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I. WSTĘP – DZIELNICA BEMOWO W STATYSTYCE
Dzielnica Bemowo zajmuje powierzchnię 24,95 km² (4,8 % powierzchni
m. st. Warszawy) i jest położona w zachodniej części Warszawy. Według Miejskiego
Systemu Informacji Bemowo dzieli się na 10 rejonów: Bemowo-Lotnisko (dzielące
się na Stare Bemowo i Nowe Bemowo), Boernerowo, Chrzanów (w obrębie Chrzanowa:
Karolin, Na Wyraju, Mory), Fort Bema, Fort Radiowo, Górce (Stare Górce
– na zachodzie, Nowe Górce – na wschodzie), Groty, Jelonki Północne (w ich obrębie
znajdują się Osiedle Przyjaźń oraz Stare Jelonki), Jelonki Południowe, Lotnisko.
Szkic podziału Dzielnicy Bemowo:

(Źródło: http://warszawa.wikia.com/wiki/Plik:Bemowo_MSI.png)
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Pod względem liczby mieszkańców jest to jedenasta co do wielkości dzielnica
warszawska. Przez ostatnie kilkanaście lat odnotowywała przyrost liczby mieszkańców.
Jej struktura demograficzna na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

52942

Kobiety

61424

Mężczyźni

Łączna liczba mieszkańców: 114.366 osób

Mężczyźni

Kobiety

8063

11316

11899

17080

33028

32980

do 18 lat
19-60 lat
powyżej 65 lat

do 18 lat
19-60 lat
powyżej 60 lat

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie danych uzyskanych
z Wydziału Spraw Obywatelskich Dzielnicy Bemowo)
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Tabela nr 1

Wiek
Kobiety
Mężczyźni
do 18 lat
11 316
11 899
19-60
33 028
――
19-65
――
32 980
powyżej 60
17 080
――
w tym powyżej 90 lat
2 161
――
powyżej 65
――
8 063
w tym powyżej 90 lat
――
1 123
Razem
61 424
52 942
Łączna liczba mieszkańców: 114 366
(Źródło: Dane uzyskane z Wydziału Spraw Obywatelskich Dzielnicy Bemowo)

Tabela nr 2

Mieszkańcy wg wieku

Liczba osób

przedprodukcyjny
dzieci i młodzież 0-18 lat
produkcyjny
(19-64 roku życia)
poprodukcyjny
(od 60 lat kobiety
i 65 lat mężczyźni i powyżej)
RAZEM

23.215

Wskaźnik
procentowy
20,30 %

66.008

57,72 %

25.143

21,98 %

114.366

x

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie danych uzyskanych
z Wydziału Spraw Obywatelskich Dzielnicy Bemowo)

Porównanie grupy mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym
wskazuje przewagę liczby osób starszych nad liczbą dzieci i młodzieży. Powyższe dane
znajdują również odzwierciedlenie w strukturze klientów Ośrodka Pomocy Społecznej:
ponad 25 % rodzin korzystających z pomocy OPS stanowią rodziny emerytów
i rencistów.
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II. ZADANIA OŚRODKA
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości
i uprawnienia.
Ośrodek Pomocy Społecznej jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną
administracji samorządowej realizującą zadania pomocy społecznej na terenie
Dzielnicy. Współpracuje w tym zakresie z organizacjami społecznymi, Kościołem
Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami,
fundacjami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Ośrodek działa
na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w szczególności na podstawie:
▪ ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016r. poz.930, z późn. zm.);
▪ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016r.
poz.1370, z późn. zm.);
▪ ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016r. poz.446, z późn. zm.);
▪ ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r.
poz. 1793, z późn. zm.);
▪ ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015r., poz.1390);
▪ ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 575, z późn. zm.);
▪ ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz.645, z późn. zm.);
Zakres działania Ośrodka określony jest szczegółowo w Statucie Ośrodka
Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy stanowiącym 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.).
Pracę Ośrodka reguluje ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku
(Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
ubóstwa,
sieroctwa,
bezdomności,
bezrobocia,
niepełnosprawności,
długotrwałej lub ciężkiej choroby
przemocy w rodzinie,
7

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, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,
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.
Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej mogą korzystać z następujących form
pomocy:
Usługowej:
– usługi opiekuńcze;
– specjalistyczne usługi opiekuńcze – pielęgnacyjne;
– specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Rzeczowej, np. przyznania:
– talonów obiadowych do jadłodajni;
– obiadów dla dzieci w szkołach;
– wypoczynku letniego dla dzieci;
– pośrednictwa w rozdawnictwie artykułów spożywczych i higienicznych.
Instytucjonalnej poprzez:
– pomoc w znalezieniu miejsca w domu pomocy społecznej dla osoby, która
ze względu na stan zdrowia, sytuację życiową, rodzinną, mieszkaniową
i materialną tego wymaga – odbywa się to wyłącznie za zgodą osoby
potrzebującej pomocy, jej przedstawiciela ustawowego lub po wydaniu
postanowienia sądowego;
– zapewnienie miejsca w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób
Niepełnosprawnych;
– zapewnienie miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi działającym przy OPS Dzielnicy Bemowo,
w Środowiskowych Domach Samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi i dla osób upośledzonych umysłowo, a także mieszkaniach
chronionych prowadzonych przez m. st. Warszawa;
– zapewnienie miejsca w Domu Dziennego Pobytu Centrum Alzheimera.
Finansowej:
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych
przysługuje osobom i rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza
wysokości kryterium dochodowego określonego ww. ustawą.
W uzasadnionych przypadkach pomoc finansową mogą otrzymać również
osoby, których dochód przekracza to kryterium. Każda decyzja o przyznaniu
lub odmowie świadczenia wymaga przeprowadzenia przez pracownika
socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby
ubiegającej się o pomoc (wyjątkiem jest praca socjalna).
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Pracy socjalnej i bezpłatnego poradnictwa świadczonego zarówno w miejscu
zamieszkania klienta, jak i na terenie Ośrodka:
– informacji na temat przysługujących uprawnień;
– bazy danych: domów pomocy społecznej, świetlic, klubów, ośrodków
terapeutycznych i samopomocowych;
– pomocy w załatwianiu trudnych spraw bytowych;
– kierowania do schronisk dla bezdomnych, ośrodków dla samotnych matek,
hosteli dla osób doświadczających przemocy w rodzinie;
– pomocy w uzyskaniu miejsca w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych,
wychowawczych, leczniczych i innych;
– konsultacji:
✓ psychologicznych,
✓ pedagogicznych,
✓ prawnych,
✓ zawodowych;
– interwencji kryzysowej;
– psychoterapii indywidualnej;
– udziału w programach realizowanych na terenie Ośrodka i na terenie
m.st. Warszawy.
Ośrodek realizuje zadania własne oraz zadania zlecone m. st. Warszawie,
określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach oraz zadania wynikające
z porozumień zawartych z Wojewodą Mazowieckim, innymi jednostkami samorządu
terytorialnego i administracją rządową.
Ośrodek przeprowadza także wywiady środowiskowe i wydaje decyzje
w związku z potwierdzaniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wynikającego
z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1793,
z późn. zm.).
Od czerwca 2009 roku zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca
2004 roku (Dz. U. z 2016r. poz. 930, z późn. zm.) Ośrodek ma za zadanie wypłatę
wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekunom prawnym osób, co do których
Sąd Rodzinny i Nieletnich wydał takie postanowienie.
Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575, z późn. zm.). Ośrodek Pomocy
Społecznej pełni rolę organizatora pracy z rodzinami przeżywającymi trudności
w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
W statucie Ośrodka zawarte jest także zadanie zapewnienia obsługi
organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie, którego działalność reguluje ustawa o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2015r., poz. 1390). Ośrodek
wyznacza
również
swoich
przedstawicieli
do
pracy
w
Zespole
Interdyscyplinarnym.
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Od lipca 2013 roku Ośrodek realizuje zadanie przeprowadzania rodzinnych
wywiadów środowiskowych na potrzeby weryfikacji uprawnień do specjalnego
zasiłku opiekuńczego lub w przypadkach określonych w Ustawie z dnia
28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, do świadczenia
pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1518 z późn. zm.).
Zadaniem nadanym Ośrodkowi na podstawie Uchwały Rady m. st. Warszawy
z dnia 5 czerwca 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom
pomocy społecznej m. st. Warszawy jest także przygotowanie dokumentacji
niezbędnej do wydania decyzji administracyjnych przez Dyrektora
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie kierowania do Domów
Pomocy Społecznej (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 239, poz. 8501).
Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi sprawy
w zakresie weryfikacji i potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach
rodziców o przyjęcie dzieci do publicznych przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego, szkół i publicznych placówek, weryfikacji oświadczeń o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz występowania do instytucji publicznych i organizacji
pozarządowych celem uzyskania wyjaśnień i informacji zawartych w oświadczeniach.
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III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPS
1. DZIAŁY OPS
Organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zgodnie z którym
w 2016 roku w celu realizacji zadań funkcjonowały wymienione poniżej komórki
organizacyjne:
1. Dział Pomocy Środowiskowej;
a) Zespół ds. przeciwdziałania przemocy,
1a) Dział Pomocy Środowiskowej i Usług;
2. Dział Świadczeń;
3. Dział Pomocy Specjalistycznej;
a) Zespół ds. rodziny i asysty rodzinnej;
4. Dział Finansowo – Księgowy;
5. Dział Administracyjny;
a) Zespół ds. informatyki;
6. Samodzielne stanowisko radcy prawnego;
7. Samodzielne stanowisko ds. komunikacji społecznej i administratora
bezpieczeństwa informacji;
8. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych;
9. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.
Poniżej przedstawiamy schemat organizacji Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo:
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(Źródło: Opracowanie własne OPS)

2. STAN ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW NA DZIEŃ 31.12.2016 R.
W Ośrodku Pomocy Społecznej według stanu na dzień 31.12.2016 roku
zatrudnionych było 85 osób na 80,5 etatach.
Tabela nr 3

Wyszczególnienie
Dyrektor
Zastępca dyrektora
Główny księgowy
Kierownik działu
Starszy specjalista pracy socjalnej
Pracownicy
socjalni
Specjalista pracy socjalnej
Starszy pracownik socjalny
Pracownik socjalny
Asystent rodziny
Konsultant
Inne stanowiska urzędnicze
Inne stanowiska pomocnicze
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób
Ośrodki
z Zaburzeniami Psychicznymi
Wsparcia
Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób
Niepełnosprawnych
OGÓŁEM

Liczba
osób
1
1
1
5
6
7
3
8
2
4
16
4
4

Liczba
etatów
1
1
1
5
6
7
2,9
8
2
3,75
15,5
4
3,5

23

19,85

85

80,5

(Źródło: Opracowanie własne OPS)

Ponadto dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Ośrodka zawarto umowy
długoterminowe:
▪ w zakresie prowadzenia konsultacji psychiatrycznych,
▪ w zakresie prowadzenia konsultacji ortopedycznych,
▪ w zakresie bhp. i p.poż.,
▪ w zakresie usług poradnictwa prawnego.

IV. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU
WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2016 R.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Plan 21 030 zł
Wykonanie 20 690,00 zł

tj. 98,38 % planu

Rozdział 85154 – Pozostała działalność
Plan 15 000 zł
Wykonanie 15 000 zł

tj. 100,00 %

Rozdział 85195 – Pozostała działalność
Plan 6 030 zł
Wykonanie 5 690 zł

tj. 94,36 %

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na pokrycie kosztów postępowania
w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria
dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zadanie to realizowane
jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Pracownicy socjalni OPS
przeprowadzają postępowania w tej sprawie. W roku 2016 wydano 52 decyzje.
Ponadto w tym rozdziale pokryto koszty użytkowania pomieszczeń Punktu
Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu.
Dział 852 – Pomoc społeczna
Plan 10 470 323 zł
Wykonanie 10 391 077,82 zł
Rozdział 85203 – Ośrodki
Plan 2 020 089 zł
W tym :
wydatki bieżące :
wydatki majątkowe :

wsparcia
Wykonanie 2 000 349,86 zł
plan 2 008 089,00
plan 12 000,00

tj. 99,24 % planu
tj. 99,02 %

wykonanie 1 988 349,86 zł
wykonanie
12 000,00 zł

Z planowanych środków w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym
wydatkowano kwotę 2 000 349,86 zł, w tym 1 697 569,05 zł z budżetu Gminy
na utrzymanie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych i kwotę
302 780,81 zł z budżetu Wojewody na utrzymanie Środowiskowego Domu
Samopomocy.
W Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych zatrudnione
są 23 osoby na 19,85 etatach (stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016 roku). W okresie
sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników w kwocie 1 431 592,72 zł, na wydatki rzeczowe w kwocie 253 976,33 zł,
z czego finansowano: zakup artykułów żywnościowych, materiałów biurowych,
czystościowych, zakup energii, zakup usług remontowych, usługi pozostałe, opłaty
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pocztowe, telefoniczne, monitoring, wywóz śmieci, zakup imprez kulturalnych
dla pensjonariuszy, a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 000 zł na zakup urządzenia ultradźwiękowego
i aparatury nagłaśniającej. Liczba podopiecznych korzystających z pobytu w Ośrodku
wynosi 47 osób.
W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnione są 4 osoby na 3,5 etatach (stan
zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016 roku). W okresie sprawozdawczym poniesiono
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników
w kwocie 255 648,89 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 47 131,92 zł, z czego
finansowano: zakup energii, zakup artykułów żywnościowych, materiałów biurowych,
czystościowych, zakup usług remontowych, usługi pozostałe, opłaty pocztowe,
telefoniczne, monitoring, wywóz śmieci, zakup imprez kulturalnych dla pensjonariuszy,
a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Liczba podopiecznych
korzystających z pobytu w Ośrodku wynosi 24 osoby.
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan 5 000 zł
Wykonanie 4 773 zł
tj. 95,46 %
W ramach tego rozdziału OPS realizował prowadzenie grupy wsparcia dla osób
doświadczających przemocy (wydatkowano kwotę w wysokości 2 767,25 zł) oraz
obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy (2 005,75zł).
Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny
Plan 141 009 zł
Wykonanie 140 562,07 zł

