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1 Zadania i struktura Ośrodka. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zwany dalej 

„Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną miasta Stołecznego Warszawy działającą na 

terenie Dzielnicy Bemowo.  

Celem ogólnym działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych 

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

życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności 

człowieka.  

Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielniania 

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

nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy 

społecznej. 

1.1 Podstawy prawne funkcjonowania Ośrodka. 

  

Ośrodek działał w szczególności na podstawie: 

1) Statutu (stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/918/2008 Rady miasta 

stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie nadania statutów 

ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr 

LXIII/1961/2009 z dnia 8 października 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 

nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy); 

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 

z 2008 r. Nr 115, poz. 528 ze zm.). 

 

Usytuowanie Ośrodka w strukturach organizacyjnych samorządu warszawskiego 

regulowały w szczególności:  

1) uchwała Nr XLVI/1422/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 

2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania 

niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy; 

2) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 

r. Nr 142, poz.1591 ze zm.); 

3) ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, 

poz.361 ze zm.). 

 

Zadania merytoryczne Ośrodka wskazane były w szczególności w: 

1) ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz.473 ze 

zm.); 

2) ustawie z dnia  24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U. Nr 42, poz. 

371 ze zm.); 

3) ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. 

Nr 111, poz. 535 ze zm.); 

4) ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2007 r.  Nr 11 poz. 74 ze zm.); 

5) ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 ze zm.); 

6) ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 ze zm.); 
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7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 164, poz. 1027 ze zm.); 

8) ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 

180, poz. 1493 ze zm.); 

9) ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U Nr 179 poz. 

1485 ze zm.). 

 

Aspekty finansowego i organizacyjnego funkcjonowania Ośrodka regulowały 

w szczególności: 

1) ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 

ze zm.; obecnie ustawa ta została uchylona na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych - Dz. U. Nr 157 poz. 1240); 

2) ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 

76 poz. 694 ze zm.); 

3) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, 

poz.177 ze zm.); 

4) ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 

112, poz. 1198). 

1.2 Zakres działania Ośrodka. 

 

W roku 2009 Ośrodek dysponował budżetem w wysokości 9 029 126,40 zł., w tym: 

 na realizację zadań własnych - kwotą 8 266 896,17 zł. w tym EFS 260 984,21 zł. 

(środki m.st. Warszawy – 7 383 911,82 zł.). 

 na realizację zadań zleconych - kwotą 882 984,35 zł (środki Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego).  

W ramach przyznanego planu finansowego zrealizowano wydatki na łączną kwotę 

9 028 126,40 zł , co stanowi  96,88 % planu. 
 

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

społecznej i innych ustawach, obejmujące w szczególności: 

1) prowadzenie ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób 

wymagających opieki, 

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 

3) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych, 

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 

5) przyznawanie pomocy w naturze, 

6) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, 

w tym bezdomnym, 

7) świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

8) udzielanie zasiłków celowych na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym 

i innym nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie 

przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, 

9) udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 

losowego, 

10) sprawianie pogrzebów, w tym osobom bezdomnym, 

11) prowadzi pracę socjalną, 



str. 5 
 

12) opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby rezygnujące 

z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej 

opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie 

niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem, 

13) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych, 

14) udział w tworzeniu gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, 

15) diagnozę problemów społecznych na terenie obszaru swojego działania oraz 

sporządzanie bilansu lokalnych potrzeb społecznych, 

16) dożywianie dzieci, 

17) sporządzanie sprawozdawczości, 

18) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy 

oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach 

poradnictwa zawodowego i o szkoleniach, 

19) organizowanie prac społecznie użytecznych. 

 

Ośrodek realizuje też inne zadania, wynikające z rozeznania potrzeb, a w 

szczególności: 

1) udziela mieszkańcom dzielnicy informacji o przysługujących im uprawnieniach 

z zakresu pomocy społecznej, 

2) organizuje i prowadzi specjalistyczne poradnictwo, w tym rodzinne dla rodzin  

naturalnych i zastępczych, 

3) organizuje wsparcie dla rodzin zastępczych, 

4) udziela pomocy w integracji ze środowiskiem lokalnym osobom opuszczającym 

zakłady karne, niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze, 

5) prowadzi dzielnicowe ośrodki interwencji kryzysowej, 

6) prowadzi działania mające na celu integrację ze społeczeństwem repatriantów i osób 

posiadających status uchodźcy, 

7) przygotowuje i realizuje projekty dofinansowywane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

Ośrodek realizuje zadania zlecone m.st. Warszawie określone w ustawie o pomocy 

społecznej i innych ustawach oraz zadania wynikające z porozumień zawartych z Wojewodą 

Mazowieckim, innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, 

obejmujące w szczególności: 

1) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych 

z klęską żywiołową lub ekologiczną, 

3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

4) prowadzenie i rozwój środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

5) wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, 

6) udzielanie pomocy kombatantom i innym osobom będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego. 

7) zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu 

ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój 

specjalistycznego wsparcia. 
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Ponadto Ośrodek opracowuje i realizuje lokalne programy z zakresu pomocy 

społecznej na rzecz ograniczania i rozwiązywania występujących problemów społecznych. 

W realizacji zadań Ośrodek współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej, 

stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami 

działającymi w obszarze polityki społecznej. 

1.3 Struktura organizacyjna Ośrodka. 

 

Organizację pracy Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zgodnie z którym funkcjonowały 

wymienione poniżej komórki organizacyjne z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 9 

1) Dział Pomocy Środowiskowej, 

2) Dział Świadczeń, 

3) Dział Pomocy Specjalistycznej, 

4) Dział Finansowo – Księgowy, 

5) Dział Administracyjny, 

6) Samodzielne stanowisko radcy prawnego; 

oraz ośrodki wsparcia ulokowane poza siedzibą Ośrodka: 

a) Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1  przy ul. Rozłogi 10, 

b) Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2  przy ul. Wrocławskiej 19, 

c) Bemowski Klub Samopomocy   przy ul. Konarskiego 83. 

1.4 Stan zatrudnienia w Ośrodku. 

 

W komórkach organizacyjnych Ośrodka zatrudnionych było łącznie 84 osób na 78,52 

etatach.  

Tabela Nr I – Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2009 r. 

Komórka Organizacyjna Osoby Etaty 

Dyrektor, Z-ca dyrektora, Gł. Księgowy 3 3 

Dział Pomocy Środowiskowej 24 22,9 

Dział Świadczeń  4 4 

Dział Pomocy Specjalistycznej 8 6,75 

Ośrodki 

wsparcia 

Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 24 23,1 

Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 5 3,5 

Bemowski Klub Samopomocy  2 1,5 

Dział Finansowo-Księgowy   5 5 

Dział Administracyjny 8 8 

Samodzielne stanowisko radcy prawnego 1 0,5 

Razem:                                                                                              84 78,52 

 

W 2009 roku w działalność Ośrodka zaangażowane zostały następujące osoby 

niezatrudnione na podstawie umów o pracę:  

1) 1 osoba odbywająca staż zawodowy; 

2) 2 osoby skazane - wykonujące nieodpłatnie kontrolowaną pracę społecznie 

użyteczną w zamian za nieściągalność grzywny, 

3) 55 osób odbywających indywidualne praktyki zawodowe w komórkach 

organizacyjnych Ośrodka: 
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Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki zawierano również umowy 

cywilnoprawne z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej na 

realizację następujących usług: 

1) W Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 – dotyczące konsultacji ortopedycznych, 

konsultacji psychiatrycznych, udzielania pomocy psychologicznej, wykonywania prac 

porządkowych oraz przewozu osób niepełnosprawnych; 

2) W Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 2 – dotyczące prowadzenia muzykoterapii; 

3) w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - na 

doradztwo zawodowe, przeprowadzenie i interpretację testów psychologicznych, 

prowadzenia warsztatów psychologicznych i obsługę finansową projektu; 

4) w ramach pozostałych komórek organizacyjnych Ośrodka – na usługi informatyczne, 

prawne, w zakresie bhp i p. poż., usługi księgowe, oraz zabezpieczenie medyczne Targów 

Pracy. 

1.5 Poziom wykształcenia pracowników Ośrodka. 

 

Poziom wykształcenie pracowników kształtował się następująco:  

 42% pracowników posiadało wykształcenie wyższe magisterskie 

 15% pracowników posiadało wykształcenie wyższe licencjackie 

 40% pracowników posiadało wykształcenie średnie 

 3%  pracowników posiadało wykształcenie zawodowe  

 1%  pracowników posiadał wykształcenie podstawowe 

 

Pracownicy Ośrodka podnosili poziom kwalifikacji zawodowych również w formach 

pozaszkolnych - uczestniczyli w 67 szkoleniach (w formie wykładu, warsztatu, konferencji, 

seminarium, treningu bądź instruktażu): 

W listopadzie 2009 r. Ośrodek otrzymał potwierdzenie, że 48 pracowników zostało 

zakwalifikowanych do udziału (w latach 2009 - 2012) w realizacji projektu 

„Wykwalifikowana kadra – wysoka jakość usług. Doskonalenia warsztatu pracy 

pracowników realizujących miejską politykę społeczną” realizowanego ze środków 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

1.6 Remonty i modernizacje infrastruktury Ośrodka. 

 

W siedzibie Ośrodka przy ul. Powstańców Śląskich 9 przeprowadzono następujące 

prace remontowe mające na celu poprawienie warunków pracy i obsługi mieszkańców.  

1) kompleksowo zmodernizowano i przystosowano dla aktualnych potrzeb Ośrodka 5 

pomieszczeń biurowych; 

2) przekazano do utylizacji sprzęt elektryczny i komputerowy w ilości 93,5 kg; 

3) w celu usprawnieni pracy uruchomiono 4 dodatkowe stanowiska komputerowe.  

Ponadto przeprowadzono remont 3 pomieszczeń do zajęć, 2 łazienek i części ciągów 

komunikacyjnych w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1. 

2 Świadczenia pomocy społecznej. 

