistyczne kierowane były w szczególności do osób i rodzin przeżywających różne
trudności życiowe, kryzysy, osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym: osób bezrobotnych,
rodzin przejawiających trudności opiekuńczo-wychowawcze, rodzin zastępczych.
W roku 2014 w kręgu specjalistycznych oddziaływań Ośrodka było 420 osób

7.1 Pomoc dla osób bezrobotnych
Celem specjalistycznej pracy z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy w roku 2014 była aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, przywrócenie zdolności pełnienia ról społecznych poprzez
aktywność zawodową, powrót na otwarty rynek pracy osób bezrobotnych, poprzez kształtowanie aktywnych postaw
oraz rozwinięcie aktywności w/w osób na rynku pracy, wprowadzenie osób bezrobotnych w „rytm dnia pracy”,
zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
Działania specjalistyczne dla tej grupy osób prowadzone były poprzez:

7.1.1

Klub Aktywizacji Zawodowej

Klub Aktywizacji Zawodowej: – /pomoc indywidualna dla osób bezrobotnych/ działający od poniedziałku do
czwartku w godzinach 8.00-10.00 - zapewniający zgłaszającym się klientom: bezpłatny dostęp do sprzętu
biurowego ułatwiającego kontakt z potencjalnym pracodawcą np. komputery z dostępem do Internetu, telefony,
codzienne ogłoszenia prasowe o poszukiwanych pracownikach, ogłoszenia o prowadzonych przez inne podmioty
projektach i programach aktywizacyjnych, kursach, szkoleniach dla osób bezrobotnych, możliwość nabycia
umiejętności skutecznych metod poszukiwania zatrudnienia.
Taka forma współpracy z klientem realizowana od 2000 roku stale poszerzana i rozwijana o nowe elementy
np.: dostęp do komputerów, Internetu, możliwość skorzystania ze szkoleń, znajduje coraz większe uznanie wśród
poszukujących pracy. Wśród większości uczestników zauważalny jest wzrost gotowości do zmiany własnej sytuacji
poprzez aktywne poszukiwanie zatrudnienia, udział w innych projektach socjalnych w celu nabycia/poszerzenia
umiejętności poszukiwania pracy.
W roku 2014 z usług świadczonych w ramach Klubu Aktywizacji Zawodowej skorzystało 139 osób, zanotowano
3112 wizyt osób poszukujących zatrudnienia.
W ramach dostępu do stanowisk komputerowych zgłaszało się średnio 19 osób dziennie.

7.1.2 Poradnictwo indywidualne
Poradnictwo indywidualne dostosowane do indywidualnych potrzeb osób zgłaszających potrzebę
uczestnictwa w osobistych spotkaniach ze specjalistą ds. bezrobocia. Indywidualne poradnictwo dotyczyło głównie:
pomocy w wyszukiwaniu ofert pracy zamieszczonych w Internecie, tworzeniu i zamieszczaniu własnych ogłoszeń
o poszukiwaniu pracy, nawiązaniu telefonicznego kontaktu z potencjalnym pracodawcą, redagowaniu dokumentów
aplikacyjnych, informowaniu o możliwości wzięcia udziału w projektach współfinansowanych ze środków Unii
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Europejskiej, przekazywaniu informacji działalności fundacji i organizacji pozarządowych zajmujących się
aktywizacją zawodową, umożliwieniu skorzystania z pomocy psychologicznej, umożliwieniu skorzystania z pomocy
prawnej.
W roku sprawozdawczym z poradnictwa indywidualnego skorzystało 135 osób, udzielono łącznie 519
indywidualnych porad.

7.1.3 Prowadzenie wsparcia doradcy zawodowego i pośrednika pracy
W roku 2014 na mocy podpisanego z Ochotniczym Hufcem Pracy Porozumienia, w Ośrodku Pomocy Społecznej
osoby bezrobotne korzystały z porad doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy. Wsparcie dotyczyło pomocy
osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pomocy w wyborze
ścieżki zawodowej najbardziej adekwatnej do możliwości danej osoby.
W 2014 roku odbyło się 6 spotkań z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym, z czego skorzystały 52 osoby

7.1.4 Prace społecznie użyteczne
Jedną z aktywnych form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych realizowaną w roku 2014 były prace
społecznie użyteczne. Jest to oferta skierowana do osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej, organizowana przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
Osoby skierowane do tych prac wykonują odpłatną pracę (aktualnie 8,10 zł za przepracowaną godzinę)
w maksymalnym wymiarze 10 godzin tygodniowo a 40 godzin miesięcznie), we wskazanych placówkach.
W roku 2014 Ośrodek po raz trzeci był organizatorem prac społecznie użytecznych w dzielnicy Bemowo.
Zorganizowano i sfinansowano pracę dla 12 osób, które przepracowały łącznie 1294 godziny. Prace realizowane
były w okresie od kwietnia do października w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”.
W większości osoby bezrobotne, które przystąpiły do pracy przez cały okres ich trwania sumienie
wykonywały powierzone obowiązki (11 osób). Ich praca i zaangażowanie zostały pozytywnie ocenione przez
pracownika nadzorującego zadanie. Zarówno uczestnicy prac społecznie użytecznych jak i podmiot, w którym były
one organizowane potwierdzają zasadność kontynuowania tej formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,
gdyż osoba bezrobotna odzyskuje, bądź nabywa umiejętność „rytmu dnia pracy”, współpracy z innymi osobami
(współpracownikami, przełożonymi), odzyskuje wiarę we własne siły własną sprawczość. Osoby, które
uczestniczyły w pracach społecznie użytecznych przejawiają gotowość podjęcia zatrudnienia, jednak aktualny
rynek pracy nie dysponuje miejscami pracy dla tych osób.

7.1.5 Projekty socjalne
„Z nami łatwiej podejmiesz pracę – Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy”
Projekt adresowany był do osób bezrobotnych, przejawiających deficyty w umiejętnościach wyszukiwania ofert
pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, zaprezentowania się i prowadzenia rozmowy z potencjalnym
pracodawcą. Metody pracy: mini wykład, zajęcia praktyczne.
Głównym celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie dla osób bezrobotnych, poszukujących
pracy, osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, a tym samym, dorowadzenie do usamodzielnienia tych
osób poprzez określenie swoich mocnych i słabych stron, zapoznanie się z prawem pracy, analizą rynku pracy,
poznanie zasad pisania dokumentów aplikacyjnych, poszerzenie wiedzy dotyczącej komunikacji werbalnej, mowy
ciała, przygotowanie uczestników do prezentowania własnych możliwości, umiejętności i wiedzy, poznanie zasad
ułatwiających poszukiwanie pracy, określenie indywidualnych sposobów poszukiwania ofert pracy oraz
przygotowanie do procesu planowania przyszłej ścieżki zawodowej.
Zajęcia odbyły się w 2 edycjach, po 8 spotkań w każdej. W projekcie uczestniczyło łącznie 17 osób. Za najbardziej
przydatne tematy zajęć uczestnicy uznali blok dotyczący rozmowy kwalifikacyjnej oraz tematy dotyczące tzw.
trudnych pytań zadawanych przez osoby rekrutujące potencjalnych pracowników.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że spośród uczestników warsztatów aktywnego poszukiwania
pracy, 6 osób podjęło zatrudnienie.
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„Komputer jako narzędzie w poszukiwaniu pracy – podstawy obsługi komputera”.
Głównym celem projektu było zwiększenie możliwości wyszukania i podjęcia pracy poprzez zdobycie
podstawowych umiejętności obsługi komputera.
Metody pracy: mini wykład, zajęcia praktyczne.
W roku 2014 przeprowadzono 2. edycje zajęć, w których udział wzięło 8 osób, z czego 2 osoby podjęły
zatrudnienie. Podczas realizacji projektu socjalnego pt: „Komputer jako narzędzie w poszukiwaniu pracy - podstawy
obsługi komputera”, uczestnicy zdobyli wiedzę dotyczącą obsługi komputera, pisania dokumentów w programie
Word, poruszania się po Internecie, obsługi poczty e-mail oraz wyszukiwania ofert pracy na stronach internetowych.
Ponadto uczestnicy w/w zajęć otrzymali materiały szkoleniowe opisujące krok po kroku zagadnienia omawiane na
warsztatach.
Na mocy Porozumienia z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej z siedzibą
przy ul. A.Krzywoń 3 w Warszawie oraz Zespołu Szkół nr 46 z siedzibą przy ul. Thommego 1 w Warszawie
w prowadzenie zajęć zaangażowani zostali również wolontariusze, którzy przekazywali wiedzę z zakresu podstaw
obsługi komputera.
Po przeanalizowaniu ankiet ewaluacyjnych oraz rozmów z uczestnikami projektu wynika, iż istnieje
potrzeba dalszej realizacji warsztatów edukacyjnych w zakresie podstaw obsługi komputera, a także zwiększenie
liczby godzin warsztatów pn. „Komputer jako narzędzie w poszukiwaniu pracy - podstawy obsługi komputera”
w celu pogłębienia wiedzy z zakresu podstaw obsługi komputera, zważywszy, że wielu spośród klientów Ośrodka
nie ma w domu komputera, nie ma też bezpłatnego dostępu do tego sprzętu, stąd jest planowana kontynuacja
warsztatów w latach następnych.
„Speak English - zajęcia edukacyjne z j.angielskiego dla osób bezrobotnych z
dzielnicy Bemowo”
Projekt skierowany był głównie do osób pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Celem projektu było umożliwienie rozwoju podstawowych sprawności językowych, zarówno receptywnych
(słuchanie i czytanie), jak i produktywnych (mówienie i pisanie) oraz przygotowanie uczestników do komunikacji
w języku angielskim mającej związek z ich życiem towarzyskim oraz zawodowym, a tym samym, zwiększenie szans
na zatrudnienie osób pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Zajęcia odbyły się w formie 13 spotkań, po 2,5 godziny dziennie, 1 raz w tygodniu Warsztaty zostały
przeprowadzone w formie mini-wykładów, a następnie ćwiczeń.
Zakładano udział 7 osób, jednak ostatecznie udział wzięło 8 osób z czego 3 osoby podjęły zatrudnienie. Warsztat
cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, uczestnicy opanowali podstawowy zasób słów i zwrotów z języka
angielskiego, polepszyli umiejętność komunikacji z innymi ludźmi.
Na potrzeby warsztatowe zostały zakupione pomoce dydaktyczne, natomiast do prowadzenia zajęć: wykłady,
ćwiczenia Ośrodek pozyskał wolontariusza - certyfikowanego specjalistę języka angielskiego.
W roku sprawozdawczym ze specjalistycznego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej skorzystało 139 osób
bezrobotnych, natomiast spośród tej liczby pracę podjęło 36 osób.

7.2 Przeciwdziałanie przemocy domowej
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz. U. nr 180 poz. 1493 ze zm./
w tym zmiana wprowadzona ustawą z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. nr 125 poz.842/ oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13
września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” /Dz. U. Nr 209,
poz. 1245/ nakłada na jednostki organizacyjne pomocy społecznej obowiązek udzielania pomocy osobom
doznającym przemocy w rodzinie.
W ramach realizowanych przez Ośrodek zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w 2014r.dokonano zmian w strukturze organizacyjnej Ośrodka i powołano Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy,
który koordynuje i monitoruje działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz uczestnictwem
w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzielnicy Bemowo m.st.
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Warszawy. Gromadzi informacje na temat sytuacji osób doświadczających przemocy i rodzin, w których występuje
przemoc poprzez przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w celu ustalenia sytuacji tych rodzin,
zajmuje się obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy (w tym: opracowuje dokumentację pracy Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo, opracowuje i monitoruje
spotkania Grup Roboczych, gromadzi dane przekazywane przez grupy Robocze i prowadzi dokumentację
w zakresie procedury Niebieska Karta, integruje i koordynuje działania służb na rzecz pomocy ofiarom przemocy
i przeciwdziałania temu zjawisku, podejmuje działania w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
rozpowszechnia informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym),
opracowuje statystyki oraz sporządza sprawozdania i analizy z zakresu działań dotyczących przeciwdziałania
przemocy w rodzinie realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, sporządza analizy i sprawozdania
dotyczące zakresu pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie.
W roku 2014 w związku z występowaniem przemocy w rodzinie w 19 nowych środowiskach wdrożono
procedurę Niebieskiej Karty, natomiast Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie monitorował 105
środowisk, w których wszczęta została procedura przez wszystkie upoważnione służby.
Ośrodek świadczył w tym zakresie następującą pomoc:

7.2.1 Pomoc w trybie interwencyjnym
Działania w trybie interwencyjnym adresowane były głównie do osób i rodzin doświadczających przemocy
domowej w rodzinie, a także osób uwikłanych w przemoc domową. W większości osobami doświadczającymi
przemocy są kobiety i dzieci z rodzin wieloproblemowych, szczególnie z problemem uzależnienia oraz problemami
opiekuńczo-wychowawczymi. Działania pomocowe kierowane były również do osób starszych, niepełnosprawnych
i osób chorych psychicznie. Zaobserwowano wzrost liczby rodzin w których świadkami przemocy były dzieci.
Pracownicy socjalni w związku z występowaniem przemocy w rodzinie podejmowali interwencję w wyniku,
której wszczęta została procedura „Niebieska Karta” w 19 środowiskach.
Natomiast na mocy Uchwał Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, pracownicy socjalni pracowali w 101 nowo powołanych Grupach Roboczych
w związku z wszczętą procedurą „Niebieska Karta”. W ciągu całego roku pracownicy socjalni uczestniczyli w 418
spotkaniach Grup Roboczych.
Praca socjalna i monitoring funkcjonowania rodzin doświadczających przemocy w roku 2014, były prowadzone
przez pracowników socjalnych w 105 środowiskach w tym w 55 nowych środowiskach, gdzie założona została
„Niebieska Karta”.

7.2.2 Pomoc w kontakcie indywidualnym
Pomoc udzielana była na dwóch poziomach: interwencyjnym i wsparcia psycho-edukacyjnego
i obejmowała: pracę socjalną z osobami uwikłanymi w przemoc domową prowadzącą do rozpoznania sytuacji ofiary
przemocy i postawienia diagnozy specjalistycznej, w tym wsparcie psycho-edukacyjne, poradnictwo socjalne
realizowane dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie nt.: przysługujących praw, możliwości powstrzymania
przemocy w rodzinie oraz poradnictwo w kierunku zapewnienia konsultacji prawnej oraz pomoc psychologiczną.
Z indywidualnego wsparcia specjalistów pracy socjalnej, działań pomocowo-interwencyjnych oraz
monitoringu prowadzonego samodzielnie lub wspólnie z pracownikami socjalnymi, w roku 2013 skorzystało 47
osób.
Specjalistyczna pomoc udzielana w toku indywidualnej pracy z klientem doświadczającym przemocy,
prowadzona była przez dwóch nowo utworzony Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy oraz certyfikowanego
specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przez psychologa. W przypadku działań prowadzonych
przez specjalistów świadczona pomoc miała na celu przerwanie izolacji społecznej i emocjonalnej, dostarczenie
wiedzy na temat problemów związanych z przemocą, pomoc w rozwiązaniu problemu z wykorzystaniem przepisów
prawa, zachęcanie do uczestnictwa w grupie wsparcia i spotkaniach informacyjno-edukacyjnych oraz motywowano
do podjęcia terapii i systematycznego korzystania z pomocy psychologicznej oraz do podejmowania działań
zmierzających do zatrzymania przemocy w rodzinie.
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7.2.3 Pomoc grupowa
Pomoc osobom doświadczającym przemocy Ośrodek realizował m.in. poprzez prowadzenie grupy
psycho-edukacyjnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.
Na lata 2014-2016 przewidziany został do realizacji projekt socjalny „Nowy początek”. Jest to oferta adresowana
do osób, mieszkańców dzielnicy Bemowo, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet doświadczających przemocy
w rodzinie ze strony bliskich a także do osób zagrożonych przemocą w rodzinie, gdzie była, i jest wszczęta
procedura „Niebieskiej Karty”.
Celem niniejszego projektu jest zwiększenie dostępności oraz poszerzenie oferty pomocowej dla osób
doświadczających przemocy w rodzinie, poprzez stworzenie bezpiecznego miejsca, w którym osoby
doświadczające przemocy w rodzinie mają możliwość uzyskania emocjonalnego wsparcia, przedstawienia
bieżących problemów oraz edukacji na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, naukę radzenia sobie
w sytuacjach przemocy, pomoc prawną oraz informacje o służbach i instytucjach zobowiązanych do pomocy
ofiarom przemocy w rodzinie.
W ramach projektu w 2014 roku odbyły się 2 spotkania otwarte w tym jedno spotkanie informacyjnointegracyjne oraz jedno spotkanie edukacyjne z ekspertem: prawnikiem - na temat: „Pomoc prawna z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Spotkanie i wykład w swojej treści były ukierunkowane na dostarczanie
wiedzy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w aspekcie psychologicznym m.in.: o podstawowych
mechanizmach przemocy jej cyklach, trudnych emocjach przeżywanych w związku z doświadczaniem przemocy
ze strony bliskich a także na temat obrazu psychologicznego sprawcy przemocy. W aspekcie prawnym, m.in.: była
mowa o nowych uregulowań prawnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Z pomocy w formie grupowej skorzystało w ciągu całego roku łącznie 13 osób. Odbyło się łącznie 2 spotkania
Grupy Wsparcia.

7.3 Pomoc dla osób z problemem uzależnienia
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /t.j. D.U. 2015r., poz. 163 ze zm./,./, ustawa z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /t.j.: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz.
1231 ze zm./ oraz akty prawa miejscowego nakładają na gminę i działające w niej jednostki organizacyjne pomocy
społecznej obowiązek opracowania i realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych,
których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
W 2014r. w kręgu zainteresowania Ośrodka pozostawało 118 środowisk, w których występowały problem
uzależnienia od środków psychoaktywnych, w tym dla 100 środowisk jako powód udzielenia pomocy /na podstawie
wywiadów środowiskowych/ wskazano alkoholizm lub narkomanię.
Ponadto w 2014r. Ośrodek zaopiniował 79 wniosków w związku z toczącym się postępowaniem
o poddanie leczeniu odwykowemu, prowadzonym przez Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /wnioski dotyczyły osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu
powodują rozkład pożycia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie
zakłócają spokój lub porządek publiczny.
W ramach realizowanych przez Ośrodek zadań na rzecz osób i rodzin doświadczających problemów
wynikających z uzależnienia od środków psychoaktywnych realizowana była pogłębiona praca socjalna w formie
pomocy specjalistycznej.
W 2014r. pomocą specjalistyczną objętych było 94 środowiska z powodu problemu alkoholowego, zaś 24
z powodu problemu narkotykowego.
Realizowano również działania interwencyjno-pomocowe, które miały na celu udzielenia wszechstronnej
pomocy skierowanej do osób/rodzin uwikłanych w problem uzależnienia przede wszystkim osób „słabszych” tj.
małoletnich, osób starszych niepełnosprawnych.
W 2014r. przeprowadzonych było 55 interwencji kryzysowych w 38 środowiskach. Przeprowadzane
interwencje dot. podejrzenia zaniedbywania małoletnich, sytuacji zaniedbywania osób starszych, trudnych sytuacji
zdrowotnych osób borykających się z problemem uzależnienia, zakłócania spokoju publicznego przez osoby
nadużywające alkoholu, pogorszenia stanu zdrowia w wyniku zespołu abstynenckiego.

32 | S t r o n a

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy za 2014 rok

7.4 Pomoc w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej
Przesłanki do ubiegania się przez rodziny o świadczenia z pomocy społecznej określone są w ustawie
o pomocy społecznej jako bezradność w sprawach opiekuńczo -wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa
domowego, natomiast zapisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, określają zasady i formy
wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rozdzielając
jednocześnie kompetencje gminy i powiatu w tym zakresie poprzez nałożenie obowiązku organizowania
i prowadzenia pieczy zastępczej powiatowi, natomiast gminie (tutaj Ośrodkowi Pomocy Społecznej) jako zadanie
własne przypisana jest praca z rodziną biologiczną dziecka tak w obszarze przeciwdziałania oddzielenia dziecka
od rodziny jak też działania zmierzające do jak najszybszego powrotu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.
Pomoc rodzinie, szczególnie rodzinie przejawiającej trudności opiekuńczo-wychowawcze należy od wielu lat do
priorytetowych zadań Ośrodka.
Należy zaznaczyć, że u większości rodzin pozostających w kręgu oddziaływań Ośrodka, definiowane są
poza bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, również
inne przyczyny delegujące te rodziny do otrzymania pomocy ze strony instytucji pomocy społecznej. Rodziny
z bezradnością opiekuńczo-wychowawczą bardzo często są rodzinami wieloproblemowymi, z różnorodnymi,
często sprzężonymi ze sobą konsekwencjami zaistniałych sytuacji, a bezradność jest już skutkiem doświadczania
mnogości problemów przez rodzinę. Wymienić tutaj należy: ubóstwo, bezrobocie, przemoc w rodzinie,
nadużywanie alkoholu czy wielodzietność, stąd podane poniżej dane liczbowe nie sumują się do ogólnej liczby
rodzin objętych wsparciem, gdyż w jednej rodzinie definiowano różnorakie problemy i prowadzona była praca
w jednym lub wielu obszarach problemowych.
W roku 2014 ze specjalistycznego wsparcia rodziny skorzystało 131 rodzin. Spośród tych rodzin
specjalistycznym poradnictwem rodzinnym objęto 123 rodziny (w tym 18 rodzin zastępczych), ze wsparcia
asystenta rodziny skorzystało 53 rodziny (w tym 28 rodzin w ramach projektu EFS).
Ponadto zrealizowano 5 projektów socjalnych: w tym jeden o charakterze edukacyjno-warsztatowym (2
bloki tematyczne) ukierunkowany na dostarczenie uczestnikom wiedzy niezbędnej do podniesienia kompetencji
opiekuńczo-wychowawczych z możliwością „przerobienia” w bezpiecznych warunkach trudnych sytuacji
rodzinnych (np. trudności w komunikacji, stawiania granic, stosowania nagród i kar). Cztery projekty socjalne to
grupowe oddziaływania o charakterze edukacyjno-integracyjnym. Prowadzone działania miały na celu integrację
środowisk rodzinnych, nabywanie umiejętności wspólnego, rodzinnego spędzania czasu wolnego, nabycie
umiejętności dostrzegania podstawowych reguł nawiązywania kontaktu, wzajemnych relacji i potrzeb oraz
zacieśniania więzi rodzinnych i społecznych. Zorganizowano wycieczki, pikniki rodzinne, dla rodzin z problemami
opiekuńczo – wychowawczymi, w tym dla rodzin objętych asystą. W dalszej części sprawozdania zostały one
opisane szczegółowo.

7.4.1 Wsparcie asystenta rodziny
Asysta rodzinna wprowadzona do katalogu świadczeń realizowanych przez gminy ustawą o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej jest formą wspierania rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej,
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Asystent prowadzi bezpośrednią
pracę z rodziną w środowisku jej życia, służąc wsparciem w wypełnianiu codziennych zadań i obowiązków.
Asystent rodziny pracuje z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem. Motywuje wszystkich jej
członków do aktywnego współdziałania w realizacji wspólnie stworzonego planu pracy na rzecz poprawy sytuacji
życiowej rodziny. Asystent wspomaga rodzinę w podnoszeniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych,
prowadzeniu gospodarstwa domowego, zarządzaniu budżetem, zdobywaniu kwalifikacji zawodowych,
w znalezieniu pracy, a także dopełnianiu spraw urzędowych. Praca asystenta jest procesem długofalowym,
zmierzającym do usamodzielnienia rodziny.
W roku sprawozdawczym w Ośrodku Pomocy Społecznej praca asystentów rodziny realizowana była na
dwóch poziomach:
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1. asystentów rodziny zatrudnionych w systemie zadaniowym ze środków finansowych Ośrodka
i dofinansowania resortowego,
2. asystentów rodziny zatrudnionych na umowę zlecenie w ramach realizowanych projektów EFS.
W roku sprawozdawczym łącznie ze wsparcia asystenta rodziny skorzystały 53 rodziny, na dzień 31.12.2014r.
praca asystentów kontynuowana była z 14 rodzinami.