tj. 99,68 %

Zadanie wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
którego głównym celem jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci
w pieczy zastępczej. W 2016 roku 2 asystentów rodziny objęło pogłębioną pracą socjalną
27 rodzin, w których zagrożone było dobro dzieci.
Z planowanych środków w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym
wydatkowano kwotę 140 562,07 zł (z budżetu Wojewody 36 000 zł; z budżetu Gminy
104 562,07 zł) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystentów rodziny,
materiały biurowe, dopłaty do biletów.
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej
Plan 81 500 zł
Wykonanie 80 719,42 zł
tj. 99,04 %
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku opłacanie składek
na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w przepisach o świadczeniach opieki
zdrowotnej, od sierpnia 2009 roku jest zadaniem własnym Gminy, dotacja
na ten cel przekazywana jest z budżetu Wojewody.
Z planowanych środków w tym rozdziale, w okresie sprawozdawczym
wydatkowano 80 719,42 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne
dla 180 osób pobierających świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej.
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Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
Plan 1 110 079 zł
Wykonanie 1 109 078,24 zł
tj. 99,91 %
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Plan 114 000 zł
Wykonanie 113 835,36 zł

tj. 99,86 %

W ramach tych rozdziałów tj. 85214 i 85295 wydatkowano kwotę 1 222 913,60 zł
na świadczenia społeczne z tytułu realizacji zadań. Niżej wymienione świadczenia,
tj. zasiłki celowe na żywność, obiady dla dorosłych i dzieci oraz zasiłki okresowe
finansowane są z budżetu Gminy jak i Wojewody.
Wydatki z budżetu OPS w 2016 roku na poniższe świadczenia przedstawiały się
następująco:
Tabela nr 4

Rozdział

Rodzaj świadczenia

85214 –
- zasiłki celowe
budżet gminy - zasiłki celowe na
żywność
85295 –
budżet
zasiłki celowe
wojewody
na żywność

Liczba osób,
którym
przyznano
świadczenie

509

- obiady dla dorosłych
- obiady dla dzieci

85214 –
- sprawienie pogrzebu
budżet gminy
85214 –
budżet gminy - zasiłki okresowe

551 675,59
288 720,52
840 396,11
901 898,38
61 502,27

85214 –
- obiady dla dorosłych
budżet gminy - obiady dla dzieci
85295 –
budżet
wojewody

Ogółem

Kwota
wydatkowana w zł

229 w tym:
71 dorosłych
158 dzieci
18

60 893,88
72 575,84
133 469,72
185 802,81

23 455,32
28 877,77
52 333,09
51 581,41

51 581,41

23 633,41
63

85214 –
budżet
wojewody

- zasiłki okresowe

83 631
59 997,59

Ogółem:

1 222 913,60

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie Sprawozdania MPiPS
oraz Sprawozdania z wydatkowania budżetu zadaniowego)
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Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
Plan 942 000 zł
Wykonanie 937 732,07 zł,

tj. 99,55 %
Tabela nr 5

Rodzaj świadczenia
Zasiłki stałe

Liczba osób

Kwota wydatkowana w zł

196

937 732,07

Powyższe środki na zasiłki stałe zostały wydatkowane z budżetu Wojewody.
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
Plan 5 349 497 zł
Wykonanie 5 296 932,34 zł
W tym :
wydatki bieżące :
wydatki majątkowe :

plan 5 332 468,00
plan 17 029,00

tj. 99,02 %

wykonanie 5 280 056,89 zł
wykonanie
16 875,45 zł

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania z zakresu pomocy
mieszkańcom Dzielnicy Bemowo, przedstawiają się następująco:
 wynagrodzenia wraz z pochodnymi
- 4 563 818,16 zł
w tym m. in.: wynagrodzenia średniorocznie 56,42 etatów pracowników
oraz 2 umowy zlecenie na kwotę 42 000 zł
 wydatki rzeczowe
- 716 238,73 zł
w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputery, meble,
urządzenia do serwerowni, materiały biurowe, środki czystości, druki), zakup energii,
zakup usług remontowych, usług pozostałych (opłaty pocztowe, telefoniczne,
szkolenia, wywóz nieczystości, nadzór nad oprogramowaniem komputerowym,
konserwacja oprogramowania znajdującego się w OPS), a także odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych
 wydatki majątkowe
- 16 875,45zł
na zakup przełącznika sieciowego i kserokopiarki
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan 673 699 zł
Wykonanie 673 653,41 zł

tj. 99,99 %

W okresie sprawozdawczym usługami opiekuńczymi objęto ogółem 210 osób,
które z uwagi na podeszły wiek lub niepełnosprawność wymagały pomocy. Z usług
opiekuńczych finansowanych ze środków budżetu Miasta jako zadanie własne
skorzystało 199 osób na kwotę 619 596,41zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi
dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowanymi z budżetu państwa jako zadanie
zlecone objęto 21 osób. Wydatki na ten cel wyniosły 54 057 zł.
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Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Plan 33 450 zł
Wykonanie 33 442,05 zł

tj. 99,98 %

W ramach rozdziału zrealizowano następujące projekty:
• Projekt „Mikołajki 2016” dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
- 20 osób dorosłych i 33 dzieci – 5 798,79 zł;
• Projekt „Rodzina w orszaku Św. Mikołaja” - wyjście rodzin z problemami
opiekuńczo-wychowawczymi na imprezę na stadionie PGE Narodowy - 10 osób
dorosłych i 18 dzieci – 719,82 zł;
• Wigilia dla seniorów - 65 osób – 6 842,84 zł;
• Wycieczka edukacyjno-integracyjna dla rodzin z problemami opiekuńczowychowawczymi do ZOO Safari w Boryszewie w ramach projektu socjalnego
pn. „Świat dookoła nas uczy, bawi, edukuje” - 16 osób dorosłych i 28 dzieci
– 5 000 zł;
• Działania na rzecz rodzin niewydolnych wychowawczo – spotkania edukacyjne
dla rodziców „Odpowiedzialne rodzicielstwo, pogodne dzieciństwo” - 13 osób –
729,19 zł;
• Projekt socjalny dla seniorów – usługi fryzjerskie, gruntowne porządki - 42 osoby –
6 092,75 zł;
• Eko-piknik dla 110 osób niepełnosprawnych – 900 zł;
• Spotkanie integracyjne dla 200 osób niepełnosprawnych w ramach projektu
„Spartakiada” – 3 900 zł;
• Spotkania informacyjno-integracyjne dla wolontariuszy - 60 osób – 3 458,66 zł.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan
16 860 zł
Wykonanie 16 858,83 zł
Rozdział 85395 – Pozostała działalność
Plan 16 860 zł
Wykonanie 16 858,83 zł,

tj. 99,99 % planu

tj. 99,99 %

W w/wym. rozdziale wydatkowano kwotę w wysokości 16 858,83 zł, w tym na:
• Organizację prac społecznie – użytecznych, w których wzięło udział 13 osób
bezrobotnych – 4 845,42 zł;
• Aktywizację zawodową osób bezrobotnych, działalność Klubu Pracy - 63 osoby
bezrobotne – 12 013,41 zł.

18

Szczegółowa analiza planu i wykonania budżetu
w działach 851, 852 i 853 w 2016 r. w złotych
Tabela nr 6
Gmina
Dział

Rozdział

851
Ochrona
zdrowia

85195
Pozostała
działalność

852
Pomoc
społeczna

853
Pozostała
działalność
w zakresie
polityki
społecznej

85154
85203
Ośrodki Wsparcia
85205
Zadania
w zakresie
przeciwdziałania
przemocy w
rodzinie
85206
Wspieranie
rodziny
85213
Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne
opłacone za osoby
pobierające
świadczenia
z pomocy
społecznej
85214
Zasiłki i pomoc
w naturze oraz
składki na
ubezpieczenia
społeczne
85216
Zasiłki stałe
85219
Ośrodek Pomocy
Społecznej
85228
Usługi opiekuńcze
i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
85295
Pozostała
działalność

85395
Pozostała
działalność
Ogółem

Plan

Łącznie (G+W)

Wojewoda

Wykonanie

Plan

Wykonanie

Plan

%
Wykonanie
Wykonanie
do planu

0

0

6 030

5 690

6 030

5 690

94,36 %

15 000

15 000

0

0

15 000

15 000

100 %

1 715 769 1 697 569,05

304 320

302 780,81

2 020 089

2 000 349,86

99,02 %

5 000

4 773,00

0

0

5 000

4 773,00

95,46 %

105 009

104 562,07

36 000

36 000

141 009

140 562,07

99,68 %

0

0

81 500

80 719,42

81 500

80 719,42

99,04 %

1 050 079 1 049 080,65

60 000

59 997,59

1 110 079

1 109 078,24

99,91 %

0

942 000

937 732,07

942 000

937 732,07

99,55 %

4 869 010 4 831 088,38

480 487

465 843,96

5 349 497

5 296 932,34

99,02 %

0

619 600

619 596,41

54 099

54 057

673 699

673 653,41

99,99 %

33 450

33 442,05

114 000

113 835,36

147 450

147 277,41

99,88 %

16 860

16 858,83

0

0

16860

16 858,83

99,99 %

8 429 777

8 371 970,44

2 078 436

2 056 656,21

10 508 213

10 428 626,65

98,82%

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie Sprawozdania z wydatkowania budżetu zadaniowego)
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V. ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ
Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej stanowią 2,07 % ogólnej liczby mieszkańców
Dzielnicy Bemowo. Odsetek ten uwzględnia liczbę osób w rodzinach korzystających
z pomocy społecznej.
Ilustruje to poniższy wykres:

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w stosunku
do liczby mieszkańców Dzielnicy

2364

114366

Liczba osób objętych pomocą
Liczba mieszkańców Dzielnicy

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Spraw Obywatelskich
Dzielnicy Bemowo oraz Sprawozdania MPiPS)
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1. STRUKTURA RODZIN
Tabela nr 7

WYSZCZEGÓLNIENIE

LICZBA
RODZIN

LICZBA OSÓB
W RODZINACH

1 199

2 364

RODZINY OGÓŁEM

o liczbie osób

1
2
3
4
5
6 i więcej

592
268
192
94
41
12

w tym (z wiersza 1)
rodziny z dziećmi ogółem:
o liczbie dzieci
1
2
3
4
5
6
7 i więcej
RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM
o liczbie dzieci
1
2
3
4 i więcej
RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM
o liczbie osób
1
2
3
4 i więcej

346

592
536
576
376
205
79
1 146

189
115
33
6
2
0
1
125

505
418
164
34
15
0
10
330

74
44
6
1
304

158
140
27
5
438

206
74
14
10

206
148
42
42

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie Sprawozdania MPiPS)

Zdecydowanie największa grupę świadczeniobiorców stanowią osoby prowadzące
jednoosobowe gospodarstwo domowe, udział większych gospodarstw domowych,
liczących 4 i więcej osób stanowi najmniejszą grupę wszystkich gospodarstw domowych
objętych pomocą.
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Wykres nr 1

Struktura rodzin objętych pomocą społeczną
700
600

592

500
400
268

300

192

200

94
41

100

12
0
1 osobowe

2 osobowe

3 osobowe

4 osobowe

5 osobowe

6 osobowe i
więcej

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie Sprawozdania MPiPS)

2. LICZBA OSÓB I RODZIN OBJĘTYCH
POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI POMOCY MATERIALNEJ
Tabela nr 8
Liczba osób,
którym przyznano
decyzją świadczenie

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Liczba
świadczeń

Wartość
świadczeń
w zł.