2.1 Informacja ogólna. 

 

 Dział Pomocy Środowiskowej Ośrodka w roku 2009 pomocą w formie świadczeń 

pieniężnych i w naturze oraz pracą socjalną objął łącznie 1 423 środowiska rodzinne 
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w ramach zadań własnych i zleconych (liczba osób w rodzinach wyniosła 3 003), w tym 

wyłącznie pracą socjalną objęto 513  środowisk rodzinnych. 

Pracownicy socjalni Działu Pomocy  Środowiskowej łącznie załatwili 4 731 spraw 

osób i rodzin – średnio po przeszło 197 spraw na pracownika. W sprawach dotyczących 

świadczeń z pomocy społecznej wydano 4 864 decyzji administracyjnych.  

W ogólnej liczbie środowisk objętych pomocą 1 202 świadczeniobiorców uzyskało 

pomoc finansową, usługową i rzeczową.  

Liczba nowych środowisk w roku 2009 wyniosła 189. 

 

W roku 2009 za pośrednictwem Ośrodka wpłynęło 25 odwołań do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego od decyzji z zakresu pomocy społecznej w tym: 

1) 4 odwołania zakończyły się utrzymaniem w mocy decyzji wydanych przez 

Ośrodek, 

2) 7 odwołań od decyzji zostało rozpatrzonych we własnym zakresie przez organ I 

instancji zgodnie z art. 132 k.p.a. 

3) 5 decyzji uchylono i przekazano Ośrodkowi jako organowi I instancji do 

ponownego rozpatrzenia,  

4) 9 odwołań wg stanu na 31.12.2009 r. jest nadal w toku rozpatrywania sprawy. 

 

Rada m. st. Warszawy rozpatrzyła jedną skargę na działania Dyrektora Ośrodka – dnia 

26 listopada 2009 r. skarga uznana została za bezzasadną (Uchwała Nr LXVII/2126/2009 

Rady m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi ...). 

2.2 Charakterystyka świadczeniobiorców.  

 

Struktura wieku świadczeniobiorców pomocy społecznej przedstawiała się 

następująco: 

 

Tabela Nr II: Struktura wieku świadczeniobiorców pomocy społecznej 

Wiek %  osób 

 

Do 18 lat 

 

27,62 

18-60  lat 50,33 

61-70 lat 12,06 

Powyżej 71 lat 9,99 

                                    

                                                         Razem 

 

100 

W poszczególnych środowiskach, którym udzielono pomocy pieniężnej, usługowej, 

rzeczowej i w postaci pracy socjalnej występowały gospodarstwa domowe o zróżnicowanej 

strukturze, przeważała liczba gospodarstw jednoosobowych (43,84%). Osoby samotne miały 

w szczególności trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego z powodu ograniczeń 

w funkcjonowaniu i ponoszeniu samodzielnie wysokich wydatków mieszkaniowych.  

 

 

Tabela Nr III: Struktura gospodarstw domowych świadczeniobiorców 

Gospodarstwa domowe Ilość gospodarstw % do ogólnej liczby korzystających 

 

Gospodarstwa 1-osobowe  

 

604 

 

42,45 

Gospodarstwa 2-osobowe 349 24,53 

Gospodarstwa 3-osobowe 266 18,69 
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Gospodarstwa 4-osobowe  134 9,42 

Gospodarstwa 5-osobowe 53 3,72 

Gospodarstwa 6-osobowe i 

więcej 

17 1,19 

                            Razem                                           1423 100 

 

2.3 Powody korzystania z pomocy społecznej.  

 

Wśród środowisk objętych świadczeniami pomocy społecznej w formie zasiłków, 

pomocy rzeczowej i usługowej występuje jednocześnie wiele złożonych problemów, których 

rozwiązanie wymaga podjęcia różnych działań pomocowych. Wśród najistotniejszych 

powodów korzystania z pomocy społecznej w 2009 r. dominującym powodem, oprócz 

ubóstwa, była: 

 niepełnosprawność                                     34,43% 

 długotrwała lub ciężka choroba              33,66% 

 bezrobocie                                                                                             23,26% 

 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych                        18,97% 

 

Tabela Nr IV: Powody przyznawania pomocy klientom Ośrodka 

 

Powody trudnej sytuacji życiowej klientów 

 

Liczba rodzin 

% do ogólnej 

liczby 

korzystających 

Ubóstwo 333 23,40 

Sieroctwo 2 0,14 

Bezdomność 39 2,74 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 58 4,08 

w tym: wielodzietność 15 1,05 

Bezrobocie 331 23,26 

Niepełnosprawność 490 34,43 

Długotrwała  lub ciężka choroba 479 33,66 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych 

270 18,97 

w tym: rodziny niepełne 219 15,39 

            rodziny wielodzietne 21 1,48 

Przemoc w rodzinie 57 4,01 

Alkoholizm 107 7,52 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego 

16 1,12 

Zdarzenie losowe 10 0,70 

Sytuacja kryzysowa 33 2,32 

Narkomania 18 1,26 

Analizując powody korzystania ze świadczeń pomocy społecznej zauważono 

wzrastającą tendencję korzystania z pomocy osób bezrobotnych z uwagi na kryzys 

gospodarczy, zmiany na rynku pracy i większe trudności z utrzymaniem pracy. W dużej 

mierze są to osoby aktywne i samodzielne korzystające z pomocy w okresie przejściowym, 

do czasu ponownego uregulowania swojej sytuacji zawodowej.  

Zwiększa się liczba osób i rodzin dotkniętych uzależnieniami w tym alkoholizmem 

oraz liczba rodzin w sytuacji nagłego kryzysu dotykającego rodzinę w tym przemocy. 



str. 10 
 

2.4 Pomoc z zakresu zadań zleconych i własnych. 

 

Katalog świadczeń pomocy społecznej realizowanych w 2009 r. przedstawia się 

następująco: 

 

1) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, (świadczenie o charakterze 

obligatoryjnym, przeznaczone dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnych do pracy, których dochód własny, dochód na osobę w rodzinie 

nie przekracza kwot kryteriów określonych w ustawie o pomocy społecznej. Ogółem 

w 2009r. 136 osobom przyznano zasiłek stały, łącznie wypłacono 1 284 świadczenia. 

2) Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (świadczenie przyznawane osobom 

z prawem do zasiłku stałego). Ta forma pomocy objęła 126 osób, łącznie wypłacono 

1 211 świadczeń. 

3) Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (świadczenie 

realizowane w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi). Objęto 

nimi 17 osób, łącznie udzielono pomocy w ilości 2 290 godzin usługowych. 

4) Zapewnienie gorącego posiłku osobom dorosłym. Z tej formy pomocy skorzystało 80 

osób dorosłych, przyznano 10 194 świadczenia, 

5) Zapewnienie posiłku i dożywianie dzieci. Skorzystało z tej formy 290 dzieci. Łączna 

ilość przyznanych świadczeń wyniosła 33 462, 

6) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. W w roku 2009 pomocą w formie 

zasiłku okresowego objęto 86  osób i wypłacono 329 świadczeń, 

7) Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych: 
a) pomoc była udzielana w szczególności na: opłaty stałe związane z utrzymaniem 

mieszkania- dopłaty do czynszu, energii, gazu, zakup opału, oraz na  zakup 

żywności, zakup leków i dofinansowanie wydatków na leczenie, zakup odzieży, 

zakup wyposażenia szkolnego, zakup niezbędnych przedmiotów użytku 

domowego i wyposażenia gospodarstwa domowego, drobne remonty 

w mieszkaniu, dofinansowanie wyjazdu na wypoczynek letni lub zimowy – 

kolonie, obozy, turnusy rehabilitacyjne. 

b) z pomocy w formie zasiłku celowego w roku 2009 skorzystało 790  osób, łącznie 

wypłacono 6 024 świadczenia w tym: 

 pomocy w formie zasiłku celowego specjalnego udzielono 214 osobom, 

w ilości 898 świadczeń, 

 102 osobom przyznano zasiłki celowe na zorganizowany wypoczynek 

w tym w ramach wypoczynku wakacyjnego dla 40 dzieci w wieku 6-13 lat  

w lipcu 2009 r. Ośrodek zorganizował kolonie letnie, które odbywały się 

w Darłówku nad morzem w terminie 15.07 – 28.07.2009 r. 

8) Organizowanie i świadczenie  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych (pomocy 

udziela się w miejscu zamieszkania osobom wymagającym pomocy innych osób z uwagi 

na wiek, choroby, niepełnosprawność i inne przyczyny). Ogółem tą forma pomocy objęto 

178 osób. 

9) Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, w roku 2009 sfinansowano pogrzeby 

dla 7 osób. 

10) Pomoc rzeczowa: w miesiącu grudniu 2009 r. zorganizowano akcję pomocy dla 389 

środowisk w formie paczek świątecznych z artykułami: 

a) żywnościowymi      380 sztuk, 

b) higienicznymi     300 sztuk. 
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Tabela Nr V: Rodzaje i ilość udzielonych świadczeń z pomocy społecznej 

Rodzaje świadczeń Liczba osób Liczba świadczeń 

 

Zasiłki okresowe – ogółem 

 

86 

 

329 

w tym przyznane z powodu: bezrobocia 48 188 

              długotrwałej choroby     8 13 

              niepełnosprawności   15 85 

              możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień 

             do świadczeń ZUS 

10 21 

             inne 5 22 

Posiłki dla dzieci  290 33.462 

Posiłki dla dorosłych 80 10.194 

usługi opiekuńcze: 178 58.145 

          w tym: specjalistyczne usługi pielęgnacyjne  60 13.081 

Zasiłki celowe i pomoc w naturze – ogółem 790 6.024 

w tym: zasiłki celowe specjalne     214 898 

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków w wyników 

zdarzenia losowego 

3 3 

Sprawienie pogrzebu 7 7 

W ubiegłym roku w stosunku do roku poprzedniego w sytuacji zjawiska starzenia się 

społeczeństwa rosła skala wydatków na pomoc usługowo - opiekuńczą dla osób 

wymagających pomocy i opieki.  