7.4.2 Asysta rodzinna w ramach środków OPS
W roku 2014 w Ośrodku w zadaniowym systemie pracy zatrudnionych było 2 asystentów rodziny
(w ramach 2 etatów). Asystą objętych było 25 rodzin (z czego rodzin niepełnych 16, rodzin pełnych 5, konkubinatów
4). Na dzień 31.12.2014r. kontynuowano pracę z 14 rodzinami. Zakończona została praca z 1 rodziną ze względu
na osiągnięcie celów, z 6 rodzinami z uwagi na brak współpracy, a z 4 rodzinami z uwagi na zmianę miejsca
zamieszkania.
Zobowiązanie do współpracy z asystentem rodziny Sąd nałożył na 3 rodziny.
Wśród rodzin objętych asystą rodzinną znajdowało się 2 rodziny, których dzieci przebywały
w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Prowadzona praca z tymi rodzinami miała celu umożliwienie powrotu dzieci
do domu rodzinnego oraz podtrzymanie więzi między dziećmi a rodzicami.
Rodziny kierowane do objęcia wsparciem asystenta rodziny, to rodziny wycofane społecznie, o dosyć
dużych problemach komunikacyjnych, z problemami w nawiązywaniu kontaktów społecznych, o dużych deficytach
umiejętności wychowawczych, z brakami w zakresie organizacji życia rodzinnego, organizacji czasu wolnego
dzieci, z deficytami w sferach prowadzenia gospodarstwa domowego
Mimo bardzo dużego zaangażowania w pracę na rzecz rodzin asystentów rodziny, należy zaznaczyć, że
nie we wszystkich rodzinach zostały osiągnięte zakładane cele. Praca z rodziną, szczególnie o znacznych
deficytach wymaga dużego nakładu pracy w dłuższym okresie czasu, jest to bowiem proces, nadto obserwowalny
był brak współpracy ze strony rodziców, sytuacja ta dotyczyła 6 rodzin.
Mimo pojawiających się trudności w pracy, u wielu rodzin zauważalny jest już efekt prowadzonych działań,
a zakładane cele zostały osiągnięte. W wielu przypadkach na różnych płaszczyznach udało się osiągnąć zakładane
cele jednak w większości rodzin niezbędna jest dalsza praca w formie wsparcia asystenta rodziny.
Dodatkowo w 2014r ze środków unijnych przeznaczonych na realizację Projektów współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego do 30.06.2014r. kontynuowana była praca 4 asystentów rodziny,
zapoczątkowana w roku 2013. W ramach EFS asystą rodzinną objętych było 28 rodzin. Efekty pracy zostały
opisane w dalszej części sprawozdani.
Bardzo ważnym elementem pracy na przecz funkcjonowania rodzin jest przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu, w tym integracja rodzin ze środowiskiem lokalnym. Działania o charakterze grupowym wydają się
być najlepszą formą pracy z rodzinami w kierunku przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i izolacji społecznej.
Działania grupowe Ośrodek realizował w oparciu o projekty socjalne, stąd w roku 2014 rodziny objęte asystą były
współuczestnikami 3 projektów socjalnych: „Ku lepszemu dzieciństwu – edycja 2014” „Budujemy więzi”; „Palcem
po mapie – Aktywnie spędzamy czas”.

7.4.3 Specjalistyczna pomoc interwencyjna i wspierająca dla rodzin
Rodzinom które przeżywają kryzys, nie radzą sobie w procesie wychowania dzieci, przejawiają problemy
opiekuńczo-wychowawcze Ośrodek udzielał specjalistycznej pomocy w kontakcie indywidualnym, dostosowanym
do specyficznych, indywidualnych potrzeb odbiorców.
Wśród zdefiniowanych problemów w rodzinach pozostających w roku 2014 w kręgu oddziaływań specjalistycznych
jako dominujące były:
W obszarze spraw opiekuńczo-wychowawczych:
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Zaburzenia komunikacji przejawiające się brakiem jasnych, czytelnych komunikatów niedostosowanych
do wieku i poziomu intelektualnego członków rodziny, agresywne, głośne rozmowy, wydawanie poleceń
(brak dialogu) - 55 rodzin,
 Brak wzorców – dziedziczenie negatywnego stylu życia, brak pozytywnych przykładów, trudności
adaptacyjne - 48 rodzin,
 Brak autorytetów - niedojrzałość emocjonalna członków rodziny w tym rodziców (obserwowano że to
dziecko „rządzi” w rodzinie) - 39 rodzin,
 Brak właściwych metod wychowawczych – brak konsekwencji w postępowaniu rodziców, brak lub
niewłaściwy system kar i nagród, brak prawidłowej stymulacji – 51 rodzin,
 Niedostateczne (lub też brak) zainteresowania potrzebami rozwojowymi dziecka - niedostateczna dbałość
o zdrowie dziecka, rozwój emocjonalny i intelektualny, brak umiejętności organizowania czasu wolnego
dziecka, brak umiejętności i potrzeby wspólnie spędzania czasu wolnego - 52 rodziny,
 Niewłaściwy (lub brak) podział obowiązków wśród domowników - 41 rodzin.
W obszarze prowadzenia gospodarstwa domowego:
 Nieumiejętność gospodarowania budżetem i zaburzona hierarchia potrzeb - 44 rodziny,
 Brak umiejętności organizowania domowej przestrzeni – brak miejsca do nauki, zabawy a nawet snu dla
dziecka - 32 rodziny,
 Nieumiejętność utrzymania czystości w domu - 29 rodzin,
 Nieumiejętność przygotowania pełnowartościowych i ekonomicznych posiłków dostosowanych do wieku
i potrzeb dzieci - 27 rodzin,.
W obszarze funkcjonowania społecznego (w środowisku lokalnym i zawodowym)
 Brak umiejętności załatwiania spraw urzędowych - 29 rodzin,
 Brak umiejętności korzystania z zasobów lokalnych a także przysługujących praw i uprawnień - 40 rodzin,
 Brak zatrudnienia - 41 rodzin,
W roku sprawozdawczym specjalistyczną pracę na rzecz rodzin, ze zdefiniowanymi w toku specjalistycznej
diagnozy środowisk problemami, realizowali pracownicy socjalni oraz asystenci rodzin prowadząc działania,
wzmacniające, edukacyjne, naprawcze a także interwencyjne ukierunkowane na pomoc w zakresie wzmocnienia,
rozwinięcia lub wręcz nabycia przez rodziców umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, poprawy
funkcjonowania rodziny, a także natychmiastowego zabezpieczenia interesów dziecka. Praca z rodzinami była
realizowana w kontekście indywidualnym i grupowym.
Praca z indywidualnym klientem/rodziną obejmowała:
 Działania wychowawcze – ukierunkowana na dostarczenie wiedzy niezbędnej do podniesienia
kompetencji, kształtowania umiejętności w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, stosowanych metod
wychowawczych. Wzmocnienie lub nabycie przez rodziców prawidłowych umiejętności prowadzenia
gospodarstwa domowego i gospodarowania budżetem domowym 60 rodzin w tym, 25 rodzin objętych
asystą.
 Wzmocnienie lub nabycie prawidłowych umiejętności funkcjonowania społecznego – praca
ukierunkowana na wzmocnienie lub nabycie prawidłowych umiejętności komunikacji interpersonalnej,
korzystania z własnych możliwości i uprawnień, korzystania z zasobów środowiska lokalnego, załatwiania
spraw urzędowych 40 rodzin w tym, 25 rodzin objętych asystą).
 Pomoc w uzyskaniu innego poradnictwa specjalistycznego. Pracownicy dokładali należytych starań
w dotarciu klientów do specjalistów, których nie mógł zaoferować Ośrodek (mediatorzy, służba zdrowia,
inni) 12 rodzin, w tym 6 rodzin objętych asystą.


7.4.4 Programu Dobry Rodzic – Dobry Start
Poza działaniami interwencyjnymi, naprawczymi, edukacyjnymi i wzmacniającymi Ośrodek realizował
działania profilaktycznie w oparciu o „Program Dobry Rodzic. Dobry Start”. W roku 2013 Dzielnica Bemowo
przystąpiła do realizacji powyższego Programu w ramach Lokalnego Systemu Profilaktyki Krzywdzenia Małych
Dzieci wdrażanego w Mieście Stołecznym Warszawie od 2007 roku, którego autorem jest Fundacja Dzieci Niczyje.
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Celem Programu Dobry Rodzic – Dobry Start jest zapobieganie krzywdzeniu małych dzieci poprzez
wsparcie ich rodziców/opiekunów w wychowywaniu bez przemocy, a ponadto edukacja w zakresie zwiększania
kompetencji opiekuńczo – wychowawczych rodziców/opiekunów.
Odbiorcami Programu są rodziny z dziećmi w wieku 0 – 3 lata, a założeniem Programu jest przekazanie
wszystkim rodzicom małych dzieci pakietów edukacyjnych Dobrego Rodzica, w których znaleźć można cenne
informacje na temat pielęgnacji dziecka, ochrony przed urazami, a także na temat wyznaczania granic oraz
wspólnego spędzania czasu z dzieckiem.
W ramach Programu Dobry Rodzic – Dobry Start na Bemowie, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy
Bemowo m.st. Warszawy oferuje poradnictwo rodzinne i specjalistyczne; poradnictwo psychologiczne; wykłady i
warsztaty edukacyjne; edukację w zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego z małym dzieckiem; interwencję
kryzysową; diagnozę sytuacji rodzinnej z uwzględnieniem czynników ryzyka krzywdzenia dzieci, w oparciu o
ankietę diagnostyczną; spotkania okolicznościowe.
W roku 2014 na terenie dzielnicy Bemowo 590 rodzin zostało objętych Programem Dobry Rodzic – Dobry
Start, z czego 40 rodzin przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Pozostałe rodziny
zostały objęte Programem przez żłobki oraz służbę zdrowia. W rodzinach, objętych Programem przez Ośrodek,
pracownicy socjalni, prócz przekazania Pakietu Dobrego Rodzica, zawierającego szereg broszur informujących o
prawidłowej opiece i pielęgnacji dziecka oraz ulotek wskazujących na prawidłowe postawy rodzicielskie, zebrali
dane niezbędne do wypełnienia Ankiety diagnozującej czynniki ryzyka w poszczególnych rodzinach.
W ramach dodatkowych działań zorganizowano spotkania edukacyjne dla rodziców małych dzieci, a także
szkolenie interdyscyplinarne dla służb zaangażowanych w realizację Programu Dobry Rodzic – Dobry Start na
terenie dzielnicy Bemowo.
Udział w spotkaniach edukacyjnych dał rodzicom małych dzieci możliwość podniesienia umiejętności w
zakresie wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczej wobec dzieci oraz pogłębienia wiedzy na temat
prawidłowego żywienia dzieci.
Natomiast uczestnicy szkolenia interdyscyplinarnego (przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej,
Urzędu Dzielnicy, Zespołu Żłobków oraz ZOZ Bemowo-Włochy) mogli podnieść swoje kompetencje w zakresie
identyfikowania czynników ryzyka krzywdzenia małego dziecka. Uczestnicy zapoznali się ponadto z rolami
i zadaniami poszczególnych służb, a ponadto mieli możliwość wymiany doświadczeń.

7.4.5 Wsparcie dla rodzin zastępczych
Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do
udzielania wsparcia i pomocy rodzinom zastępczym zobowiązany jest powiat, w Warszawie zadanie to realizuje
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. Ośrodek przez wiele lat prowadził pomoc wspierająco-integracyjną dla
rodzin zastępczych i w roku 2014 działania te były kontynuowane. W roku 2014 ze wsparcia Ośrodka skorzystało
18 rodzin
Pośród rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie dzielnicy Bemowo, rolę rodziców zastępczych pełnią
głównie dziadkowie a szczególnie samotne babcie - najczęściej w wieku emerytalnym. Pełnienie funkcji rodziny
zastępczej, jest zadaniem zarówno ważnym jak i niezwykle trudnym. Sytuacja ekonomiczna rodzin zastępczych
jest dość trudna. Najczęściej podstawowym źródłem dochodu rodziny jest emerytura oraz środki finansowe dla
dzieci przebywające w pieczy zastępczej, wypłacane z WCPR. Rodziny zastępcze swoim dochodem przekraczają
ustawowe kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń finansowych z pomocy społecznej, jednak dochody
rodzin zastępczych można określić na poziomie średnim i nie pozwalają one na zabezpieczanie potrzeb wyższego
rzędu. Dosyć niski poziom materialny części rodzin zastępczych jest przyczyną izolacji środowiskowej,
ograniczania kontaktów koleżeńskich i z krewnymi, rezygnacji z konsumpcji droższej żywności, zakupu odzieży,
niemal całkowitego ograniczenia wydatków na kulturę, wypoczynek i rekreację. Dominującym środkiem przekazu
kulturalnego jest radio i telewizja.
Działania Ośrodka skierowane do rodzin zastępczych obejmowały wsparcie środowiskowe: organizowano
lub prowadzono poradnictwo specjalistyczne w tym rodzinne, prawne i psychologiczne, otrzymanie pomocy
rzeczowej z organizacji pozarządowych, organizację pomocy wolontarystycznej w nauce dla dzieci
W roku sprawozdawczym rodziny zastępcze uczestniczyły w prowadzonych przez Ośrodek działaniach o
charakterze integracyjnym i edukacyjnym realizowanych w oparciu o projekty socjalne: „Palcem po mapie –
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Aktywnie spędzamy czas”, „Piknik Rodzinny dla Rodzin Zastępczych 2014”, „Kino – bawi, uczy, integruje” Rodziny
zastępcze uczestniczyły także w zabawie Mikołajkowej organizowanej we współpracy z Dyrekcją Aresztu
Śledczego Warszawa – Białołęka.

7.5 Projekty socjalne skierowane do rodzin
Poza działaniami skierowanymi indywidualnie do konkretnej rodziny, Ośrodek realizował także pomoc
grupową dla rodzin. Pomoc ta prowadzona była w oparciu o projekty socjalne.

7.5.1 Projekt „Ku lepszemu rodzicielstwu – edycja 2014”
Grupowe zajęcia edukacyjne dla rodziców z terenu dzielnicy Bemowo, szczególnie klientów Ośrodka
Pomocy Społecznej w tym rodzin objętych asystą, w których uczestnicy mogli uzyskać wiedzę z zakresu
sprawowania prawidłowej opieki nad dzieckiem, wychowania bez stosowania kar cielesnych ("klapsa") oraz
konsekwencji stosowania kar cielesnych. Zadanie realizowano we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje.
Projekt podzielono na dwa bloki. Pierwszy odbył się w maju 2014r. i obejmował spotkanie edukacyjne dla
rodziców małych dzieci pn. „Niejadek – o diecie małego dziecka”. W spotkaniu wzięło udział 6 osób. Drugi blok
został zrealizowany w ramach dwóch spotkań edukacyjno – warsztatowych pn. „Bez klapsa – czyli jak z miłością
i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”. Spotkania zorganizowane zostały w systemie weekendowym na
przełomie września i października 2014r. W warsztatach wzięło udział 10 osób, wszyscy uczestnicy otrzymali
pakiety materiałów edukacyjnych, na temat prawidłowej komunikacji z dzieckiem. Uczestnicy aktywnie uczestniczyli
w zajęciach, dzieląc się swoimi doświadczeniami, uwagami i przemyśleniami, zwiększając tym samym swoje
kompetencje wychowawcze.
Z obserwacji osób prowadzących spotkania, rozmów przeprowadzonych z uczestnikami ponadto na
podstawie analizy ankiet ewaluacyjnych należy uznać, że warsztaty spotkały się z bardzo dobrym odbiorem.
Ewaluacja projektu uzasadnia podejmowanie dalszych działań edukacyjno-warsztatowych dla rodziców małych
dzieci w zakresie podnoszenia umiejętności opiekuńczo – wychowawczych.

7.5.2 Projekt socjalny „Budujemy więzi”
Projekt o charakterze integracyjno-edukacyjnym zrealizowany został w czerwcu 2014 roku na terenie
Uroczysko Las Bemowo. Projekt adresowany był do rodzin borykających się z problemami opiekuńczowychowawczymi w tym rodzin objętych asystą. Do udziału w imprezie zaproszono 13 rodzin przejawiających
trudności opiekuńczo - wychowawcze (42 osoby, w tym 26 dzieci). Wszystkie rodziny zadeklarowały udział
w spotkaniu, jednak z różnych powodów osobistych ostatecznie w pikniku wzięło udział 6 rodzin (25 osób, w tym
16 dzieci).
Przedsięwzięcie zostało zorganizowane we współpracy z przedstawicielami Lasów Miejskich
w Warszawie, z siedzibą przy ul. Grochowskiej 178/184. Przygotowane atrakcje gry, konkursy i zabawy angażujące
wszystkich uczestników (dzieci i rodziców) dały możliwość wspólnie i czynnie spędzenia czasu wolnego.
Organizatorzy zadbali zarówno o poczęstunek dla uczestników (napoje i pieczone na ognisku kiełbaski), a także
nagradzano zwycięzców konkursów i gier zespołowych.
Zaproszone rodziny przejawiają trudności w przełamywaniu własnych barier oraz zahamowania i trudności
w komunikacji interpersonalnej, uzależniają uczestnictwo w projektach od różnych czynników, często są to
zachowania ucieczkowe, stąd podkreślenia wymaga fakt, że rodziny uczestniczące w imprezie piknikowej
zintegrowały się, zaobserwowano większą troskę o dzieci, poprawę komunikowania się z dziećmi i między sobą.

7.5.3 Projekt socjalny „Palcem po mapie - Aktywnie spędzamy czas”
Projekt o charakterze integracyjno – edukacyjnym: wycieczka autokarowa Piknik Na Ranczo w Dolinie
w okolicach Mszczonowa - zrealizowano w dniu 7 lipca 2014 roku. Odbiorcami projektu były rodziny przeżywające
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy
Społecznej, w tym rodziny objęte asystą rodzinną oraz rodziny zastępcze. Założeniem było, że w projekcie weźmie
udział 50 osób.
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Ostatecznie w projekcie wzięło udział 17 rodzin (46 osób, w tym 26 dzieci) oraz 4 pracowników tut. Ośrodka. Wśród
wszystkich uczestników 3 rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny (11 osób, w tym 8 dzieci), 4 rodziny
zastępcze (11 osób, w tym 6 dzieci), natomiast 10 rodzin (21 osób, w tym 12 dzieci) przejawiających trudności
opiekuńczo – wychowawcze, objęte wsparciem Działu Pomocy Specjalistycznej tut. Ośrodka.
Należy podkreślić, że w rodzinach które od co najmniej 1-2 lat pozostają w kręgu oddziaływań Ośrodka
zaobserwowano poprawę relacji w rodzinach. Zwrócono uwagę na obycie tych rodzin, umiejętność
podporządkowania się określonym ramom i zasadom panującym w grupie. Ponadto zauważono nabycie przez
rodziny umiejętności poprawnego komunikowania się z dziećmi. Jednocześnie u „nowych” rodzin widoczne są duże
deficyty w powyższych obszarach i rodziny te wymagają większego nakładu pracy.
.

7.5.4 Projekt socjalny: „Piknik Rodzinny dla Rodzin Zastępczych 2014”
Projekt o charakterze integracyjno-edukacyjnym adresowany był do rodzin zastępczych zamieszkałych na
terenie dzielnicy Bemowo. Przygotowano zabawy i konkursy dla wszystkich uczestników spotkania. Założeniem
organizatorów było aby w zabawie uczestniczyły całe rodziny. Zapewniono ciekawe atrakcje m.in. festiwal baniek
mydlanych, konkurs tańca, mecz piłki nożnej, rozwiązywanie rebusów. Za udział w poszczególnych konkursach
i grach zespołowych przewidziano nagrody (indywidualne i rodzinne).
Zadbano również o poczęstunek w formie pieczonej przy ognisku kiełbasy. Moc radości dzieciakom
sprawiły słodkości w postaci cukierków i ciastek. Rodziny miały też okazję do wspólnych rozmów i wymiany
doświadczeń.
Do udziału w imprezie zaproszono 15 rodzin zastępczych (40 osób w tym 24 dzieci), z różnych powodów
część rodzin nie dotarła na spotkanie i ostatecznie w pikniku wzięły udział 4 rodziny zastępcze (9 osób, w tym
5 dzieci pozostających w pieczy zastępczej).
Wskazać należy na fakt, że celem zorganizowanej imprezy było nabycie/poszerzenie umiejętności
aktywnego i rodzinnego spędzania czasu wolnego, nabycie umiejętności współpracy i współzawodnictwa a także
integracja środowisk (wskazanie na korzyści wynikające ze wspólnego spędzania czasu wolnego), albowiem ma
to bardzo duży wpływ na poprawę funkcjonowania rodziny (poprawa komunikacji między członkami rodziny,
poznanie własnych możliwości lub ograniczeń, nabycie rozpoznawania własnych potrzeb i potrzeb pozostałych
członków rodziny). Zakładany cel nie został w pełni osiągnięty – nie wszystkie wytypowane do projektu rodziny
uczestniczyły w przedsięwzięciu, natomiast w pozostałej części cel został osiągnięty: rodziny aktywnie spędziły
czas, zintegrowały się, zauważalna jest poprawa komunikacji w rodzinach i umiejętność współpracy grupowej.

7.5.5 Projekt socjalny: „Kino – bawi, uczy, integruje”
Projekt został zrealizowany w dniu 29 listopada 2014 r. Głównym celem projektu była integracja
środowiska rodzin zastępczych objętych wsparciem OPS oraz nabywanie i utrwalanie umiejętności kreatywnego
i rodzinnego spędzania czasu wolnego.
Ograniczone możliwości materialno-bytowe rodzin zastępczych a także brak nawyków wspólnego,
edukacyjnego spędzania czasu wolnego, powoduje, że większość dzieci w rodzinach zastępczych objętych
wsparciem Ośrodka, odczuwa swe położenie jako gorsze na tle dzieci w rodzinach biologicznych co skutkuje
unikaniem kontaktów społecznych.
Do udziału w imprezie zaproszono 9 rodzin zastępczych (23 osoby w tym 14 dzieci). W projekcie wzięło
udział 100% zaproszonych rodzin zastępczych i dzieci pozostających w pieczy zastępczej.
W roku 2014 w ramach współpracy z Oddziałem Zewnętrznym Warszawa Bemowo przy Areszcie
Śledczym Warszawa Białołęka, Ośrodek Pomocy Społecznej został zaproszony do współorganizowania zabawy
mikołajkowej pn.: „Mikołajki bez granic 2014” dla dzieci i ich rodzin zamieszkałych na terenie dzielnicy Bemowo.
Ze strony Ośrodka uczestniczyło w imprezie 46 osób (w tym 2 pracowników Ośrodka), w tym 30 dzieci.
Atrakcją Zabawy Mikołajkowej był aktywny udział dzieci w konkursach oraz upominki od Św. Mikołaja dla
wszystkich dzieci na zakończenie imprezy.
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Na podstawie prowadzonej przez pracowników obserwacji środowisk rodzinnych podczas realizacji
projektów skierowanych do rodzin, na przełomie ostatnich lat zauważalna jest poprawa relacji w rodzinach, które
są objęte wsparciem Ośrodka, w tym uczestniczą w realizowanych projektach. Zwrócono ponadto uwagę na obycie
rodzin, umiejętność podporządkowania się określonym ramom i zasadom panującym w grupie. Ponadto
zauważono nabycie przez rodziny umiejętności poprawnego komunikowania się z dziećmi.
Biorąc pod uwagę powyższe wskazać należy na istotę organizowania tego typu przedsięwzięć, które
wpływają pozytywnie na zmianę postaw klientów tut. Ośrodka.
Ewaluacja zrealizowanych projektów w roku 2014 pokazuje, że zrealizowano zakładane cele. Uczestnicy
prócz wartości integracyjnej pozyskali podczas spotkań wiedzę z zakresu prawidłowego wychowania dziecka,
w tym wiedzy z zakresu przeciwdziałania przemocy, podnieśli swoje umiejętności w komunikacji.