Zasiłki stałe

196

193

219

1 881

937 732,07

Zasiłki okresowe

63

63

116

193

83 631

Zasiłki celowe
i w naturze ogółem

509

498

937

5 261

901 898,38

Formy pomocy

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie Sprawozdania MPiPS
oraz Sprawozdania z wydatkowania budżetu zadaniowego)
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3. POWODY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ
Tabela nr 9

Powód trudnej sytuacji życiowej
Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
w tym:
wielodzietność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczych
i prowadzeniu gospodarstwa domowego
– ogółem
w tym:
rodziny niepełne
rodziny wielodzietne
Przemoc w rodzinie
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
Alkoholizm
Narkomania
Trudności w przystosowaniu
do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego
Trudności w integracji osób,
które otrzymały status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą
Zdarzenie losowe
Sytuacja kryzysowa
Klęska żywiołowa lub ekologiczna

315
0
44
67

Liczba osób
w rodzinach
490
0
47
263

31
121
436
335

163
277
686
581

210

579

125
29
21
0
57
16
9

330
152
46
0
86
26
11

1

4

3
8
0

6
15
0

Liczba rodzin

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie Sprawozdania MPiPS)
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4. ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZIN
Tabela nr 10

Wyszczególnienie
Świadczenia przyznane w ramach
zadań zleconych i zadań własnych
(bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę
oraz źródło finansowania)
Świadczenia przyznane w ramach
zadań zleconych
(bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę)
Świadczenia przyznane
w ramach zadań własnych
(bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę)
Pomoc udzielana w postaci
pracy socjalnej – ogółem

Liczba osób,
Liczba osób
którym przyznano Liczba rodzin
w rodzinach
decyzją świadczenie
911
750
1 320

21

21

38

904

743

1 288

-

1 199

2 364

w tym wyłącznie w postaci pracy
socjalnej
Interwencja kryzysowa

-

449

1 044

-

8

15

Poradnictwo specjalistyczne
(m.in. prawne, psychologiczne, rodzinne)

-

312

824

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie Sprawozdania MPiPS)
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5. RODZAJE UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ
Poniższe dane prezentują strukturę świadczeń udzielonych w 2016 roku
mieszkańcom Dzielnicy Bemowo:
Wykres nr 2

Rodzaje udzielonych świadczeń
Zasiłki celowe

509

Posiłki

229

Zasiłki stałe

196

Usługi opiekuńcze

199

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

180

Zasiłki okresowe

63

Usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi

21

Sprawienie pogrzebu

18
0

100

200

300

400

500

600

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie Sprawozdania MPiPS)

Największą grupę udzielonych świadczeń stanowią wypłacone klientom OPS zasiłki
celowe. Zasiłki przeznaczone są 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. Świadczenie przyznano łącznie 509 osobom, w 2016 roku wypłacono
5.261 świadczeń na kwotę 901.898,38 zł.
Tabela nr 11
Rodzaj świadczenia

Zasiłki celowe

Liczba osób,
którym
przyznano
świadczenie

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Średnia
kwota
zasiłku

509

5.261

901 898,38

498

937

172

(Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS
oraz Sprawozdania z wydatkowania budżetu zadaniowego)

Największa ilość osób otrzymywała pomoc z przeznaczeniem na zakup żywności,
środków czystości, obuwia, leków, odzieży i środków higieny osobistej. Powyższe dane
dotyczące liczby świadczeniobiorców nie sumują się, gdyż niektóre osoby otrzymywały
zasiłki na różne cele.
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Wykres nr 3

Liczba oraz przeznaczenie zasiłków celowych
450
400

383

350
300
250

277
226

222

211

208

200
130

150

93

100

88

50

62

45

61
25

22

19

18

15

15

0

(Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS)
Tabela nr 12

Cel przyznania pomocy
zakup żywności
zakup środków czystości
zakup obuwia
leki i leczenie
zakup odzieży
zakup środków higieny
opłata energii
zakup bielizny osobistej
opłata czynszu
zakup bielizny pościelowej
inne cele
zakup przedmiotów użytku domowego
opłata za gaz
zakup biletów ZTM
opłata kolonii i opłata zimowiska
remont mieszkania
opłata turnusu rehabilitacyjnego.
zakup opału

Liczba osób,
którym udzielono
pomocy
383
277
226
222
211
208
130
93
88
62
61
45
25
22
19
18
15
15

Średnia kwota
zasiłku na osobę
918
115
189
580
204
124
463
62
921
124
402
659
364
179
1.069
489
1.093
898

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie Sprawozdania MPiPS)
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VI. PRACA SOCJALNA
Praca socjalna w rozumieniu art. 45 ustawy o pomocy społecznej oznacza działania
podejmowane na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku
społecznym. Praca socjalna prowadzona jest:
a) z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności
i samodzielności życiowej;
b) z grupami osób o określonych rodzajach trudności;
c) ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań
instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.
Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny.
Kontrakt socjalny zawierany jest z osobą lub rodziną znajdującą się w trudnej
sytuacji życiowej w celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu
jej problemów. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu
na posiadany dochód.
Pracownicy socjalni w okresie sprawozdawczym realizowali pracę socjalną wobec
1 199 rodzin (2 364 osób w rodzinach).
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Działania podejmowane w ramach pracy socjalnej polegały na:
udzielaniu informacji i poradnictwa;
motywowaniu do zmian mających na celu poprawę sytuacji bytowej i zdrowotnej
osób i rodzin;
pomocy w pisaniu pism i pośredniczeniu w sprawach dotyczących wyjaśniania
sytuacji klientów;
dokonywaniu diagnozy środowiska;
kierowaniu do organizacji i instytucji udzielających pomocy specjalistycznej;
pomocy w redagowaniu pism do sądów, dotyczących spraw rodzinnych
i alimentacyjnych;
uczestniczeniu w sprawach sądowych w charakterze wnioskodawców lub świadków;
tworzeniu wspólnie z rodzinami i osobami korzystającymi ze wsparcia planów
pomocy pozamaterialnej i zawieraniu kontraktów oraz ustalaniu zadań i spraw
koniecznych do załatwienia w celu poprawy sytuacji;
współpracy ze szkołami, instytucjami i innymi placówkami (m.in. świetlicami)
w celu ustalenia sytuacji małoletnich dzieci;
współpracy z Policją, Strażą Miejską, Kuratorską Służbą Sądową w celu zwiększenia
bezpieczeństwa osób i rodzin, szczególnie w zakresie przeciwdziałania przemocy
domowej i zapewnienia warunków zabezpieczających zdrowie małoletnich dzieci;
monitorowaniu środowiska pod kątem wywiązywania się z dokonywanych ustaleń
oraz udzielania pomocy w załatwianiu trudnych spraw;
współpracy z Działem Pomocy Specjalistycznej OPS;
udziale w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych poświęconych pomocy
rodzinom z trudnościami wychowawczymi;
udziale w posiedzeniach grup roboczych i wdrażaniu ustalonych działań na rzecz
pomocy rodzinom z problemem przemocy.
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Praca socjalna wykonywana przez pracowników socjalnych jest najbardziej
niewymiernym elementem działań podejmowanych wobec osób i rodzin korzystających
z pomocy Ośrodka. Trudno oszacować efekty pracy socjalnej m.in. z powodu
długofalowości podejmowanych działań, złożoności problemów, a także zdarzających się
powrotów do dysfunkcji, w szczególności osób uzależnionych.
Ponadto z klientami OPS prowadzona jest pogłębiona praca socjalna. Celem
pogłębionej pracy socjalnej oraz pomocy specjalistycznej jest zmniejszenie deficytów
osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej, wzmacnianie i rozwijanie ich
umiejętności społecznych w celu umożliwienia przezwyciężania napotkanych trudności,
usamodzielnienia się, realizacji ról społecznych, a także podniesienia jakości życia.
Pogłębiona praca socjalna realizowana jest przez pracowników socjalnych,
konsultantów i asystentów rodziny. Skierowana jest do osób i rodzin korzystających
z pomocy Ośrodka w formie projektów socjalnych, a także do osób i rodzin
nie objętych projektami, skierowanych przez terenowych pracowników socjalnych
do pomocy w formie poradnictwa specjalistycznego. W szczególnych sytuacjach
pracownicy podejmowali interwencje kryzysowe na rzecz rodzin.
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, osób objętych procedurą „Niebieskiej
Karty”.
W ramach pomocy specjalistycznej realizowanej w okresie sprawozdawczym
przeprowadzono:
 Konsultacje (poradnictwo specjalistyczne) dla 312 rodzin (824 osób),
z którymi przeprowadzono 2 212 konsultacji, w tym: poradnictwo rodzinne
(258 rodzin; 1 275 konsultacji), w tym w sprawie przeciwdziałania przemocy
– 150 rodzin / 168 konsultacji, psychologiczne (73 rodzin; 462 konsultacje), prawne
(7 rodzin; 18 konsultacji) i zawodowe (63 rodziny; 457 konsultacji).
Powyższe dane nie sumują się, gdyż część osób korzystała z różnych form
poradnictwa specjalistycznego.
Poradnictwo specjalistyczne świadczone było osobom i rodzinom bez względu
na dochód;
 16 programów specjalistycznych, o których mowa w następnych rozdziałach
sprawozdania, adresowanych do klientów Ośrodka z różnymi problemami,
w tym m. in. do rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi,
osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, seniorów itp.
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VII. POMOC USŁUGOWA
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobie samotnej lub osamotnionej
w rodzinie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy
innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych
lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
W 2016 roku na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane
były następujące rodzaje usług:

1. USŁUGI OPIEKUŃCZE
Przyznawane są osobom mającym trudności z poruszaniem się i samoobsługą
oraz wymagającym pomocy z powodu wieku lub ciężkich i przewlekłych chorób.
W 2016 roku usługi opiekuńcze realizowała Firma „Gwarant” – Tomczyk spółka
jawna wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.
Zakres usług obejmował:
1. Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych;
2. Opiekę higieniczną;
3. Zaleconą przez lekarza pielęgnację;
4. Zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
W 2016 roku z usług opiekuńczych skorzystało 181 klientów, wypracowano
35.768 godzin usług – koszt 1 godz. wynosił: w okresie I-VI 2016r. 10,50 zł,
w okresie VII-X 2016r. 15,80 zł, a w okresie XI-XII 2016r. 18,47 zł.

2. SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – PIELĘGNACYJNE
Przyznawane są osobom niepełnosprawnym lub mającym poważne trudności
z poruszaniem się i samoobsługą oraz wymagającym pomocy z powodu wieku
lub ciężkich i przewlekłych chorób (cukrzycy, chorób układu kostnego, trawiennego,
krążenia, choroby Parkinsona, urazów powypadkowych itp.). Dostosowane
są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.
W 2016 roku usługi pielęgnacyjne realizowała Firma „Gwarant” – Tomczyk spółka
jawna wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.
Zakres usług obejmował w szczególności pielęgnację chorego jako wspieranie
procesu leczenia poprzez:
1. Wykonywanie czynności higieny osobistej w zakresie mycia i kąpania;
2. Pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zapobieganie powstawaniu
odleżyn i odparzeń, zmiana opatrunków;
3. Pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych
oraz przedmiotów ortopedycznych zgodnie z zaleconą pielęgnacją;
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4. Dbałość o monitorowanie wizyt lekarskich, wykonywanie zleconych badań,
przyjmowanie leków przez podopiecznego oraz pomoc w dotarciu
do placówek służby zdrowia.
W 2016 roku z usług opiekuńczych – pielęgnacyjnych skorzystało 74 klientów,
wypracowano 11.778 godzin usług – koszt 1 godz. wynosił: w okresie I-VI 2016r.
10,50 zł, w okresie VII-X 2016r. 15,80 zł, a w okresie XI-XII 2016r. 18,47 zł.

3. SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB
Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
Przyznawane są osobom z długotrwałymi i głębokimi zaburzeniami psychicznymi
wykazującymi znaczne deficyty w zakresie funkcjonowania społecznego. Osoby te są
z reguły pozbawione wsparcia w swoim naturalnym środowisku, a głębokość i rodzaj
zaburzeń uniemożliwia im korzystanie z dostępnych na Bemowie ośrodków wsparcia.
Realizatorem usług w 2016 roku było wyłonione w trybie zapytań ofertowych
Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
„Pomost”. Usługi były świadczone przez terapeutów: pedagogów, psychologów,
terapeutów zajęciowych i pielęgniarki. Zakres usług w przypadku każdego klienta
był ustalany indywidualnie przez terapeutę prowadzącego – pracownika „Pomostu”.
W 2016 roku z usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
skorzystało 21 osób. Wypracowano 2.668 godz. usług – koszt 1 godz. wynosił 21 zł.
Tabela nr 13

Lp.

Liczba
osób

Rodzaje usług

1. Opiekuńcze

Liczba
godzin

Wydatki
w zł

35.768

466.191,38

11.778

153.405,03

2.668

54.057

199
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
– pielęgnacyjne

3. Specjalistyczne dla osób

21

z zaburzeniami psychicznymi
(Źródło: Opracowanie własne na podstawie rzeczywistego rozliczenia wykonanych zadań)

Powyższe dane dotyczące liczby osób nie sumują się, gdyż zdarza się, że niektóre osoby
korzystają z dwóch rodzajów usług.
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VIII. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Rozmiar pomocy jakiej Ośrodek Pomocy Społecznej może udzielić osobom
potrzebującym jest w dużej mierze zależny od poziomu współpracy z lokalnym
środowiskiem, gdzie szczególnie ważne miejsce zajmują organizacje pozarządowe.
Współpraca z nimi służy wzmacnianiu w świadomości społecznej poczucia
odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, a także poważnie odciąża sektor publiczny
w realizacji niektórych zadań, umożliwiając znaczne rozszerzenie zakresu
i form pomocy udzielanej mieszkańcom Dzielnicy.
W 2016 roku współpraca OPS Bemowo z organizacjami pozarządowymi wyrażała
się w następujący sposób:
• Prowadzenie wymiany informacji i rekomendowanie działalności organizacji
(mających na celu wspomaganie aktywności organizacji w świadczeniu pomocy
na rzecz mieszkańców Dzielnicy), w tym w szczególności:
 udostępnianie wyników badań i analiz dotyczących potrzeb mieszkańców
Dzielnicy z zakresu pomocy społecznej celem inicjowania programów
zabezpieczających te potrzeby,
 wskazywanie źródeł uzyskania środków na realizację zadań planowanych przez
organizacje,
 rekomendowanie działalności i wartościowych programów z zakresu pomocy
społecznej;
• Udostępnianie pomieszczeń Ośrodka na realizację gminnych zadań pomocy
społecznej
W uzasadnionych przypadkach OPS udostępniał organizacjom pozarządowym
pomieszczenia na realizację konkretnych działań na rzecz mieszkańców
m.st. Warszawy;
• Współtworzenie banku informacji na temat możliwości pomocy mieszkańcom
Bemowa i współdziałanie z wyspecjalizowanymi placówkami i organizacjami
w zakresie pomocy mieszkańcom Dzielnicy
Dane dotyczące współpracy OPS z organizacjami pozarządowymi oraz ich oferty
programowej są stale aktualizowane. Pozwala to na trafne kontaktowanie klientów
wymagających specjalistycznej pomocy z odpowiednimi placówkami prowadzonymi
przez organizacje. Dzięki zgromadzonym informacjom i współpracy możliwe jest
kierowanie osób objętych pomocą OPS do różnych placówek pozarządowych
wyspecjalizowanych w pomocy konkretnym grupom osób oraz wspólne
rozwiazywanie ich problemów w ramach współpracy interdyscyplinarnej.
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.
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• Współpraca z organizacjami pozarządowymi na forum Dzielnicowej Komisji
Dialogu Społecznego
W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji Programu współpracy
m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi przedstawiciel Ośrodka na bieżąco
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
Komisji.
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo współpracował w 2016 roku
na bieżąco z około 35 organizacjami z sektora pozarządowego.
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IX. DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW WSPARCIA
1. OŚRODEK WSPARCIA I REHABILITACJI DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych przy ul Rozłogi 10
funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo
m. st. Warszawy. Celem prowadzonej przez OWiRON działalności jest rehabilitacja
społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną, przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu, poprawa jakości życia, rewalidacja i edukacja oraz stwarzanie szansy
na lepsze funkcjonowanie w środowisku lokalnym.