2.5 Inne formy działania. 

 

Wywiady środowiskowe: głównym narzędziem pracy pracownika socjalnego jest wywiad 

środowiskowy. Pracownicy socjalni oprócz wywiadów środowiskowych w celu udzielenia 

pomocy, uzyskania świadczenia przeprowadzają także wywiady na potrzeby innych 

placówek pomocowych i instytucji w celu oceny sytuacji osoby lub rodziny, 

przeprowadzono: 

 219 wywiadów środowiskowych na potrzeby innych ośrodków i instytucji 

pomocy społecznej, 

 49 postępowań  pod kątem ustalenia prawa do świadczenia ubezpieczenia 

zdrowotnego, wydano 49 decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń 

opieki zdrowotnej, 

 10 wywiadów środowiskowych w celu rozeznania sytuacji rodziny pod kątem 

odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-

wychowawczej lub rodzinie zastępczej, 

 27 wywiadów środowiskowych rodzinnych w sprawie odpłatności osób 

zobowiązanych do alimentacji za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy 

Społecznej, 

 15 wywiadów środowiskowych w sprawie skierowania klienta do Domu Pomocy 

Społecznej lub na turnus rehabilitacyjny do Ośrodka Mieszkalno-

Rehabilitacyjnego dla Chorych na SM w Dąbku, 

 63 wywiady środowiskowe w celu wydania opinii na prośbę sądu, na potrzeby 

Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz na 

potrzeby różnych fundacji i stowarzyszeń, 

 Wystawiono 81 zaświadczeń dla klientów naszego Ośrodka, 

 Przygotowano 95 pism na zapytania sądu, policji i prokuratury. 
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Udział w sprawach sądowych 

Ponadto pracownicy socjalni jako przedstawiciele Ośrodka, na wezwanie sądu brali 

udział w wielu sprawach sądowych dotyczących rodziny i opieki nad dzieckiem, toczących 

się w Wydziale Rodzinnym i ds. Nieletnich.  

 

Kontrakty socjalne 

W celu rozwinięcia i wzmocnienia aktywności i samodzielności osób i rodzin oraz 

poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, pracownicy socjalni świadczyli 

pracę socjalną. W 72 przypadkach osób i rodzin praca ta prowadzona była w oparciu 

o kontrakty socjalne podpisano 87 kontraktów socjalnych. W pracy tej wykorzystuje się 

właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej 

prawa do samostanowienia.  

 

2.6 Pomoc niematerialna. 

2.6.1 Informacja ogólna.  

 

Ośrodek poza pomocą materialną, usługową i w naturze od 2000 roku realizuje 

szeroko rozumianą pomoc niematerialną, opartą głównie na pracy socjalnej. Od 2005 roku 

realizatorem pomocy niematerialnej w tutejszym Ośrodku jest Dział Pomocy 

Specjalistycznej.  

Celem strategicznym podejmowanych działań jest zmniejszanie deficytów osób 

pozostających w trudnej sytuacji życiowej, wzmacnianie i rozwijanie ich umiejętności 

społecznych, w celu umożliwienia przezwyciężenia napotykanych trudności, 

usamodzielnienia się, realizacji ról społecznych a także podniesienia jakości życia.  

 

Ww. działaniami w roku 2009 objęto 364 środowiska rodzinne, w tym: 

1) 199 środowisk rodzinnych objętych również pomocą materialną i prowadzonych we 

współpracy z pracownikami Działu Pomocy Środowiskowej  

2) 165 środowisk rodzinnych, korzystających tylko z pomocy niematerialnej 

i prowadzonych  wyłącznie przez pracowników Działu Pomocy Specjalistycznej 

 

W ramach prowadzonej specjalistycznej pracy socjalnej:  

1) 240 środowisk objęto pracą socjalną. 

2) Dokonano specjalistycznej diagnozy 248 środowisk. 

3) Rodzinom, mającym trudności i wykazującym potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu 

swoich problemów rodzinnych i społecznych udzielono poradnictwa 

specjalistycznego, w szczególności: 
- prawnego   - 261 środowiskom,  

- psychologicznego  -  84 środowiskom, 

- rodzinnego   - 102 środowiskom. 

4) Przeprowadzono 25 interwencji kryzysowych – działań podejmowanych na rzecz 

osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania powstaniu lub 

pogłębieniu się występujących dysfunkcji. 

5) Powołano i koordynowano Zespoły Interdyscyplinarne i Zespoły Specjalistów 

w 5 środowiskach.  

6) Prowadzono zajęcia grupowe dla 4 różnych grup, w tym w trzech grupach 

prowadzone były zajęcia warsztatowe. 
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Przeprowadzano też wywiady środowiskowe w celach diagnostycznych, w celu 

konstruowania planu pomocy rodzinie, jak też na wniosek innych instytucji i placówek.  

W roku sprawozdawczym, na wniosek różnych instytucji przeprowadzono wywiady 

środowiskowe lub udzielono pisemnej odpowiedzi na podstawie przeprowadzonego wywiadu 

dot. następujących kwestii: 

 na wniosek Sądu: 21 wywiadów  w tym wywiady pod kątem pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej: 14 środowisk; 7 środowisk w innych sprawach -  głównie 

dotyczących przemocy w rodzinie, 

 na prośbę Policji udzielono 25 odpowiedzi dotyczącej przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, 

 do Stowarzyszenia Niebieska Linia udzielono 10 odpowiedzi, 

 na prośbę Dzielnicowego Zespołu Realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie poddania leczeniu 

pracownicy SP udzielali informacji dotyczącej 76 środowisk, 

 na wniosek WCPR lub PCPR przeprowadzono 45 wywiadów środowiskowych 

dotyczących kontynuacji nauki, usamodzielnienia, odpłatności za pobyt dziecka 

w rodzinie zastępczej, 

 na wniosek placówek opiekuńczo wychowawczych przeprowadzono 15 wywiadów 

dotyczących ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w placówce, 

 do placówek służby zdrowia 7 odpowiedzi, 

 do spółdzielni mieszkaniowych 5 odpowiedzi, 

 do urzędów ( w tym Dzielnicy i Miasta) – 7 odpowiedzi. 

Pracownicy Działu ponadto:  

 uczestniczyli 12 razy w charakterze świadków w Sądzie w sprawach klientów, 

 napisali rekomendacje dla 14 organizacji pozarządowych  

 

W tabeli poniżej przedstawione są dane liczbowe środowisk objętych 

pozamaterialnym wsparciem i pracą systemową poszczególnych specjalistów pracujących 

z rodzinami dotkniętymi wyszczególnionymi problemami. 

 

Tabela Nr VI: Pomoc niematerialna dla podopiecznych  

Środowiska prowadzone 

przez specjalistę w 

zakresie: 

Liczba 

środowisk 

Środowiska objęte w 

roku 2009 wyłącznie 

pomocą niematerialną 

Środowiska 

objęte pomocą 

od roku 2009 

Bezrobocia 140 72 69 

Przeciwdziałania przemocy  64 29 32 

Uzależnień 58 14 37 

Problemów opiekuńczo-

wychowawczych  
16 11 3 

Spokrewnione rodziny 

zastępcze 
37 20 10 

Niepełnosprawności 34 14 14 

 

Realizowano formy specjalistycznego wsparcia dla wybranej grupy klientów poprzez 

indywidualną pracę specjalistów, poradnictwo specjalistyczne, zespoły interdyscyplinarne, 

zajęcia grupowe, tworzenie i realizację projektów – opisane szczegółowo w poniższych 

punktach. 
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2.6.2 Projekty socjalne. 

 

Stworzono i realizowano 11 projektów socjalnych, których beneficjentami w byli 

klienci Ośrodka, jak i osoby nie korzystające z innych form pomocy:  

1) „Jesteśmy Razem II”- Projekt adresowany do osób doświadczających przemocy 

domowej.  

2) „Wspieramy się II” – Adresatami projektu były osoby z problemem 

uzależnienia.  

3) „Razem raźniej II” – Projekt adresowany do spokrewnionych rodziców 

zastępczych.  

4) „Spotkanie Wielkanocne” projekt okolicznościowy z okazji Wielkanocy 

5)  „Nasza Wigilia” - projekt okolicznościowy z okazji świąt Bożego Narodzenia  

6) „XV Bemowskie Targi Pracy –Wiosenna 2009”, Projekt, którego celem 

głównym było umożliwienie konfrontacji oferty rynku pracy z potrzebami 

i możliwościami osób poszukujących zatrudnienia, promocja zatrudnienia, 

zwalczanie i ograniczanie bezrobocia oraz  jego negatywnych skutków.  

7) „Giełda Pracy dla osób niepełnosprawnych” Celem Projektu było zapoznanie 

wszystkich zainteresowanych mieszkańców stolicy z aktualną sytuacją 

i tendencjami obserwowanymi na lokalnym rynku pracy oraz skonfrontowanie 

tego, co oferuje rynek z potrzebami i oczekiwaniami osób niepełnosprawnych 

poszukujących zatrudnienia.  

8) „Bemowo Seniorom – Energiczni mimo wieku” Projekt adresowany do 

seniorów, mieszkańców Dzielnicy Bemowo.  

9) „Kampania Dzieciństwo bez przemocy” - Udział Ośrodka jako Ambasadora 

Kampanii - Celem kampanii było zwiększenie społecznego zaangażowania 

w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. 

10) „Kochaj bez przemocy” - W ramach projektu prowadzone były warsztaty 

umiejętności wychowawczych dla matek z małymi dziećmi. 

11) „Impreza Choinkowa – Radość Dziecku” -Głównym celem niniejszego 

projektu było promowanie wśród dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem 

społecznym wzorowego modelu spędzania świąt w gronie rodzinnym.  

W imprezie wzięło udział 110 dzieci mieszkających na terenie Dzielnicy Bemowo 

oraz 16 dzieci osób osadzonych w Oddziale Zewnętrznym Warszawa Bemowo 

(współorganizatorem imprezy). Wystawiono przedstawienie wigilijne „Jasełka”. 