7.6 Poradnictwo specjalistyczne
Poradnictwo specjalistyczne skierowane jest zarówno do osób samotnych jak i członków rodzin, mierzących
się z trudnościami w różnych sferach swojego życia – m.in. w obszarze relacji rodzinnych, pełnienia ról, a także
przeżywających sytuacje kryzysowe.
Poradnictwo specjalistyczne świadczone jest z zachowaniem zasady poufności, w atmosferze
bezpieczeństwa i akceptacji. Mając na uwadze dostępność proponowanej pomocy, dyżury prawnika w Ośrodku
zostały ustalone w godzinach popołudniowych.
Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne świadczone było
osobom i rodzinom bez względu na dochód. Tak jak w latach ubiegłych, w roku 2014 specjalistycznego poradnictwa
udzielali specjaliści zatrudnieni w Dziale Pomocy Specjalistycznej oraz prawnik i psycholog.

7.6.1 Poradnictwo rodzinne
Ze specjalistycznego poradnictwa rodzinnego skorzystało 103 osoby udzielono 814 porad. Poradnictwo
udzielane przez specjalistów w tym asystentów rodziny i pracowników socjalnych obejmowało szeroko rozumiane
problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych.

7.6.2 Poradnictwo prawne
Z pomocy prawnika skorzystało 93 osoby udzielono 105 porad. Zakres udzielanego przez prawnika
poradnictwa dotyczył prawa rodzinnego i opiekuńczego, kwestii dotyczących zabezpieczenia społecznego /sprawy
rent, emerytur, orzecznictwa ds. niepełnosprawności, zabezpieczenia alimentacyjnego/, ochrony praw lokatorów,
pomocy w sporządzaniu pism procesowych, oraz wsparcia w toczących się postępowaniach.

7.6.3 Poradnictwo psychologiczne
Poradnictwo udzielane było przez psychologa w zakresie problemów natury psychologicznej wynikające
z doświadczania przemocy bądź związane z długotrwałym bezrobociem, trudności z podejmowaniem życiowych
decyzji, problemy w relacjach z najbliższymi członkami rodziny, kryzysy życiowe, kłopoty wychowawcze,
dezadaptacyjne zachowania związane z zaburzeniami psychiatrycznymi, lęki, zaburzenia nastroju.
W 2014r. z usług konsultanta psychologa skorzystało 89 osób. W tym dla 55 osób był to pierwszy kontakt
z psychologiem w Ośrodku a pozostałe osoby korzystały we wcześniejszym okresie tj. w latach 2011 - 2013r
z pomocy psychologicznej. Łącznie w roku 2014 zostało przeprowadzonych 512 sesji w formie konsultacji,
poradnictwa bądź wsparcia psychologicznego, w tym 22 konsultacje miały charakter jednorazowy, a pozostałe
kontakty z psychologiem odbywały się w formie kilku, kilkunastu spotkań. (Psycholog uczestniczył także w 13
spotkaniach grup roboczych dot. 9 rodzin) w związku z prowadzeniem procedury Niebieska Karta.
Należy podkreślić, że w trakcie kolejnych spotkań z klientami, można było zaobserwować polepszenie ich
funkcjonowania w problemowych, zgłaszanych obszarach bądź osoby te uzyskiwały bardziej adekwatny obraz
sposobu swojego doświadczania trudnych dla nich sytuacji.
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8 Działalność Ośrodków Wsparcia
8.1 Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych
Celem działania Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych jest rehabilitacja
społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprawa jakości
życia, rewalidacja i edukacja tych osób oraz stwarzanie szansy na lepsze funkcjonowanie w środowisku.
W 2014r. Ośrodek Wsparcia świadczył chronione warunki przebywania, socjoterapię, psychoterapię,
rehabilitacje leczniczą, społeczną i zawodową. Na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną kontynuowano
terapię zajęciową oraz wysokospecjalistyczne zajęcia edukacyjno-rewalidacyjne. Oferowane usługi dostosowano
do specjalnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników. Preferowane działania placówki
skoncentrowano na wspomaganiu rozwoju w kierunku podnoszenia samooceny, kształtowania umiejętności
dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości, umiejętności współżycia z innymi ludźmi z zachowaniem szacunku,
tolerancji i współpracy. Dążono do rozwijania autonomii uczestników zajęć poprzez ich personalizację oraz
socjalizację, a także wyposażenia ich w takie umiejętności, sprawności i nawyki, aby na miarę własnych możliwości
zdobywali maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb i zaradności
w życiu codziennym. Zapewniono kontynuację aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społeczno- przyrodniczym
jako istotne działanie wspomagające budowanie otwartej postawy wobec otoczenia, rozwijanie wrażliwości
moralnej, estetycznej, formowanie wewnętrznej dyscypliny i postawy humanistycznej.
Kontynuowano wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla rodzin, opiekunów dorosłych osób
niepełnosprawnych intelektualnie i uczestników Ośrodka w obszarach dotyczących rozumienia i akceptacji dla
dorosłości swoich dzieci oraz zwiększania autonomii.
Realizowano działania edukacyjne mające na celu budowanie pozytywnej opinii społecznej jako ważnego
regulatora funkcjonowania społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podejmowano inicjatywy
w których dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną prezentowały swoje umiejętności i talenty budując
pozytywny wizerunek i prawo do pełnowartościowego miejsca w życiu

8.1.1

Uczestnicy

W 2014r z usług Ośrodka Wsparcia korzystały osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną
wymagające postępowania rehabilitacyjno- opiekuńczego w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz
w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb.
Według stanu na dzień 31.12.2014r.w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych było
49 uczestników, w tym: 26 kobiet i 23 mężczyzn. Frekwencja uczestników kształtowała się na poziome 83,7%
z pominięciem lipca i sierpnia 2014r.
STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I JEDNOSTKI CHOROBOWE
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
(dodatkowe sprzężenia i dysfunkcje rozwojowe)
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu w umiarkowanym
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu w znacznym
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu w głębokim
W TYM
Niepełnosprawność sprzężona
Mózgowe porażenie dziecięce i dysfunkcje ruchu
Zespoły genetyczne
Epilepsja
Zaburzenia psychiczne
Zaburzenia sensoryczne
Zaburzenia zachowania i emocji

LICZBA OSÓB
5
11
21
12
34
26
8
16
22
10
11
/Źródło: Opracowanie własne OPS/

Tabela 15 Stopnie niepełnosprawności i jednostki chorobowe uczestników OWiRON
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W tym: 11 osób na wózkach inwalidzkich i 2 osoby poruszające się przy pomocy sprzętu ortopedycznego a 30
osób wymagało stałej pomocy i wsparcia we wszystkich czynnościach życiowych podczas pobytu w Ośrodku
Wsparcia.

8.1.2 Formy i efekty realizowanych działań
Działania treningowe
Proces wspierania w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych zrealizowano poprzez:
Terapię zajęciową, która dotyczyła 43 uczestników wg indywidualnych możliwości i potrzeb i była prowadzona
w pracowniach: ceramiczno-plastycznej, gospodarstwa domowego, przyrodniczo-środowiskowej, stolarskoślusarskiej, komputerowej, edukacyjnej. W wyniku działań wielokierunkowych stosowane formy aktywizacji i zajęcia
terapeutyczne pozwoliły na podtrzymanie i uniknięcie regresu w obszarze samodzielności działania, komunikacji
werbalnej i pozawerbalnej, sprawności manualnej , praktycznych umiejętności życiowych np. zakupy,
przygotowanie prostych posiłków, czynności porządkowe, dbałość o zdrowie i higienę, korzystanie z komunikacji
miejskiej. Tworzono wielorakie sytuacje inspirujące i wspierające udział osób niepełnosprawnych intelektualnie
w kulturze poprzez ich aktywność twórczą i udział w różnych formach arteterapii.
W efekcie zorganizowano dwie wystawy prac plastycznych uczestników Ośrodka oraz zagrano kilka koncertów
zespołu muzycznego Jeden Rytm Jeden Świat oraz powołano Teatr Niezwykły, który wystawił dwa przedstawienia.
Prowadzone terapie przyczyniły się do przełamywania stereotypów społecznych ,włączania osób
niepełnosprawnych intelektualnie w nurt życia społecznego a zatem urzeczywistniania idei normalizacji ich życia.
Treningi, w 2014 roku kontynuowano treningi, które dotyczyły 49 uczestników wg indywidualnych możliwości
i potrzeb w tym:
Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych;
Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych obejmujący: nawiązywanie i utrzymywanie
satysfakcjonujących kontaktów społecznych, doświadczanie aktywności i odpowiedzialności, doświadczanie
samorządności po przez uczestniczenie w spotkaniach społeczności Ośrodka i kształtowanie samorządności
w swojej społeczności przez działalność Rady Domu, prowadzenie grupy samorządowej Motywowanie do
podejmowania pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, wyrażania próśb i własnych opinii, szanowania
praw innych osób oraz budowania umiejętności z zakresu asertywności,
Naukę pełnienia jak największej liczby ról społecznych w rodzinie i środowisku, umiejętność przestrzegania norm
społecznych w przestrzeni publicznej, aktywizację w celu znalezienia zatrudnienia, obecnie jedna osoba podjęła
zatrudnienie na ½ etatu.
Trening umiejętności organizacji i spędzania czasu wolnego;
Trening, który polegał głównie na umożliwieniu użytkownikom rozrywki i rekreacji, a także na poszukiwaniu
i rozwijaniu ich zainteresowań. Organizowane były m.in. wycieczki do muzeów i galerii, spotkania z ludźmi
o ciekawych zawodach np. piekarz, cukiernik, aktor, pilot. Udział w spotkaniach integracyjnych na zaproszenie
zaprzyjaźnionych ośrodków wsparcia, udział w przedstawieniach teatralnych i seansach filmowych oraz wycieczki
turystyczne, których celem było poznawanie nowych miejsc na Bemowie i kontakt z przyrodą. Proponowano zajęcia
sportowe oraz wyjścia do cukierni i lodziarni w kameralnych grupach terapeutycznych. W ramach treningu
zachęcano uczestników do czytania czasopism, książek, oglądania filmów, spacerów,
Trening samoobsługi;
W ramach, którego uczestnicy podtrzymali umiejętności samodzielnego jedzenia, mycia się, ubierania i załatwiania
potrzeb fizjologicznych, utrzymania higieny ciała, dbania o estetykę wyglądu (np. doboru garderoby, fryzury),
dbania o zdrowie, przyjmowania leków, tak aby osiągnięte sprawności i umiejętności umożliwiły w miarę
samodzielne, niezależne i godne życie na miarę indywidualnych możliwości psychofizycznych.
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Trening zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu;
Kontynuowano m.in. podtrzymanie umiejętności takich jak: sprzątanie swojego miejsca pobytu tj. pracowni, szatni,
sprzątanie po sobie w toalecie i pod prysznicem poszanowania pracy innych osób w tym zakresie, przygotowania
prostych dań obiadowych prania, prasowania i drobnych napraw, gospodarowania pieniędzmi, nauki planowania
zakupów, dokonywania zakupów, obsługi podstawowych urządzeń domowych (pralki, odkurzacza, piekarnika,
zmywarki, miksera, sokowirówki), wdrażanie zasad korzystania z komunikacji masowej. W ramach tego treningu
uczestnicy uczyli się także radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.
Trening higieniczny;
Prowadzony w celu wypracowania i podtrzymania nawyków higienicznych i estetyki wyglądu zewnętrznego.
W ramach tego treningu odbywały się zajęcia praktyczne prowadzone przez pielęgniarki OWiRON, zajęcia
edukacyjne we współpracy z rodzicami i opiekunami dotyczące codziennej higieny osobistej i estetyki indywidualnej
oraz dbania o bieliznę osobistą i prania bielizny i odzieży. Proponowano także pomoc w kąpieli uczestnikom
mających problem z utrzymaniem higieny w domu rodzinnym, mycie włosów i kąpiel. Stan higieny uczestników
OWiRON uległ poprawie, jednak nadal stanowi duży problem. Aktualnie 8 osób kąpie się po ćwiczeniach na terenie
Ośrodka, 2 osoby pod opieką opiekuna OWiRON. Działania rodziców w tym zakresie są wysoce niewystarczające.
Prowadzono ponadto: terapię psychologiczną, terapię pedagogiczną, rehabilitację ruchową wspomaganie
komputerowe, zajęcia rewalidacyjne, aktywność i ekspresję twórczą, zajęcia edukacyjne, zajęcia rewalidacyjnowychowawcze oraz poprzez aktywny udział w imprezach integracyjnych organizowanych na terenie OWiRON
i imprezach na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego oraz udział w programach organizacji
pozarządowych.
Program wspierająco-rehabilitacyjny w znaczący sposób wpłynął na: poprawę i utrzymanie właściwej kondycji
psychofizycznej dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
i przydatności społecznej, zwiększenie niezależności i samodzielności życiowej, wzrost kompetencji społecznych
uczestników, kształtowanie właściwego wizerunku osoby niepełnosprawnej intelektualnie w społeczeństwie.
Działania terapeutyczne
W 2014r. realizowano 30 programów w oparciu o treningi terapeutyczne i 7 projektów socjalnych
Spotkanie społeczności “Poranny krąg”
Czas realizacji: I-XII
200 spotkań;
Realizator:
Wszyscy terapeuci, pedagog, psycholog, rehabilitant;
Uczestnicy:
Wszyscy;
Rezultaty:
W ramach treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych, poprawa, jakości kontaktów
interpersonalnych, doświadczanie wpływu społecznego oraz doświadczanie podejmowania
decyzji i wpływu na przebieg zajęć w Ośrodku.
Zajęcia z zakresu psychoedukacji seksualnej
Czas realizacji: I-XII
10 spotkań;
Realizator:
Psycholog;
Uczestnicy:
14 osób z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym i znacznym
Rezultaty:
Edukacja w zakresie rozumienia sytuacji intymnych. Wiedza o fizjologii człowieka. Nauka
rozładowywania emocji, frustracji. Wzrost kontroli emocji zw. z tematem seksualności człowieka,
rozumienie sytuacji intymnych, potrzeb.
Grupa psychoterapeutyczna
Czas realizacji: I-XII
40 spotkań;
Realizator:
Psycholog;
Uczestnicy:
20 osób z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, znacznym i umiarkowanym
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Rezultaty:

Rozładowanie wewnętrznych napięć, omawianie konfliktów w grupie, nauka empatii, praca nad
autorefleksją, rozpoznawaniem emocji i kontrolą agresji. Stały wzrost empatii, umiejętności
rozładowywania negatywnych emocji, rozwiązywania konfliktów wewnętrznych i społecznych.

Indywidualne spotkania terapeutyczne z rodzicami i uczestnikami
Czas realizacji I-XII
350 spotkań indywidualnych z uczestnikami Ośrodka
190 konsultacji edukacyjnych i wsparcia z rodzinami
Realizator
Psycholog
Uczestnicy
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym i znacznym i ich rodziny.
Rezultaty
Rozpoznawanie emocji, kontrola napięć i frustracji, rozpoznawanie sytuacji społecznych
i konfliktów. Wzmacnianie samooceny i samoakceptacji. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami
związanymi z niepełnosprawnością dzieci oraz osobistymi. Wzrost psychologicznych
umiejętności osobistych i społecznych. Rośnie jakość więzi terapeutycznej i zaufania. Wzrost
umiejętności rozpoznawania stanów emocjonalnych. Poprawa jakości kontaktów, umiejętności
rozwiązywania konfliktów. Wzrost więzi terapeutycznej i zaufania. Uruchomienie 2 procedur
Niebieskiej Karty
Dyskusyjny Klub Filmowy
Czas realizacji I-XII
34 spotkania klubowe;
Realizator
Terapeuci zajęciowi;
Uczestnicy
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym i znacznym.
Rezultaty
W ramach treningu podnoszenia kompetencji społecznych i spędzania czasu wolnego osoby
obejrzały 30 filmów.
Socjoterapia
Czas realizacji: I- XII 48 spotkań;
Realizator:
Terapeuta zajęciowy i psycholog;
Uczestnicy:
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym i znacznym
Rezultaty:
W ramach treningu nabywania kompetencji interpersonalnych i wzmacniania poczucia wartości,
pewności siebie. Zajęcia umożliwiły swobodniejsze poruszanie się uczestników w obrębie
podstawowych zagadnień związanych z emocjami uczuciami, odnajdywaniem pozytywnych
i negatywnych cech osobowości.
Nutą po mapie. Muzyka świata. Muzyka etniczna
Czas realizacji: I-XII
Realizator:
Terapeuci zajęciowi;
Uczestnicy:
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym;
Rezultaty:
Poznanie charakterystycznych cech kultury Brazylii, Australii, poznanie muzyki cygańskiej
i żydowskiej. Rozwijanie zainteresowań wyobraźni. Doświadczenie różnorodności, inności
nabywanie umiejętności samodzielnego zdobywania informacji oraz doświadczania umiejętności
samodzielnego przygotowania i prezentowania informacji.
Relaksacja z bajką
Czas realizacji: I-XII
40 spotkań;
Realizator:
Terapeuta zajęciowy;
Uczestnicy:
Osoby z głęboką i znaczną niepełnosprawnością;
Rezultaty:
Wpływ na poprawę samopoczucie osób z głęboką i znaczną niepełnosprawnością, odpoczynek
fizyczny dla osób poruszających się na wózku, bajka pozwala rozumieć świat adekwatnie do
możliwości intelektualnych, wyciszenie, budowanie poczucia bezpieczeństwa.
„Zabawa słowem”
Czas realizacji: I-XII
30 spotkań;
Realizator:
Pedagog;
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Uczestnicy:
Rezultaty:

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym i znacznym
W ramach podtrzymywania umiejętności edukacyjnych poprawa w obszarze aktywnego
słuchania i rozumienia prostych tekstów literackich oraz tworzenia własnych tekstów, wierszy
zamieszczanych w kwartalniku Ośrodkowiec.

„Ciekawe miejsca ciekawi ludzie”
Czas realizacji: I-XII
6 wyjazdów;
Realizator:
Terapeuta zajęciowy;
Uczestnicy:
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym i znacznym;
Rezultaty:
Z wyjazdów skorzystało 30 uczestników w tym osoby na wózkach i osoby z głęboką
niepełnosprawnością. Doświadczenie pozytywnych relacji społecznych w środowisku
zewnętrznym, doświadczanie akceptacji, wartość poznawcza, umiejętność rozmowy, edukacja
społeczna środowisk, spotkania w muzeach PKiN, galeriach, spotkanie z piekarzem,
cukiernikiem, aktorem ,pilotem szybowca. Z wyjazdów skorzystało 30 uczestników w tym osoby
na wózkach i osoby z głęboką niepełnosprawnością.
Profilaktyka zdrowotna
Czas realizacji: I-XII
10 spotkań;
Realizator:
Pielęgniarki;
Uczestnicy;
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym;
Rezultaty:
W ramach treningu poznawczego i treningu z zakresu dbania o zdrowie i higienę. W ramach
treningu poznawczego i treningu z zakresu dbania o zdrowie i higienę. Poszerzona świadomość
zagrożeń wynikających z braku dbania o zdrowie, braku higieny, postępowanie w chorobach
wewnętrznych, pierwsza pomoc, numery alarmowe
Czystość i higiena na co dzień
Czas realizacji: I-XII
24 spotkania celowe oraz trening codzienny;
Realizator:
Terapeuta zajęciowy, Pedagog, Pielęgniarki;
Uczestnicy:
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym i znacznym posiadające
możliwość samoobsługi.
Rezultaty:
Poprawa w obszarze znajomości zasad dbania o higienę, trudności w zastosowaniu praktycznym
zasad, duża zależność realizacyjna od świadomości rodziny. Edukacja rodziców, trudności w
egzekwowaniu utrzymania czystości osobistej. Poprawa w obszarze znajomości zasad dbania o
higienę, nadal trudności w praktyce.
Kulinarna mapa Warszawy
Czas realizacji: 3 wyjścia;
Realizator:
Terapeuci zajęciowi;
Uczestnicy:
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym i znacznym
posiadających możliwości samoobsługi;
Rezultaty:
Trening umiejętności społecznego funkcjonowania wyjście do cukierni i lodziarni oraz restauracji
„Taco”. Trening budżetowy, uczestnicy ponoszą koszty, działania w obszarze doświadczania
społecznych relacji, decydowania o sobie. znaczenie dla edukacji społecznej środowisk
zewnętrznych dotyczącej poznania i akceptacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Kino Teatr 2014
Czas realizacji: I-XII
5 wyjść;
Realizator:
Terapeuta zajęciowy;
Uczestnicy:
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym i znacznym także
poruszające się na wózku inwalidzkim;
Rezultaty:
W ramach nabywania kompetencji do organizowania czasu wolnego i treningu poznawczego.
Działanie pełniło funkcję edukacyjną społecznie poprzez pokazanie funkcjonowania codziennego
osób niepełnosprawnych w przestrzeni społecznej. Trening budżetowy uczestnicy ponosili koszty
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biletu, wyjścia także w towarzystwie rodziny: 3 wyjścia do kina, 2 wyjścia do teatru - Teatr
Żydowski, Teatr Studio.
„Europa da się lubić”
Czas realizacji: I-XII
30 spotkań;
Realizator:
Terapeuta zajęciowy;
Uczestnicy:
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym i znacznym
Rezultaty:
Zajęcia edukacyjno-praktyczne mające na celu poznanie państw europejskich w ramach treningu
poznawczego i rozwijania zainteresowań, motywowanie uczestników do podejmowania działań
w domu w celu zdobycia informacji na zajęcia poprawa samodzielności i odpowiedzialności za
przygotowanie zajęć.
Kawiarenka „Przy pianinie”
Czas realizacji: I-XII
4 spotkania;
Realizator:
Terapeuta zajęciowy;
Uczestnicy:
Wszyscy uczestnicy;
Rezultaty:
Realizowana w ramach treningu kulinarnego i treningu umiejętności społecznych doświadczanie
ról społecznych, umiejętności współpracy. Doświadczanie obowiązkowości i odpowiedzialności
za rezultaty działań.
„Taniec i śpiew”
Czas realizacji: I-XII
10 spotkań;
Realizator:
Terapeuci zajęciowi;
Uczestnicy:
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym i znacznym
Rezultaty:
W ramach treningu rozwijającego aktywność i ekspresję poprawa jakości życia, koncentracji
uwagi, pewności siebie, doświadczanie akceptacji i dobrej zabawy, podtrzymywanie umiejętności
czytania, ćwiczenie wymowy.
Kochamy polskie seriale
Czas realizacji: I-XII
24 spotkania;
Realizator:
Pedagog;
Uczestnicy:
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym;
Rezultaty:
Wzmacnianie sprawczości dokonywanie wyborów, aktywizacja funkcji intelektualnych w wyniku
ćwiczeń w pisaniu i mówieniu wyrażanie własnych opinii.
Zajęcia sportowe i rehabilitacja
Czas realizacji: I-XII
Realizator
Rehabilitant, terapeuta zajęciowy;
Uczestnicy
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym i znacznym
Rezultaty:
Turystyka piesza - udział w Rajdzie Rowerowym i Pieszym w Łubcu, zimowe i jesienne wyprawy
piesze szlakami Puszczy Kampinoskiej wyprawa piesza do Parku Moczydło, Parku Górczewska,
wyjścia do siłowni plenerowych poprawa kondycji fizycznej, trening spędzania czasu wolnego.
Codzienne zajęcia ruchowe w siłowni Ośrodka podtrzymujące, sprawność fizyczną, fizykoterapia.
Zajęcia rytmiczno-muzyczne
Czas realizacji: 24 spotkania;
Realizator:
Terapeuci zajęciowi;
Uczestnicy
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. głębokim i znacznym;
Rezultaty:
aktywizacja psychoruchowa, doświadczanie sprawstwa i autonomii przez osoby z głęboką
niepełnosprawnością.
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„Pomóż innym”
Czas realizacji I-XII
Realizator:
Terapeuta zajęciowy;
Uczestnicy:
Wszyscy uczestnicy i ich rodziny;
Rezultaty:
Działania osób niepełnosprawnych na rzecz innych ludzi i zwierząt. Uwrażliwienie na niedolę istot
słabszych, przeciwdziałanie uprzedmiotowieniu zwierząt. Działania osób niepełnosprawnych na
rzecz innych ludzi i zwierząt. 3 wyjazdy do schroniska dla zwierząt prowadzonego przez
Mazowiecką Fundację Opieki nad Zwierzętami w Ursusie- przekazano 300zł i 30 kg suchej karmy
oraz koce i kołdry. Zbiórka korków dla 2 letniej Natalki Pataj na rehabilitację zebrano 22 worki
120 l. Nakrętki odbiera osobiście ojciec Natalki. Współpraca z gabinetem weterynarii –zbiórka
suchego chleba dla danieli. Doświadczanie gotowości niesienia pomocy i bycia dla innych.
Surowce wtórne
Czas realizacji: I-XII
Realizator:
Terapeuta zajęciowy’
Uczestnicy:
Wszyscy uczestnicy i ich rodziny’
Rezultaty:
Promowanie ekologicznego trybu życia, nauka odzyskiwania surowców wtórnych, segregacji
śmieci, ochrona środowiska. Zmiana myślenia na proekologiczne, nauka odzyskiwania surowców
wtórnych, segregacji śmieci, ochrona środowiska zebrano w tym roku 953 kg makulatury i 20 kg
złomu trening ekonomiczny, doświadczanie sprawstwa.
Reedukacja
Czas realizacji: I-XII 12 spotkań;
Realizator:
Pedagog;
Uczestnicy:
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym;
Rezultaty:
Podtrzymywanie umiejętności czytania, pisania i liczenia.
Kronika OWiRON 2014
Czas realizacji: I-XII
Realizator:
Terapeuta zajęciowy;
Uczestnicy:
Wszyscy uczestnicy z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym
Rezultaty:
XII edycja Kroniki w ramach treningu aktywności i ekspresji nabywanie umiejętności pracy
twórczej i doświadczania sprawstwa, pisanie tekstów pod kierunkiem.
„English is easy”
Czas realizacji: I-XII
10 zajęć;
Realizator
Terapeuci zajęciowi;
Uczestnicy
14 uczestników z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim i umiarkowanym
Rezultaty:
Nauka podstaw języka angielskiego metodami aktywnymi w oparciu o zabawę. nauka kolędy
„Silent Night” występ podczas spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia w OWiRON, występ
z piosenką Johna Lennona w Ośrodku Kultury na Służewcu.
Zajęcia rewalidacyjno-wspomagające indywidualne
Czas realizacji: I-XII
4 uczestników dziennie indywidualnie;
Realizator:
Terapeuta zajęciowy;
Uczestnicy:
18 uczestników z niepełnosprawnością intelektualną w st. znacznym i głębokim
Rezultaty:
Widoczny rozwój sprawności ułatwiających poznawanie świata, poprawa ogólnej wrażliwości
słuchowej, percepcji wzrokowej, sfery kinestetyczno - ruchowej, wypracowanie sposobu
komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom
uczestnika, nauka orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej, podtrzymanie
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optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia, podtrzymanie
zainteresowania otoczeniem, umożliwianie wielozmysłowego poznania otoczenia.
Zajęcia umuzykalniające
Czas realizacji: I-XII
40 spotkań;
Realizator
Terapeuta zajęciowy;
Uczestnicy
wszyscy uczestnicy;
Rezultaty:
Zabawa dźwiękami. wyrażanie emocji, zmniejszenie napięcia psychofizycznego. Doświadczanie
radości. Poprawa jakości życia.
Spotkania integracyjne w OWiRON
Czas realizacji: I-XII
18 spotkań,
Realizator:
Cały zespół,
Uczestnicy:
Wszyscy uczestnicy wraz z rodzinami i zaproszeni goście,
Rezultaty:
Spotkanie integracyjne w ramach treningu nabywania kompetencji społecznego funkcjonowania
i spędzania czasu wolnego. Pełnienie ról społecznych. Doświadczanie odpowiedzialności
i obowiązku, pozytywnych uczuć, sprawstwa i akceptacji.




