Ośrodek Wsparcia świadczy uczestnikom:
chronione warunki przebywania,
terapię zajęciową,
rehabilitację leczniczą i społeczną,
socjoterapię,
psychoterapię,
wysokospecjalistyczne zajęcia edukacyjno – rewalidacyjne.
W roku sprawozdawczym działania placówki skoncentrowano na:
podtrzymaniu wypracowanych już umiejętności samodzielnego funkcjonowania
i zaradności życiowej uczestników,
dbaniu i utrzymaniu ich dobrostanu psychofizycznego,
dalszym ich wspomaganiu w budowaniu autonomii,
pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodzin i opiekunów uczestników,
wspieraniu umiejętności uczestników dotyczących współżycia z innymi ludźmi,
aktywnym udziale osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym i społecznym,
edukacji społecznej mającej na celu zmniejszenie dystansu społeczeństwa
do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną,
podejmowaniu współpracy z instytucjami zrzeszającymi różne środowiska
i społeczności.

W 2016 roku z wielospecjalistycznych zajęć w Ośrodku Wsparcia skorzystało
47 uczestników, w tym 8 osób na wózkach, 2 osoby poruszające się przy pomocy sprzętu
ortopedycznego, 20 osób wymagało stałej pomocy i wsparcia we wszystkich
czynnościach życiowych, 10 osób wymagało pomocy w czynnościach
samoobsługowych.
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Formy i efekty realizowanych działań:
W stosunku do uczestników OWiRON prowadzone były następujące formy pracy:
• Terapia zajęciowa
Zajęcia prowadzone były wg indywidualnych możliwości i potrzeb w pracowniach
terapeutycznych: ceramiczno – plastycznej, gospodarstwa domowego, przyrodniczo –
środowiskowej, stolarsko – ślusarskiej, komputerowej i edukacyjnej. Odbywały się
codziennie i uczestniczyły w nich stałe, kilkuosobowe grupy. Były prowadzone przez
wyspecjalizowanych terapeutów. Realizowano różnorodne typy zajęć zgodnie
z profilem pracowni, podczas których prowadzono następujące treningi:
 trening umiejętności społecznych i interpersonalnych,
 trening umiejętności organizacji i spędzania czasu wolnego,
 trening samoobsługi,
 trening zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu,
 trening higieniczny.
W wyniku prowadzonych działań 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. Dla większości uczestników
terapia zajęciowa była jedyną możliwością nawiązania kontaktów z osobami spoza
najbliższej rodziny oraz doświadczenia pracy i wynikających z niej wartości.
• Rehabilitacja społeczna
Dla uczestników prowadzone były następujące zajęcia i treningi:
 Spotkania społeczności „Poranny krąg”, których celem była wymiana
informacji na temat funkcjonowania placówki;
 Socjoterapia, podczas której uczestnicy nabywali kompetencje interpersonalne,
wzmacniali poczucie wartości i pewności siebie. Zajęcia umożliwiły
swobodniejsze poruszanie się uczestników w obrębie podstawowych zagadnień
związanych z emocjami, uczuciami, odnajdywaniem pozytywnych i negatywnych
cech osobowości, trening zachowań interpersonalnych;
 Nutą po mapie. Muzyka świata. Muzyka etniczna – celem zajęć było
doświadczenie różnorodności, poznanie charakterystycznych cech kultury
chrześcijańskiej, żydowskiej, buddyzmu i hinduizmu, muzyki w wyżej
wymienionych religiach, nabywanie umiejętności samodzielnego zdobywania
i przedstawiania informacji;
 Relaksacja z bajką, której celem była poprawa samopoczucia osób z głęboką
i znaczną niepełnosprawnością, odpoczynek fizyczny dla osób poruszających się
na wózku, wyciszenie i budowanie poczucia bezpieczeństwa;
 Zapytaj mnie – celem treningu było zwiększenie zaangażowania uczestników
w inicjowanie tematów i problemów do rozmowy oraz poszukiwania rozwiązań;
 Ciekawe miejsca, ciekawi ludzie – celem zajęć było doświadczenie pozytywnych
relacji społecznych w środowisku zewnętrznym oraz doświadczenie akceptacji.
W ramach zajęć odbywały się spotkania z interesującymi osobami, np. artystą
rzeźbiarzem, kombatantami, weterynarzem, instruktorem nordic walking, a także
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zwiedzanie atrakcyjnych miejsc na terenie Warszawy i Polski (np. Krakowa,
Łucznicy, Julinka, Sękocina);
Kulinarna mapa Warszawy – w trakcie zajęć uczestnicy odbywali trening
umiejętności społecznego funkcjonowania poprzez wyjścia do restauracji, uczyli
się gospodarowania środkami finansowymi (trening budżetowy), decydowania
o sobie. Celem projektu była również edukacja społeczna środowisk zewnętrznych
dotycząca poznania i akceptacji osób z niepełnosprawnością intelektualną;
Kino. Teatr. Muzeum – celem zajęć było nabywanie kompetencji
do organizowania czasu wolnego i trening poznawczy. Poprzez wyjścia
do teatrów, muzeum lub kina uczestnicy uczyli się także gospodarowania
środkami finansowymi (trening budżetowy). Celem zajęć było również pokazanie
funkcjonowania codziennego osób niepełnosprawnych w przestrzeni społecznej;
Kawiarenka „Przy pianinie” – celem zajęć było doświadczanie ról społecznych,
nabywanie umiejętności współpracy, obowiązkowości i odpowiedzialności
za podejmowane działania. Zadanie realizowane było w formie spotkań
społeczności Ośrodka przy słodkich deserach wykonanych w pracowni
gospodarstwa domowego;
„Klikacz” – zajęcia z komputerem, których celem była poprawa ogólnego
funkcjonowania uczestników, dążenie do bardziej świadomego odbioru
i użytkowania technologii informacyjnych, nauka posługiwania się programem
do pisania, rysowania, ćwiczenie umiejętności poszukiwania, porządkowania
i wykorzystania informacji z różnych źródeł;
Zajęcia rytmiczno – muzyczne, których celem była aktywizacja psychoruchowa,
doświadczanie sprawstwa i autonomii przez osoby z głęboką
niepełnosprawnością, zaspokajanie potrzeb psychofizycznych, potrzeby
aktywności, koncentracji uwagi, podtrzymania dobrostanu psychofizycznego
i rozwoju świadomości własnego ciała;
Pomóż innym – celem zajęć było uwrażliwienie na niedolę istot słabszych,
przeciwdziałanie uprzedmiotowieniu zwierząt i doświadczanie gotowości
niesienia pomocy dla innych poprzez np. zbieranie nakrętek, suchego chleba
dla zwierząt ze schroniska;
Surowce wtórne – celem zajęć było promowanie ekologicznego trybu życia,
nauka odzyskiwania surowców wtórnych, segregacji śmieci oraz trening
ekonomiczny;
Reedukacja, której celem było podtrzymanie umiejętności czytania, pisania
i liczenia;
Kronika OWiRON – poprzez trening aktywności i ekspresji uczestnicy nabywali
umiejętności pracy twórczej, pisania tekstów pod kierunkiem terapeuty,
dokumentowania wydarzeń z życia Ośrodka;
„English is easy” – celem zajęć była nauka podstaw języka angielskiego
metodami aktywnymi w oparciu o zabawę, muzykę i ruch;
Zajęcia arteterapautyczne „Teatr Niezwykły”, których celem była poprawa
funkcjonowania psychofizycznego, doskonalenie pamięci, wyobraźni, uwagi,
kreatywności, rozszerzenie wiedzy o kulturze, wzmacnianie kompetencji
społecznych uczestników, stworzenie warunków do uwolnienia nagromadzonych
emocji, uaktywnienia sfery komunikacji, poczucia przynależności do grupy;
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 Zajęcia rewalidacyjno – wspomagające, których celem był rozwój sprawności
ułatwiających poznanie 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 optymalnego poziomu samodzielności
w podstawowych sferach życia, podtrzymanie zainteresowania otoczeniem,
zaspokajanie potrzeby aktywności, kontaktu i bezpieczeństwa;
 Zajęcia umuzykalniające, podczas których uczestnicy mieli okazję
do wyrażania emocji, zmniejszenia napięcia psychofizycznego, doświadczania
radości i zabawy dźwiękami, co skutkuje poprawą jakości życia;
 Wystawy prac uczestników OWiRON podczas kiermaszów świątecznych,
poprzez które osoby niepełnosprawne doświadczały uznania i budowały poczucie
wartości;
 Kalendarz – celem zajęć (wykonywanie kalendarzyków kieszonkowych
i plakatowych) było nabywanie umiejętności pracy twórczej i doświadczania
sprawstwa, pokazanie talentów osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej,
a także promocja działań terapeutycznych i osiągnięć osób niepełnosprawnych.
• Działania psychologiczno – pedagogiczne
Dla uczestników prowadzone były następujące zajęcia:
 Zajęcia z zakresu psychoedukacji seksualnej – edukacja w zakresie rozumienia
sytuacji intymnych, wzrost kontroli emocji, potrzeb osób bliskich, nauka
rozładowania emocji i frustracji;
 Grupa psychoterapeutyczna – celem spotkań był stały wzrost empatii,
umiejętności rozładowywania negatywnych emocji, rozwiązywania konfliktów,
nauka lepszego rozumienia sytuacji społecznych, większa swoboda
w posługiwaniu się umiejętnościami interpersonalnymi;
 Indywidualne spotkania terapeutyczne z rodzicami i uczestnikami – poprzez
spotkania o charakterze interwencji, wsparcia i edukacji następowała poprawa
jakości kontaktów, umiejętności rozwiązywania konfliktów, wzrost jakości więzi
terapeutycznej i zaufania, umiejętności rozpoznawania stanów emocjonalnych
wśród uczestników i ich rodziców;
 Indywidualne spotkania pedagogiczne z uczestnikami Ośrodka, których celem
było zwiększenie umiejętności komunikowania problemów przez osoby
z niepełnosprawnością intelektualną oraz rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
w drodze mediacji.
• Rehabilitacja ruchowa i działania medyczne
Osoby uczestniczące w zajęciach OWiRON posiadają często niepełnosprawności
sprzężone i dysfunkcje ruchu. W związku z powyższym niezbędne było
zorganizowanie dla nich ćwiczeń ogólnokondycyjnych, ogólnorozwojowych
i specjalistycznych rehabilitacyjnych (wzmocnienie, usprawnianie, rozciąganie
i rozluźnienie mięśni, zwiększanie pojemności płuc, doskonalenie chodzenia, poprawa
równowagi itp.).
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Uczestnicy korzystali również z konsultacji lekarskich (u lekarza neurologa,
psychiatry, ortopedy) i doraźnej pomocy medycznej pielęgniarskiej (działania
z zakresu profilaktyki zdrowotnej, np. pomiar ciśnienia, poziomu cukru we krwi,
temperatury, wagi, mycie, kąpanie, monitorowanie higieny osobistej; działania
z zakresu doraźnej pomocy medycznej, np. podawanie leków, wykonywanie
opatrunków, zastrzyków, wlewek, pomoc przedlekarska w stanach padaczkowych;
interwencji – pomocy w nagłych przypadkach, np. wymioty, biegunki, bóle,
autoagresja, omdlenie, urazy, zadławienie, pobudzenie psychoruchowe).
W ramach profilaktyki zdrowotnej, treningu poznawczego i treningu z zakresu
dbania o zdrowia i higienę pielęgniarki zatrudnione w Ośrodku poszerzały wśród
uczestników świadomość zagrożeń wynikających z braku dbania o zdrowie, uczyły jak
zachować się w razie wypadku, przekazywały wiedzę dotyczącą cukrzycy i diety
cukrzycowej. Osoby z niepełnosprawnością były uczone również stosowania
praktycznych zasad dotyczących zachowania czystości i higieny.
Uzupełnieniem rehabilitacji było zachęcenie uczestników do aktywności poza
Ośrodkiem (np. udział w rajdach rowerowych i pieszych, spacerach po Puszczy
Kampinoskiej, Turnieju Tenisa Stołowego, Turnieju Piłkarzyków Stołowych,
wyjściach do siłowni plenerowych itp.). Celem zajęć ruchowych była poprawa
kondycji fizycznej uczestników i nauka spędzania czasu wolnego na sportowo.
• Spotkania integracyjne
W ramach treningu nabywania kompetencji społecznego funkcjonowania i spędzania
czasu wolnego, pełnienia ról społecznych, doświadczania odpowiedzialności
i obowiązku, pozytywnych uczuć, sprawstwa i akceptacji zostały zorganizowane różne
spotkania integracyjne, np. wspólne kolędowanie, bal karnawałowy, spotkania
świąteczne, festiwal sztuki mimów, koncerty, przeglądy zespołów artystycznych osób
z niepełnosprawnością, występy zespołów muzycznych, spartakiada, dyskoteki,
benefis itp. Część spotkań odbywała się w innych Ośrodkach na terenie
m.st. Warszawy lub okolic (np. Łubcu, Łucznicy, Krakowie, Ośrodkach Kultury
i innych Środowiskowych Domach Samopomocy na terenie m.st. Warszawy).