Zorganizowanie spotkania wigilijnego miało na celu przełamywanie barier 

izolacji społecznej klientów Ośrodka, przeciwdziałanie osamotnieniu, 

nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi, zaangażowanie do współpracy 

organizacji pozarządowych działających na terenie Bemowa, przełamywanie 

nieufności do instytucji społecznych oraz wspólne, miłe spędzenie w atmosferze 

rodzinnej  tego szczególnego dnia. 

Opisy działań zrealizowanych w ramach projektów 1 - 10 zagregowane zostały z opisami 

pozostałych działań w ramach pomocy niematerialnej.  

 

2.6.3 Pomoc dla osób bezrobotnych. 

 

Wg danych Urzędu Pracy m. st. Warszawy na dzień 31.12.2009 było 

zarejestrowanych  1 809 osób bezrobotnych zamieszkujących na terenie Dzielnicy 

Bemowo. 
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W celu tworzenia warunków sprzyjających ograniczeniu bezrobocia, wspieranie 

bezrobotnych w poszukiwaniu pracy oraz przeciwdziałanie i eliminowanie negatywnych 

skutków psychospołecznych bezrobocia, Ośrodek w roku sprawozdawczym kontynuował 

działania Klubu Pracy. Działania prowadzono w trzech obszarach: 

1) współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze ograniczenia 

bezrobocia, 

2) oddziaływań na bezrobotnych, aby aktywnie zaczęli dążyć do zmiany swej sytuacji, 

3) działań skierowanych na poszczególne osoby dotknięte problemem bezrobocia, 

z założeniem, aby przezwyciężyć ich nieprzystosowanie do sytuacji, w jakiej się 

znalazły.  

 

Zadania realizowane w roku sprawozdawczym: 

1) prowadzenie zróżnicowanych form pomocy adresowanych do bezrobotnego zgodnie 

z zasadą indywidualnego procesu pomagania, 

2) podejmowanie działań w celu mobilizowania podopiecznych do poszukiwania 

zatrudnienia i usamodzielnienia się, 

3) podejmowanie przedsięwzięć w celu zapobiegania długofalowemu bezrobociu, 

4) przygotowanie i realizacja projektu „XV Bemowskie Targi Pracy”.  

 

 W roku 2009 z pomocy Klubu Pracy skorzystało 140 osób, w tym: 

 z indywidualnych konsultacji (w tym rozmowy wspierające i motywujące) 

skorzystało 57 osób 

 z pomocy psychologicznej skorzystały 2 osoby 

 z pomocy prawnej dot. prawa pracy skorzystały 3 osoby 

 zwołanie i koordynowanie zespołu w sprawie 1 osoby 

 z pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych skorzystało 13 osób 

 do różnych instytucji i zakładów poszukujących kandydatów do pracy skierowano 

21 osób; 

 do udziału w programach, w ramach których podejmowane są działania mające na 

celu podjęcie zatrudnienia przez uczestnika programu skierowano 17 osób; 

 do agencji pracy prowadzonych przez instytucje i organizacje pozarządowe 

zostało skierowanych 10 osób; 

 sporządzono 47 notatek nt. frekwencji klientów w Klubie Pracy w tym ocenę 

możliwości i predyspozycji. 

 W roku sprawozdawczym spośród klientów zarejestrowanych w Klubie Pracy, pracę 

podjęły 73 osoby, w tym 23 osoby podejmowały prace dorywcze. 

2.6.4 Pomoc dla osób doświadczających przemocy domowej. 

 

Realizując Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Ośrodek 

aktywnie uczestniczy w monitoringu niniejszego Programu.  

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest jednym z zadań z katalogu zadań 

własnych, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – w tym Ośrodki Pomocy 

Społecznej, które obok Policji stanowią jedną ze służb, działających w ramach procedury 

„Niebieska Karta”. 

 Podejmowane działania adresowane są do osób i rodzin doświadczających przemocy 

domowej w rodzinie. Wśród klientów przeważają kobiety, osoby współuzależnione 

i niewydolne wychowawczo a także osoby niepełnosprawne.  

 Osobom i rodzinom zagrożonym przemocą udzielana jest przez Ośrodek: 

 pomoc o charakterze interwencyjnym,  
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 pomoc psychologiczna polegająca głównie na udzielaniu wsparcia 

psychologicznego osobom krzywdzonym i 

 motywowanie osób krzywdzonych do podejmowania działań zmierzających do 

zatrzymania przemocy w rodzinie 

W ramach realizowanych przez Ośrodek zadań na rzecz osób krzywdzonych udzielana jest 

pomoc indywidualna, oraz w formie grupowej. 

Z indywidualnego wsparcia w roku 2009 skorzystało 64 osoby.  

W roku sprawozdawczym odbyły się 34 spotkania grupy, w których uczestniczyło 

łącznie 12 kobiet. Średnio w zajęciach uczestniczyło od 4 do 5 osób. Zajęcia każdej grupy 

trwają dwie i pół godziny  Grupa spotyka się jeden raz w tygodniu  w czwartki w godzinach 

popołudniowych (16.00 – 18.30). 

 

Realizacja procedury „Niebieskiej Karty” 

Każde zgłoszenie przemocy w rodzinie wymaga podjęcia działań interwencyjnych 

i natychmiastowej reakcji ze strony pracownika socjalnego, który zobowiązany jest do 

opracowania indywidualnego, specjalistycznego programu pomocy ofiarom przemocy 

w rodzinie oraz współdziałania pracowników z różnymi grupami zawodowymi - Policją, 

służbą zdrowia, szkołą, sądem, organizacjami pozarządowymi. W roku 2009 w ramach w/w 

procedury zostały podjęte następujące działania:  

 specjalistyczna diagnoza środowisk, w których zdiagnozowano problem przemocy 

domowej - 44 środowiska, 

 interwencje dotyczące przemocy w rodzinie -22 środowiska, 

 interwencji na podstawie informacji z policji - 10 środowisk, 

 spisane „Niebieskie Karty” – 23 środowiska, 

 krótkoterminowe interwencje kryzysowe – 15 środowisk, 

 powołano zespół interdyscyplinarnych w ramach realizacji procedury – 

1 środowisko, 

 skierowano pismo lub zawiadomienia do Sądu bądź na Policję - 13 środowisk, 

 w toku podejmowanych działań interwencyjno - pomocowych w 5 rodzinach 

nawiązano kontakt ze wskazanymi sprawcami przemocy i przekazano ofertę 

pomocową.  
Największą trudnością w podejmowaniu i realizacji działań pomocowych na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydają się być trudności w zapewnieniu separacji ze 

sprawcą przemocy, który w większości przypadków pozostaje w jednym lokalu z osobą 

krzywdzoną. Obawa osób krzywdzonych przed pozostaniem bez dachu nad głową jest 

znaczącą przyczyną wycofywania się z podjętych działań. 

2.6.5 Pomoc dla osób z problemem uzależnienia. 

 

W ramach specjalistycznej pomocy Ośrodka, w roku 2009 podejmowano współpracę 

z osobami z problemem nadmiernego picia alkoholu, z osobami wobec których zachodzi 

uzasadnione podejrzenie uzależnienia - głównie od alkoholu, a także innych środków 

psychoaktywnych,  z osobami z otoczenia osób uzależnionych oraz udzielano porad 

i informacji osobom zainteresowanym powyższym problemem. 

W roku 2009 realizowano następujące zadania: 

 indywidualna praca z klientem – 58 osób, 

 działania prowadzące do postawienia wstępnej diagnozy specjalistycznej – 37 

osób, 

 prowadzenie edukacji klientów z uzależnieniem, motywowanie do podjęcia terapii 

w placówkach specjalistycznych, uczestnictwa w mitingach AA - 58 osób, 
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 prowadzenie spotkań mających na celu identyfikację klienta z objawami 

uzależnienia, 

 interwencja i pomoc zgłaszających się osób w kontaktach z odpowiednimi 

służbami i instytucjami – 8 środowisk, w tym 1 interwencja dot. umieszczenia 

dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej, 

 wystosowanie pisma do Sądu, udział w przesłuchaniu w Sądzie w charakterze 

świadka 1 środowisko, 

 podejmowanie współpracy ze służbami i instytucjami oraz organizacjami 

pozarządowymi w zakresie pomocy osobom i rodzinom osób uzależnionych – 54  

sprawy, 

 powoływanie i koordynacja pracy zespołów specjalistycznych -3 środowiska, 

 prowadzenie grupy wsparcia z elementami edukacyjnymi, mającej na celu 

stworzenie bezpiecznego miejsca, w którym osoby jeszcze nie zmotywowane, 

bądź nie kwalifikujące się do terapii uzyskują wsparcie emocjonalne, edukację na 

temat uzależnienia od alkoholu, motywowanie do podjęcia terapii. 

 

W roku 2009 w ramach projektu „Wspieramy się” prowadzona była grupa wsparcia 

z elementami edukacyjnymi dla osób z problemem alkoholowym. W roku sprawozdawczym 

odbyło się 85 spotkań grupy, w których uczestniczyło łącznie 16 osób (6 kobiet, 10 

mężczyzn). Średnio w zajęciach uczestniczyło od 4 do 5 osób. Zajęcia każdej grupy trwają 

dwie godziny. Grupa spotyka się dwa razy w tygodniu (środy i piątki). 

Efekty prowadzonych spotkań wspierająco-edukacyjnych to nabywanie przez 

uczestników umiejętności otwartego komunikowania własnych problemów i trudności, 

nabywanie umiejętności empatycznego słuchania innych, umiejętności przebywania 

w grupie, nabywania zaufania, wzmacniania poczucia własnej wartości, utożsamianie się 

emocjonalnie i intelektualnie z chorobą alkoholową. Ważnym elementem prowadzonych 

spotkań jest przekazywanie uczestnikom grupy treści edukacyjnych /na podstawie literatury 

przedmiotu/ dotyczących choroby alkoholowej. 