Integracja środowisk:
Bal karnawałowy w OWiRON gościli na balu uczestnicy ŚDS w Łubcu oraz młodzież i dzieci z Zespołu
Szkół Specjalnych przy ul. Paska,/80 osób/
Bal karnawałowy w Łubcu
Bal karnawałowy w ŚDS Warszawskiego Koła PSOUU przy ul. Górskiej 7
„Kolędowanie na Mokotowie” spotkanie integracyjne na zaproszenie ŚDS z ul. Górskiej
Spotkanie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich z Panią Rzecznik
Dyskoteka z konkursami z okazji Tłustego Czwartku /50 osób/
„Spotkanie Wielkanocne” w OWiRON /100os./
Spotkanie edukacyjne w Wedlu.
Dyskoteka w OWiRON - spotkanie integracyjne
„Turniej piłkarzyków” - zawody sportowe
XIII Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w OWiRON /200 uczestników/
Spotkania z poezją w Art. Bem
Korowód Integracji Park Sowińskiego
Wyjazd do ZOO Warszawskiego
Udział w Rajdzie Pieszym i Rowerowym w Łubcu
Jubileuszowe spotkanie z okazji X rocznicy istnienia Zespołu Jeden Rytm Jeden Świat- koncert /200 osób/
Koncert w Art. Bem występy m in. A. Frajndta i młodzieży hiphopowej z klubu Pod schodami.
Zakończenie roku szkolnego grupy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych z udziałem rodziców.
Wigilia w OWiRON /100os./

Indywidualne spotkania pedagogiczne z uczestnikami Ośrodka
Czas realizacji: I-XII
80 spotkań;
Realizator:
Pedagog, Kierownik;
Uczestnicy:
Osoby z niepełnosprawnością w st. lekkim, umiarkowanym i znacznym;
Rezultaty:
Umiejętność komunikowania problemów przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
sytuacje konfliktowe udaje się rozwiązywać na drodze mediacji. Poszukiwanie rozwiązań,
Wystawy prac uczestników OWiRON
Czas realizacji: I-XII
Realizator:
Terapeuta zajęciowy;
Uczestnicy:
Wszyscy uczestnicy terapii zajęciowej w różnych pracowniach;
Rezultaty:
Kiermasze świąteczne, współpraca z organizacjami pozarządowymi. Fundacja Omega
Pomagamy, Fundacja Awangarda Prezentacja prac uczestników, w Ośrodku Zdrowia
w Wołominie Wystawa prac plastycznych uczestników OWiRON w Ratuszu w Legionowie.
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Opisane powyżej działania prowadzone były w oparciu o potrzeby uczestników, indywidualne możliwości,
na podstawie opracowanego indywidualnego planu postępowania wspierająco- rehabilitacyjnego, który określał
indywidualny zakres problemów i trudności uczestnika.
Celem zabiegów terapeutycznych było stwarzanie doświadczeń, które sprzyjają rozwojowi uczestników w kierunku
autonomii doświadczania sprawstwa i umożliwiają dokonywanie wyborów z uwzględnieniem norm społecznego
funkcjonowania. Ogromne znaczenie mobilizująco-motywujące miały działania prowadzone poza Ośrodkiem,
wyjazdy na spotkania integracyjne, wycieczki poznawcze, spacery – 40 wyjść poza Ośrodek.

8.1.3 Projekty socjalne
W 2014r. realizowano 7 projektów socjalnych:
Projekt socjalny „Jeden Rytm - Jeden Świat”
Projekt pełnił funkcję edukacyjną społecznie poprzez pokazanie talentów i umiejętności osób niepełnosprawnych
w przestrzeni publicznej, doświadczanie poczucia autonomii, doświadczanie godności i poczucia wartości, bycie
w roli człowieka wypełniającego zadania społeczne.
Czas realizacji:12 miesięcy /120 prób/
Uczestnicy: 14 uczestników z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym
Rezultaty współpraca z Fundacją Omega Pomagamy, z fundacją Naszym Dzieciom, z Fundacją „Nie tylko” Zespół
Jeden Rytm-Jeden Świat zagrał 7 koncertów:







Koncert Zespołu JRJŚ na zaproszenie Fundacji Omega Pomagamy koncert z okazji otwarcia wystawy
prac plastycznych uczestników w Legionowie
Koncert Zespołu w ŚDS Warszawskiego Koła PSOUU przy ul. Górskiej 7
Koncert Zespołu JRJŚ , lekcja edukacyjna z zespołem w Przedszkolu nr 269 ul. Smocza Koncert Zespołu
JRJŚ, lekcja edukacyjna z zespołem w Przedszkolu Niepublicznym Michałowicach
Występ zespołu JRJŚ w XXX Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Warszawie
ul. Wolność
Koncert Zespołu JRJŚ podczas Dni Osób Niepełnosprawnych na Bemowie
Gala Koncertowa w Art. Bem – Jubileusz X-lecia istnienia Zespołu JRJŚ

Projekt socjalny „Mocna Rodzina”
Środowiskowa praca socjalna; działania mające na celu pomoc rodzinom we wzmacnianiu zdolności do
funkcjonowania w społeczeństwie, konsultacje psychologiczne, psychiatryczne, neurologiczne, działania
o charakterze interwencji kryzysowej, konsultacje pielęgniarskie dotyczące problemów zdrowotnych i dbania
o higienę osobistą oraz organizację wspólnych spotkań integracyjnych .Współpraca z pracownikiem socjalnym
OPS. Czas realizacji:
12 miesięcy
Uczestnicy: wszyscy uczęszczający do OWiRON oraz członkowie ich rodzin
Rezultaty: udzielono wsparcia 7 rodzinom, interweniowano 8 razy, udzielano poradnictwa i konsultacji zdrowotnych,
psychiatrycznych, neurologicznych, psychologiczno-pedagogicznych dla rodziców i opiekunów /odbyto 680
konsultacji, 1 zebranie z rodzicami i opiekunami/. Ponadto kontynuowano działania na rzecz kształtowania
prawidłowych postaw rodzicielskich głównie w uznaniu praw dorosłego dziecka niepełnosprawnego oraz rozumnej
swobody. Kontynuowano pracę nad radzeniem sobie z sytuacjami konfliktowymi w rodzinie, w dwóch
przypadkach zostały uruchomione procedury niebieskiej karty.
Projekt socjalny „Kalendarz 2015”
Opracowanie 12 ilustracji przedstawiających różnorodne prace wykonane przez uczestników OWiRON podczas
terapii zajęciowej w różnych pracowniach w celu stworzenia kalendarza.
Czas realizacji: październik –grudzień 2014r.
Uczestnicy: osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopni lekkim, umiarkowanym
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Rezultaty: Stworzenie kalendarzyków kieszonkowych, kalendarzy na biurko i specjalnych kalendarzy plakatowych
ze zdjęciami dla wszystkich uczestników Ośrodka. W ramach treningu aktywności i ekspresji nabywanie
umiejętności pracy twórczej i doświadczania sprawstwa. Projekt pełnił funkcję edukacyjną społecznie poprzez
pokazanie talentów osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej. Ponadto była to promocja działań
terapeutycznych i osiągnięć osób niepełnosprawnych .
Projekt socjalny „Klikacz”
Celem prowadzonego projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprawa funkcjonowania
społecznego, integracja ze społeczeństwem, budowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej.
Czas realizacji: 12 miesięcy
Uczestnicy: osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
Rezultaty: Zaobserwowano zwiększenie sprawności w obszarze posługiwania się Internetem w celu pozyskania
informacji, zwiększenie zainteresowania programami edukacyjnymi, nabywanie sprawności w pisaniu i tworzeniu
prostych tekstów własnych oraz przepisywaniu tekstów.
Projekt socjalny „Mazowiecka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych”
Istotą projektu jest popularyzacja sportu i kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych oraz integracja
środowiska osób niepełnosprawnych. Zwiększenie świadomości społecznej poprzez szerzenie wiedzy na temat
możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Czas realizacji: czerwiec 2014
Uczestnicy: uczestnicy
OWiRON oraz uczestnicy innych ośrodków wsparcia z terenu Warszawy
z niepełnosprawnością intelektualną od stopnia lekkiego do głębokiego /200 os./
Rezultaty: kształtowanie cech charakteru i woli. Gry zespołowe, uczą postępowania w grupie, współpracy z innymi
wyrabianie odwagi, zwiększona odporność psychiczna. Zaangażowanie w aktywność fizyczną ogranicza
negatywne następstwa niepełnosprawności w psychice i zwiększa aktywność społeczną. Zwiększenie
świadomości społecznej poprzez szerzenie wiedzy na temat możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną,
rola edukacyjna projektu w stosunku do środowiska wolontariuszy.
Projekt socjalny „Ośrodkowiec”
Tworzenie kwartalnika promującego działalność OWiRON, który powstaje z inicjatywy i przy współpracy
uczestników Ośrodka.
Czas realizacji: cały rok – 6 miesięcy – ukazał się w 2014 roku nr 14 i 15
Uczestnicy: osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.
Rezultaty:. doświadczanie umiejętności działania w grupie, doświadczania sprawstwa i pozytywnych rezultatów
swojej działalności. Myślenie kreatywne i generowanie pomysłów, pisanie tekstów, Projekt zostanie wznowiony
w 2015.
Projekt socjalny „ Teatr Niezwykły”
Czas realizacji : cały rok
Uczestnicy: osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym i głębokim
Rezultaty: Istotą projektu jest wspieranie kompetencji społecznych uczestników, stworzenie warunków do
uwolnienia nagromadzonych emocji, uaktywnienia sfery komunikacji, zwiększenia poziomu samowiedzy
i akceptacji, rozwijania poczucia przynależności do określonej grupy. Obserwuje się pozytywne procesy w zakresie
rozwijania wyobraźni, spostrzegawczości, orientacji w czasie i przestrzeni, usprawniania prawidłowej intonacji
zdania a także pomaga w rozumieniu uczuć własnych i drugich osób, daje szansę odniesienia sukcesu, kształtuje
umiejętność organizacji i odpowiedzialności z całe przedsięwzięcie. W wyniku realizacji tego pomysłu wystawiono
dwa przedstawienia „ZOO” i Zając Marcin”. Nagrano słuchowisko „Przygody Zajączka Marcina” które zostało
rozpowszechnione na płycie cd. Prowadzący wraz z uczestnikami przygotowali scenariusz, stroje , do przedstawień
nagrana została ścieżka dźwiękowa dzięki której, osoby z głęboką niepełnosprawnością zyskują głos
w przedstawieniu. We współpracy z Fundacją Nie Tylko zajmującą się działaniami teatralnymi, wystawiono
przedstawienie wigilijne w oparciu o baśnie Braci Grimm. Opisane powyżej działania prowadzone były w oparciu
o potrzeby uczestników, indywidualne możliwości, na podstawie opracowanego indywidualnego planu
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postępowania wspierająco- rehabilitacyjnego, który określał indywidualny zakres problemów. Celem zabiegów
terapeutycznych było budowanie pozytywnych relacji miedzy ludzkich gdyż jakość relacji decyduje często
o sposobie postrzegania, interpretowania, nazywania trudności, jakich doświadcza osoba z niepełnosprawnością
intelektualną. Realizowane działania przybierały formy wsparcia o charakterze integracyjno - aktywizującym.
Ogromne znaczenie mobilizująco-motywujące miały działania prowadzone poza Ośrodkiem, wyjazdy na spotkania
integracyjne, wycieczki poznawcze, spacery- 36 wyjść poza Ośrodek zapewniające różnorodność poznania
i relacji.
8.1.4

Pozostałe działania

Ważnym aspektem podtrzymania dobrostanu psychofizycznego jest rehabilitacja ruchowa a w 2014 roku
prowadzono:
 ćwiczenia ogólno-kondycyjne
36 uczestników
 ćwiczenia specjalistyczne
489 zabiegów
 ćwiczenia indywidualne w tym doskonalenie chodzenia
360 zabiegi
 zabiegi fizykoterapeutyczne wg zlecenia lekarza ortopedy
198 zabiegów
Ponadto, odbyło się:
 267 konsultacji u lekarza neurologa
 220 konsultacji u lekarza psychiatry
 240 konsultacji u lekarz ortopedy
Działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej i doraźnej pomocy medycznej wykonywały pielęgniarki i zrealizowały:
 1843 działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej /pomiar ciśnienia, pomiar cukru we krwi, mierzenie
temperatury, pomiar wagi ,mycie, kąpanie, monitorowanie higieny osobistej uczestników/
 628 działania z zakresu doraźnej pomocy medycznej /podawanie leków, wykonanie opatrunków,
wykonanie zastrzyków, wykonanie wlewek doodbytniczych, pomoc przedlekarska w stanach
padaczkowych,
 57 interwencji - pomoc w nagłych przypadkach zdarzenia-wymioty, bóle brzucha, zębów, głowy, biegunki,
autoagresja, pobudzenie psychoruchowe, niepokój, zdławienie, omdlenie, urazy.

8.1.5 Podsumowanie
Efektem podjętej strategii działania w kierunku kształtowania wizerunku osoby z niepełnosprawnością intelektualną
starano się wypracować u uczestników terapii umiejętności do podejmowania zadań dorosłych ludzi
w społeczeństwie między innym po przez działania artystyczne zespołu Jeden Rytm Jeden Świat, prezentację
prac plastycznych wykonanych różnorodnymi technikami, przygotowanie przedstawień teatralnych, udział
w kampaniach społecznych. Istotne wydaje się kontynuowanie w roku 2015 działań zmierzających do uznania
przez rodziców dorosłości ich dziecka, zauważenia jej i zaakceptowania. Rodzice często powodowani troską
o bezpieczeństwo i chęcią ochrony przed poniżeniem czy wykorzystaniem przez osoby postronne lub po prostu
z przyzwyczajenia, ograniczają samodzielność, autonomię i, co za tym idzie, możliwości funkcjonowania jako
osoba dorosła.
Działając w oparciu o wymienione programy i projekty utrzymano dobry poziom psychosomatyczny
i wzrost zaradności osobistej oraz pobudzenie aktywności społecznej u 6 uczestników OWiRON, poprzez działania
rehabilitacyjne możemy zaznaczyć wzrost jakości życia osób niepełnosprawnych korzystających z usług OWiRON.
Rehabilitacja ruchowa, wyjścia poza Ośrodek znacząco wspierały kondycję psychiczną oraz fizyczną co
spowodowało wzrost niezależności, samodzielności i aktywności oraz lepsze radzenie sobie w trudnych
sytuacjach. Uczestnicy projektów zyskali umiejętności niezbędne we współżyciu i współpracy.
W 2014 roku kontynuowano działania rozwijające samorządność i organizacyjną aktywności tzn.
włączanie uczestników zajęć do planowania działań w grupie, organizowania życia grupy .W modelowaniu
samorządności powierzano współudział w wypełnianiu takich zadań jak utrzymanie czystości i porządku, pomoc
w przygotowaniu posiłków, niesienie pomocy koleżeńskiej, planowanie i wypełnianie czasu wolnego oraz
inicjowanie i podejmowanie prac społecznie użytecznych na rzecz środowiska społecznego. W wyniku
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prowadzonych różnorodnych zajęć terapeutycznych obserwuje się zwiększenie kompetencji społecznych co
przejawia się lepszą umiejętnością komunikowania się, wnioskowania społecznego oraz wczuwania się w sytuację
drugiej osoby.
Uczestnicy nadal podejmują zajęcia poza Ośrodkiem Wsparcia, włączając się do działań artystycznych
i sportowych proponowanych przez organizacje pozarządowe, oraz działań pro ekologicznych a także na rzecz
pomocy zwierzętom. W 2014 roku intensyfikowano rehabilitację ruchową dzięki czemu wielu uczestników zajęć
poprawiło sprawność fizyczną, wydolność oddechową tzw. kondycję nastąpiło polepszenie koordynacji wzrokoworuchowej, zdolności manualnych oraz zaobserwowano mniej powikłań /np. przeziębienia, męczliwość,/
wynikających ze zmniejszonej aktywności fizycznej.
Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji konsekwentnie realizuje działania w kierunku zwiększenia autonomii osób
z upośledzeniem umysłowym, chcemy aby uczestnicy ośrodka przestawali być „podopiecznymi” stale zależnymi
od planów innych, aby stawali się autonomicznymi podmiotami, osobami, których doświadczenie i zdanie jest
ważne.
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8.2 Środowiskowy Dom Samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy /ŚDS/ przy ulicy Rozłogi 10 funkcjonuje w strukturze organizacyjnej
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy jako ośrodek wsparcia spełniający kryteria domu
typu A.
Nadrzędnym celem prowadzonej przez ŚDS w 2014r. działalności była poprawa funkcjonowania
społecznego uczestników, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
przeciwdziałanie postępującej izolacji społecznej oraz degradacji psychicznej i zdrowotnej osób chorujących
psychicznie.