Projekty socjalne realizowane w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji
dla Osób Niepełnosprawnych:
Działalność OWiRON była wzbogacana o realizowane projekty socjalne, których
celem było uzyskanie jak najtrwalszych efektów pracy terapeutycznej z uczestnikami.
W 2016 roku zrealizowano następujące projekty socjalne:
 Jeden Rytm – Jeden Świat
Osoby niepełnosprawne były włączane w działalność zespołu muzycznego
Jeden Rytm – Jeden Świat. Zespół koncertował w przedszkolach, szkołach,
warsztatach terapii zajęciowej, domach seniora oraz podczas spotkań
integracyjnych w OWiRON. Uczestniczył również w Krakowskich Spotkaniach
Artystycznych „Gaudium et spes”. Członkowie zespołu podczas spotkań
z widzami, warsztatów muzycznych i edukacyjnych dzielili się wiedzą na temat
instrumentarium zespołu i techniki grania na bębnach. Projekt poprzez pokazanie
talentów i umiejętności osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej pełnił
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funkcję edukacyjną społecznie. Angażował członków zespołu do pełnienia
różnych ról społecznych, realizował potrzebę akceptacji i bycia potrzebnym.
 Mazowiecka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
Istotą projektu jest popularyzacja sportu i kultury fizycznej wśród osób
niepełnosprawnych, integracja środowiska osób niepełnosprawnych oraz
zwiększenie świadomości społecznej poprzez szerzenie wiedzy na temat
możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Spartakiada odbyła się
w ramach Dni Osób Niepełnosprawnych na Bemowie. W zawodach uczestniczyły
osoby z niepełnosprawnością z OWiRON oraz innych ośrodków wsparcia z terenu
województwa mazowieckiego (ok. 200 osób). Uczestnikom towarzyszyli
wolontariusze z gimnazjum, studenci Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz
pracownicy socjalni OPS Bemowo.
Celem działania było wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością
intelektualną poprzez zapewnienie im udziału w treningach i współzawodnictwie
sportowym, wzmacnianie u uczestników zaradności i dojrzałości społecznej,
poprawa w funkcjonowaniu psychospołecznym, popularyzacja sportu i kultury
fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, zwiększenie świadomości społecznej
poprzez szerzenie wiedzy na temat możliwości osób z niepełnosprawnością
intelektualną, łączenie wielu podmiotów we wspólnym działaniu oraz promocja
działań artystycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Dla wszystkich uczestników oprócz konkurencji sportowych zorganizowano gry
i zabawy stolikowe, pokaz pierwszej pomocy, zabawy z LEGO, występ aktora –
mima, loterię na rzecz schroniska dla psów oraz dyskotekę.
Projekt zrealizowano we współpracy z Wydziałem Sportu i Rekreacji
oraz Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy.
 IX Eko-Piknik
Ideą spotkania integracyjnego Eko-Piknik jest promowanie właściwej
postawy wobec zwierząt domowych oraz integracja osób niepełnosprawnych.
Poprzez wspólną zabawę podjęto działania, które pozwoliły na zdobycie wiedzy
i umiejętności opiekowania się zwierzętami domowymi. Spotkanie jest formą
doświadczania przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrzeby opieki
nad zwierzętami, dawania swojej przyjaźni i uważności zwierzętom i przyrodzie.
Wzmacnia poczucie własnej wartości i przekłada się na funkcjonowanie społeczne
osób z niepełnosprawnością intelektualną. Doświadczenie pozwala budować
postawy bezinteresownej życzliwości, kształtować potrzebę pomagania innym,
a nie tylko oczekiwania na pomoc. Projekt ze względu na społeczny i integracyjny
wymiar buduje pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych.
W Eko-Pikniku wzięło udział 110 osób z niepełnosprawnością intelektualną
z OWiRON oraz innych ośrodków wsparcia z terenu województwa
mazowieckiego. Uczestnicy przygotowali figurki zwierzaka domowego i podczas
spotkania prezentowali informacje/ciekawostki na temat wybranego zwierzęcia.
Na Eko-Pikniku zorganizowano również quizy na tematy przyrodnicze, gry
planszowe, loterię fantową na rzecz schroniska dla zwierząt oraz zabawę przy
muzyce.
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2. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy Rozłogi 10 funkcjonuje w strukturze
organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy. Celem
prowadzonej przez ŚDS działalności jest poprawa funkcjonowania społecznego
uczestników – osób z zaburzeniami psychicznymi, podtrzymywanie i rozwijanie
umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, przeciwdziałanie postępującej
izolacji społecznej oraz degradacji psychicznej i zdrowotnej.
W 2016 roku z usług Domu skorzystało 24 uczestników.

Formy i efekty realizowanych działań:
W stosunku do uczestników ŚDS prowadzone było postępowanie wspierająco –
aktywizujące w formie zajęć grupowych lub indywidualnych, które obejmowało opisane
poniżej działania:
• Treningi funkcjonowania w życiu codziennym, w ramach których uczestnicy
korzystali z następujących treningów umiejętności praktycznych i zaradności
życiowej:
 Trening kulinarny połączony z praktycznym treningiem budżetowym,
którego celem był wzrost umiejętności interpersonalnych oraz poziomu
zaradności, samodzielności i niezależności w codziennym funkcjonowaniu
uczestników. Zajęcia wpłynęły na wzrost umiejętności w zakresie planowania
posiłków i budżetu, sporządzania listy zakupów oraz stosowania zdrowego
odżywiania w codziennym życiu.
 Trening porządkowy, którego celem był wzrost poziomu zaradności
i samodzielności oraz wypracowanie poczucia obowiązku, rzetelności,
odpowiedzialności, zaangażowania i samodyscypliny w zakresie czynności
porządkowych.
 Obsługa urządzeń AGD, RTV, wykonywanie czynności przydatnych w życiu
(teoretyczny i praktyczny) – celem treningu był wzrost samodzielności
w codziennym funkcjonowaniu poprzez nabycie nowych i/lub odzyskanie
utraconych umiejętności.
 Opieka nad kotem Plastusiem z wykorzystaniem felinoterapii – leczenie
kotem. Celem zajęć praktycznych było wykształcenie nawyku odpowiedzialności
i dbałości o zwierzę. Kontakt z kotem (rozmowy, głaskanie, przytulanie, noszenie
na rękach) przyczynił się do poprawy formy psychicznej i fizycznej uczestników.
• Trening gospodarczo – techniczny (teoretyczny i praktyczny), którego celem było
nabycie umiejętności dokonywania drobnych napraw. Podczas zajęć uczestnicy uczyli
się malowania ścian i grzejników, montażu półek na ścianach, listew, wieszania
obrazów, cerowania, szycia, uprawy kwiatów doniczkowych itp.
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• Trening nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny z elementami estetoterapii
(troski o piękno ciała), którego celem było kształtowanie nawyków codziennego
i prawidłowego dbania o higienę oraz czystość i estetykę ubioru. Tematyka zajęć
dotyczyła higieny ciała, kosmetyków do pielęgnacji ciała, prania odzieży, makijażu,
ubioru itp.
• Treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiazywania problemów, w tym:
 Trening umiejętności rozwiązywania problemów – celem zajęć był wzrost
poziomu zaradności życiowej uczestników i umiejętności radzenia sobie
z sytuacjami trudnymi;
 Trening twórczego myślenia i rozwoju osobistego, którego celem była poprawa
funkcji poznawczych (koncentracji, pamięci i logicznego myślenia), stymulacja
intelektualna uczestników, wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą, wzajemne
uczenie się i integracja;
 Grupa wsparcia, której celem był wzrost kompetencji społecznych (empatii,
skutecznej komunikacji, pogłębienie tożsamości grupowej), wzrost poziomu
komunikowania się, integracji uczestników, wzmacnianie w procesie zdrowienia;
 Trening umiejętności społecznych i zawodowych z wykorzystaniem
komputera i internetu – celem zajęć było kształtowanie osobowości w sferze
intelektualnej, emocjonalnej i duchowej oraz rozwój umiejętności społecznych
(z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji, potrzeb i oczekiwań
uczestników);
 Spotkania społeczności – celem zajęć grupowych był wzrost poziomu
odpowiedzialności i zaangażowania uczestników w życie społeczności oraz
integracja i aktywizacja uczestników.
• Treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym:
 Terapia ruchem z elementami kinezyterapii, której celem była poprawa
kondycji oraz sprawności fizycznej uczestników i wypracowanie nawyku
regularnej aktywności fizycznej;
 Biblioterapia z wykorzystaniem poezjoterapii – celem zajęć było wzbudzenie
zainteresowania literaturą, uwrażliwienie na tekst terapeutyczny oraz pobudzenie
procesów myślowych i emocjonalnych uczestników;
 Zajęcia świetlicowe z wykorzystaniem filmoterapii, poprzez które uczestnicy
mogli rozwijać zainteresowania, samodzielnie organizować czas wolny i uczyć się
wartościowego spędzania czasu wolnego;
 Kulturoterapia – udział w imprezach artystycznych, wyjściach poza ŚDS,
spotkaniach integracyjnych. Celem zajęć była aktywizacja uczestników
na terenie placówki i poza nią, rozwój zainteresowań, nauka wartościowego
spędzania czasu wolnego, modelowanie zachowań adekwatnych do okoliczności
oraz
zapobieganie
izolacji
społecznej
i
umożliwienie
integracji
ze społeczeństwem;
 Prowadzenie Kroniki – poprzez dokumentowanie najważniejszych wydarzeń
z działalności ŚDS uczestnicy uczyli się umiejętności redagowania tekstu
i ozdabiania stron Kroniki;
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 Terapia zajęciowa – arteterapia z wykorzystaniem chromoterapii (leczenie
kolorami) i estetoterapii (kontakt z pięknym otoczeniem i przyrodą). Celem zajęć
było pobudzanie działań twórczych, rozwój zdolności manualnych
i zainteresowań. Uczestnicy wykonywali prace: z papieru, koralików, masy solnej,
guzików, ziół, nasion, makaronu itp. Posługiwali się różnymi technikami
malarskimi, graficznymi i autorskimi: decoupage, malowanie farbami olejnymi,
akrylowymi, rysunki pastelą suchą, prace z masy solnej, portrety, obrazki
z suszonych liści i kwiatów, kartki świąteczne itp. Powstałe prace sprzyjały
promowaniu placówki poprzez wystawianie ich podczas organizowanych wystaw
i prezentacji stoisk na imprezach integracyjnych w Dzielnicy i poza nią;
 Relaksacja – celem zajęć było wypracowanie nawyku wprowadzania się w stan
relaksu, uzyskanie stanu odprężenia, spokoju i zadowolenia, redukcja lęku,
stabilizacja i wyciszenie reakcji emocjonalnych, regeneracja organizmu i aparatu
psychicznego;
 Prasówka, której celem było pobudzenie funkcji poznawczych oraz nauka
wypowiadania się na forum grupy;
• Inne zajęcia o charakterze wspierającym, edukacyjnym oraz promującym
założenia psychiatrii środowiskowej, w tym:
 Zajęcia komputerowe, których celem było nabywanie i doskonalenie
umiejętności z zakresu podstaw obsługi komputera oraz korzystania z internetu;
 Grafomotoryka – celem zajęć był wzrost koncentracji uwagi i myślenia
przyczynowo – skutkowego oraz poprawa funkcjonowania procesów
poznawczych i poziomu graficznego pisma poprzez usprawnianie motoryki małej;
 Trening funkcji poznawczych, który prowadził do poprawy funkcjonowania
poznawczego oraz wzrostu poziomu samodzielności uczestników;
 Trening lekowy – celem zajęć było utrwalenie nawyku regularnego
przyjmowania leków, zwiększenie poziomu wiedzy na temat działania leków oraz
możliwości skutków ubocznych, a także wypracowanie strategii postępowania
w okresach pogorszenia stanu psychicznego, nasilenia objawów chorobowych;
 Psychorysunek – celem zajęć było nawiązanie głębszego kontaktu ze sferą
własnych stanów emocjonalnych, ich identyfikacja i prawidłowe nazwanie oraz
odblokowanie zalegających, tłumionych uczuć w celu uzyskania ulgi i akceptacji
własnych przeżyć;
 Udział w wydarzeniach związanych z promowaniem założeń psychiatrii
środowiskowej – poprzez różne wydarzenia promowano ŚDS jako placówkę
realizującą założenia psychiatrii środowiskowej, wzmacniano uczestników
w procesie zdrowienia, a poprzez wymianę doświadczeń z innymi placówkami
i organizacjami następowała integracja uczestników ŚDS i terapeutów;
• Poradnictwo psychologiczne, które odbywało się w formie indywidualnego kontaktu
oraz w formie grupy wsparcia. Wszyscy uczestnicy w zależności od potrzeb otrzymali
wsparcie psychologiczne, którego efektem było utrzymanie większości podopiecznych
w stabilnym stanie psychofizycznym. Poradnictwo obejmowało również członków
rodzin uczestników ŚDS. Grupa wsparcia to ważne narzędzie w postępowaniu
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wspierająco – aktywizującym, który umożliwia regularne monitorowanie stanu
psychicznego uczestników oraz zwiększenie poziomu umiejętności chorowania
oraz zdrowienia.
• Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych – działanie adresowane
do wszystkich uczestników realizowane było w następujących formach: pomoc
w umówieniu wizyty lekarskiej, dotarciu do placówki służby zdrowia, przedstawienia
oferty usług specjalistycznych, wezwania karetki pogotowia w przypadku ostrego
nawrotu choroby psychicznej, udział w powołanych specjalistycznych grupach
roboczych ds. przemocy, monitoringu stanu zdrowia i ogólnego funkcjonowania
uczestnika podczas odwiedzin w domu wraz z zaleceniami do konsultacji
specjalistycznych. Efektem podejmowanych działań było utrzymanie stabilnego stanu
psychofizycznego uczestników ŚDS;
• Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych – działanie realizowane we współpracy
zespołu wspierająco – aktywizującego ŚDS z pracownikiem socjalnym OPS;
• Niezbędna opieka, która odbywa się w formie regularnego monitorowania stanu
zdrowia i samopoczucia uczestników w sposób zapewniający szybkie reagowanie
w sytuacjach kryzysowych. Ważnym elementem realizacji zadania była współpraca
z rodzinami, której efektem było bieżące monitorowanie stanu uczestników
i ich funkcjonowania w środowisku domowym, a także wymiana informacji w celu
wzmocnienia systemu wzajemnych oddziaływań;
• Terapia ruchowa, której celem był wzrost ogólnej sprawności i kondycji
psychofizycznej uczestników oraz wypracowanie nawyku regularnej aktywności
ruchowej. Realizacja zadania odbywała się poprzez poranne ćwiczenia gimnastyczne,
spacery po najbliższej okolicy oraz zajęcia sportowe na basenie i siłowni plenerowej.
Uczestnicy zwiedzili również Muzeum Sportu i Turystyki oraz Stadion SKRA.
• Wyżywienie, która odbywało się w ramach treningu kulinarnego. Uczestnicy pod
okiem terapeuty uczyli się planowania czynności kulinarnych, dokonywania zakupów
(w tym treningu budżetowego) oraz przygotowywali posiłki (kanapki, sałatki, zupy,
dania obiadowe). Ciepły posiłek w postaci zupy lub tzw. drugiego dania przyrządzany
był przez osoby dyżurujące zgodnie z harmonogramem dyżurów, z wykorzystaniem
przepisów kulinarnych oraz sprzętów i urządzeń AGD.
• Aktywizacja w kierunku podjęcia zatrudnienia odbywała się podczas pogadanek
na temat aktualnych wymagań rynku pracy, nowych zawodów i bezpłatnych szkoleń.
Uczestnikom przekazywane były również oferty organizacji pozarządowych
dotyczące programów aktywizacji. Podczas spotkań zachęcano ich do podejmowania
aktywności zawodowej i uczestnictwa w tych projektach.
Przy wykonywaniu zadań ŚDS współpracował z wieloma podmiotami
w środowisku lokalnym, m.in.: rodzinami uczestników ŚDS, Poradniami Zdrowia
Psychicznego, Bemowskim Centrum Kultury, Samodzielnym Zespołem Lecznictwa
Otwartego Warszawa Bemowo – Włochy, innymi placówkami wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi z Warszawy i województwa mazowieckiego, kinami,
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obiektami sportowymi, restauracjami, Kołem Literackim „Nasza twórczość”, Akademią
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Sekcją Naukową Psychiatrii Środowiskowej
i Rehabilitacji, PCK oraz wolontariuszami.