2.6.6 Pomoc dla rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi. 

 

W podejmowanych przez Ośrodek działaniach pomocowych na rzecz rodzin 

z dziećmi zasadą jest konieczność systemowego podejścia do pracy z rodziną 

i kompleksowego oddziaływania na rodzinę. Mając na uwadze dobro dziecka i rodziny 

Ośrodek w swoich działaniach: 

 

 podejmuje czynności natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia,  

 dąży do pomocy o wczesnym, profilaktycznym charakterze, 

 podejmuje czynności zmierzające do usuwania przyczyn bezradności, 

 dąży do zapewnienia opieki i pomocy powinny w środowisku bliskim dziecku, 

w rodzinie, w szkole tak, aby umożliwiały mu wzrastanie i rozwój  w naturalnych  

warunkach  rodzinnych, kulturowych społecznych, 

 

W roku 2009 w ramach prowadzonej pracy socjalnej z rodzinami, w których 

występowały wielorakie dysfunkcje podejmowano systematyczne działania, mające na celu 

poprawę ich funkcjonowania, a przede wszystkim zabezpieczenie potrzeb małoletnich dzieci. 

Ze wsparcia specjalisty do spraw rodzin w roku sprawozdawczym skorzystało:  

 16 rodzin, natomiast z 11 rodzinami prowadzona była systematyczna praca 

środowiskowo – edukacyjna, 

 specjalistycznej diagnozy dokonano w przypadku 11 środowisk, 
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 wobec 1 rodziny skierowano sprawę do Sądu o nadzór kuratora, 

 współpraca z dzielnicowymi - 2 rodziny pod kątem konfliktów rodzinnych i łamania 

prawa), 

 współpraca z kuratorami Sądu Rodzinnego i Nieletnich - 5 rodzin  pod kątem 

problemów wychowawczych rodziny oraz konfliktach rodzinnych- rodzice w trakcie 

rozwodu itp.). 

Oddziaływania ukierunkowane były na opracowanie diagnozy rodziny a następnie 

podjęcie stosownych działań: edukację opiekunów, zmianę postaw wychowawczych, 

wsparcie w sytuacjach trudnych, kryzysowych. Efektami prowadzonej pracy jest nabycie 

przez rodziców umiejętności gospodarowaniem czasem, umiejętność pracy z dzieckiem, 

umiejętność aktywnego słuchania dzieci, umiejętność komunikacji, nabycie umiejętności 

gospodarowania budżetem domowym. 

2.6.7 Pomoc dla rodzin zastępczych. 

 

W Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy na koniec roku 2009 (wg danych WCPR) 

ustanowionych było 74 rodziny zastępcze, z czego 5 to rodziny nie spokrewnione, 

natomiast 69 to spokrewnione rodziny zastępcze. Spośród spokrewnionych rodzin 

zastępczych wyróżniono  - 32 pełne rodziny i 37 rodziny niepełne.  

W spokrewnionych rodzinach zastępczych przebywało na koniec 2009 roku 87 dzieci, 

z czego w jednej rodzinie przebywało 4 rodzeństwa, w 15 rodzinach przebywało po 2 dzieci 

(również były to rodzeństwa), w pozostałych 53 rodzinach pozostawało po 1 dziecku.  

Spośród wszystkich rodzin zastępczych zamieszkujących na terenie Bemowa, z oferty 

pomocy Ośrodka w roku sprawozdawczym skorzystało 37 spokrewnionych rodzin 

zastępczych.  
Na pomoc pozamaterialną świadczoną na rzecz tej grupy klientów składały się 

działania o charakterze edukacyjnym i wspierającym oraz warsztatowym. 

 prowadzono współpracę z pracownikami WCPR - 10 rodzin -pod kątem pomocy 

rodzicom zastępczym w pokonywani trudności związanych z pełnieniem przez nich 

funkcji, 8 rodzin pod kątem pomocy w rozwiązaniu problemach wychowawczych 

z dziećmi), 

 w ramach Klubu Rodzin Zastępczych prowadzono Warsztaty Umiejętności 

Wychowawczych dla rodzin zastępczych - uczestniczyło 7 rodzin, 

 w ramach projektu Razem Raźniej prowadzono grupę wsparcia dla rodzin 

zastępczych – uczestniczyło 8 rodzin. 

Praca na rzecz spokrewnionych rodzin zastępczych gdzie funkcję tę pełnią głównie 

dziadkowie – często w wieku emerytalnym, jest zadaniem zarówno ważnym jak i niezwykle 

trudnym, albowiem rodzice zastępczy niechętnie przyznają się do trudności i niepowodzeń 

wychowawczych, ponadto tę grupę osób znacznie trudniej zmotywować do zmiany. Wolniej 

pracują, potrzebują dużo więcej czasu na realizację zaplanowanych zadań. 

 

2.6.8 Pomoc dla osób niepełnosprawnych. 

 

 Zadania dotyczące osób niepełnosprawnych realizowane są przez jednostki służby 

zdrowia, edukacji, służb zatrudnienia i pomocy społecznej. Ważnym elementem realizacji 

lokalnych zadań jest koordynacja działań wszystkich jednostek . 

W roku 2009 Ośrodek kontynuował funkcję koordynatora działań lokalnych na rzecz 

tej grupy mieszkańców. We współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi 
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prowadził aktywną politykę na rzecz przeciwdziałania skutkom społecznego wykluczenia 

osób niepełnosprawnych  

Prowadzono poradnictwa oraz udzielano fachowej pomocy osobom 

niepełnosprawnym i ich rodzinom miedzy innymi w zakresie: 

 orzekania o stopniu niepełnosprawności – 2 porady, 

 udzielania informacji na temat przysługujących ulg i uprawnień do świadczeń 

z ubezpieczenia społecznego – 1 porada, 

 możliwości rehabilitacji medycznej i zawodowej, a także sposobów zaopatrywania 

w sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny – 3 porady, 

 możliwości wyjazdów na turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe dla dzieci 

i osób dorosłych oraz likwidacji barier architektonicznych, motywowania do leczenia 

i rehabilitacji – 2 porady, 

 udzielania informacji o placówkach i organizacjach pozarządowych działających na 

rzecz osób niepełnosprawnych – 6 porad, 

 udzielanie porad w zakresie Zakładów Pracy Chronionej – 8 porad, 

 udzielenie informacji o usługach Asystenta – 4 porady, 

 udzielenie informacji w sprawie pozyskania transportu dla osób niepełnosprawnych – 

4 porady, 

 inicjowania i prowadzenia działań mających na celu rozpowszechnianie informacji 

o programach i formach pomocy osobom niepełnosprawnym, 

2.6.9 Pomoc dla osób starszych. 

 

Mówiąc „osoby starsze” mamy na myśli osoby w wieku poprodukcyjnym, których na 

terenie Dzielnicy Bemowo mieszka 14 765. 

Sytuacja ludzi starszych jest złożona i uwarunkowana takimi czynnikami jak: 

 pogorszenie stanu zdrowia,  

 opieka zdrowotna,  

 zanik tradycji miedzy - pokoleniowych,  

 przemiany kulturowe,  

 pogorszenie sytuacji materialnej, 

 brak aktywności społecznej, osamotnienie, izolacja, nieporadność życiową. 

 

 Działania na rzecz tych osób nakierunkowane były na: 

 zwiększenia aktywności życiowej ludzi starszych w życiu społecznym i osobistym 

poprzez pomoc w łagodzeniu trudności wynikających z wieku oraz stworzenie 

możliwości uczestnictwa w życiu społecznym, 

 zwrócenie uwagi społeczeństwa lokalnego na sprawy i problemy osób po 60 roku 

życia, 

 zwiększenie oddziaływania, pobudzania aktywności lokalnej na rzecz rozwiązywania 

problemów osób starszych i samotnych. 

 

2.6.10 Porady i konsultacje specjalistyczne. 

 

W roku  2009 Ośrodek  udzielał porad i konsultacji przez zatrudnionych w Dziale 

Pomocy Specjalistycznej konsultantów: prawnika i psychologów. Odbiorcami byli 

mieszkańcy Dzielnicy Bemowo, znajdujący się w szczególnie trudnych sytuacjach 

życiowych, którzy we własnym zakresie nie byli zdolni do rozwiązania życiowego problemu.  
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Najczęstszą przyczyną korzystania z pomocy psychologicznej w roku 2009 były 

problemy psychiczne klientów, występujące w postaci zaburzeń depresyjnych oraz lękowych. 

Dotykały one największą liczbę klientów. Nasilenie tego rodzaju zaburzeń było szczególnie 

widoczne w okresie przesilenia, zarówno wiosennego jak i jesiennego. Liczba osób 

zgłaszających się w tym czasie na konsultacje zdecydowanie rosła.  

Kolejną grupą osób korzystających z porad i konsultacji psychologicznych tworzyły 

osoby będące ofiarami przemocy, o zaniżonej samoocenie i bardzo niskim poczuciu 

sprawstwa. Następną grupą osób korzystających z porad psychologa stanowiły osoby 

z problemami życia rodzinnego a mianowicie: zgłaszające problemy związane z życiem 

w dysfunkcyjnej rodzinie np. z osobą uzależnioną, zgłaszające trudności życiowe związane 

z chorobą psychiczną członka rodziny, osoby doświadczające silnego stresu powodowanego 

separacją czy rozwodem 

Osoby korzystające z regularnego wsparcia psychologicznego w postaci sesji 

indywidualnych generalnie (poza pewnymi wyjątkami) uzyskiwały obserwowalną poprawę 

nastroju, większy wgląd w obszary problemowe oraz poprawę funkcjonowania w relacjach 

interpersonalnych.  

 Pomoc prawna prowadzona była zarówno w zakresie zapobiegania patologii życia 

rodzinnego z zakresu prawa rodzinnego, karnego, obejmująca szczególnie konflikty 

rodzinne, przemoc w rodzinie, ochronę praw dziecka, a także porady z zakresu prawa 

cywilnego, mieszkaniowego i innych dziedzin prawa.  