8.2.1 Uczestnicy
W 2014r. z usług Domu skorzystało 23 uczestników, w tym 9 kobiet na podstawie wydanych decyzji
administracyjnych o pobycie oraz dodatkowo 8 osób w tym 3 kobiety, korzystało z usług w formie klubowej.
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż 5 osób spośród uczestników zmieniło formę uczestnictwa
z pensjonariusza ŚDS na uczestnika zajęć w formie klubowej: 1osoba z powodu usamodzielnienia 1 osoba
z powodu podeszłego wieku, 3 osoby z powodu pogorszenia się stanu psychicznego.
Struktura wieku i płci uczestników ŚDS w 2014 roku przedstawia się następująco:
WIEK UCZESTNIKÓW

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

OGÓŁEM

26-40 lat

2

9

11

41-60 lat

5

2

7

powyżej 60 lat

2

3

5
/Źródło: Opracowanie własne OPS/

Tabela 16 Struktura wieku i płci uczestników ŚDS

8.2.2 Formy i efekty realizowanych działań
W stosunku do uczestników ŚDS za ich pisemną zgodą prowadzone było postępowanie wspierająco – aktywizujące
w formie zajęć grupowych lub indywidualnych, które obejmowało opisane poniżej działania:
Treningi funkcjonowania w życiu codziennym
Trening umiejętności praktycznych (trening kulinarny połączony z praktycznym
treningiem budżetowym oraz zajęciami edukacyjnymi "Jak żyć zdrowo?")
Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się 5 razy w tygodniu w grupach 3-4 osobowych oraz indywidualnie
w okresie od stycznia do grudnia 2014r.
Cel zajęć:
1. Wzrost poziomu samodzielności w codziennym funkcjonowaniu uczestników.
2. Utrwalanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych w pracy zespołowej.
3. Wzrost poziomu umiejętności związanych z dokonywaniem zakupów - samodzielnego dysponowania
pieniędzmi oraz odpowiedniego zachowania się w sklepie.
Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny wyników postępowania
wspierająco- aktywizującego:
1. Podtrzymanie umiejętności dokonywania zakupów podstawowych produktów spożywczych,
samodzielnego dysponowania pieniędzmi.
2. Podtrzymanie umiejętności w zakresie przygotowania prostego posiłku, niewielki wzrost umiejętności
potrzebnych przy przygotowaniu posiłku złożonego (w przypadku 8 uczestników).
3. Wzrost umiejętności w zakresie samodzielnego dokonywania zakupów (w przypadku 4 uczestników).
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Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Trening kulinarny umożliwiał
zjedzenie ciepłego posiłku członkom społeczności ŚDS (różnorodne posiłki przygotowywane codziennie w ramach
treningu kulinarnego pod kierownictwem terapeuty dyżurnego). Większość uczestników posiada znaczne deficyty
w następujących obszarach:
1. Utrwalanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych w pracy zespołowej - trudność związana głównie
z brakiem skutecznej komunikacji pomiędzy uczestnikami.
2. Stosownego zachowania się w sklepie - trudności wynikające w dużej mierze z niewłaściwego rozumienia
kontekstu społecznego, niskiego poziomu umiejętności interpersonalnych.
3. Zaradności w wyszukaniu odpowiednich produktów spożywczych pomimo omówienia i zapisania przez
terapeutę listy zakupów - trudności wynikające z dezorganizacji poznawczej oraz braku motywacji do
podjęcia wysiłku w celu nabycia nowych umiejętności.
4. Nawyku aktywnego udziału w życiu społeczności, odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań
w ramach treningu, wzrostu poziomu samodzielności poza placówką - utrwalone "korzyści" z chorowania:
postawa "wyuczonej bezradności", przekonanie o niskim poziomie możliwości własnych wzmacnianie
przez członków rodziny, funkcjonowanie w zależnościowych relacjach w rodzinie, w których bliscy
zaspakajają większość podstawowych potrzeb uczestników w codziennym funkcjonowaniu.
5. Wybór dania złożonego, sporządzenie listy zakupów, zaplanowanie czynności kulinarnych - uczestnicy
nie posiadają motywacji do nabycia umiejętności potrzebnych przy przygotowaniu posiłków złożonych,
ponieważ poza placówką członkowie rodziny przygotowują im posiłki. Natomiast osoby prowadzące
jednoosobowe gospodarstwo domowe korzystają z oferty stołówki lub przygotowują na własny użytek
przeważnie posiłki proste.
Trening umiejętności praktycznych i zaradności życiowej (trening porządkowy)
Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się 5 razy w tygodniu w grupach 3-4 osobowych oraz indywidualnie
w okresie od stycznia do grudnia 2014r.
Cel zajęć:
1. Wzrost poziomu samodzielności w codziennym funkcjonowaniu uczestników,
2. Wzrost umiejętności w zakresie pracy zespołowej.
3. Wyrobienie i utrwalenie nawyku utrzymywania czystości.
Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny wyników postępowania
wspierająco- aktywizującego:
1. Potrzymanie podstawowych umiejętności w wykonywaniu prostych czynności porządkowych
w pomieszczeniach ŚDS.
2. Podtrzymanie nawyku dbania o czystość użytkowanych pomieszczeń.
3. Podtrzymanie umiejętności w zakresie odpowiedniego wyboru środka czystości do wykonania danego
zadania.
4. Podtrzymanie umiejętności komunikacyjnych podczas pracy w zespole zadaniowym.
5. Wzrost zaangażowania w wykonywaną pracę podczas dyżuru oraz pomoc koleżeńską ze strony innych
uczestników, nie pełniących danego dnia dyżuru.
Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Uczestnicy mają trudności
z zaplanowaniem oraz przeprowadzeniem czynności porządkowych (deficyty w aktywności celowej) w przebiegu
pracy zespołowej, dlatego terapeuta rozdziela zadania, prace porządkowe odbywają się pod jego "kierunkiem".
Ponadto uczestnicy nie kierują się poczuciem wewnętrznej potrzeby dbania o stan czystości w placówce dla "dobra
społeczności" oraz motywacją do nabycia nowych umiejętności. Powierzone zadanie traktują jako narzucony
"obowiązek" - osoby przewlekle chorujące przeważnie nie przywiązują uwagi do czystości, ma to związek ze
specyfiką choroby i/lub faktem, że przez wiele lat były "wyręczane" przez bliskich w kwestii zaspakajania
podstawowych potrzeb życiowych.
Trening umiejętności praktycznych i zaradności życiowej (działania związane z
przeprowadzką do nowego lokalu przy ul. Rozłogi 10)
Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się 5 razy w tygodniu w grupach 3-4 osobowych oraz indywidualnie
w okresie od stycznia do marca 2014r.
Cel zajęć:
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1. Nauka oraz utrwalanie samodzielnego wykonywania czynności praktycznych potrzebnych w codziennym
funkcjonowaniu.
2. Wzrost poziomu samodzielności w codziennym funkcjonowaniu.
Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny wyników postępowania
wspierająco- aktywizującego:
1. Nabycie umiejętności związanych z segregowaniem i pakowaniem przedmiotów do przeprowadzki.
2. Angażowanie się uczestników Domu podczas transportu przedmiotów do nowej siedziby.
3. Nabycie umiejętności związanych z zagospodarowywaniem przestrzennym nowych pomieszczeń.
Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu wysokim, jego efektem było przeprowadzenie
się do nowych pomieszczeń przy ul. Rozłogi 10. Uczestnicy ŚDS wykazali duży stopień zaangażowania w prace
związane z pozostawieniem w czystości starych pomieszczeń i zagospodarowaniem nowych. Przygotowany został
plan przeprowadzki a poszczególne czynności związane z realizacją planu przebiegały wg podziału na grupy
zadaniowe. Uczestnicy brali udział we wszystkich etapach tego przedsięwzięcia.
Trening umiejętności praktycznych i zaradności życiowej (obsługa urządzeń,
wykonywanie czynności przydatnych w życiu) teoretyczny i praktyczny
Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się w formie indywidualnej, w zależności od potrzeb w okresie od
stycznia do grudnia 2014r.
Cel zajęć:
1. Nauka wykonywania podstawowych czynności praktycznych potrzebnych w funkcjonowaniu codziennym.
2. Przystosowanie do wymagań codziennego życia.
3. Odzyskanie utraconych umiejętności w zakresie wykonywania czynności praktycznych.
Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny wyników postępowania
wspierająco- aktywizującego:
1. Wzrost umiejętności w zakresie obsługi urządzeń AGD, sprzętu RTV oraz telefonu komórkowego.
2. Wzrost umiejętności w zakresie dbałości o kwiaty doniczkowe.
3. Nabycie umiejętności w zakresie obsługi maszyny do szycia.
Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Nabycie lub utrwalenie wyżej
wymienionych umiejętności wymagało wielokrotnego przeprowadzania treningu teoretycznego połączonego
z treningiem praktycznym ze względu na deficyty w funkcjonowaniu poznawczym (kodowanie, zapamiętywanie
materiału) połączone z niskim poziomem motywacji do nabycia umiejętności w celu wzrostu poziomu
samodzielności.
Trening umiejętności praktycznych i zaradności życiowej (opieka nad kotem
Plastusiem)
Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się 5 razy w tygodniu w formie indywidualnej, w okresie od stycznia
do grudnia 2014r.
Cel zajęć:
1. Wzrost poziomu odpowiedzialności i dbałości o zwierzę.
Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny wyników postępowania
wspierająco- aktywizującego:
1. Wzrost umiejętności w zakresie dbałości o higienę kota.
2. Wzrost umiejętności w zakresie czynności porządkowych niezbędnych w pomieszczeniu w którym
przebywa kot.
3. Nabycie wiedzy z zakresie pielęgnacji i potrzeb żywieniowych kota.
Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane na poziomie umiarkowanym, głównie z powodu małego
zaangażowania uczestników w troskę o higienę, a tym samym samopoczucie kota. Większość czynności
pielęgnacyjnych adresowanych do kota odbywała się rano, tuż po otwarciu placówki, czyli w czasie, w którym
w ŚDS przebywało najmniej uczestników, także tych dyżurujących. Uczestnicy skoncentrowani na sobie nie
interesowali się potrzebami pupila, dlatego też większość czynności higienicznych była inicjowana przez
dyżurującego terapeutę.
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Trening nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny (teoretyczny i praktyczny)
Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się w formie indywidualnej, w zależności od potrzeb w okresie od
stycznia do grudnia 2014r. oraz w formie grupowej 1 raz w tygodniu w okresie maj-czerwiec oraz wrzesień-listopad
2014r.
Cel zajęć:
1. Poprawa efektywności w zakresie dbałości o higienę i w wygląd zewnętrzny uczestników.
2. Wypracowanie oraz utrwalenie nawyku regularnego dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny.
Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny wyników postępowania
wspierająco- aktywizującego:
1. Wzrost umiejętności w zakresie dbałości o higienę i wygląd zewnętrzny uczestników ŚDS,
2. Zwiększenie świadomości istoty własnego wyglądu i higieny osobistej w relacjach interpersonalnych
i kontaktach międzyludzkich.
Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Uczestnicy prezentują wciąż
zbyt niską świadomość dotyczącą znaczenia higieny osobistej i wyglądu zewnętrznego. Część z nich wykazuje
znaczne trudności w rozumieniu zależności pomiędzy estetycznym wyglądem a dobrym samopoczuciem oraz
oceną społeczną. Dużym kłopotem w treningu higienicznym osób chorych psychicznie była niechęć do regularnego
i systematycznego wykonywania czynności, a zatem długofalowego i celowego dbania o swój wygląd, czego
przyczyną są deficyty na poziomie poznawczo-wykonawczym oraz motywacyjnym. Pozytywne efekty treningu
w przypadku niektórych osób są poprzedzone nie potrzebą dbania o siebie, ale indywidualnie dedykowanym
wysiłkiem terapeutycznym (4 osoby).
Trening umiejętności obsługi komputera (teoretyczny i praktyczny)
Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się w okresie od lutego do grudnia 2014 roku w formie indywidualnej
lub w grupach 2-3 osobowych w zależności od potrzeb.
Cel zajęć:
1. Nabywanie i doskonalenie umiejętności z zakresu podstaw obsługi komputera.
2. Nauka obsługi programów (MS Office, PowerPoint itp.).
3. Nauka korzystania z Internetu.
4. Nauka obsługi urządzeń biurowych- ksero, drukarka itp.
Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny wyników postępowania
wspierająco- aktywizującego:
1. Wzrost umiejętności w posługiwaniu się programami: MS Office, PowerPoint.
2. Wzrost umiejętności w podstawowej obsłudze sprzętu komputerowego, posługiwania się Internetem
i wykorzystania go w codziennym życiu.
3. Zwiększenie zainteresowania pracą na komputerze wśród uczestników ŚDS, korzystanie z niego w czasie
wolnym od zajęć.
Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Zaobserwowano niski poziom
zainteresowania komputerem u większości uczestników. Najwięcej efektów dawała metoda indywidualnego
podejścia. Zmiany organiczne u większości uczestników były przeszkodą w realizacji zadania. Poziom podstawowy
obsługi komputera nabyło 6 uczestników.
Trening funkcji poznawczych
Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się 1 raz w tygodniu w okresie od stycznia do maja 2014r. oraz od
września do grudnia 2014r. w formie grupowej- zajęcia obowiązkowe.
Cel zajęć:
1. Wzrost poziomu samodzielności,
2. Poprawa funkcjonowania poznawczego osób z zaburzeniami psychicznymi ze względu na występujące
u części z nich objawy dezorganizacji psychicznej.
Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny wyników postępowania
wspierająco- aktywizującego:
1. Poprawa jakości funkcjonowania poznawczego, a tym samym wzrost poziomu samodzielności
uczestników.
2. Poprawa jakości życia uczestników ŚDS poprzez obniżenie poziomu objawów dezorganizacji psychicznej
(formalne zaburzenia myślenia, zaburzenia myślenia o podłożu organicznym).
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Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Zajęcia cieszyły się dość dużym
zainteresowaniem większości uczestników ŚDS. Prawdopodobnie ma to związek z tym, że zajęcia były
prowadzone w oparciu o ćwiczenia, zadania o zróżnicowanej tematyce, które dostosowane były do możliwości
poznawczych każdego z uczestników. Ponadto zadbano o udzielanie komunikatów będących wzmocnieniami
pozytywnymi, które zachęcały uczestników do podejmowania zadań o wyższym poziomie trudności. Po analizie
poziomu wykonania zadań na forum grupy terapeuta w formie indywidualnej pracował z osobami, które miały
trudności z rozwiązaniem zadań, co niewątpliwie miało korzystny wpływ na jakość prowadzonych zajęć.
Trening lekowy
Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się w okresie od stycznia do grudnia 2014r. w formie indywidualnej,
w zależności od zgłaszanych potrzeb uczestników. Zajęcia w formie grupowej odbywały się 1 raz w tygodniu
w okresie od kwietnia do maja 2014r. oraz we wrześniu 2014r.
Cel zajęć:
1. Wypracowanie oraz utrwalenie nawyku regularnego przyjmowania farmakoterapii.
2. Dostarczenie wiedzy na temat działania leków oraz strategii postępowania w przypadku nasilenia
objawów ubocznych stosowanych leków.
Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny wyników postępowania
wspierająco- aktywizującego:
1. Stosowanie się do zaleceń lekarskich w kwestii stosowania farmakoterapii przez większość uczestników.
2. Poszukiwanie wiedzy przez uczestników w formie indywidualnych rozmów z psychologiem na temat
sposobów przezwyciężania skutków ubocznych stosowanych leków, co może świadczyć o ich większej
świadomości na temat roli farmakoterapii w celu poprawy jakości funkcjonowania.
3. Uczestnicy w znacznym stopniu stosują się do zaleceń psychologa na temat konieczności odbycia wizyty
lekarskiej w okresach pogorszenia stanu psychicznego.
Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Nadal jest niewielka grupa
uczestników, która nie przywiązuje wagi do systematycznego leczenia farmakologicznego, podejmowane są próby
zmiany tych przekonań. Trening lekowy stanowi ważny element w przebiegu postępowania wspierająco aktywizującego, ponieważ podkreślanie roli farmakoterapii w przebiegu procesu zdrowienia uczestników może
korzystnie wpłynąć na ich stosunek do zażywania leków, a przez to liczba osób, które posiadają tendencję do
nieregularnego przyjmowania leków lub ich odstawiania może ulec zmniejszeniu. Trening lekowy jest jednym
z najbardziej podstawowych oddziaływań terapeutycznych w celu przeciwdziałania powtórnym hospitalizacjom
uczestników ŚDS.
Treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
Grupa wsparcia
Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się w okresie od stycznia do grudnia 2014r. 1 raz w tygodniu
w formie grupowej.
Cel zajęć:
1. Wzmacnianie w procesie zdrowienia.
2. Poprawa w zakresie funkcjonowania społecznego poprzez wzrost poziomu empatii, skutecznej
komunikacji oraz pogłębianie tożsamości grupowej.
Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny wyników postępowania
wspierająco- aktywizującego:
1. Monitorowanie stanu psychicznego uczestników.
2. Diagnoza aktualnych sytuacji problemowych.
3. Wsparcie w istniejących trudnościach podczas kontaktu indywidualnego.
4. Wzrost poziomu integracji uczestników ŚDS.
Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Udzielanie wsparcia wymaga
posiadania odpowiedniego poziomu empatii, skutecznego komunikowania się, koncentrowania na problemach
drugiej osoby oraz umiejętności identyfikowania oraz nazywania uczuć, emocji. Znaczna większość uczestników
nie posiada tych umiejętności, dlatego grupy wsparcia były okazją do podzielenia z członkami społeczności
aktualnymi trudnościami, ale wsparcia udzielał głównie prowadzący zajęcia psycholog. Uczestnicy posiadają
tendencję do postawy egocentrycznej, potrafią udzielić prostych, raczej powierzchownych wskazówek, rad. Grupy
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wsparcia były źródłem wiedzy dla prowadzącego psychologa na temat stanu psychicznego uczestników,
problemów w codziennym funkcjonowaniu, głównie w obszarze relacji z członkami rodziny oraz niekorzystnego
stanu somatycznego. Podczas indywidualnych rozmów psychologicznych tematy ujawnione podczas grupy
wparcia zostały pogłębione, udzielano profesjonalnego wsparcia uczestnikom.
Trening umiejętności interpersonalnych (teoretyczny i praktyczny)
Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się w okresie od stycznia do marca 2014r. 1 raz w tygodniu w formie
grupowej- zajęcia obowiązkowe.
Cel zajęć:
1. Poprawa jakości funkcjonowania społecznego uczestników, zmniejszenie poziomu tendencji do izolacji
społecznej, poszerzanie sieci społecznych.
2. Pogłębianie poziomu wiedzy na temat aspektów, które mają korzystny wpływ na poprawę jakości
kontaktów z otoczeniem, w tym członkami rodzin oraz ze społecznością ludzi zdrowych.
Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny wyników postępowania
wspierająco- aktywizującego:
1. Uzyskanie informacji na temat podstawowych umiejętności interpersonalnych: aktywne słuchanie,
skuteczna komunikacja, asertywne wyrażanie potrzeb, asertywna odmowa, rola komunikacji werbalnej
i niewerbalnej.
2. Dzielenia się osobistymi doświadczeniami na temat funkcjonowania w kontaktach społecznych,
otrzymywanie informacji zwrotnych na temat strategii, które mogą korzystnie wpłynąć na jakość kontaktów
społecznych.
Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Uczestnicy mają trudność
z wykorzystywaniem zdobytej wiedzy w codziennym funkcjonowaniu. Podczas ćwiczeń, które miały na celu
praktyczny trening omawianych aspektów funkcjonowania społecznego dość dobrze radzili sobie z powierzonymi
zadaniami, natomiast na podstawie obserwacji podczas codziennego pobytu w placówce można stwierdzić, że
uczestnicy w niewielkim stopniu wykazują umiejętności interpersonalne, które były tematem zajęć.
Trening podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy (teoretyczny i
praktyczny)
Okres realizacji i forma zajęć:
Zajęcia odbywały się w okresie od września do listopada 2014r. 1 raz w tygodniu w formie grupowej- zajęcia
obowiązkowe.
Cel zajęć:
1. Wzrost poziomu umiejętności interpersonalnych w zakresie skutecznej komunikacji werbalnej
i niewerbalnej, nawiązania i podtrzymania kontaktu, wyrażania potrzeb i emocji.
Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny wyników postępowania
wspierająco- aktywizującego:
1. Nabycie wiedzy przez uczestników na temat podstawowych zasad rozpoczęcia, podtrzymania
i zakończenia rozmowy.
2. Utrwalenie wiedzy dotyczącej mowy werbalnej i niewerbalnej.
3. Wzrost poziomu aktywności uczestników na zajęciach, a także podczas rozmów towarzyskich w ramach
zajęć świetlicowych.
Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Trening został przeprowadzony
zgodnie z planem we wrześniu-listopadzie, cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników.
Omówione zostały oraz przećwiczone wszystkie etapy rozmowy. Nie przeprowadzono natomiast zajęcia
podsumowującego nabytą wiedzę przez uczestników z powodu nieobecności terapeuty realizującego zadanie
w grudniu 2014. Podsumowanie treningu zostało przeniesione na styczeń 2015 roku. Podczas zajęć angażowano
w odgrywanie ról każdego uczestnika, natomiast scenariusze były tematycznie proponowane przez uczestników
oraz samodzielnie przez nich opracowywane, co służyło rozwojowi myślenia twórczego, a także motywacji własnej
do udziału w treningu. Zajęcia prowadzone były z pomocą koterapeuty, uzupełnione zaś elementami ćwiczeń oraz
ciekawostek.
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Trening aktywności w poszukiwaniu zatrudnienia (teoretyczny i praktyczny)
Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się w okresie od października do grudnia 2014r. 1 raz w tygodniu
w formie grupowej oraz od stycznia do grudnia 2014r. w formie indywidualnej- w zależności od potrzeb i oczekiwań
uczestników Domu.
Cel zajęć:
1. Wzbudzenie motywacji do poszukiwania pracy poprzez wskazanie na korzyści wynikające z aktywności
zawodowej w przebiegu procesu zdrowienia.
2. Nabycie umiejętności praktycznych, które można w przyszłości wykorzystać przy podjęciu aktywności
zawodowej.
Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny wyników postępowania
wspierająco- aktywizującego:
1. Nawiązanie współpracy z trenerami pracy w efekcie czego 1 uczestnik znalazł zatrudnienie na otwartym
rynku pracy.
2. Wzrost wiedzy na temat sposobów poszukiwania zatrudnienia (prasa, internet).
3. Nabycie praktycznej wiedzy dotyczącej instytucji, które zajmują się poszukiwaniem zatrudnienia dla osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz pracodawców, którzy oferują zatrudnienie.
4. Wzrost motywacji do podjęcia pracy u kilku uczestników poprzez udział w targach pracy.
Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Na podstawie analizy
wypowiedzi uczestników można stwierdzić, że nie posiadają oni motywacji do poszukiwania zatrudnienia.
Najczęściej wymieniane powody: złe samopoczucie jako skutek uboczny stosowanej farmakoterapii, niskie
poczucie wartości własnej, wiary w swoje możliwości, lęk przed zmianą sytuacji życiowej, obawy związane
z poczuciem niedostosowania społecznego, postawa "wyuczonej bezradności", brak konieczności poprawy
sytuacji materialnej, brak motywacji do samorozwoju, poprawy jakości życia, ograniczenia wieku poprodukcyjnego,
niekorzystna kondycja somatyczna. W ocenie zespołu wspierająco-aktywizującego ŚDS większość uczestników
nie nadaje się do podjęcia zatrudnienia.
Trening umiejętności rozwiązywania problemów (teoretyczny i praktyczny)
Okres realizacji i forma zajęć:
Zajęcia odbywały się w okresie od kwietnia do maja 2014r. oraz w miesiącu wrześniu 2014r. 1 raz w tygodniu
w formie grupowej oraz od stycznia do grudnia 2014r. w formie indywidualnej, w zależności od potrzeb i oczekiwań
uczestników ŚDS.
Cel zajęć:
1. Zdobycie wiedzy na temat strategii skutecznego rozwiązywania sytuacji problemowych.
2. Wzrost poziomu zaradności i odpowiedzialności we własnym życiu.
Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny wyników postępowania
wspierająco- aktywizującego:
1. Nabycie podstawowej wiedzy na temat sposobów rozwiązywania problemów w oparciu o potrzeby, styl
działania w sytuacjach trudnych, dostępność konkretnych rozwiązań.
2. Wzrost umiejętności w zakresie zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce.
Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Uczestnicy mają trudność
z wykorzystywaniem nabytej wiedzy w codziennym życiu, stosują utrwalone schematy działania, co świadczy
o "sztywności" w ich myśleniu. Jednak trening umiejętności rozwiązywania problemów stanowi ważny element
postępowania wspierająco -aktywizującego ze względu na możliwość treningu funkcji poznawczych w przebiegu
analizowania, omawiania tematów poszczególnych zajęć.
Spotkania społeczności
Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się w okresie od stycznia do grudnia 2014r., 5 razy w tygodniu
w formie grupowej.
Cel zajęć:
1. Wzrost poziomu odpowiedzialności i zaangażowania w życie społeczności.
2. Integracja społeczności ŚDS.
3. Wspieranie inicjatyw uczestników.
Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny wyników postępowania
wspierająco- aktywizującego:
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1. Wzrost poczucia tożsamości grupowej i odpowiedzialności za sprawy dotyczące społeczności.
2. Wzrost poziomu motywacji do uczestniczenia w różnych formach aktywności poprzez zaangażowanie
w życie społeczności.
3. Poprawa w zakresie komunikowania i wypowiadania się na forum grupy.
4. Wzrost poziomu angażowania się w życie grupy społecznej.
Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Uczestnicy wykazują niski
poziom decyzyjności, odpowiedzialności za sprawy dotyczące funkcjonowania społeczności. Oczekują od
członków zespołu wspierająco-aktywizującego pokierowania w większości aspektów funkcjonowania placówki,
biernie przyjmują ustalenia terapeutów, zazwyczaj nie generują pomysłów związanych ze zmianą lub
zmodyfikowaniem tematów, form zajęć na terenie placówki. Uczestnicy rzadko z własnej inicjatywy zgłaszają
problemy dotyczące trudności interpersonalnych w kontaktach z innymi członkami społeczności - prawdopodobnie
ma to związek z dość niskim poczuciem tożsamości grupowej. Można stwierdzić, że większość uczestników
posiada niski poziom poczucia wpływu na jakość swojego życia, a co za tym idzie niski poziom decyzyjności,
odpowiedzialności we własnym życiu. Sposób funkcjonowania uczestników w obrębie społeczności w dużej mierze
stanowi zobrazowanie funkcjonowania uczestników poza placówką.
Treningi umiejętności spędzania czasu wolnego
Trening umiejętności spędzania czasu wolnego (biblioterapia)
Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się w okresie od kwietnia do grudnia 2014r. 1 raz w tygodniu
w formie grupowej, zajęcia dowolne.
Cel zajęć:
1. Poprawa funkcjonowania poznawczego poprzez wzbudzenie procesów twórczego myślenia.
2. Rozwój zainteresowań własnych.
3. Nauka wartościowego spędzenie czasu wolnego.
Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny wyników postępowania
wspierająco- aktywizującego:
1. Wzbogacenie słownictwa oraz wiedzy ogólnej uczestników,
2. Wzrost umiejętności w zakresie czytania i prezentowania poezji,
3. Zwiększenie skłonności do refleksji i wypowiedzi na temat treści tekstów.
Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Zajęcia prowadzone były
w oparciu o tekst Kazimierza Dąbrowskiego i Norberta Lechleitnera pt. „Autobiografia Św. Jana Pawła II”.
Uczestnicy wykazali zainteresowanie poprzez samodzielny wybór lektury, jednak dość szybko poczuli znużenie tą
tematyką. Przybliżenie uczestnikom życiorysu Papieża Polaka posłużyło wzbogaceniu wiedzy, ogólnemu
wyciszeniu, przemyśleniom. Prowadzone zajęcia uzupełnione były zwiedzaniem powstającego Muzeum
w Świątyni Opatrzności Bożej oraz udziałem w lekcji muzealnej, związanej z pielgrzymką Jana Pawła II do Japonii.
Czytanie na forum i analiza tekstu przyczyniły się do podniesieniu poziomu wypowiedzi uczestników, wzbogacenia
ich słownictwa, pobudzenia twórczego myślenia. Formuła zajęć nie była jednak do końca przemyślana, brakowało