Projekty socjalne realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy:
Działalność ŚDS była w dużej mierze wzbogacana o realizowane projekty
socjalne, których celem było uzyskanie jak najtrwalszych efektów pracy terapeutycznej
z uczestnikami. Były to następujące projekty:
• Radość bycia razem – którego celem była poprawa jakości życia uczestników poprzez
aktywizację zewnętrzną oraz możliwość integracji ze społecznością ludzi zdrowych,
poszerzenie zakresu zainteresowań uczestników, wzajemna integracja, wzbudzenie
i utrwalenie motywacji do aktywnego organizowania czasu wolnego w formie udziału
w wydarzeniach kulturalnych. Realizacja projektu stwarzała możliwość treningu
praktycznego umiejętności i zaradności życiowej w kwestii poruszania się środkami
komunikacji miejskiej i samodzielnego powrotu do domu.
• Spotkania z przyrodą – którego celem było rozwijanie zainteresowania przyrodą,
krajobrazem, naturą i otaczającym światem, a także edukacja i turystyka przyrodnicza,
kształtowanie wrażliwości na piękno krajobrazu oraz doskonalenie zdrowia i kondycji
psychicznej. Uczestnicy mieli możliwość spacerów, podziwiania przyrody i poznania
ciekawych miejsc.
• Kuchnie świata – 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 społecznością ludzi zdrowych, a także przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu.
• Połączeni sportem – 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.
• Warsztaty teatralne – grupa ZGODA – celem projektu była poprawa jakości życia
uczestników ŚDS poprzez rozwijanie zainteresowań oraz przeciwdziałanie społecznej
izolacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Zajęcia odbywały się w Klubie
Studenckim KARUZELA. Poprzez zajęcia teatralne uczestnicy mieli możliwość
odreagowania tłumionych emocji, konfliktów, ale także korzystania z dorobku kultury
jakim jest muzyka, taniec i teatr.
• Muzea – skarby Warszawy – celem projektu była poprawa jakości życia uczestników
poprzez kształtowanie nawyków aktywnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego,
rozwijanie zainteresowania historią i współczesnością. Poprzez zajęcia nastąpił wzrost
aktywności uczestników ŚDS, ich umiejętności interpersonalnych oraz samodzielności
w zagospodarowaniu czasu wolnego.
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• Integracyjne Spotkania Przyjaciół i Rodzin Uczestników ŚDS – celem projektu
było pogłębienie relacji z rodzinami uczestników ŚDS. W ramach działania zostały
zorganizowane spotkania integracyjne, podczas których była okazja do tańca, gier,
zabaw i rozmów. Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu częstotliwości
i jakości kontaktów pomiędzy placówką a rodzinami uczestników stanowiąc pełniejsze
i bardziej rzetelne uzupełnienie wiedzy niezbędnej w tworzeniu skuteczniejszego
systemu pomocy.
• Klub Popołudniowy Tęczowy Uśmiech – celem działalności Klubu było rozszerzenie
i wzbogacenie oferty zajęć dla uczestników ŚDS. Projekt miał na celu
zagospodarowanie czasu wolnego osób po kryzysie psychicznym poprzez
zorganizowanie ciekawych zajęć edukacyjnych, wspierających oraz rozwijających
zainteresowania tych osób. Uczestnicy mieli możliwość w sposób wartościowy
spędzać czas wolny, uczestniczyć w arteterapii, zajęciach świetlicowych, klubie
filmowym i zajęciach komputerowych.

44

X. POMOC SPECJALISTYCZNA/PROGRAMY SPECJALISTYCZNE
NA RZECZ POSZCZEGÓLNYCH GRUP KLIENTÓW
1. PROGRAMY WSPIERANIA RODZICIELSTWA – DLA RODZIN
Z PROBLEMAMI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYMI

Asystent rodziny
Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi od 2012 roku pomoc na rzecz rodzin
wieloproblemowych w formie asysty rodzinnej. Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy
zastępczej nadała ramy prawne temu działaniu i umożliwiła rozszerzenie jego zakresu
m.in. poprzez uzyskanie dodatkowego finansowania.
W roku 2016 Ośrodek zatrudniał 2 asystentów rodziny w ramach zadaniowego
czasu pracy. Ich praca jest koordynowana przez koordynatora asysty rodzinnej.
Rodziny objęte wsparciem asystentów rodziny są zgłaszane przez pracowników
socjalnych, którzy po dokonaniu analizy sytuacji wnioskują do Dyrektora Ośrodka
o przydzielenie tej formy pomocy.
Działaniami asystentów objęte są rodziny, które przeżywają trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczych i długotrwale pozostają w systemie
pomocy społecznej. W rodzinach tych najczęściej występują problemy z prowadzeniem
gospodarstwa domowego, bezrobocie, ubóstwo, uzależnienia, przemoc, długotrwała
choroba lub niepełnosprawność. Są to często rodziny niepełne, wielodzietne,
nie posiadające właściwego wsparcia w swoim środowisku rodzinnym, czasem
są to wychowankowie placówek opiekuńczych. Część rodzin ma nadzór kuratora z sądu
rodzinnego lub karnego. Z powodu własnej niewydolności wynikającej z wyżej
wymienionych dysfunkcji rodziny te są zagrożone odebraniem dzieci z ich pieczy.
W 2016 roku wsparciem asystenta rodziny objęto 27 rodzin, w których wychowuje
się 45 dzieci. W ramach swoich zadań asystenci opracowywali i realizowali plan pracy
z każdą rodziną, prowadzili dokumentację dotyczącą pracy, okresowo oceniali sytuację
rodziny, współpracowali z innymi instytucjami i placówkami.
Asystenci rodziny udzielali wsparcia zmierzającego do poprawy sytuacji życiowej
i usamodzielnienia rodzin, w szczególności w następujących obszarach:
• zdobywania umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
• zarządzania budżetem domowym i rozwiązywania problemów zadłużeń;
• motywowania rodziców do podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych,
w tym poprzez udział w warsztatach umiejętności wychowawczych oraz warsztatach
specjalistycznych, np.: dla rodziców dzieci z ADHD;
• motywowania do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania i utrzymania
zatrudnienia;
• rozwiązywania problemów socjalnych, psychologicznych oraz wychowawczych
z dziećmi;
• dopełniania spraw urzędowych (np. wypełniania, kompletowania i składania
dokumentacji dot. świadczeń rodzinnych, wniosków mieszkaniowych itp.).
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Asystenci rodziny w swoich działaniach na rzecz rodzin współpracowali
z pracownikami socjalnymi, doradcami zawodowymi, kuratorami sądowymi,
pracownikami szkół i przedszkoli oraz służbą zdrowia. Ponadto w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa dzieci i innych członków rodziny podejmowali działania interwencyjne
i zaradcze, współpracując interdyscyplinarnie z przedstawicielami innych instytucji
i organizacji oraz w ramach grup roboczych powoływanych przez Zespół
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Koszt realizacji projektu wyniósł 140.562,07 zł, z czego 36.000 zł zostało pokryte z dotacji
Wojewody, a 104.562,07 zł zostało pokryte ze środków Gminy

Odpowiedzialne rodzicielstwo, pogodne dzieciństwo
– spotkania edukacyjne dla rodziców
Projekt realizowany był w ramach Programu „Dobry Rodzic – Dobry Start”.
Odbiorcami byli mieszkańcy Dzielny Bemowo, ze szczególnym uwzględnieniem
klientów OPS. Rekrutację do projektu prowadzono poprzez OPS, Zespół Żłobków,
ZOZ Bemowo-Włochy, Urząd Dzielnicy Bemowo, Poradnię Psychologiczno –
Pedagogiczną Nr 20, Specjalistyczną Poradnię Rodzinną, Klub Mam na Bemowie,
a ponadto nawiązano współpracę z Telewizją Górczewska. W projekcie wzięło udział
łącznie 13 osób.
W ramach działań projektowych zorganizowano następujące zajęcia:
• Spotkanie edukacyjne dla rodziców małych dzieci pn. „Gadki o gatkach – proste
rozmowy o trudnych sprawach”, którego celem było nabycie wiedzy
z zakresu otwartego odbywania przez rodziców ważnych rozmów z dziećmi
na temat seksualności dzieci i ich bezpieczeństwa w tym zakresie oraz integracja
rodziców z terenu Dzielnicy Bemowo. Podczas spotkania poruszona została kwestia
potrzeby odrębności dziecka i pozwolenia mu na samodzielne podejmowanie decyzji.
Uczestnikom wskazano na wartość bliskiej, pozytywnej relacji rodzica
z dzieckiem oraz dyskutowano nad sposobami budowania takiej relacji.
• Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku 0 – 6 lat
pn. „Bez klapsa – czyli jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”
– podczas 3-dniowych warsztatów rozmawiano o klapsie – dlaczego nie jest
on metodą wychowawczą. Podjęto próbę zastanowienia się nad tym jak skutecznie,
ale z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice. Podczas zajęć przekazano
rodzicom podstawową wiedzę na temat zjawiska przemocy, w tym przemocy wobec
dziecka. Podczas warsztatów wypracowywano możliwości skutecznego zachęcania
dziecka do współpracy i nauczenia go konsekwencji za swoje postępowanie.
Uczestnicy otrzymali pakiety materiałów edukacyjnych Dobry Rodzic zawierające
ulotki i broszury na temat prawidłowej komunikacji z dzieckiem oraz inne materiały
poszerzające wiedzę na temat emocji dziecka oraz kar i konsekwencji.
Koszt realizacji projektu wyniósł 729,19 zł, pokryty został ze środków własnych OPS
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Mikołajki 2016 – spotkanie integracyjne dla rodzin z problemami
opiekuńczo – wychowawczymi
Celem projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci z rodzin
niewydolnych wychowawczo, wzmocnienie więzi w tych rodzinach poprzez zmianę
postaw i zachowań rodziców, promowanie prawidłowej komunikacji z dziećmi w celu
poprawy relacji między członkami rodziny, integracja dzieci z rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz uprzyjemnienie dzieciom czasu wolnego.
W spotkaniu wzięło udział 18 rodzin (20 osób dorosłych i 33 dzieci) z terenu
Dzielnicy Bemowo objętych asystą rodzinną oraz takich, w których zdiagnozowano
występowanie problemów opiekuńczo-wychowawczych. Podczas imprezy prowadzonej
przez animatorów uczestnicy brali udział w zabawach i konkursach oraz korzystali
z fotobudki.
W grudniu 2016 roku na dziedzińcu Urzędu Dzielnicy Bemowo odbyło się
spotkanie mikołajkowe dla mieszkańców Dzielnicy. Podczas spotkania organizacje
pozarządowe oraz instytucje działające na terenie Bemowa miały możliwość wystawienia
swoich stoisk. Udział przedstawicieli Ośrodka miał na celu promocję Ośrodka,
przedstawienie oferty, integrację środowiska lokalnego oraz uprzyjemnienie czasu
wolnego mieszkańcom.
Na stoisku OPS zostały przeprowadzone warsztaty z terapii zajęciowej, podczas
których pracownicy OPS pomagali dzieciom i ich rodzicom wspólnie wykonać ozdoby
choinkowe. Odbiorcami były chętne rodziny z terenu Dzielnicy Bemowo uczestniczące
w spotkaniu mikołajkowym.
Koszt realizacji projektu wyniósł 5.798,79 zł, pokryty został ze środków własnych OPS