 

Tabela Nr VII: Korzystający z porad specjalistycznych - psychologicznych i prawnych  

Udzielający  

porad i konsultacji 

Rok 2009 W tym osoby korzystające  

od 2009 roku 

 

Prawnik 

 

261 

 

190 

 

Psycholog 

 

91 

 

83 

 

Analizując powyższe zestawienie, zauważamy wzrost w stosunku do roku 2008 

udzielonych porad prawnych i pomocy udzielonej przez psychologa. Wśród beneficjentów 

przeważają osoby nowe, które zgłosiły się po raz pierwszy po pomoc w roku 2009. 

Niewątpliwie przyczyniła się do tego prowadzona przez Ośrodek w roku sprawozdawczym 

akcja informacyjna dotycząca działalności Ośrodka (w październiku została wydana ulotka 

o formach pomocy świadczonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo). 

2.7 Współpraca z instytucjami i organizacjami. 

 

Ośrodek w ramach wykonywania zadań stale, cyklicznie lub okresowo współpracował 

z rozlicznymi instytucjami publicznymi oraz świadczącymi usługi publiczne na rzecz 

mieszkańców, w tym: 

1) publicznymi i niepublicznymi przedszkolami, szkołami oraz placówkami 

oświatowymi, 

2) żłobkami,  

3) ośrodkami szkolno-wychowawczymi,  

4) placówkami opiekuńczo – wychowawczymi (pogotowiem opiekuńczym, 

świetlicami środowiskowymi, domami dziecka), 

5) publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej (placówkami 

lecznictwa odwykowego, przychodniami rejonowymi i specjalistycznymi, 
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szpitalami – w szczególności SZP ZLO Warszawa – Bemowo oraz 

Specjalistyczną Poradnią Rodzinną Dzielnicy Bemowo),  

6) strażą miejską,  

7) policją,  

8) prokuraturą,  

9) kuratorami sądowymi (zawodowymi i społecznymi), 

10) sądami , 

11) służbą więzienną (w szczególności Oddziałem Zewnętrznym Warszawa Bemowo 

przy Areszcie Śledczym Warszawa Białołęka), 

12) spółdzielniami mieszkaniowymi (w tym z prowadzonymi przez nie klubami), 

13) Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, 

14) Dzielnicowym Zespołem Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, 

15) Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

16) urzędami pracy (Urzędem Pracy m. st. Warszawy, Wojewódzkim Urzędem 

Pracy), 

17) hospicjami, 

18) dzielnicowymi jednostkami organizacyjnymi (Bemowskim Centrum Kultury, 

Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej etc.), 

19) Warszawskim Centrum Kobiet, 

20) Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. 

Wzorem lat ubiegłych współpracowano również z Kościołem Katolickim oraz 

rozlicznymi organizacjami pozarządowymi, w tym:  

1) Biurem Karier Osób Niepełnosprawnych Fundacji Pomocy Matematykom 

i Informatykom Niepełnosprawnym Ruchowo,  

2) Caritas,  

3) Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych 

Intelektualnie „Centrum Dzwoni”,  

4) Fundacją „Bez Względu Na Niepogodę”,  

5) Fundacja „Dr Clown”,  

6) Fundację „Zdrowie”,  

7) Fundacją „Synapsis” , 

8) Fundacją „Naszym Dzieciom”, 

9) Fundacją „Przyjaciel”, 

10) Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Nie Tylko…”,  

11) Fundacją „Polsat”,  

12) Polskim Czerwonym Krzyżem,  

13) Polską Fundacją Pomocy Humanitarnej, 

14) Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, 

15) Stowarzyszeniem Pomocy Sąsiedzkiej, 

16) Stowarzyszeniem Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych 

„Bliżej Dziecka”, 

17) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Opiekunów „Nadzieja”,  

18) Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Gniazdo”,  

19) Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”,  

20) Stowarzyszeniem „OD-DO”,  

21) Stowarzyszeniem „OPTA”;  

22) Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi”,  

23) Stowarzyszeniem Amazonek „Żonkil”  

24) Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,  
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25) Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji,  

26) Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, 

27) Związkiem Stowarzyszeń „Zawsze Razem”. 

3 Działalność Ośrodków Wsparcia. 

3.1 Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1. 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką wsparcia społecznego dla osób 

z niepełnosprawnością intelektualną zapewniającą chronione warunki przebywania, 

socjoterapię, psychoterapię, rehabilitacje leczniczą, społeczną i zawodową, usprawnienie po 

przez terapię zajęciową, organizację czasu wolnego, oferowane usługi są dostosowane do 

szczególnych potrzeb i możliwości  psychofizycznych uczestników. 

3.1.1 Podopieczni ŚDS Nr 1. 

 

Według stanu na dzień 31.12.2009r. w ŚDS Nr 1 było 44 uczestników, w tym: 

 30 osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym,  

 8 osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, 

 6 osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim ze sprzężoną 

niepełnosprawnością. 

W tym 9 osób porusza się na wózkach inwalidzkich a 2 osoby poruszają się przy 

pomocy sprzętu ortopedycznego.   

 

Tabela Nr VIII: Stopnie niepełnosprawności podopiecznych ŚDS Nr 1 

STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I JEDNOSTKI 

CHOROBOWE 

LICZBA OSÓB 

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim 

(dodatkowe sprzężenia i dysfunkcje rozwojowe) 

6 

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu w umiarkowanym 16 

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu w znacznym 14 

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu w głębokim 8 

W TYM  

Mózgowe porażenie dziecięce i dysfunkcje ruchu 24 

Zespoły genetyczne 5 

Epilepsja 12 

Zaburzenia psychiczne 24 

Zaburzenia sensoryczne 8 

Zaburzenia zachowania i emocji 6 

 

W ŚDS Nr 1 osoby z niepełnosprawnością intelektualną to osoby: o zaburzonym 

rozwoju psychosomatycznym, emocjonalnym, społecznym oraz obniżonej (znacznie) 

sprawności fizycznej i intelektualnej. Upośledzenie umysłowe rzutuje na całą osobowość. 

Zaburzenia występują także w sferze emocjonalno – dążeniowej.  

Osoby z wieloraką, złożoną, głęboką niepełnosprawnością wymagają stałej pomocy i 

wsparcia we wszystkich czynnościach życiowych.  
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Uczestników Domu charakteryzuje: 

 znacznie obniżone lub zniesione kompetencje społeczne przez co nie potrafią rozwiązać 

prostych problemów dnia codziennego, 

 niski poziom procesów poznawczych, 

 nieumiejętność wyrażania potrzeb lub poważne trudności w tym zakresie (konieczne 

jest towarzyszenie opiekuna), 

 głęboko zaburzone ograniczone możliwości ruchowe (Dziecięce Porażenie Mózgowe)- 

zaburzenie pracy mięśni, napięcia, spastyczność także w obrębie twarzy i narządów 

artykulacyjnych (dyzartria i anartria) co skutkuje poza brakiem rozwoju funkcji 

językowych, dławieniem i krztuszeniem, 

 niedowłady, trudności w koordynacji ruchów i płynności ruchów motoryki dużej 

i małej - w konsekwencji konieczność pomocy (przynajmniej dwóch osób) 

w wykonywaniu czynności terapeutycznych w pracowniach- podtrzymywanie rąk, 

opanowywanie ruchów mimowolnych, spastycznych z dużym napięciem miejscowym, 

 brak samodzielności w poruszaniu się – 18 osób wymagają pomocy w poruszaniu się a 

11 osób jest na wózkach inwalidzkich. Wymagają asekuracji i wsparcia w czynnościach 

samoobsługowych, 

 24 uczestników Domu charakteryzuje współwystępowanie zaburzeń psychicznych, 

 padaczka i stany padaczkowe występują u 12 osób. 

3.1.2 Realizowane zadania. 

 

Działalność Domu zorientowana jest na realizacje programu rehabilitacyjno - 

terapeutycznego zapewniającego;  

 rehabilitację i integrację środowiska osób niepełnosprawnych 

 podtrzymanie ich prawidłowego funkcjonowania w środowisku - działania 

zmierzające do osiągnięcia przez uczestników poprawy funkcjonowania niezbędnego 

do możliwie jak najbardziej samodzielnego,  aktywnego, z możliwością pełnienia 

powszechnie dostępnych ról społecznych, życia. 

 

Prowadzono działania skierowane na wspomaganie rozwoju możliwości niezależnego 

funkcjonowania i realizowano je poprzez ; 

 terapię zajęciową (profile: ceramiczno - plastyczny, gosp. domowego, przyrodniczo- 

środowiskowy, stolarsko ślusarski, komputerowy, edukacyjny),  

 treningi z zakresu podstawowych umiejętności życiowych, 

 treningi z zakresu umiejętności społecznych i zachowań w grupie, 

 zajęcia rewalidacyjne, 

 zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem pedagogiem i rehabilitantami, 

 zajęcia edukacyjne, 

 zajęcia rozwijające aktywność i ekspresję twórczą (elementy muzykoterapii, 

choreoterapii, plastyka, ceramika, majsterkowanie), 

 poradnictwo i pomoc w rozwiązywaniu konkretnych życiowych trudnych sytuacji 

uczestników ŚDS Nr1, 

 poradnictwo i konsultacje dla rodziców i opiekunów, 

 organizację imprez integracyjnych i zajęć otwartych, 

 rehabilitację medyczną- ćwiczenia ogólnorozwojowe i specjalistyczne, 

 konsultacje lekarzy specjalistów (ortopedy, psychiatry i neurologa). 
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Karty okresowe oceny uczestników (wrzesień 2009 r.) w stosunku do lat 

poprzednich wskazują na postępy uczestników w obszarach umiejętności społecznych – 

szczególnie relacji z dorosłymi i rówieśnikami (9 osób), znajomości form grzecznościowych 

(8 osób), korzystania ze środków użyteczności publicznej (3 osób), zachowań 

prospołecznych (8 osób). 