w niej elementów motywujących do wypowiedzi, dyskusji, aktywności. Wielotygodniowa praca nad książką
zniechęciła niektórych do udziału w zajęciach, jednak była ona kontynuowana ze względu na obecność osób
zainteresowanych.
Trening umiejętności spędzania czasu wolnego (Klub filmowy)
Okres realizacji i forma zajęć:
Zajęcia odbywały się w okresie od stycznia do grudnia 2014r. 1 raz w tygodniu w formie grupowej, zajęcia dowolne.
Cel zajęć:
1. Nauka wartościowego spędzania czasu wolnego.
2. Rozwój zainteresowań własnych uczestników.
Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny wyników postępowania
wspierająco- aktywizującego:
1. Rozbudzenie zainteresowania filmami polskimi i zagranicznymi.
2. Integracja członków społeczności.
3. Wzrost samodzielność w wyborze repertuaru.
4. Wzrost odpowiedzialności poprzez dostarczanie filmów na zajęcia.
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Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Przeszkodą w przeprowadzeniu
zajęć w atmosferze skupienia i wyciszenia była często konieczność prowadzenia równocześnie treningu
kulinarnego w sąsiednim pomieszczeniu, co rozpraszało osoby zainteresowane. Zazwyczaj ze względu na czas
rezygnowano z omawiania treści filmu, wrażeń i odczuć uczestników, co w znacznej mierze zubażało zajęcia. Plan
spotkań Klubu Filmowego powstawał systematycznie jeden raz na dwa miesiące i był udostępniany na tablicy
ogłoszeń w pokoju wielofunkcyjnym. Zawierał on tytuły filmów, obsadę aktorską, reżysera, datę seansu, a także
rubrykę z nazwiskami osób, które zajmowały się obsługą techniczną klubu filmowego, co posłużyło ćwiczeniu
umiejętności praktycznych z zakresu obsługi sprzętu RTV. Wcześniejsze zapoznanie się z listą wybranych filmów
przez uczestników umożliwiło wybór oglądanego filmu oraz wartościowe spędzanie czasu wolnego zgodnie
z zainteresowaniami.
Trening umiejętności spędzania czasu wolnego (wyjścia poza ŚDS, zajęcia
świetlicowe, realizacja projektów socjalnych, spotkania integracyjne, zabawy
taneczne)
Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się w okresie od stycznia do grudnia 2014r. w formie grupowej,
zgodnie z harmonogramem imprez.
Cel zajęć:
1. Aktywizacja zewnętrzna uczestników.
2. Nauka wartościowego spędzania czasu wolnego.
3. Wzrost poczucia tożsamości grupowej.
4. Nawiązanie i pogłębienie relacji z rodzinami uczestników.
5. Modelowanie zachowań adekwatnych do okoliczności i otoczenia społecznego u uczestników ŚDS.
Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny wyników postępowania
wspierająco- aktywizującego:
1. Wzrost umiejętności w zakresie wartościowego spędzanie czasu wolnego.
2. Integracja uczestników społeczności.
3. Wzrost otwartości uczestników na kontakt interpersonalny oraz poprawa w obszarze adekwatnego
reagowania w sytuacjach społecznych i zachowania stosownego do okoliczności.
4. Stworzenie przyjaznej przestrzeni do komunikacji z rodzinami naszych podopiecznych, wymiany
informacji, wzmocnienia poczucia przynależności i wzajemnego zaufania w celu nawiązania efektywnej
współpracy.
5. Integracja uczestników społeczności z innymi placówkami (WTZ przy Stowarzyszeniu POMOST, ŚDS
„Pod skrzydłami”, ŚDS Żytnia, ŚDS Sochaczew, Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych).
Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Zarówno wewnętrzne, jak
i zewnętrzne formy aktywności cieszyły się wśród naszych uczestników sporym zainteresowaniem. Jednak często
miały one charakter biernego uczestnictwa.
Zajęcia aktywizacji zewnętrznej
Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się w okresie od stycznia do grudnia 2014r. 1 raz w tygodniu
w formie grupowej oraz indywidualnie, w zależności od potrzeb i oczekiwań uczestników.
Cel zajęć:
1. Aktywizacja uczestników poza godzinami pobytu w placówce,
2. Poszerzenie zakresu zainteresowań własnych.
3. Nauka aktywnego spędzania czasu wolnego.
Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny wyników postępowania
wspierająco- aktywizującego:
1. Wzrost samodzielności w zakresie organizowania czasu wolnego przez nieliczną grupę uczestników ŚDS.
2. Integracja członków społeczności.
3. Wzrost zainteresowania aktywnym wypoczynkiem.
4. Wzrost umiejętności w zakresie samodzielnego poruszania się środkami komunikacji miejskiej.
Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu niskim. W ramach spotkań społeczności
uczestnikom systematycznie przekazywano informacje dotyczące zaplanowanych, bezpłatnych imprez
kulturalnych w Dzielnicy Bemowo i Mieście Stołecznym Warszawa. Udzielano odpowiedniej instrukcję dojazdu oraz
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umieszczano informacje na tablicy w pokoju wielofunkcyjnym. Jednak tylko nieliczna grupa korzystała
z zaproponowanych form aktywnego spędzenia czasu wolnego.
Trening umiejętności spędzania czasu wolnego (prowadzenie Kroniki)
Okres realizacji i forma zajęć:
Zajęcia odbywały się w okresie od stycznia do grudnia 2014 w formie indywidualnej.
Cel zajęć:
1. Dokumentowanie najważniejszych wydarzeń z działalności ŚDS,
2. Nauka oraz utrwalanie umiejętności redagowania tekstu i ozdabiania stron Kroniki.
Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny wyników postępowania
wspierająco- aktywizującego:
1. Wzrost samodzielności i aktywności w zakresie prowadzenia Kroniki ŚDS.
2. Dokumentowanie na bieżąco wydarzeń z życia ŚDS.
Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu wysokim. Praca nad Kroniką odbywała się na
bieżąco. Systematycznych wpisów dokonywało 2 uczestników, jako osoby odpowiedzialne za zadanie.
Dokumentowanie najważniejszych wydarzeń z działalności ŚDS wymagało wiele czasu i skupienia, szczególnie
przez jednego z uczestników, który dołożył wiele starań by pokonać własne trudności, wynikające z jego licznych
dolegliwości chorobowych, towarzyszących mu na co dzień. Efekt jego pracy zasługuje na szczególne wyróżnienie.
Terapia zajęciowa (artterapia)
Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się w okresie od stycznia do grudnia 2014r., zajęcia indywidualne
lub grupowe, dowolne.
Cel zajęć:
1. Rozwijanie umiejętności manualnych, wyobraźni oraz kreatywności.
2. Pobudzenie działań twórczych.
3. Nauka i utrwalanie umiejętności współpracy w grupie.
4. Nauka wartościowego spędzanie czasu wolnego.
Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny wyników postępowania
wspierająco- aktywizującego:
1. Wzbogacenie wiedzy na temat kubizmu.
2. Wzrost sprawności manualnych.
3. Poznanie nowych technik z zakresu malarstwa na płótnie, wykonywania przedmiotów z gliny, breloczków
z filcu, ozdób świątecznych z kasztanów, żołędzi m.in.
4. Promocja prac uczestników ŚDS –zorganizowanie Galerii obrazów.
5. Udział w Konkursie plastycznym organizowanym przez ŚDS Praga Południe.
Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu wysokim. Zajęcia z artterapii zostały
przeprowadzone zgodnie z planem. Wzbogacona została wiedza u osób zainteresowanych na temat nurtu
malarstwa, jakim jest kubizm. W pracowni plastycznej powstały dzieła sztuki, które zostały wystawione podczas
konkursu prac plastycznych w ramach Konferencji „Artterapia – otwarcie na świat”, zorganizowanej w Praskim
Domu Kultury (zajęcie III miejsca). W placówce została zorganizowana galeria obrazów i prac uczestników zajęć
artterapii, wśród których znajdują się różne motywy wykonane dowolną techniką. Niektóre z nich są m.in. efektem
oglądania eksponatów muzealnych, inne – interpretacją własną w postrzeganiu świata, wyrażaniu samego siebie.
Udział w zajęciach malarstwa jest formą terapii przez sztukę, pozwalającą symbolicznie wyrażać uczucia i emocje.
Prace plastyczne były wystawiane podczas prezentacji stoisk na imprezach integracyjnych m. inn. Dni Osób
Niepełnosprawnych w Dzielnicy Bemowo, Korowód Integracyjny, Spotkanie ze sztuką, II Warszawskie Forum
Psychiatrii Środowiskowej w PKiN oraz imprezach okolicznościowych : z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego
Narodzenia.
Redagowanie gazetki ŚDS
Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się w okresie od czerwca do września 2014r., zajęcia indywidualne
lub grupowe, dowolne. W planie pracy na 2014 rok termin realizacji zadania obejmował miesiące od stycznia do
grudnia.
Cel zajęć:
1. Promocja informacji na temat wydarzeń oraz funkcjonowania placówki.
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2. Wzrost poziomu zaangażowania uczestników w życie placówki.
3. Kształtowanie umiejętności potrzebnych w pracy zespołowej.
Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny wyników postępowania
wspierająco- aktywizującego:
1. Opracowanie i drukowanie ulotek promujących ŚDS.
2. Zaangażowanie się uczestników w roznoszenie ulotek po urzędach, szpitalach, poradniach celem
promocji ŚDS (zorganizowanie akcji ulotka)
Ocena realizacji: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. W pierwszym półroczu zrezygnowano
z prowadzenia zajęć z uwagi na prace związane z przeprowadzką, w drugim półroczu częściowo zrealizowano
zadanie-akcja ulotka w okresie czerwiec-wrzesień. Przeszkodą w całkowitej realizacji zadania były: brak
zainteresowania ze strony uczestników redagowaniem tekstów do gazetki, nieobecność terapeuty realizującego
zadanie w listopadzie i grudniu. W efekcie tych przeszkód realizacja zadania została ukończona we wrześniu.
Relaksacja
Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się w okresie od kwietnia do grudnia 2014r. 1 raz w tygodniu
w formie grupowej, zajęcia dowolne.
Cel zajęć:
1. Wypracowanie nawyku wprowadzania się w stan relaksu.
2. Nauka odprężania się, osiągania spokoju i zadowolenia.
3. Regeneracja organizmu.
4. Zmniejszenie stanu mobilizacji organizmu.
Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny wyników postępowania
wspierająco- aktywizującego:
1. Wzrost umiejętności w zakresie wprowadzania się w stan relaksu.
2. Uzyskanie odprężenia i zadowolenia.
Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Zaobserwowano trudność
u niektórych uczestników w osiąganiu stanu relaksu, co wiąże się niewątpliwie z polekowym niepokojem
psychoruchowym.
Inne zajęcia realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy w 2014 roku o
charakterze wspierającym, edukacyjnym oraz promującym założenia psychiatrii
środowiskowej
Przegląd wydarzeń z kraju i ze świata (prasówka)
Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się w okresie od stycznia do grudnia 2014r. 2 razy w tygodniu
w formie grupowej, zajęcia dowolne.
Cel zajęć:
1. Pobudzenie funkcji poznawczych uczestników.
2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy.
Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny wyników postępowania
wspierająco- aktywizującego:
1. Wzrost zaangażowania w zajęcia (dostarczanie prasy, wypowiadanie się na forum grupy, podtrzymywanie
dyskusji na interesujące tematy),
2. Wzrost umiejętności w zakresie wykorzystania stron internetowych podczas zajęć,
3. Wzrost samodzielności w zakresie przygotowywania artykułów na wybrane przez siebie tematy.
Ocena realizacji: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Część uczestników posiada ogólną
wiedzę na temat aktualnych wydarzeń z informacji przekazywanych w tv, prasie, potrafi wypowiedzieć się na forum
grupy, przedstawić swoje stanowisko w danej kwestii czy zagadnieniu. Osoby z deficytami funkcji poznawczych
mają poważne problemy z przetwarzaniem informacji, ich skrótowym przekazaniem i zrozumieniem
zaprezentowanego materiału.
Zajęcia edukacyjne „Bliżej historii”
Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się w okresie od kwietnia do maja i we wrześniu 2014r., 1 raz
w tygodniu w formie grupowej, zajęcia dowolne.
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Cel zajęć:
1. Poszerzenie zakresu zainteresowań własnych uczestników.
2. Prezentacja wiedzy ogólnej z dziedziny historii.
3. Poszerzanie zakresu słownictwa.
4. Trening funkcji poznawczych (czytanie tekstu ze zrozumieniem, zapamiętywanie materiału, analiza
poznawcza),
Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny wyników postępowania
wspierająco- aktywizującego:
1. Rozwój zakresu zainteresowań własnych uczestników,
2. Ćwiczenia pamięci i koncentracji.
Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Zajęcia edukacyjne były
skierowane szczególnie dla osób, które zgłosiły zainteresowanie problematyką historyczną. Podczas zajęć
grupowych osoby biorące aktywny udział chętnie dyskutowały na tematy związane z treścią obejrzanych filmów
o tematyce historycznej w ramach projektu „Radość bycia razem”, poszerzali swoją wiedzę poprzez prezentowanie
na forum wiadomości z zakresu historii. Reszta osób biorących udział w zajęciach miała okazję spędzania czasu
wolnego w sposób konstruktywny oraz treningu funkcji poznawczych.
Trening twórczego myślenia i rozwoju osobistego
Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się w okresie od października do grudnia 2014r.1 raz w tygodniu
w formie grupowej.
Cel zajęć:
1. Poszerzenie zakresu zainteresowań poprzez pobudzenie ciekawości poznawczej.
2. Trening pamięci i koncentracji.
3. Nauka umiejętności komunikowania się w grupie.
4. Nabycie wiedzy dotyczącej różnych aspektów procesu zdrowienia.
Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny wyników postępowania
wspierająco- aktywizującego:
1. Wzrost umiejętności w zakresie funkcji poznawczych szczególnie w aspekcie obniżenia poziomu
„sztywności” w myśleniu.
2. Podniesienie poziomu integracji członków społeczności.
3. Zwiększenie aktywizacji uczestników poprzez pobudzenie ciekawości poznawczej.
Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Trening twórczego myślenia
i rozwoju osobistego cieszył się sporym zainteresowaniem uczestników ŚDS. Podczas zajęć uczestnicy wspólnie
czytali wybrane przez nich artykuły z miesięcznika „Charaktery”, najczęściej tematyka związana była z różnymi
aspektami dotyczącymi zdrowia psychicznego oraz somatycznego. Odbywały się dyskusje, podczas których każda
z osób miała okazję do podzielenia się swoją wiedzą z omawianego tematu. U kilku osób zaobserwowano
pobudzenie ciekawości poznawczej podczas zajęć, wzrost energii psychoruchowej, zaktywizowanie do bardziej
twórczego myślenia. Treningowa część zajęć polegała na ćwiczeniach w formie zabawy, rozrywki, które opierały
się na generowaniu skojarzeń pojęciowych. Po przeprowadzeniu zajęć uczestnicy informowali o poprawie
samopoczucia, zadowoleniu z własnych umiejętności, które mieli okazję ujawnić na forum grupy.
Ćwiczenia z grafomotoryki
Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się w okresie od kwietnia do grudnia 2014r. 1 raz w tygodniu
w formie grupowej.
Cel zajęć:
1. Wzrost koncentracji uwagi oraz myślenia przyczynowo- skutkowego.
2. Poprawa poziomu graficznego pisma poprzez usprawnianie motoryki małej.
Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny wyników postępowania
wspierająco- aktywizującego:
1. Wzrost koncentracji uwagi w sytuacjach zadaniowych.
2. Wzrost jakości wykonywanych zadań grafomotorycznych.
Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Uczestnicy chętnie brali udział
w proponowanych zajęciach wykazując duże zainteresowanie materiałem ćwiczeniowym.
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Udział w wydarzeniach związanych z promowaniem założeń psychiatrii
środowiskowej
Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się w okresie od stycznia do grudnia 2014r. w formie grupowej
oraz indywidualnej
Cel zajęć:
1. Promowanie ŚDS jako placówki realizującej założenia psychiatrii środowiskowej.
2. Integracja z osobami z doświadczeniem choroby psychicznej poprzez wymianę doświadczeń na temat
skutecznych form wsparcia.
3. Wzmacnianie osób chorujących psychicznie w procesie zdrowienia.
Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny wyników postępowania
wspierająco- aktywizującego:
1. Wzrost poziomu wiedzy poprzez udział w wydarzeniach o charakterze naukowym oraz integracyjnym
związanych z problematyką doświadczenia oraz leczenia choroby psychicznej.
2. Wzrost aktywności Uczestników poprzez tworzenie prac artystycznych, które prezentowane były na
stoiskach promujących działalność naszej placówki.
Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Zajęcia spełniały cel
edukacyjny, były też sposobem wartościowego spędzania czasu poza ŚDS. Większość uczestników przejawiała
bierny stosunek do uczestniczenia w wyżej wymienionych wydarzeniach, a co za tym idzie nie wykazywała
motywacji do aktywnego udziału w procesie zdrowienia. Społeczność ŚDS brała udział w następujących
wydarzeniach:
 12 czerwca - udział w konferencji inaugurującej działalność Porozumienia na Rzecz Wspierania Osób
Chorujących Psychicznie przy APS (9 osób)
 18 czerwca - impreza integracyjna "Spotkanie ze sztuką”- koncert poetycko-muzyczny pn.
„Dmuchawce, latawce, wiatr..." w Bemowskim Centrum Kultury w ramach obchodów Dni Osób
Niepełnosprawnych w Dzielnicy Bemowo (13 osób)
 4 września- udział w konferencji: "Artterapia - otwarcie na świat" w Centrum Promocji Kultury na
Pradze (6 osób)
 12 września - udział w Warszawskim Korowodzie Integracyjnym w Parku Sowińskiego (11 osób)
 10 października - III Warszawskie Forum Psychiatrii Środowiskowej w Pałacu Kultury i Nauki (9 osób)
 Udział w spotkaniach roboczych Porozumienia w okresie styczeń-grudzień 2014
 Udział w spotkaniach grupy TROP w okresie styczeń-grudzień 2014
 Promocja ŚDS –udział w akcji roznoszenia ulotek (4 osoby) w okresie czerwiec-wrzesień 2014
Realizacja pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych
Realizacja pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych była realizowana w następujących
formach:
a) udział w wizytach lekarskich (lekarz psychiatra) – rozmowa z lekarzem za zgodą uczestnika ŚDS na temat
funkcjonowania psychospołecznego, pogorszenia stanu psychicznego, skutków ubocznych stosowanej
farmakoterapii, ewentualnej modyfikacji leczenia (14 interwencji)
b) pomoc w umawianiu wizyt lekarskich (7 interwencji)
c) informowanie członków rodzin o adresach placówek diagnostyki neurologicznej (4 interwencje)
d) monitorowanie kondycji psychosomatycznej uczestników:
 w przypadku pogorszenia stanu psychicznego lub złej tolerancji leków zalecenia do odbycia kontroli
u lekarza psychiatry (8 interwencji)
 w przypadku pogorszenia stanu somatycznego zalecenia do odbycia wizyty lekarskiej (4 interwencje)
 w przypadku ostrego nawrotu choroby zalecenia odbycia hospitalizacji na oddziale psychiatrycznym
(1 interwencja)
 wezwanie pogotowia w przypadku nagłego pogorszenia stanu psychicznego (1 interwencja)
Projekty socjalne
Działalność ŚDS była w dużej mierze wzbogacana o realizowane projekty socjalne, których celem było uzyskanie
jak najtrwalszych efektów pracy terapeutycznej z uczestnikami.
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Były to następujące projekty socjalne:
„Warsztaty teatralne – grupa ZGODA”
Projekt realizowany był w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku (z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu)
w Bemowskim Centrum Kultury. Celem projektu było przeciwdziałanie społecznej izolacji osób z zaburzeniami
psychicznymi poprzez warsztatową pracę teatralną oraz rozwijanie zainteresowania teatrem uczestników ŚDS.
Aktorzy mieli możliwość odreagowywania tłumionych emocji, konfliktów, korzystania z dorobku kultury jakim jest
muzyka, taniec i teatr. W 2014 roku w zajęciach grupy teatralnej ZGODA brało udział 6 uczestników Domu
Środowiskowego. Zajęcia odbywały się z częstotliwością 2 razy w tygodniu. Grupa ZGODA udzieliła wywiadu dla
Radia dla Ciebie, wzięła udział w festiwalu „Sztuka działa” w Teatrze Stara Prochownia w Warszawie, festiwalu
Akcept w Gdańskim Archipelagu Kultury, akcji happeningowej przy sadzeniu Drzewa Wolności we współpracy
z Klubem Pacjenta PERŁA przy WCZP. Teatr ZGODA pracował przy nowym spektaklu „Autobus”, który
przeznaczony jest dla osób niesłyszących i niewidzących. Premiera przewidziana jest na czerwiec 2015r.
„Terapeutyczna moc muzyki”
Pprojekt realizowany był w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku z przerwą wakacyjną w sierpniu. Celem
projektu było rozwijanie zainteresowań muzyką i śpiewem uczestników ŚDS. Projekt od kilku lat rozszerza ofertę
zajęć terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy. Polegał na wspólnym śpiewaniu popularnych
piosenek, wybranych przez uczestników ŚDS. W ramach projektu odbyły się następujące imprezy wewnętrzne:
Zabawa karnawałowa połączona z Walentynkami, spotkanie integracyjne w związku z 11 rocznicą powstania ŚDS,
Spotkanie Integracyjne z okazji Świąt Wielkanocnych, zabawa Sylwestrowa, 3 Spotkania Integracyjne Rodzin
i Przyjaciół Uczestników ŚDS. Zespół muzyczny z ŚDS pod kierunkiem prowadzącego projekt uczestniczył
w Korowodzie Integracyjnym w Parku Sowińskiego oraz Przeglądzie Twórczości Artystycznej w Sochaczewie.
Projekt był okazją do prezentowania na forum grupy swoich zdolności, przełamywania nieśmiałości, pokonywania
barier przez uczestników Domu oraz stwarzał możliwość uzewnętrzniania swoich uczuć i emocji. Cele
terapeutyczne zajęć realizowane były z powodzeniem, wielu uczestników poprawiło swoja ekspresję emocjonalną,
zmniejszyły się ich leki społeczne, zajęcie pełniły też funkcję integracyjną. Podczas zajęć wykorzystywane były
mikrofony i śpiewniki. Średnia liczba uczestników zajęć w 2014 roku wyniosła 9 osób. Z uwagi na spore
zainteresowanie zamierzamy kontynuować jego realizację w 2015 roku.
„Kuchnie świata”
Projekt realizowany był w okresie od lutego do grudnia 2014 roku. Celem projektu było rozwijanie zainteresowań
kuchniami różnych regionów świata, doskonalenie zachowań społecznych, umiejętności kulturalnego zachowania
się w miejscach publicznych, praktyczny trening budżetowy, integracja uczestników ze „społeczeństwem ludzi
zdrowych” a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Uczestnicy samodzielnie wybierali dania z Karty
i z własnych środków finansowych płacili za zamówione dania, ponadto mieli możliwość poruszania się środkami
komunikacji miejskiej po Warszawie, wielu z nich nabyło nowe umiejętności w tym zakresie. Projekt był też
praktycznym treningiem budżetowym. W projekcie brało udział średnio 10 osób. W minionym roku odwiedziliśmy:
restaurację Inferno, W gruncie rzeczy, restaurację indyjską, Manekin oraz Pierogarnię. Ze względu na spore
zainteresowanie uczestników projektem, będzie on realizowany w 2015 roku.
„Spotkania z przyrodą”
Projekt realizowany był w okresie od czerwca do września 2014 roku. Cel projektu to rozwijanie zainteresowania
przyrodą, krajobrazem, naturą i otaczającym nas światem. Uczestnicy mieli możliwość spacerów, podziwiania
przyrody i poznania wielu ciekawych miejsc. Celem tego projektu był edukacja i turystyka przyrodnicza,
kształtowanie wrażliwości na piękno krajobrazu oraz doskonalenie zdrowia i kondycji psychicznej. W ramach
projektu od czerwca do września zostało zorganizowane: wyjścia na ognisko do Lasku bemowskiego, wyjścia do
Lasku Młocińskiego, zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego, spacery po Bemowie. W projekcie uczestniczyło średnio
10 osób. Jego realizacja w 2015 roku jest ważna z uwagi na fakt iż stanowi on uzupełnienie działania Terapia
ruchem.
„Radość bycia razem”
Projekt realizowany był w okresie od lutego do grudnia 2014 roku. Podstawowym celem projektu była poprawa
jakości życia uczestników ŚDS poprzez aktywizację zewnętrzną oraz możliwość integracji ze społecznością ludzi
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zdrowych, rozwijanie zainteresowań kinem, poszerzanie zakresu zainteresowań uczestników, wzajemna integracja
członków społeczności, wzbudzenie i utrwalanie motywacji do aktywnego organizowania czasu wolnego w formie
udziału w wydarzeniach kulturalnych. W okresie trwania projektu odbyło się 7 wyjść do kina (Femina, Atlantic,
Kinoteka, Muranów) na filmy: „Jack Strong”, „Bogowie”, „Stulatek, który wyskoczył przez okno i zginął”, „Bella
i Sebastian”, „Sen o Warszawie”, „Miasto 44”. Średnia liczba uczestników objętych działaniem wyniosła 9 osób.
Realizacja projektu stwarzała możliwość treningu praktycznego umiejętności i zaradności życiowej w kwestii
poruszania się środkami komunikacji miejskiej i samodzielnego powrotu do domu. W efekcie nastąpił wzrost lub
podtrzymanie tych umiejętności u kilku uczestników ŚDS. Natomiast osoby, które posiadają utrwalone przekonanie
o swojej niezaradności nie wykazały motywacji do podjęcia działań mających na celu wzrost samodzielności.
Uczestnicy partycypowali w kosztach zakupu biletów (praktyczny trening budżetowy) oraz z niewielkim udziałem
i zaangażowaniem dokonywali wyboru filmu, który chcieli obejrzeć. Podsumowaniem projektu było wyjście
integracyjne do teatru BUFFO na spektakl pt. „Cohen-Nohavica”, w którym wzięło udział 30 osób w tym rodziny
i przyjaciele uczestników Domu. Projekt stanowił atrakcyjne uzupełnienie oferty postępowania wspierającoaktywizującego w Środowiskowym Domu Samopomocy.
„Sen o Poezji”
Projekt realizowany był w okresie od lutego do grudnia 2014 roku. Celem projektu było rozwijanie zainteresowań
poezją, rozładowanie wewnętrznych napięć, rozbudzenie pozytywnych emocji; zorganizowanie wieczorków
poetyckich. Odbyło się osiem spotkań z planowanych dziewięciu. W spotkaniach udział wzięło średnio 11 osób.
Poeci prezentowali swoje utwory w sposób mówiony oraz śpiewany. Zacieśnione zostały więzi z poetami Klubu
Literackiego „Nasza Twórczość”. Przy ich udziale i zaangażowaniu zorganizowane zostało Spotkanie ze sztuką
w ramach obchodów Dni Osób Niepełnosprawnych w Dzielnicy Bemowo pn. „Dmuchawce, latawce, wiatr…”w BCK
na które przybyło ok. 100 osób. Wydarzenie to opisane zostało w Piśmie Ruchu Twórczego Osób
Niepełnosprawnych FILANTROP Nr(237)8, sierpień 2014. Poeci uczestniczyli w Spotkaniu Integracyjnym Rodzin
i Przyjaciół Uczestników ŚDS, organizowali warsztaty literackie dla uczestników i mieszkańców Bemowa.
Planowana jest dalsza współpraca z poetami Koła Literackiego „Nasza Twórczość” raz na kwartał w 2015 roku.
„Połączeni sportem”
Pprojekt realizowany był w okresie od lutego do grudnia 2014 roku. Celem projektu było promowanie
prozdrowotnego trybu życia uczestników ŚDS, zainteresowanie uczestników aktywnym sposobem spędzania
czasu wolnego w formie rekreacji sportowej oraz integracja ze społecznością ludzi zdrowych. Projekt Rozwijał
i utrwalał zainteresowanie uczestników ŚDS aktywnością sportową oraz obiektami sportowymi. W ramach projektu
odbyło się 9 wyjść grupowych w celu zwiedzania i rekreacji w obiektach sportowych (Aqua Park na Mokotowie,
Stadion Narodowy, „Hokus Pokus” Cinema City Bemowo, OSiR Bemowo, Park Wodny Moczydło, Centrum
Rozrywki GAMB, Muzeum Sportu i Turystyki). Średnia liczba uczestników objętych działaniem wyniosła 7 osób.
Uczestnicy wzięli udział w 3 turniejach bowlingowych, turnieju lotki, grali w paintball laserowy, pływali na basenie
odkrytym i zakrytym, oglądali wyścigi konne na Służewcu. Partycypowali także w kosztach zakupu biletów, co
dawało możliwość praktycznego treningu budżetowego. Efektem realizacji projektu było zaangażowanie
uczestników w aktywność fizyczną połączoną z integracją społeczności ŚDS a także poznanie historii sportu oraz
osiągnięć sportowców. Uczestnicy deklarują chęć rozwijania aktywności fizycznej w dłuższej perspektywie czasu,
dlatego ważne wydaje się być kontynuowanie realizacji projektu w 2015 roku. W ramach projektu uczestnicy
zwiedzili następujące obiekty i brali udział w następujących dyscyplinach sportowych:
„Muzea-skarby Warszawy”
Projekt realizowany był w okresie od lutego do grudnia 2014 roku. Celem projektu było kształtowanie nawyków
aktywnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowania historią i współczesnością.
W ramach projektu zostało zorganizowanych 12 wyjść grupowych, w których uczestniczyło od 9 do 14 osób, do
niżej wymienionych muzeów:
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1.