Rodzina w orszaku Św. Mikołaja
Celem projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci z rodzin
niewydolnych wychowawczo, wzmocnienie więzi w tych rodzinach poprzez zmianę
postaw i zachowań rodziców, promowanie prawidłowej komunikacji z dziećmi w celu
poprawy relacji między członkami rodziny, integracja dzieci z rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz wskazanie możliwości w zakresie atrakcyjnego
dla dzieci i rodziców wspólnego spędzania czasu wolnego.
Spotkanie zostało zorganizowane w „Wielkiej Fabryce Elfów” na terenie stadionu
PGE Narodowy. Zaproszone rodziny brały udział w zorganizowanej akcji polegającej
na wykonaniu zadań związanych z aktywnościami ruchowymi, zręcznościowymi,
rozwiązywaniem zagadek logicznych oraz zadań edukacyjnych. W zabawie wzięło udział
28 osób (10 dorosłych i 18 dzieci). Na zakończenie imprezy nastąpiło spotkanie
z Mikołajem, który wręczył dzieciom Certyfikaty za udział w zabawie.
Koszt realizacji projektu wyniósł 719,82 zł, pokryty został ze środków własnych OPS
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Świat dookoła nas uczy, bawi, edukuje – wyjazd edukacyjno – integracyjny
dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi
Celem projektu była integracja środowiskowa rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, rodzin objętych asystą rodzinną
oraz rodzin zastępczych w terenu Dzielnicy Bemowo. Ponadto szczegółowymi celami
podejmowanych działań było:
 poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności wychowawczych;
 promowanie wzorcowego modelu rodziny, w tym promowanie aktywnego,
rodzinnego spędzania czasu wolnego;
 integracja środowiskowa;
 motywowanie do poszerzania wiedzy na temat wychowania i prawidłowej
komunikacji z dziećmi w celu poprawy relacji między członkami rodziny.
W ramach projektu dla 15 rodzin (16 dorosłych, 28 dzieci) została zorganizowana
całodzienna wycieczka do ZOO SAFARII w Boryszewie k/Łodzi. Uczestnicy mieli
okazję zobaczyć z przewodnikiem dzikie zwierzęta, w tym bardzo rzadkie białe lwy, białe
tygrysy bengalskie, białe wilki oraz zintegrować się przy ognisku.
Uczestnicy dostrzegli korzyści wynikające ze wspólnego spędzania czasu wolnego,
co miało wpływ na poprawę funkcjonowania w rodzinie (integracja rodziny, poprawa
komunikacji między członkami rodziny, poznanie własnych możliwości lub ograniczeń,
rozpoznawanie potrzeb własnych i pozostałych członków rodziny).
Koszt realizacji projektu wyniósł 5.000 zł, pokryty został ze środków własnych OPS

2. PROGRAMY NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE

Nowy początek 2016
Projekt był kontynuacją działań realizowanych w Ośrodku w latach 2014-2015.
Adresowany był głównie do osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie, objętych
procedurą „Niebieskiej Karty”, osób zagrożonych przemocą oraz wychodzących
z tej sytuacji. W projekcie uczestniczyło łącznie 21 kobiet.
Celem projektu było zwiększenie dostępności oraz poszerzenie oferty pomocowej
dla osób zagrożonych lub doświadczających przemocy w rodzinie poprzez stworzenie
bezpiecznego miejsca, gdzie w/wym. osoby miały możliwość uzyskania emocjonalnego
wsparcia, przedstawienia bieżących problemów oraz uzyskania informacji i wiedzy
prawnej pomocnej w radzeniu sobie w sytuacjach przemocy w rodzinie.
W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
• Grupa wsparcia w elementami edukacyjnymi
W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 spotkań. Grupa była prowadzona przez
pracownika socjalnego, który pełnił rolę gospodarza spotkań, był moderatorem zajęć,
służył pomocą, przekazywał treści edukacyjne w zależności od potrzeb uczestniczek.
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W czasie spotkań Grupy wsparcia przekazano treści edukacyjne na następujące
tematy:
 podstawowe mechanizmy psychologiczne przemocy;
 cykle przemocy;
 funkcjonowanie w roli osoby doznającej przemocy;
 charakterystyka osoby stosującej przemoc, rozumienie jej zachowań i motywacji;
 radzenie sobie z trudnymi emocjami przeżywanymi w związku
z doświadczaniem przemocy ze strony bliskich;
 wspieranie rozwoju osobistego i pozytywnej wizji przyszłości;
 sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych poprzez motywowanie
uczestników do korzystania z pomocy psychologicznej, terapeutycznej
oraz wsparcia specjalistów.
Rolą osoby prowadzącej było kierowanie procesem grupowym, stwarzanie
sytuacji pomocnych w zmianie, modelowanie informacji zwrotnych, wydobywanie
zasobów, inspirowanie do innowacyjnego myślenia o swojej teraźniejszości
i przyszłości oraz edukowanie.
• Spotkanie z prawnikiem
W ramach projektu odbyło się otwarte, informacyjno – edukacyjne spotkanie
z prawnikiem ze Stowarzyszenia „Niebieska Linia” pt.: „Prawo pomocne
w przeciwdziałaniu przemocy rodzinie”. W czasie wykładu była mowa nt. nowych
uregulowań prawnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w kontekście procedury „Niebieskiej Karty”, w tym praw przysługujących osobom
pokrzywdzonym.
• Spotkanie świąteczne – Wigilia
Dla uczestniczek projektu i ich rodzin zostało zorganizowane integracyjne
spotkanie świąteczne. Głównym celem uroczystości była integracja oraz
zmniejszenie poczucia osamotnienia w okresie świąt w rodzinach, w których relacje
są zaburzone. Świąteczna atmosfera była pomocna w budowaniu bliższych relacji,
polegających na zaufaniu i empatii.
Koszt realizacji projektu wyniósł 2.767,25 zł, pokryty został ze środków własnych OPS

Obsługa organizacyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
W roku 2016, podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzono obsługę
organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy. Prowadzono procedurę „Niebieskich Kart” wobec 175 rodzin. Ponadto:
 zapewniano dostępność pomieszczeń dla potrzeb Zespołu Interdyscyplinarnego
i grup roboczych;
 zapewniano bezpieczeństwo wszelkich dokumentów zawierających dane
osobowe, w tym dokumentów tworzonych komputerowo poprzez odpowiednie
zabezpieczenia techniczne dotyczące wyposażenia, pomieszczeń i sieci
komputerowej, a także procedurę upoważnień do dostępu do danych;
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 zapewniono obsługę biurową 175 procedur „Niebieskiej Karty”, w tym
125 uruchomionych w 2016 roku, w związku z czym przyjęto i wysłano
2 688 pism urzędowych;
 prowadzono komputerową bazę danych procedury „Niebieskiej Karty”
w programie POMOST NK;
 zapewniono obsługę w zakresie przygotowania sprawozdań kwartalnych
półrocznych i rocznych dotyczących przemocy w rodzinie, w tym
funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych;
 zapewniono obsługę organizacyjno – techniczną 10 posiedzeń Zespołu
Interdyscyplinarnego;
 zapewniono koordynację pracy 174 grup roboczych powoływanych do każdej
rodziny, przez pracowników merytorycznych Ośrodka, które w ciągu roku
odbyły 395 spotkań.
Koszt realizacji projektu wyniósł 2.005,75 zł, pokryty został ze środków własnych OPS

3. PROGRAM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Praca z niepełnosprawnymi klientami OPS
Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyuczonej
bezradności poprzez poprawę funkcjonowania społecznego i zawodowego
niepełnosprawnych klientów Ośrodka.








Celami szczegółowymi projektu były:
podniesienie samooceny osób niepełnosprawnych, zmiana sposobu ich postrzegania
przez samych siebie, nauczenie dokonywania realnej oceny swoich możliwości;
podniesienie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych oraz załatwiania
spraw urzędowych;
podjęcie leczenia specjalistycznego;
pozyskanie środków finansowych (podjęcie zatrudnienia, prace dorywcze);
nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy;
podniesienie kwalifikacji zawodowych;
wypracowanie własnych świadczeń emerytalno – rentowych.

W projekcie wzięło udział 10 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
z czego 8 osób pobierało zasiłek stały z Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu
niepełnoprawności.
Działania projektowe realizowano we współpracy z Fundacją „Aktywizacja”,
Urzędem Pracy i Klubem Aktywizacji Zawodowej działającym w OPS. Uczestnicy
korzystali z indywidualnego wsparcia pracownika socjalnego, doradcy zawodowego,
psychologa i prawnika. Ponadto w Klubie Aktywizacji Zawodowej korzystali z dwóch
grupowych form wsparcia:
 warsztatów aktywnego poszukiwania pracy,
 warsztatów z podstaw obsługi komputera.
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Udział w warsztatach dał uczestnikom możliwość zaznajomienia się
z nowoczesnymi technikami poszukiwania pracy. Osoby niepełnosprawne podniosły
kompetencje w zakresie obsługi komputera, zwiększyły umiejętności dotyczące
poszukiwania pracy, wykształciły w sobie poczucie obowiązkowości i odpowiedzialności
za podjęte działania, wzrosło ich poczucie wartości.
Koszt realizacji projektu stanowił koszt etatów pracowników Ośrodka

4. PROGRAMY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Aktywizacja i Integracja
Celem programu było udzielenie wszechstronnej pomocy osobom bezrobotnym,
korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, z ustalonym przez Urząd Pracy
III profilem pomocy, w tym:
 integracja społeczna służąca kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym
i zawodowym;
 przeciwdziałanie pogłębianiu się problemów związanych z wykluczeniem
społecznym;
 zwiększenie i rozwijanie umiejętności psychospołecznych;
 budowanie prawidłowych interakcji z otoczeniem;
 powrót do aktywności społecznej i zawodowej uczestników;
 przygotowanie uczestników do lepszego radzenia sobie na rynku pracy.
Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja obejmowała dwa zadania:
• Integrację Społeczną – grupowe warsztaty specjalistyczne oraz indywidualne
konsultacje (w wymiarze 10 godz. tygodniowo) służące kształtowaniu aktywnej
postawy w życiu społecznym i zawodowym oraz przeciwdziałaniu pogłębienia się
problemów związanych z wykluczeniem społecznym. Łącznie przeprowadzono
144 godzin grupowych zajęć warsztatowych/ grupowego poradnictwa
specjalistycznego oraz 16 godzin indywidualnego poradnictwa specjalistycznego
na każdego uczestnika;
• Aktywizację Zawodową – realizację prac społecznie – użytecznych w wymiarze
10 godz. tygodniowo z wynagrodzeniem 8,10 zł/godz. Uczestnicy PAI wykonywali
pracę na stanowisku opiekuna osoby starszej w Domu Pomocy Społecznej
„Kombatant”. Uczestnicy Programu przepracowali łącznie 1.495,5 godzin.
Program realizowany był w 3 cyklach. Wzięło w nim udział 13 osób, z których
2 zostały zatrudnione po zakończeniu projektu.
Koszt realizacji projektu wyniósł 12.113,55 zł, z czego 7.268,13 zł stanowiły koszty Urzędu
Pracy, a kwota 4.845,42 zł pokryta została ze środków własnych OPS
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Kierunek praca – spotkania z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym
Celem projektu było zwiększenie szansy na zatrudnienie, a tym samym
usamodzielnienie osób bezrobotnych i poszukujących pracy mieszkających na terenie
Dzielnicy Bemowo poprzez:
 określenie mocnych i słabych stron;
 uzyskanie informacji o zawodach rynku pracy oraz o możliwościach szkolenia
i kształcenia;
 uzyskanie porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji oraz podjęcie
zatrudnienia;
 uzyskanie dostępu do ofert pracy;
 uzyskanie możliwości dopasowania ofert pracy pod kątem posiadanych kwalifikacji;
 umożliwienie zdobycia informacji o aktualnej oraz przewidywanej sytuacji
na rynku pracy, co pozwalało kandydatom zaplanować ścieżkę kariery.
W Klubie Aktywizacji Zawodowej działającym w Ośrodku raz w miesiącu
odbywało się pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe. Poradnictwo dostosowane było
do indywidualnych potrzeb osób zgłaszających potrzebę uczestnictwa w osobistych
spotkaniach ze specjalistą ds. bezrobocia. Łącznie w 2016 roku odbyło się 13 dyżurów
pośrednika pracy i doradcy zawodowego oraz 1 dyżur doradcy EURES. Z pośrednictwa
pracy skorzystały 43 osoby, którym udzielono 63 porad, z doradztwa zawodowego
skorzystało 38 osób, którym udzielono 56 porad, natomiast z poradnictwa doradcy
EURES skorzystało 8 osób, którym udzielono 8 porad. Osoby uczestniczące
w spotkaniach skorzystały również z możliwości wydrukowania dokumentów
aplikacyjnych oraz dodatkowych dokumentów potwierdzających zdobycie konkretnych
umiejętności (np. kursów).
Koszt realizacji projektu wyniósł 699,68 zł, pokryty został ze środków własnych OPS