 

Efektem podjętej strategii działania w kierunku kształtowania pozytywnego wizerunku 

osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako pełnowartościowego człowieka 

obdarzonego  umiejętnościami/zatrudnienie wspomagane, na otwartym rynku pracy/i 

talentami są: 

 występy zespołu ŚDS Nr1 „ Jeden Rytm Jeden Świat’ w teatrze Ateneum –

współpraca z Fundacją Herosi, 

 aktywizacja zawodowa –działania w teatrze Basen Artystyczny we współpracy z 

Fundacją „Nie tylko”, 

 organizacja IV Mazowieckiego Turnieju Bowlingowego Środowiskowych Domów 

Samopomocy w Bowling Centrum Galerii Mokotów, 

 praktyki zawodowe dla 10 uczestników ŚDS Nr 1 we współpracy z Polskim 

Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, 

 działania artystyczne/plastyczne i teatralne dla 10 uczestników ŚDS Nr 1,wizyty 

studyjne w Belgii i we Włoszech we współpracy z Art-Bem w ramach programu 

Wspomaganie Rozwoju Osób Niepełnosprawnych poprzez Sztukę, który uzyskał 

dotację w ramach Programu UE Grundtvig/LLP na lata 2008- 2010. 

 

Część działań zostało ujęte w formę 23 autorskich programów terapeutycznych: 
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Tabela Nr IX - Realizowane zadania i programy w ŚDS Nr 1 w 2009 r. 

 

NAZWA ZAJĘCIA/ 

PROGRAMU 

 

OKRES 

 

CEL PROWADZENIA ZAJĘĆ 

 

LICZBA OSÓB 

UCZESTNICZĄCYCH 

 

 

OSIĄGNIĘTE 

REZULTATY 

 

Trening umiejętności 

społecznych i zachowań 

w grupie 

 

 

styczeń-

grudzień 

Poprawa relacji interpersonalnych, 

nauka pełnienia ról społecznych 

(zgodnie z wiekiem i 

możliwościami uczestników) 

 

Wszyscy uczestnicy domu 

Poprawa jakości kontaktów 

interpersonalnych: otwartość 

na nowe doświadczenia 

społeczne, 

odpowiedzialność, 

współpraca 

 

Trening poznawczy 

 

 

styczeń-

grudzień 

Zdobycie wiedzy o życiu ludzi i 

zwierząt, samokształcenie, 

nabywanie umiejętności 

funkcjonowania w przestrzeni 

społecznej 

 

W grupach 5-8 osób cyklicznie 

5 dni w tygodniu 

Usamodzielnienie w 

obszarze działania 

społecznego, samodzielność 

w poruszaniu się po okolicy, 

rozwijanie zainteresowań   

 

Trening umiejętności 

samoobsługi i 

komunikacji 

 

 

styczeń-

grudzień 

Nauka alternatywnych sposobów 

komunikowania potrzeb 

fizjologicznych i podstawowych 

potrzeb życiowych (jedzenie, 

picie) 

 

Osoby z głęboką 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

Zgłaszanie potrzeb 

fizjologicznych i innych 

przez  osoby głębiej 

upośledzone w sposób 

pozawerbalny  

 

 

Trening kulinarny 

 

 

 

 

styczeń-

grudzień 

Doskonalenie umiejętności 

przygotowania posiłków, dbanie 

o estetykę żywienia 

W grupach 5-8 osób cyklicznie 

5 dni w tygodniu 

Organizowanie kawiarenki, 

przygotowanie 

poczęstunków dla gości, 

poprawa kultury spożywania 

posiłków  

 

 

Trening umiejętności 

życiowych 

 

 

styczeń-

grudzień 

Nabycie praktycznych 

umiejętności samodzielnego 

funkcjonowania na miarę 

możliwości 

 

5-8 osób cyklicznie 5 razy w 

tygodniu 

Korzystanie z telefonu, 

robienie zakupów 

Obsługa urządzeń 

domowych, sygnalizowanie 

potrzeb 
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Trening 

podtrzymywania 

umiejętności 

edukacyjnych 

 

 

styczeń-

grudzień 

Utrzymywanie umiejętności 

czytania i pisania oraz rozumienia 

tekstów, czytanie ze 

zrozumieniem, opowiadanie 

 

20 osób cyklicznie 

2 razy w tygodniu 

Umiejętność podpisywania 

się, napisania adresu, 

czytanie ze zrozumieniem 

,pisanie kroniki ŚDS Nr1, 

pisanie podań o zmianę 

decyzji o zatrudnienie , cv   

 

 

Trening umiejętności 

spędzania wolnego 

czasu 

 

 

 

styczeń-

grudzień 

 

 

 

Nauka aktywnego spędzania czasu 

wolnego w różnych formach 

 

 

30 uczestników 

Wykazywanie inicjatywy 

w poszukiwaniu możliwych 

form spędzania wolnego 

czasu, poszukiwanie 

spektakli organizowanie 

wyjazdów 

 

 

Trening rozwijający 

aktywność i ekspresję 

twórczą 

 

 

 

styczeń-

grudzień 

Rozwijanie zainteresowań różnymi 

gatunkami sztuki,  rehabilitacja, 

poznanie nowych technik  

tworzenia sztuki, poznanie sztuki 

użytecznej 

 

30 uczestników 

Zajęcia cykliczne w grupach 6-

10 osób 5 razy w tygodniu 

Koncerty i nagranie płyty 

zespołu „Jeden Rytm-Jeden 

Świat”, nagrody 

w konkursach plastycznych, 

kulinarnych, aukcje, 

kiermasze, wykonanie 

biżuterii tworzenie techniką 

decoupage 

 

 

 

Trening higieniczny 

 

 

 

styczeń-

grudzień 

 

 

Dbanie  o higienę i zdrowie 

 

 

Wszyscy uczestnicy 

codziennie oraz 20 osób 1x w 

miesiącu w formie zajęć 

edukacyjnych 

Poprawa stanu higienicznego 

uczestników  

Przestrzeganie zasad 

profilaktyki grypy 

i przeziębienia 

przygotowanie ulotek 

informacyjnych 

 

 

Psychoterapia grupowa 

 

styczeń-

grudzień 

 

Budowanie poczucia tożsamości, 

dostępnej autonomii, samokontroli 

 

20 osób 

1 raz w tygodniu 

Integracja grupy,  

rozumienie i rozwiązywanie 

sytuacji konfliktowych, 

poprawa stanu psychicznego 

  Budowanie samoświadomości  Poprawa funkcjonowania 
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Psychoterapia 

indywidualna 

 

maj - grudzień 

samooceny nauka kontroli 

impulsów, wspomaganie 

w rozwoju mocnych stron, pomoc 

w zrozumieniu ograniczeń i 

trudności 

20 osób w cyklicznych 

spotkaniach indywidualnych 

w zakresie emocjonalnym 

i społecznym, nawiązanie 

pozytywnej relacji 

terapeutycznej 

 

Socjoterapia 

styczeń-

grudzień 

Podniesienie poziomu relacji 

wewnątrz grupy, uspołecznienie 

22 osoby 

1 raz w tygodniu 

Samopomoc, 

samodyscyplina poprawa w 

zakresie komunikowania się 

„Głodni piękna” 

dobrego smaku 

szukamy w muzeum i 

galerii” 

 

styczeń-

grudzień 

Wskazanie możliwości spędzania 

wolnego czasu, aktywizacja 

uwrażliwienie na sztukę 

10-15osób 1 raz  na 2 miesiące 

Poprawa funkcjonowania 

w przestrzeni społecznej, 

podniesienie kompetencji 

kulturalnych, samodzielne 

decyzje 

 

Muzyka świata „Nutą 

po mapie” 

 

styczeń-

grudzień 

Utrwalanie wiedzy o świecie po 

przez poznanie innych kultur 

nauka tolerancji, podtrzymanie 

umiejętności szkolnych 

 

15-20osób 

1 raz w miesiącu 

Poprawa orientacji 

przestrzennej 

z wykorzystaniem mapy 

świata, podniesienie 

poziomu kompetencji 

kulturalnych, umiejętność 

samodzielnego zdobywania 

wiedzy 

 

„Kulinarna mapa 

Warszawy” 

 

styczeń-

grudzień 

Nauka poruszania się po 

Warszawie 

zdobycie umiejętności zachowania 

się w miejscach publicznych 

 

6osób 

1 raz w miesiącu 

Zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa 

w przestrzeni społecznej, 

nawiązywanie dialogu z 

obcymi ludźmi 

 

 

Aktywizacja zawodowa 

 

 

kwiecień-

grudzień 

Budowanie świadomości 

w obszarze możliwości podjęcia 

pracy na otwartym rynku 

 

10 osób 

w grupie lub indywidualnie 2 x 

w tygodniu 

Rozpoznanie możliwości 

psychospołecznych 

uczestnika, zainteresowanie 

pracą, uczestnictwo w 

szkoleniowych, współpraca 
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z „Centrum Dzwoni”, 

realizacja praktyk 

zawodowych 

 

Zespół muzyko 

terapeutyczny „Jeden 

Rytm Jeden Świat” 

 

styczeń-

grudzień 

Umuzykalnienie uczestników, , 

zmiana postaw społecznych 

względem osób 

niepełnosprawnych ,usprawnianie 

funkcjonowania w grupie, nauka 

odpowiedzialności 

 

12 osób 

2 razy w tygodniu 

Nagranie płyty i jej 

dystrybucja lokalnie i za 

granicą , koncerty, 

współpraca z Fundacją 

Herosi, poprawa w zakresie 

dyscypliny pracy 

uczestników w zespole 

 

Ku dorosłości 

 

styczeń-

czerwiec 

Poszerzenie wiedzy świadomości 

w obszarze seksualności poczucia 

tożsamości w pełnieniu ról 

społecznych i życia partnerskiego 

 

22 osoby 

1 raz w tygodniu 

Wiedza o dojrzałości 

płciowej, identyfikacja 

tożsamości płciowej, 

poczucie odpowiedzialności 

w życiu osobistym 

 

Poznajemy Puszczę 

Kampinoską 

 