OKRES
REALIZACJI
Luty

2.

Marzec

Galeria „Zachęta”
Muzeum Diabła Polskiego „Przedpiekle”

3.

Kwiecień

Muzeum Historyczne. Obejrzenie filmu „Piosenka o mojej Warszawie”
Zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem

4.

Maj

5.

Czerwiec

6.

Lipiec

7.

Sierpień

Muzeum Techniki i Przemysłu

8.

Wrzesień

Zamek Królewski

9.

Listopad

Muzeum Narodowe

LP

NAZWA ZWIEDZANEGO OBIEKTU
Muzeum Diabła Polskiego „Przedpiekle”

Łazienki Królewskie
Pałac na wyspie z przewodnikiem
Świątynia Opatrzności Bożej. Panteon Sławnych Polaków. Lekcja muzealna
Muzeum Historii Żydów Polskich. Nowe Miasto

Odbyła się również podróż wirtualna do Muzeum Utraconego. Koszty związane z realizacją projektu były częściowo
pokryte ze środków własnych uczestników, pozostałe z budżetu przeznaczonego na działalność ŚDS w 2014 roku.
Projekt wzbudził duże zainteresowanie uczestników, dlatego zamierzamy go realizować w 2015 roku.
Aktywizacja zewnętrzna uczestników
Szczególną formą działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2014 była aktywizacja zewnętrzna
uczestników ŚDS polegająca na ich aktywnym udziale w następujących spotkaniach i wyjściach integracyjnych:
LP
1.

2.

OKRES
REALIZACJI
Styczeń

1.

Luty

1.
2.
3.

NAZWA WYDARZENIA , IMPREZY

4.
1.
2.
3.

Marzec

4.

Kwiecień

5.

Maj

6.

Czerwiec

3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.

11 Urodziny ŚDS- impreza integracyjna dla uczestników, rodzin i przyjaciół ŚDS z udziałem
Pana Mariusza Krakowskiego
Wyjście do teatru Wielkiego na operę „Qudsja Zaher”
Wyjście do teatru Wielkiego na operę „Słowik”
Wyjście do Muzeum Diabła Polskiego Przedpiekle w ramach projektu „Muzea-skarby
Warszawy”
Wyjście do kina Femina na film „Jack Strong” w ramach projektu „Radość bycia razem”
Wyjście do PKiN na Międzynarodową Giełdę Minerałów i Biżuterii w ramach treningu
zorganizowania czasu wolnego,
Wyjście do Muzeum Diabła Polskiego Przedpiekle w ramach projektu „Muzea-skarby
Warszawy”
Wyjście do restauracji INFERNO w ramach projektu „Kuchnie świata”
Wyjście do Galerii Zachęta w ramach projektu „Muzea-skarby Warszawy”
Rozpoczęcie pracy w nowej siedzibie przy ul. Rozłogi 10
Udział w turnieju bowlingowym na zaproszenie ŚDS na Targówku- impreza integracyjna
Wyjazd do Lasku Bemowskiego w ramach projektu „Spotkania z przyrodą”
Spotkanie z poezją w ŚDS wg projektu „Sen o poezji”
Wyjście do Muzeum Historycznego wg projektu „Muzea-skarby Warszawy”
Wielkanoc w ŚDS –poświęcenie nowej siedziby
Występ kabaretu Żmija w ŚDS
Wyjście do restauracji „W gruncie rzeczy” w ramach projektu „Kuchnie świata”
Wyjście do kina Femina na film „Powstanie Warszawskie” wg projektu „Radość bycia razem”
Udział w Majówce na Żytniej - Kuba
Wyjazd na Wyścigi Konne na Służewcu wg projektu „Połączeni sportem”
Wyjazd do Muzeów w Łazienkach Królewskich wg projektu „Muzea-skarby Warszawy”
Udział w obchodach Dni Osób Niepełnosprawnych –Spartakiada dla Niepełnosprawnych, Rajd
Rowerowy i Piknik
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2.

7.

Lipiec

8.

Sierpień

9.

Wrzesień

10.

Październik

11.

Listopad

12.

Grudzień

Zorganizowanie i udział w Spotkaniu ze sztuką-koncercie poetycko-muzycznym „Dmuchawce,
latawce, wiatr…” Bemowskie Centrum Kultury
3. Wyjazd do Świątyni Opatrzności Bożej wg projektu „Muzea-skarby Warszawy”
4. Integracyjne Spotkanie Rodzin w ŚDS
5. Warsztaty literackie w ŚDS w ramach projektu „Sen o poezji”
1. Wyjście do restauracji indyjskiej wg projektu „Kuchnie świata”
2. Wyjście do galerii „Zachęta” oraz spacer po Ogrodzie Saskim wg projektu „Muzea-skarby
Warszawy”
3. Wyjście do Kinoteki na film „Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął” wg projektu „Radość
bycia razem”
4. Spacer po Starym i Nowym Mieście w ramach treningu umiejętności zorganizowania czasu
wolnego,
5. Rekreacja w Parku Wodnym Moczydło wg projektu „Połączeni sportem”
6. Zwiedzanie Stadionu Narodowego wg projektu „Połączeni sportem”
7. Zwiedzanie Muzeum Farmacji oraz Muzeum Historycznego wg projektu „Muzea- skarby
Warszawy”
8. Wyjście do Lasku Bemowskiego wg projektu „Spotkania z przyrodą” – pieczenie kiełbasek i
rekreacja
9. Udział w wydarzeniach związanych z promowaniem założeń psychiatrii Środowiskowej- wyjazd
do Tworek, promocja placówki, odwiedziny byłego uczestnika w Zakładzie OpiekuńczoLeczniczym
1. Wyjście do restauracji „Manekin” wg projektu „Kuchnie świata”
2. Wyjazd do ŚDS Grochowska – dostarczenie obrazów na konkurs plastyczny
3. Ognisko w Lasku Bemowskim w ramach projektu „Spotkania z przyrodą”
4. Spacer po lasku Młocińskim w ramach projektu „Spotkania z przyrodą”
5. Zwiedzanie Muzeum Techniki i Przemysłu w ramach projektu „Muzea-skarby Warszawy”
1. Zwiedzanie ogrodu zoologicznego w ramach projektu „Spotkania z przyrodą”
2. Udział w Konferencji „Arteterapia-otwarcie na świat” w Centrum Promocji Kultury przy ul.
Podskarbińskiej 2 organizowanej przez ŚDS Grochowska
3. Wyjazd do Sochaczewa na XIV Przegląd Twórczości Artystycznej ŚDS
4. Udział w Korowodzie Integracyjnym w Parku Sowińskiego
5. Zwiedzanie Zamku Królewskiego w ramach projektu „Muzea skarby Warszawy”
6. Wyjazd do Pierogarni w ramach projektu „Kuchnie świata”
7. Udział w Targach Pracy dla osób niepełnosprawnych organizowanych przez Urząd Dzielnicy
Praga Południe w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2
8. Wyjście do kina Atlantic na film „Miasto 44” w ramach projektu „Radość bycia razem”
9. Integracyjne Spotkanie Rodzin w ŚDS Rozłogi
10. Udział w Pikniku Rodzinnym Bemowo z Aniołami organizowanym przez Parafię Matki Boskiej
Królowej Aniołów oraz Urząd Dzielnicy Bemowo
1. Udział w III Warszawskim Forum Psychiatrii Środowiskowej w PKiN, zorganizowanie wystawy
prac uczestników ŚDS
2. Zwiedzanie Muzeum Neonów na Pradze w ramach projektu „Muzea-skarby Warszawy”
3. Udział w Pikniku Jesiennym w Ursusie na zaproszenie Środowiskowego Domu Samopomocy –
grill, karaoke, koncert gitarowy
1. Wyjście do kina Atlantic na film „Bogowie” oraz do Kinoteki na film „Bella i Sebastian” wg
projektu” Radość bycia razem”
2. Wyjście do Muzeum Narodowego w ramach projektu „Muzea skarby Warszawy”
1. Wyjście do Parku Wodnego przy ul. Merliniego wg projektu „Połączeni sportem”,
2. Wyjście do Muzeum Sportu i Turystyki w ramach projektu „Połączeni sportem”
3. Wyjście do kina Muranów na film pt. „Sen o Warszawie” wg projektu „Radość bycia razem”
4. Wyjście na kręgle wg projektu „Połączeni sportem”
5. Wyjście do teatru Buffo na spektakl „Cohen Nohavica” w ramach projektu „Radość bycia razem”
6. Wigilia w ŚDS

Współpraca z różnymi podmiotami i jej efekty
Przy wykonywaniu zadań ŚDS współpracował z następującymi podmiotami w środowisku lokalnym:
Rodzinami uczestników ŚDS – udzielania wsparcia poprzez rozmowy indywidualne, wymianę informacji na temat
funkcjonowania i ewentualnych trudności uczestnika, jego stanu psychicznego, wspólne wypracowanie form
wsparcia w przypadku pogorszenia stanu psychicznego oraz somatycznego. Rodziny uczestników wykazywały
umiarkowane zainteresowanie stanem psychicznym swoich bliskich oraz poziomem ich funkcjonowania na terenie
placówki. Kontakt inicjowany był głównie przez terapeutę prowadzącego. Współpraca dotyczyła wymiany informacji
na temat funkcjonowania psychospołecznego (w przypadku 6 osób), wsparcia w okresach pogorszenia kondycji
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psychicznej (w przypadku 6 osób), zaleceń dotyczących konieczności wykonania diagnostyki neurologicznej
(w przypadku 2 osób). Celem ulepszenia współpracy z rodzinami w okresie od czerwca do grudnia zorganizowano
na terenie ŚDS 5 Integracyjnych Spotkań Rodzin i Przyjaciół Uczestników ŚDS. Ich efektem było pogłębienie relacji
pomiędzy rodziną a placówką. Zamierzamy je kontynuować w 2015 roku.
Urzędem Dzielnicy Bemowo- w zakresie poszerzania oferty zajęć dla uczestników Domu, wspólnych działań
związanych z Koalicją „Razem skutecznie”, rozwiązywania bieżących problemów dotyczących funkcjonowania
ŚDS.
Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo, OPS Bielany, Wola – w zakresie wymiany informacji na
temat trudności w funkcjonowaniu na terenie ŚDS, rozwiązywania trudnych sytuacji bytowych, mieszkaniowych
oraz potrzeb bieżących, a także w zakresie przedłużenia decyzji na pobyt w placówce. Celem umocnienia
współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo zorganizowane zostało spotkanie integracyjnoinformacyjne pracowników ŚDS z pracownikami socjalnymi OPS (dział usług). Przedstawiona została oferta
placówki, jej osiągnięcia na przestrzeni 12 lat, trudności w pracy wynikające z różnorodności jednostek
chorobowych osób przebywających w placówce oraz wyrażona została potrzeba naboru nowych uczestników.
Spotkania te zamierzamy kontynuować w 2015 roku z innymi działami OPS.
Poradniami Zdrowia Psychicznego przy ul. Wrocławskiej 19, Nowowiejskiej 27, Kasprzaka 17 oraz Centrum
Zdrowia Psychicznego na Bemowie i Woli – w zakresie konsultacji z lekarzami psychiatrami dotyczących stanu
psychicznego 10 uczestników ŚDS, wyznaczania terminów wizyt, pozyskiwania zaświadczeń lekarskich
niezbędnych do kontynuacji pobytu w placówce. Na poziomie partnerskim odbywały się kontakty osobiste
z lekarzami psychiatrami za zgodą uczestników ŚDS oraz kontakty telefoniczne. Współpraca utrzymywała się na
wysokim poziomie, czego efektem było utrzymanie w dobrej kondycji psychicznej uczestników Domu.
Bemowskim Centrum Kultury – w zakresie realizowania imprez kulturalnych oraz integracyjnych w ramach
odbywających się rokrocznie Dni Osób Niepełnosprawnych w Dzielnicy Bemowo – organizowanie przez SDS
„Spotkania ze sztuką”, działania grupy teatralnej ZGODA.
Samodzielnym Zespołem Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo Włochy – w zakresie korzystania z bazy
lokalowej w celu prowadzenia grupy wsparcia, terapii ruchem (w okresie styczeń-luty), organizowania wystaw prac
uczestników ŚDS.
Innymi placówkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z Warszawy i województwa
mazowieckiego – w zakresie organizowania i udziału we wspólnych imprezach mających na celu promowanie
założeń psychiatrii środowiskowej oraz wzajemnej integracji (ŚDS Wola- udział w Majówce na Żytniej, ŚDS Ochotaudział w imprezach w ramach kampanii Ochoczo Razem, ŚDS Sochaczew – udział w Przeglądzie Twórczości
Artystycznej, ŚDS Targówek – wspólne gry w kręgle, ŚDS Ursus- udział w spotkaniu integracyjnym, ŚDS Praga
Południe – udział w konferencji „Artterapia-otwarcie na świat”).
Kinami na terenie Warszawy: Femina, Kinoteka, Atlantic, Muranów - w zakresie realizacji projektu „Radość bycia
razem”.
Obiektami sportowymi na terenie Warszawy: Stadion Narodowy, Muzeum Sportu i Turystyki, Aqa Park na
Mokotowie, park Wodny Moczydło, Centrum Rozrywki GAMB, Pływalnia „Pingwin”, „Hocus Pokus” City Bemowo
– w zakresie realizacji projektu „Połączeni sportem”.
Restauracjami w Warszawie : Inferno, Manekin, w Gruncie rzeczy, indyjska, Pierogarnią – w ramach realizacji
projektu „Kuchnie świata”.
Kołem Literackim „Nasza twórczość” w zakresie realizacji projektu „Sen o poezji”.
Muzeami w Warszawie – Diabła Polskiego, Galerią Zachęta, Historycznym, Łazienkami Królewskimi, Jeździectwa
i Łowiectwa, Świątynią Opatrzności Bożej, Techniki i Przemysłu, narodowym – w zakresie realizacji projektu
„Muzea-skarby Warszawy”.
Gimnazjum Nr 81 im. Witolda Doroszewskiego przy ul. Rozłogi 10 – w zakresie pozyskiwania wolontariuszy
oraz organizowania prelekcji dla młodzieży. Młodzież Gimnazjum wzięła udział w kilku spotkaniach integracyjnych
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z uczestnikami ŚDS (wspólne zajęcia plastyczne) oraz imprezie organizowanej przez ŚDS w ramach Dni Osób
Niepełnosprawnych – Spotkaniu ze sztuką pn. „Dmuchawce, latawce, wiatr…”
Instytucjami i Organizacjami wchodzącymi w skład Koalicji „Razem skutecznie”- w zakresie podejmowania
działań na rzecz przeciwdziałania stygmatyzacji i marginalizacji osób chorujących psychicznie. W 2014 roku
wydany został Raport „Ochrona Zdrowia Psychicznego w Polsce- plany, wyzwania, bariery, dobre praktyki” przez
Rzecznika Praw Obywatelskich w którym zawarty jest artykuł o bemowskiej Koalicji „Razem skutecznie”. Promocja
działań Koalicji odbyła się także w kwartalniku Diagnoza Nr 36 (1/2014) wydawanym przez Samodzielny Zespół
Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy. Utrzymany kontakt mailowy
z instytucjami umożliwił przekazywanie bieżących informacji na temat działań podejmowanych na rzecz osób
chorujących psychicznie na polu psychiatrii środowiskowej.
Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie- w zakresie pozyskiwania wolontariuszy oraz prac związanych
z „Porozumieniem na rzecz wspierania osób chorych psychicznie”. ŚDS aktywnie uczestniczył w Konferencji
inaugurującej działalność Porozumienia, III Konferencji organizowanej przez APS „Człowiek chory w środowisku”,
Spotkaniu dotyczącym Mieszkań Chronionych na APS, spotkaniach roboczych POROZUMIENIA, spotkaniach
grupy osób z doświadczeniem choroby psychicznej TROP. Ponadto uczestnicy ŚDS pełnili dyżury telefoniczne w
swojej placówce z ramienia grupy TROP. W naszej dzielnicy odbywały się też prelekcje w gimnazjach i liceach
z udziałem osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego grupy TROP, których celem było zapobieganie
stygmatyzacji osób chorujących psychicznie oraz edukacja młodzieży szkolnej.
PCK przy ul. Rozłogi- w zakresie pozyskiwania żywności (serki, owoce, napoje) oraz ubrań dla uczestników ŚDS
Współpraca z podmiotami w środowisku lokalnym to przede wszystkim:
a. Realizowanie idei tworzenia sieci wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich środowisku
lokalnym,
b. Promowanie problematyki zdrowia psychicznego w społeczeństwie,
c. Doskonalenie kompetencji pracowników ŚDS poprzez wymianę doświadczeń z „dobrych” praktyk z innymi
osobami profesjonalnie zajmującymi się leczeniem oraz wsparciem osób z zaburzeniami psychicznymi,
d. Wzbogacenie oferty programowej placówki,
e. Zwiększenie poczucia integracji osób chorych psychicznie ze społecznością lokalną, zmniejszenie izolacji
społecznej, przełamywanie negatywnych stereotypów społecznych o osobach dotkniętych chorobami
psychicznymi, wzrost wiedzy w społeczności o tego typu zaburzeniach.