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.
Podczas dwóch edycji zajęć w warsztatach wzięło udział łącznie 15 osób. Warsztaty
składały się z mini wykładów, zajęć praktycznych (ćwiczeń) oraz indywidualnych
konsultacji z doradcą zawodowym.
Podczas Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy uczestnicy zdobyli wiedzę
dotyczącą:
 określenia własnych zainteresowań i predyspozycji zawodowych;
 określenia mocnych i słabych stron;
 analizy rynku pracy;
 nabycia umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych (pisania curriculum
vitae, listu motywacyjnego oraz ogłoszenia o poszukiwaniu pracy);
 zasad przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej;
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 poszerzenia wiedzy dotyczącej autoprezentacji, komunikacji werbalnej i mowy
ciała oraz ćwiczenia prezentowania własnych możliwości, umiejętności i wiedzy;
 poznania aktywnych metod ułatwiających poszukiwanie zatrudnienia, sposobu
czytania ogłoszeń o pracę, określenia indywidualnych sposobów wyszukiwania
ofert pracy;
 przygotowania do procesu planowania przyszłej ścieżki zawodowej.
Zadanie było realizowane we współpracy z pracownikami Mazowieckiej
Wojewódzkiej Komendy Ochotniczego Hufca Pracy (doradcą zawodowym
i pośrednikiem pracy). Osoby uczestniczące w spotkaniach skorzystały również
z możliwości wydrukowania dokumentów aplikacyjnych oraz dodatkowych
dokumentów potwierdzających zdobycie konkretnych umiejętności (np. kursów).
Zajęcia były szansą dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy w zdobyciu
i pogłębieniu wiedzy w zakresie poruszania się po rynku pracy, a także podniesienia
ich samooceny i pokazania uczestnikom, w jaki sposób mogą przezwyciężyć trudności
i jakie działania podjąć, aby poradzić sobie z wymaganiami współczesnego rynku pracy.
Koszt realizacji projektu wyniósł 1.571,14 zł, pokryty został ze środków własnych OPS

Komputer jako narzędzie w poszukiwaniu pracy
– podstawy obsługi komputera
Głównym celem projektu było zwiększenie możliwości wyszukiwania i podjęcia
pracy poprzez wykorzystywanie komputera. Zajęcia grupowe skierowane były do osób
rozpoczynających pracę z komputerem oraz pragnących korzystać z niego w codziennym
funkcjonowaniu. Umożliwiły zdobycie i pogłębienie wiedzy w zakresie obsługi
komputera, a tym samym zwiększyły szanse na zatrudnienie oraz doprowadzenie
do usamodzielnienia tych osób.
Podczas zajęć uczestnicy zdobyli wiedzę dotyczącą obsługi komputera, obsługi
urządzenia wielofunkcyjnego (w tym skanowania i kopiowania dokumentów), tworzenia
dokumentów tekstowych (w tym m.in. wprowadzania i formatowania tekstu, wstawiania
tabel i obrazów, modyfikacji układu dokumentu oraz ustawień strony), poruszania się
po internecie (wyszukiwania stron internetowych, korzystania z kart przeglądarek),
obsługi poczty e-mail (odbierania i wysyłania maila wraz załącznikiem) oraz
wyszukiwania ofert pracy na stronach internetowych.
Podczas 2 edycji zajęć (po 10 godzin każda) w warsztatach wzięło udział 15 osób.
W prowadzeniu zajęć pomagali wolontariusze ze szkolnego Koła Wolontariatu
z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej. Dzięki
wsparciu wolontariuszy istniała możliwość bezpośredniego kontaktu z każdym
z kursantów, przeanalizowanie jego potrzeb oraz udzielenie odpowiedzi na wszystkie
istotne pytania, co dało najbardziej wymierne wyniki nauczania.
Koszt realizacji projektu wyniósł 1.599,68 zł, pokryty został ze środków własnych OPS
Ponadto do aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i działalność Klubu Aktywizacji
Zawodowej wydatkowano kwotę 8.142,91 zł na zakup sprzętu komputerowego, niszczarek
oraz materiałów biurowych
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5. PROGRAMY DLA SENIORÓW

Wigilia dla Seniorów
W grudniu 2016 roku zostało zorganizowane spotkanie wigilijne dla osób, które
ze względu na samotność oraz stan zdrowia nie mogły uczestniczyć w wieczerzach
wigilijnych w swoich domach ani spotkaniach świątecznych organizowanych przez różne
instytucje. Na spotkanie zostali zaproszeni Seniorzy z terenu Dzielnicy Bemowo, którzy
są aktywni, wychodzą z mieszkania i będą mogli korzystać z planowanej od 2017 roku
oferty Klubu Seniora w tutejszym Ośrodku oraz osoby korzystające z usług
opiekuńczych. W spotkaniu wigilijnym uczestniczyło 35 osób. Ponadto dla 30 osób
niesamodzielnych, mających trudności z poruszaniem się i samodzielnym wychodzeniem
z mieszkania lub osób leżących zostały dostarczone potrawy wigilijne.
Wigilia dla osób starszych i chorych jest ważnym i wyjątkowym spotkaniem
przeznaczonym dla osób potrzebujących szczególnej troski.
Koszt realizacji projektu wyniósł 6.842,84 zł (+ 400 zł dowóz uczestników na spotkanie
do Ośrodka), pokryty został ze środków własnych OPS

Usługi fryzjerskie dla Seniorów
Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług fryzjerskich osobom starszym,
niesamodzielnym z powodu stanu zdrowia, mającym trudności w samodzielnej
organizacji tych działań z uwagi na ograniczenia zdrowotne (niemożność skorzystania
z usług poza mieszkaniem) oraz niskie dochody.
Usługi fryzjerskie były odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez klientów Ośrodka
wykraczające poza zakres czynności usług opiekuńczych. Usługi obejmowały: czesanie
ze strzyżeniem, przekazanie wiedzy z zakresu dbałości o wygląd zewnętrzny oraz
motywowanie do dbałości o fryzurę i wygląd zewnętrzny.
Łącznie z usług fryzjerskich skorzystało 30 osób.
Koszt realizacji projektu wyniósł 1.800 zł, pokryty został ze środków własnych OPS

Gruntowne porządki w domach Seniorów
Głównym celem projektu było zwiększenie różnorodności oferty pomocy
usługowej dedykowanej seniorom mieszkającym na terenie Dzielnicy Bemowo.
Szczególny nacisk był położony na osoby niesamodzielne, pozbawione opieki rodziny,
samotne, wymagające pomocy osoby drugiej w podstawowym funkcjonowaniu. Projekt
był odpowiedzią na potrzeby wynikające z niemożności zorganizowania we własnym
zakresie usług sprzątających, które wykraczają poza zakres czynności usług
opiekuńczych, a dotyczących generalnych porządków, mycia okien, prania firanek,
trzepania i prania dywanów itp.
Łącznie z pomocy w ramach projektu skorzystało 12 osób.
Koszt realizacji projektu wyniósł 4.292,75 zł, pokryty został ze środków własnych OPS
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6. PROJEKT „WOLONTARIAT”
Celem projektu było zwiększenie dostępności usług w formie świadczeń
wolontarystycznych dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo. Ponadto istotne było
upowszechnienie i rozpropagowanie idei wolontariatu, a także kreowanie sprzyjających
warunków świadczenia wolontariatu.
W 2016 roku w programie „Wolontariat” uczestniczyło 60 wolontariuszy. Spośród
nich 13 osób rozpoczęło współpracę w 2016 roku.
Rekrutacja wolontariuszy
Nabór wolontariuszy jest prowadzony stale poprzez ogłoszenia na stronach
internetowych www.opsbemowo.waw.pl, www.mojwolontariat.pl, kontakt z uczelniami
wyższymi, kontakty osobiste pracowników OPS.






W ramach programu realizowano następujące usługi na rzecz osób potrzebujących:
korepetycje dla dzieci i młodzieży – 23 wolontariuszy,
pomoc w prowadzeniu warsztatów dla osób bezrobotnych i wykluczonych cyfrowo
„Komputer jako narzędzie w poszukiwaniu pracy – podstawy obsługi komputera”
– 26 wolontariuszy,
pomoc osobom niepełnosprawnym – 2 wolontariuszy,
pomoc seniorom – 6 wolontariuszy,
wspieranie Środowiskowego Domu Samopomocy – 3 wolontariuszy.

Działania zrealizowane dla wolontariuszy
• Spotkanie informacyjno – integracyjne, którego celem było pogłębienie współpracy
wolontariuszy z OPS oraz zwiększenie wiedzy na temat aktualnego funkcjonowania
wolontariatu. Działanie miało również na celu wymianę dobrych praktyk
i doświadczeń pomiędzy wolontariuszami, a także popularyzację i wzmacnianie
idei wolontariatu;
• Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza – podczas uroczystego spotkania
w Ośrodku zaproszonym wolontariuszom podziękowano za zaangażowanie
i pomoc, którą świadczyli na rzecz mieszkańców Dzielnicy Bemowo.
Koszt realizacji projektu wyniósł 3.458,66 zł, pokryty został ze środków własnych OPS
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XI. PODSUMOWANIE, PLANY I POTRZEBY
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w 2016 roku objął pomocą
2 364 mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, świadcząc na ich rzecz
pomoc materialną, niematerialną i prowadząc z nimi pracę socjalną na różnych
poziomach zaawansowania.
Tylko część korzystających z pomocy społecznej to osoby objęte różnymi
oddziaływaniami w ramach pogłębionej, specjalistycznej pracy socjalnej prowadzonej
metodą projektów socjalnych, asystentury rodzinnej i poradnictwa specjalistycznego.
Aby rozszerzyć oddziaływania na rzecz rodzin wieloproblemowych Ośrodek
w 2017 roku zamierza:
• Dostosować strukturę organizacyjną OPS do potrzeb Dzielnicy poprzez:
 utworzenie Działu Wsparcia Społecznego, którego zadaniem będzie udzielanie
pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym i ich rodzinom/opiekunom;
 rozdzielenie pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w Działach
Pomocy Środowiskowej w celu zwiększenia skuteczności pomocy świadczonej
dla mieszkańców Dzielnicy;
 utworzenie Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie koordynującego
obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
tworzącego ofertę pomocową dla osób uwikłanych w przemoc;
• Rozszerzyć ofertę dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez
 uruchomienie usług specjalistycznych dla osób chorych na Alzheimera, osób
z otępieniami i zaburzeniami pamięci;
 uruchomienie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego i grupy wsparcia
dla opiekunów osób z zaburzeniami pamięci;
 rozszerzenie oferty Klubu dla osób chorych psychicznie funkcjonującego
na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy;
 utworzenie grupy edukacyjno – wsparciowej dla opiekunów osób
z niepełnosprawnością intelektualną;
• Stworzyć ofertę dla seniorów poprzez:
 uruchomienie Klubu Seniora na terenie OPS prowadzącego spotkania
integracyjne dla osób starszych;
 organizację wczasów dla seniorów na terenie Wojskowej Akademii Technicznej;
• Rozszerzyć ofertę dla rodzin poprzez:
 utworzenie Klubu Rodzica oferującego spotkania edukacyjne dla rodzin
i warsztaty umiejętności wychowawczych;
 utworzenie Klubu Malucha oferującego zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
i edukacyjne dla dzieci;
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 prowadzenie zajęć edukacyjnych metodą pedagogiki ulicy dla dzieci i młodzieży
z rodzin z problemami wychowawczymi;
 organizowanie usług specjalistycznych dla dzieci z deficytami rozwoju
(zaburzeniami sensorycznymi, nadpobudliwością psychoruchową);
 prowadzenie mediacji rodzinnych;
• Stworzyć ofertę dla osób wykluczonych społecznie poprzez:
 utworzenie Klubu Integracji Społecznej (na bazie Klubu Aktywizacji
Zawodowej) dla osób bezdomnych, długotrwale bezrobotnych, opuszczających
zakłady karne. Będzie to zarejestrowana przez Wojewodę Mazowieckiego
wyspecjalizowana jednostka w ramach struktury Ośrodka. W Klubie będą
prowadzone usługi reintegracji społecznej i zawodowej zgodnie z ustawą z dnia
13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym;
 realizację programu wychodzenia z bezdomności;
 wspólnie ze Strażą Miejską realizację projektu „Bezdomni zimą”;
 utworzenie magazynu meblowego i sprzętów AGD;
• Rozszerzyć ofertę dla osób uwikłanych w przemoc poprzez:
 uruchomienie grupy terapeutyczno – edukacyjnej;
 udzielanie pomocy psychologicznej;
 prowadzenie działań profilaktycznych we współpracy z pracownikami
oświatowymi, żłobkami i służbą zdrowia;
• Wykazywać większą otwartość Ośrodka Pomocy Społecznej (merytoryczną,
kadrową, lokalową) na wszelkie inicjatywy lokalne i miejskie poprzez uczestnictwo
OPS w przedsięwzięciach z zakresu szeroko rozumianej polityki społecznej
(współpraca z jednostkami dzielnicowymi i miejskimi, organizacjami
pozarządowymi oraz mieszkańcami);
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