8.2.3 Podsumowanie
Dom realizował zadania zgodnie z wytyczonymi celami i zadaniami na 2014 rok w oparciu o ustawę o ochronie
zdrowia psychicznego, ustawę o pomocy społecznej, Regulamin organizacyjny ŚDS oraz Rozporządzenie Ministra
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
W przebiegu postępowania wspierająco-aktywizującego starano się wdrażać oddziaływania, których
celem jest wzrost samodzielności w różnych aspektach funkcjonowania uczestników ŚDS.
Cel terapeutyczny okazał się trudny do zrealizowania głównie ze względu na niewielki poziom motywacji
uczestników do podjęcia działań w celu poprawy jakości życia oraz akceptowanie przez nich sytuacji, że
w przyszłości otrzymają wsparcie, pomoc od członków rodziny lub w ramach instytucji pomocy społecznej.
Większość uczestników nastawiona jest na zaspakajanie podstawowych potrzeb życiowych, nie widzą
konieczności zmiany aktualnej sytuacji życiowej, dlatego na przykład, wzbudzenie motywacji do poszukiwania
zatrudnienia w celu poprawy sytuacji materialnej oraz rozwoju osobistego wydaje się celem bardzo trudnym do
zrealizowania. Pomimo realizowania przez placówkę zadań, których celem jest poprawa jakości funkcjonowania
społecznego, w przypadku większości uczestników nie zaobserwowano znaczącej poprawy w tym aspekcie.
Uczestnicy mają trudność z wykorzystywaniem nabytej wiedzy w przebiegu codziennego funkcjonowania. Jednak
pobyt w placówce daje możliwość poszerzenia sieci społecznych, co jest ważnym aspektem w przebiegu
rehabilitacji. Trening funkcji poznawczych oraz trening twórczego myślenia oraz rozwoju osobistego stanowią
skuteczne narzędzia terapeutyczne w celu zaktywizowania uczestników do przezwyciężania skutków chorowania
w aspekcie pogorszenia pamięci, koncentracji uwagi, "sztywności" w myśleniu. Zajęcia edukacyjne, których celem
jest poszerzanie zakresu zainteresowań uczestników okazały się wartościową forma spędzania czasu w placówce
tylko dla nielicznej grupy uczestników, którzy posiadają wyższy poziom motywacji do rozwoju osobistego.
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Skuteczną formą aktywizowania uczestników ŚDS okazały się realizowane projekty socjalne "Połączeni
sportem", „Muzea-skarby Warszawy”. Uczestnicy chętnie brali udział w wyjściach grupowych w celu zwiedzania
obiektów muzealnych i sportowych, zaobserwowano pobudzenie ciekawości poznawczej, zainteresowanie
osiągnięciami polskich sportowców.
W przebiegu postępowania wspierająco - aktywizującego regularnie współpracowano z lekarzami
psychiatrami w celu zapobiegania nawrotom choroby oraz w celu modyfikacji farmakoterapii u osób, które skarżą
się na skutki uboczne stosowanych leków, które utrudniają im codzienne funkcjonowanie. Ważnym aspektem
w przebiegu procesu zdrowienia jest fakt nawiązania oraz pogłębienia kontaktu z członkami rodzin niektórych
uczestników w zakresie przepływu informacji na temat funkcjonowania psychospołecznego, objawów
zwiastunowych choroby psychicznej. Współpraca z członkiem rodziny jednej z uczestniczek przyczyniła się do
podjęcia działań w celu wykonania diagnostyki neurologicznej. Uczestnicy ŚDS uzyskiwali pomoc psychologiczną
oraz zalecenia co do postępowania w okresach pogorszenia stanu psychicznego. Można stwierdzić, że uczestnicy
wykazują postawę zaufania podczas kontaktu z psychologiem, poszukują wsparcia w przypadku wystąpienia
trudności w różnych aspektach funkcjonowania. Ponadto osoby posiadające zmienny lub negatywny stosunek do
leczenia stosowały się do zaleceń psychologa w ramach treningu lekowego, co prawdopodobnie miało wpływ na
zapobieganie nawrotom choroby i ewentualnym hospitalizacjom.
W celu poprawy jakości prowadzonego postępowania wpierająco - aktywizującego należy kontynuować
oddziaływania, których celem jest wzrost samodzielności uczestników w zakresie samoobsługi, wzmacnianie
inicjatyw uczestników do podejmowania działań w celu samodzielnego realizowania potrzeb życiowych. Podczas
realizowania zadań mających na celu rozwój osobisty, poszerzenie zakresu zainteresowań należy uwzględnić
możliwości poznawcze uczestników oraz ich aktualne potrzeby w oparciu o ustalenia dotyczące pracy
terapeutycznej podczas rozmów indywidualnych z uczestnikami ŚDS. Okresowo należy dokonywać oceny poziomu
realizowania zadań zawartych w planach indywidualnej terapii oraz wprowadzać w nich ewentualne modyfikacje
z uwzględnieniem realnych możliwości uczestników związanych z kondycją psychofizyczną oraz z uwzględnieniem
ich poziomu motywacji do uczestniczenia w postępowaniu wspierająco – aktywizującym.
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9 Wolontariat
W roku 2014r. w Ośrodku Pomocy Społecznej pracowało 78 wolontariuszy, w tym z 48 wolontariuszami
zostały podpisane porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych a w ramach podpisanych
porozumień:
 z Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej współpracowało 20 wolontariuszy,
natomiast
 z Zespołem Szkół nr 4 przy ul.Thommego 1 współprace podjęło 8 wolontariuszy.
W ramach usług świadczonych przez wolontariuszy na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej były
następujące formy pracy:
 Korepetycje dla dzieci i młodzieży :
24 wolontariuszy
 Prowadzenie kursów i szkoleń:
29 wolontariuszy
 Pomoc osobie niepełnosprawnej:
5 wolontariuszy
 Pomoc seniorowi:
6 wolontariuszy
 Wspieranie Środowiskowego Domu Samopomocy
7 wolontariuszy
 Pomoc w organizacji wydarzeń realizowanych przez Ośrodek lub inne instytucje z terenu
dzielnicy Bemowo:
31 wolontariuszy
W roku 2014 z pomocy wolontarystycznej prowadzonej z indywidualnym odbiorcą skorzystało 48 osób.
Należy zaznaczyć, że poszczególni wolontariusze pracują czasami w kilku środowiskach rodzinnych, lub w danym
środowisku pomaga więcej niż jeden wolontariusz oraz że wolontariusze wykonujący świadczenia w oparciu o stałe
porozumienia biorą także udział w wydarzeniach akcyjnych – nie są wówczas wliczani po raz kolejny do ogólnej
sumy wolontariuszy pracujących na rzecz Ośrodka w danym okresie rozliczeniowym, stąd liczby przedstawione
powyżej nie sumują się.
Poniżej zaprezentowane zostały projekty adresowane do różnych grup odbiorców, w których aktywnie
uczestniczyli wolontariusze współpracujący z tut. Ośrodkiem:
Komputer jako narzędzie w poszukiwaniu pracy – podstawy obsługi komputera”, organizowane
przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy warsztaty obsługi komputera dla osób
bezrobotnych i poszukujących pracy, wolontariusze prowadzili zajęcia edukacyjno-warsztatowe.
Współpracowało 16 wolontariuszy.
„Speak English - zajęcia edukacyjne z języka angielskiego dla osób bezrobotnych z Dzielnicy
Bemowo”, organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy na rzecz
aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy Wolontariusz prowadził cykl spotkań edukacyjnych nauki
języka angielskiego.
1 wolontariusz.
„Piknik rodzinny dla rodzin zastępczych 2014” organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.
Wolontariusze pomagali w sprawach organizacyjnych pikniku, współprowadzili gry i zabawy dla dzieci.
10 wolontariuszy.
XII Rajd Rowerowy Niepełnosprawnych połączony z piknikiem integracyjnym organizowany przez
Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz Stowarzyszenie Bliżej Dziecka. Wolontariusze pomagali
w przygotowaniu trasy rajdu, asekurowali przejazd, przeprowadzili konkursy oraz zabawy dla uczestników rajdu
i pikniku, a także udostępnili samochód dostawczy, którym rozwożono sprzęt niepełnosprawnych uczestników
wydarzenia.
Uczestniczyło 12 wolontariuszy.
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Ponadto w ramach współpracy z wolontariuszami w roku 2014 zorganizowane zostały:
„Spotkania informacyjno-integracyjne dla wolontariuszy” w roku sprawozdawczym odbyło się
2 spotkania mające na celu integrację wolontariuszy skupionych przy Ośrodku Pomocy Społecznej oraz
popularyzację i umacnianie idei wolontariatu, a także doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,
poszerzenie rozumienia pojęć wsparcie pomoc integracja oraz utrwalenie idei wolontariatu w działaniach człowieka
w środowisku jego zamieszkania. W powyższych spotkaniach uczestniczyło 19 wolontariuszy.
„Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza” - 12 listopada 2014r. na zaproszenie Urzędu
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy wolontariusze z Ośrodka wzięli udział w uroczystym spotkaniu z okazji
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. W wydarzeniu wzięło udział 25 wolontariuszy, którzy zostali zaproszeni
na spektakl pt. „Plotka” w Teatrze Syrena. Po spektaklu Pan Krzysztof Strzałkowski Burmistrz Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy osobiście podziękował zebranym wolontariuszom za świadczoną pomoc.
„Spotkanie wigilijne Wolontariuszy” – 11 grudnia 2014r. w ramach projektu socjalnego odbyło się
wigilijne spotkanie wolontariuszy. Złożono podziękowania wolontariuszom za ich zaangażowanie i pracę
w minionym roku na rzecz mieszkańców Bemowa. Podczas uroczystej kolacji wolontariusze otrzymali upominki
wraz życzeniami świątecznymi. Do uczestnictwa w wydarzeniu zaproszono wszystkich współpracujących
z Ośrodkiem wolontariuszy.
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10 Współpraca z instytucjami i organizacjami
pozarządowymi
Wzorem lat poprzednich, Ośrodek kontynuował realizację następujących stałych, pisemnych Porozumień
o współpracy /pozafinansowej/ z organizacjami pozarządowymi w celu rozszerzania oferty pomocowej dla
mieszkańców dzielnicy Bemowo i zwiększania jej dostępności przy realizacji działań z zakresu pożytku publicznego
w sposób nieodpłatny /bez pobierania opłat od mieszkańców/.
 Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Opiekunów „Nadzieja” w/s wsparcia działań na
rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia,
 Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Iskra” w/s wsparcia działań na rzecz osób
niepełnosprawnych i ich otoczenia,
 Klubem Integracji Społecznej Środowiska Trzeźwościowego /inicjatywa lokalna/ w/s wsparcie działalności
Klubu - działań integracyjnych i szkoleniowych w ramach KISŚT.
W celu umożliwienia organizacjom pozarządowym realizacji / ubiegania się o środki na realizację konkretnych
działań projektowych podejmowano z nimi współpracę celową (na podstawie Listów intencyjnych lub Porozumień
o współpracy projektowej) dotyczącą konkretnych aspektów realizacji projektów na rzecz mieszkańców
(w szczególności zadań z zakresu promocji projektów; rekrutacji uczestników, wymiany informacji w tym w celu
określenia indywidualnych ścieżek dla uczestników; w uzasadnionych przypadkach udostępniano pomieszczenia
Ośrodka na realizację konkretnych działań).
Na nowej stronie internetowej Ośrodka uruchomiono zakładkę umożliwiającą zainteresowanym organizacjom
opublikowanie stałych wizytówek organizacji.
W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji Programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami
pozarządowymi przedstawiciel Ośrodka na bieżąco aktywnie uczestniczył w pracach Dzielnicowej Komisji
Dialogu Społecznego w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, zarówno poprzez udział w odbywających się
cyklicznie posiedzeniach DKDS jak również poprzez opracowywanie materiałów na potrzeby DKDS oraz
współredagowania dokumentacji wytwarzanej przez DKDS.
Ponadto Ośrodek podpisał Porozumienia o współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na
terenie dzielnicy Bemowo, które w drodze konkursu otrzymały dotacje Urzędu m. st. Warszawy na realizację zadań
publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w dzielnicy
Bemowo m. st. Warszawy.
Na mocy zawartych Porozumień, pracownicy socjalni po rozeznaniu potrzeb rodziny kierowali klientów
i ich dzieci do odpowiedniej organizacji, która w swojej ofercie mogła zapewnić oczekiwane wsparcie rodzinie,
natomiast organizacje pozarządowe kierowanych przez Ośrodek klientów traktowały priorytetowo, zapewniając im
wsparcie w pierwszej kolejności.
W roku sprawozdawczym prowadzona była współpraca m.in. ze szkołami, przedszkolami, żłobkami,
placówkami służby zdrowia, ośrodkami szkolno-wychowawczymi, pogotowiem opiekuńczym, zakładami karnymi,
urzędami pracy, sądami, prokuratura, policja, Strażą Miejską, spółdzielniami mieszkaniowymi oraz Dzielnicowym
Zespołem Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Państwowym Funduszem
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, placówkami leczenia uzależnień.
Od wielu lat kontynuowana jest współpraca z organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwiązywania
problemów mieszkańców Bemowa w zakresie pozyskiwania na ich rzecz szkoleń lub poradnictwa i różnych form
wsparcia. Można w tym miejscu wymienić Stowarzyszenie „Niebieska linia”, Biuro Karier Osób Niepełnosprawnych,
Caritas, Fundację „Polsat”, Polski Czerwony Krzyż, Fundację Dzieci Niczyje, Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka”,
Stowarzyszenie „Nadzieja”, Fundacja „Zdrowie”, „Synapsis” oraz hospicja działające na terenie Warszawy.
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11 Środki europejskie i Eurokoordynacja
11.1 Projekt „Aktywna Integracja Drogą Do Zatrudnienia”
W 2014r. Ośrodek zorganizował kolejną, już VII 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/.
Celem głównym projektu była poprawa jakości życia i zwiększenie aktywności społecznej 28 osób z rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez aktywną integrację w okresie trwania projektu.
Celami szczegółowymi projektu były:
 Wyrobienie i utrzymanie motywacji do korzystania ze wsparcia i uczestnictwa w Projekcie,
 Zwiększenie poziomu kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania rodziny –
poprawy relacji rodzice dzieci,
 Zwiększenie odpowiedzialności i świadomości za zmianę aktualnej sytuacji życiowej,
 Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem z powodów ekonomicznych,

11.1.1 Działania Projektowe
Spośród klientów Ośrodka wyłoniona została grupa 28 osób, z którymi pracownicy socjalni podpisali kontrakty
socjalne w ramach Projektu. Przez cały okres trwania Projektu świadczona była praca socjalna przez pracowników
socjalnych .
W ramach Projektu zatrudnionych zostało 4 asystentów rodziny, którzy od stycznia do maja 2014r. udzielali
wsparcia rodzinom uczestniczącym w Projekcie, pracując na podstawie opracowanego, po wstępnej diagnozie
psychologa oraz doradcy zawodowego i konsultacji z pracownikiem socjalnym, Indywidualnego Planu Pracy,
w następujących obszarach:
 Pomoc rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego
prowadzenia gospodarstwa domowego,
 Pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 Pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 Wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 Organizacja animacji kulturalnej i sportowej uczestników Projektu,
 Pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,
 Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie
prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 Udzielanie wsparcia rodzinom poprzez motywowaniu do udziału w zajęciach psychoedukacyjnych,
 Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 Współpraca z pracownikami OPS i pracownikami Projektu.
Pierwszym działaniem w ramach Projektu był wyjazd diagnostyczno- szkoleniowo – integracyjny, który
odbył się w grudniu 2013 r. w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance. Uczestniczyło w nim
łącznie 45 osób. W ramach wyjazdu zorganizowane zostały warsztaty rozwojowe dla rodzin. Celem warsztatów
było uzyskanie szczegółowych informacji nt. uczestników i ich rodzin oraz potrzeb, przydatnych w trakcie Projektu
,w tym sytuacji życiowej uczestników ich potencjałów i deficytów oraz predyspozycji zawodowych , w celu
dostosowania form wsparcia, co zostało udokumentowane w postaci indywidualnych opinii/diagnoz w/s
funkcjonowania rodzin uczestników Projektu.
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Uczestnicy Projektu od stycznia do maja 2014r. zostali objęci indywidualnym wsparciem
psychologicznym. Konsultacje prowadzone przez doświadczonego psychologa odbywały się indywidualnie
w różnym wymiarze godzin, w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników. Indywidualne wsparcie
psychologiczne miało na celu wzmocnienie motywacji do udziału w działaniach Projektowych oraz poprawę
bieżącego funkcjonowania i sformułowania wskazań do dalszych działań.
Łącznie przeprowadzonych zostało 80 godzin indywidualnych spotkań, w których wzięło udział 27
uczestników, przy czym część uczestników Projektu systematycznie korzystała z indywidualnego wsparcia
psychologicznego. Dla każdego spośród uczestników konsultacji sporządzono końcową „Opinię psychologiczną”,
zawierającą zalecenia do dalszych działań, w tym m.in. do skorzystania ze specjalistycznej pomocy, z zaleceniem
pracy w obszarach problemów emocjonalnych, zaburzeń psychicznych, współuzależnienia, doznawania przemocy
oraz konfliktów systemu rodzinnego.
W ramach Projektu organizowano liczne szkolenia i warsztaty dla uczestników Projektu, które odbywały
się w siedzibie OPS, w tym warsztaty antystresowe, warsztaty asertywności, warsztaty gospodarowania budżetem
domowym, warsztaty wizażu, kurs zawodowy – recepcjonistka medyczna, szkolenie komputerowe, indywidualne
konsultacje z doradztwa zawodowego oraz indywidualne porady prawne. Na podstawie prowadzonej ewaluacji
szkoleń można stwierdzić, że spełniły oczekiwania uczestników Projektu i każdy, spośród nich mógł znaleźć dla
siebie coś interesującego.
Jednym z ostatnich działań w 7 edycji Projektu był drugi wyjazd szkoleniowo – integracyjny, który odbył
się w dniach 26-27.04.2014 r. w Powiatowym Ośrodku Sportu w Miętnem k/Garwolina. Uczestniczyło w nim 14
osób biorących udział w Projekcie, wraz z członkami rodzin. Łączna liczba uczestników wyjazdu: 43 osoby.
Podczas wyjazdu przeprowadzono zajęcia szkoleniowo-rekreacyjne dla osób dorosłych i dzieci, w tym warsztaty
z wizażu oraz zajęcia rekreacyjne dla uczestników i dzieci uczestników projektu Celami m.in. edukacyjnym zajęć
było rozwinięcie wyobraźni twórczej, doskonalenia zręczności i sprawności ruchowej, ćwiczenia koordynacji
wzrokowo-ruchowej, kształtowanie logicznego myślenia, a także kształtowanie umiejętności pracy w grupie.
Uczestniczki warsztatów wizażu nabyły umiejętności niezbędne w kształtowaniu własnego wizerunku.
W trakcie całego Projektu organizowane były dla uczestników Projektu i osób z otoczenia uczestników
animacje kulturalne i sportowe, dzięki czemu mogli nauczyć się wspólnie planować i spędzać czas oraz poznawać
siebie nawzajem.
Siódmą edycję Projektu „Aktywna Integracja Drogą Do Zatrudnienia” ukończyło 25 osób, które otrzymały
stosowne zaświadczenia.
W pierwszym półroczu 2014 roku dokonano wielu czynności administracyjno-organizacyjnych,
wymaganych przed zakończeniem realizacji trwającego od 2008 roku Projektu. Jednym z działań, które
przeprowadzono była zewnętrzna ewaluacja Projektu za okres 2008-2014. W dniu 13 czerwca 2014r.
zorganizowana została Konferencja końcowa Projektu za lata 2008 – 2014. Odbyły się również 2 kontrole
z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) pod kontem
zgodności działań projektowych ze składanymi wnioskami o realizację Projektu ze stanem faktycznym, zastanym
na miejscu oraz z dokumentami i wytycznymi Instytucji Zarządzającej PO KL i innymi, obowiązującymi przepisami
prawa dla Beneficjentów funduszy europejskich. Zespoły kontrolujące w obu przypadkach nie zgłosiły żadnych
uwag do przebiegu realizacji Projektu, co pozwoliło na rozliczenie i tzw. „zamkniecie” Projektu, z końcem czerwca
2014 r.

11.2 Eurokoordynacja i inne działania
11.2.1 Projekt WIP
W okresie od stycznia do sierpnia 2014 r. Ośrodek kontynuował udział w realizacji projektu PO KL 7.2.1
„Warszawskie Inspiracje do Pracy” dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zaplanowanego na lata
2012-2014.
Projekt był realizowany przez Miasto Stołeczne Warszawa (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych) oraz
Fundację MANZANA i był współrealizowany przez sześć warszawskich OPS-ów, w tym OPS dzielnicy Bemowo.
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Podsumowanie rezultatów przedstawia się następująco:







Zrekrutowano w ramach trzech edycji projektu 22 uczestników (16 K + 6 M);
10 osób (8 K + 2 M) – tj. 45 % ukończyło udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką podejmując
zatrudnienie i osiągnęło trwałość efektu zatrudnieniowego (czyli podjęło legalnie zatrudnienie za
wynagrodzeniem co najmniej równym najniższemu wynagrodzeniu za pracę i utrzymało pracę przez okres
dłuższy niż 3 m-ce);
7 osób (5 K + 2 M) – tj. 32 % ukończyło udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką, realizując
wszystkie przewidziane zadania (wsparcie psychologiczne i doradztwo zawodowe; kurs komputerowy;
indywidualnie dobrane szkolenia zawodowe; zajęcia reintegracji zawodowej - czteromiesięczne staże
u pracodawców niezależnych od projektodawców; aktywne poszukiwanie pracy – APP);
5 osób – tj. 23 % przerwało udział w projekcie – 2 rezygnacje z dalszego udziału z powodów osobistych
(2 K) oraz wykluczenia z projektu 3 osób ( 1 K + 2 M).

11.2.2 Inne działania
Ośrodek wspierał (w szczególności poprzez działania promocyjne i wsparcie rekrutacji) realizację innych
projektów współfinansowanych ze środków europejskich realizowanych przez samorząd warszawski i inne
podmioty, przykładowo:




projektu PO KL 7.2.1. „Coach rodzinny” realizowanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie wraz z partnerem - Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny
KARAN;
projektu PO KL 6.1.1 „Młodzi Aktywni” realizowanego przez Towarzystwo Pomocy Młodzieży;
projektu PO IG 8.3. „Argos – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”
realizowanego przez m.st. Warszawa.

Ośrodek kontynuował udział w działaniach o charakterze szkoleniowym, badawczym i informacyjnym nt.
środków europejskich np.:
w ramach projektu. „Kalkulator kosztów zaniechania – wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na
Mazowszu w zakresie polityki społecznej – analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco
wspierających” prowadzonych przez Szkołę Główna Handlową wraz z Mazowieckim Centrum Polityki
Społecznej (troje pracowników Ośrodka zostało operatorami KKS);
 w ramach projektu „Zagrożenia cyberprzestrzeni – kompleksowy program dla pracowników służb
społecznych” realizowanego przez WSP im. J. Korczaka i PSRI Rezekne (Łotwa) przy współpracy NASK;
 w ramach projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług
zamieszczonych w Internecie II” realizowanego przez PFRON (szkolenia WCAG 2.0)
Pozyskiwano informacje i upowszechniano wśród pracowników OPS wiedzę o programach i projektach
pomocowych – związanych z działalnością merytoryczną OPS, w tym zaplanowanych na lata 2014 -2020 (ze
szczególnym uwzględnieniem Programów POWER i RPO WM oraz Erasmus+).


Sporządziła:
Edyta Wanko - dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy na podstawie sprawozdań komórek
organizacyjnych Ośrodka.
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