Styczeń-

grudzień 

 

poznanie i opieka nad roślinami i 

zwierzętami, poznanie zjawisk 

zachodzących w przyrodzie w 

różnych porach roku turystyka 

rowerowa i piesza 

 

8-10 osób 

cyklicznie raz w miesiącu 

Opieka nad zwierzętami 

w pracowni, umiejętności 

pracy w ogródku przy ŚDS 

Nr1, poprawa kondycji 

fizycznej,  

wiedza o Puszczy 

Poznajemy regiony 

polski i zawody 

charakterystyczne dla 

tych miejsc 

 

styczeń-

grudzień 

 

Aktywizacja kulturalno-poznawcza 

 

10-12 osób 

2 razy w roku 

kontakty z ciekawymi 

ludźmi: leśnicy sadownicy, 

i artyści ludowi  

 

Odwiedzamy parki 

warszawy 

 

maj-

październik 

Zdobycie umiejętności poruszania 

się komunikacjom miejską oraz 

korzystanie z planu Warszawy 

 

8-10 osób 

1 raz w miesiącu 

Wiedza historyczna ,zapisy 

w kronice umiejętność 

fotografowania 
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Warto się śmiać 

 

styczeń-

grudzień 

Dostrzeganie sytuacji 

humorystycznych, poznanie 

gatunku-komedia, relaks, redukcja 

napięć 

 

24 osoby 1 x w tygodniu 

Wyrobienie poczucia 

humoru umiejętności 

śmiania się z siebie, 

zwiększenie tolerancji na 

zachowania innych 

 

Kawiarenka przy 

pianinie 

 

styczeń-

grudzień 

Aktywizacja i doskonalenie 

organizacji pracy w grupie, 

poprawa orientacji przestrzennej, 

umiejętności podejmowania 

decyzji 

 

20-35 osób 

Raz w miesiącu 

Praktyczne pełnienie ról 

społecznych „kelner, klient”, 

poznanie zasad dobrych 

manier 

 

Książka mój przyjaciel 

 

styczeń-

grudzień 

Doskonalenie umiejętności 

czytania ze zrozumieniem 

Oddziaływania terapeutyczne 

tekstu literackiego, wspólne 

czytanie 

 

24 osoby 

raz w tygodniu 

 Nabycie umiejętności 

czytania głośnego 

decydowanie o wyborze 

lektur zorganizowanie 

księgozbioru ŚDS, słuchanie 

nagrań literatury pięknej 

 

Prowadzenie kroniki 

ŚDS Nr1 

 

styczeń-

grudzień 

 

Opis wydarzeń ŚDS Nr 1 

 

10 osób 

 

-tworzenie tekstów  

dokumentowanie po przez 

fotografowanie estetyka 

wykonania 

 

Lubię zimę 

 

grudzień- 

marzec 

 

Aktywizacja ruchowa, 

 

4-5 osób 

1 razy w miesiącu 

Poprawa kondycji fizycznej 

 

Biegam na nartach 

 

grudzień- 

luty 

 

Aktywizacja ruchowa 

 

4-5 osób 

1 razy w miesiącu 

Umiejętność biegania na 

nartach, poprawa kondycji 

fizycznej 
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Graj w kręgle 

 

styczeń-

grudzień 

 

Doskonalenie umiejętności gry 

w kręgle 

 

8 osób 

2 razy w miesiącu 

Kontakty interpersonalne, 

organizacja Mazowieckiego 

Turnieju Bowlingowego 

 

Warszawskie Teatry 

 

styczeń-

grudzień 

Zdobycie wiedzy o formach 

teatralnych i autorach spektakli 

 

8 osób 2 x w roku 

 

Poznanie Teatru Ateneum i 

Teatru Żydowskiego 

 

Zdrowie i higiena 

 

styczeń-

grudzień 

Zdobycie wiedzy o chorobach 

człowieka, pierwszej pomocy 

przyjmowaniu leków 

 

20 osób 

raz w miesiącu 

 umiejętność wezwania 

pomocy, poznania objawów 

podstawowych chorób- 

znajomość profilaktyki 

przychodnie rejonowe 

adresy telefony 

 

Zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze 

 

wrzesień- 

czerwiec 

Realizacja obowiązku szkolnego 

osób z głęboką 

niepełnosprawnością intelektualną 

 

4 osoby 

5 razy w tygodniu, 

indywidualnie i zespołowo 

Stymulowanie i utrzymanie 

wielorakiej aktywności osób 

z głęboką 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

 

Dyskusyjny 

Klub filmowy 

 

styczeń-

grudzień 

Podniesienie poziomu kompetencji 

kulturalnych 

 

24 osoby 

raz w tygodniu 

Aktywne korzystanie z 

oferty kin, umiejętność 

dokonywania wyboru 

repertuaru do pokazów 

klubowych 

 

Psychoedukacja 

rodziców 

 

styczeń-

grudzień 

Wsparcie rodziców w odzyskaniu 

kompetencji i pewności siebie w 

pełnieniu ról rodzicielskich, 

dążenie do współpracy 

 

50 osób 

w cyklicznych spotkaniach 

indywidualnych 

 

Konstruktywne 

rozwiązywanie konfliktów 

informacja o problemach, 

zebrania z rodzicami 

poprawa współpracy 

 

Projekt Kalendarz 2010 

listopad -

grudzień 

Nauka wykonania projektu , 

dokonywanie wyborów, 

doświadczanie wartości pracy 

budowanie wizerunku osób 

 

uczestnicy terapii zajęciowej 

Wykonanie projektu wybór 

zdjęć  doświadczenie efektu 

wykonanej pracy 
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niepełnosprawnych 

 

Wyjazdy 

rehabilitacyjno - 

integracyjne 

kwiecień 

sierpień 

Współpraca w grupie 

doświadczanie samodzielności, 

kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności wiedza o 

regionach Polski 

9-15 osób wg ustalonych zasad 

uczestnictwa 2 x w roku 

Integracja grupy poprawa w 

zakresie samoobsługi  

Poprawa jakości życia  

Poznanie Zakopanego 

i okolic , poznanie Wiartla i 

okolic mazurskich jezior 

 

Zawody sportowe 

styczeń – 

grudzień 

 

Rywalizacja sportowa, 

podtrzymanie kondycji fizycznej, 

umiejętność funkcjonowania 

w przestrzeni społecznej 

40-120 zawodników w 

zawodach organizowanych 

przez ŚDS nr1 

Organizacja Olimpiady 

Zimowej  , 

Organizacja Mazowieckiej 

Spartakiady Osób 

Niepełnosprawnych  

Uczestnictwo 

w wyjazdowych zawodach 

sportowych sekcji sportowej 

ŚDS nr1 

 

 

Kiermasze Świąteczne 

kwiecień-

grudzień 

Prezentacja prac uczestników ŚDS 

Nr 1 
Uczestnicy terapii zajęciowej 

Wzrost poczucia wartości  

Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi 
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W działaniach ŚDS Nr1 stworzono płaszczyznę współpracy, wzajemnych kontaktów i 

wymiany doświadczeń pomiędzy ruchami, organizacjami i innymi placówkami, którym 

bliskie są problemy osób niepełnosprawnych.- współpraca z Galerią Mokotów – Bowling 

Centrum, Art.-Bem, Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym , Centrum Dzwoni, Fundacją Herosi, Fundacją „Nie tylko”, ŚDS w Łubcu, ŚDS 

Wilanów. 

 

Inicjowano nowe działania na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych i na rzecz 

stworzenia modelu oddziaływań szeroko rozumianej aktywizacji i rehabilitacji sprzyjającej 

systemowemu wsparciu osób niepełnosprawnych i ich rodzin.  

Działania te, to: 

 współorganizacja i udział w IV edycji Mazowieckiego Turnieju Bowlingowego 

Środowiskowych Domów Samopomocy; budowanie pozytywnego wizerunku osoby 

niepełnosprawnej jako osoby obdarzonej umiejętnościami i talentami, 

 kontakty z mediami Radio dla Ciebie, środowiskami twórczymi, dziennikarskimi, 

światem kultury, sztuki i nauki, 

 współorganizacja Dni Osób Niepełnosprawnych na Bemowie,  

 organizacja Otwartej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych, 

 partnerstwo w programach wspierania osób niepełnosprawnych przez pracę – 

współpraca z Centrum Dzwoni i Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem, 

Oddziałem Warszawskim w partnerskim Projekcie współfinansowanym ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

ŚDS współpracował z różnymi instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi 

i środowiskiem lokalnym: 

 Urzędem Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy – współorganizowanie 

i współpraca w zakresie kultury, sportu (imprezy integracyjno-artystyczne – 

Bemowskie Dni Kultury, Dni Osób Niepełnosprawnych na Bemowie, Mazowiecki 

Turniej Bowlingowy, coroczna organizacja ogólno warszawskiej letniej Spartakiady, 

turniej sportów zimowych). 

 Stowarzyszeniami: Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Opiekunów „Nadzieja”, 

„Bliżej Dziecka”, „Iskra”, „Zawsze Razem” - działalność punktu konsultacyjnego na 

terenie ŚDS, współpraca w zakresie wspierania programów terapeutycznych, 

 Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – aktywna 

współpraca w zakresie organizacji merytorycznej „Turnieju Środowiskowych 

Domów” odbywających się tradycyjnie na terenie Gimnazjum Nr 81 

 Fundacją „Dr Clown”, Fundacją Herosi, Fundacją „ Nie tylko”– współpraca 

w zakresie wspierania programów terapeutyczno-rehabilitacyjnych, integracji 

środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin po przez sztukę. 

 Bemowskim Centrum Kultury – uczestniczenie w konkursach artystycznych, ofercie 

letniej, partnerstwo w programie 

 Specjalistyczną Poradnią Rodzinną Warszawa Bemowo - szkolenie dla zespołu, 

konsultacja dla  rodzin uczestników ŚDS Nr1, 

 Gimnazjum Nr 81 w zakresie organizowania imprez integracyjnych i wolontariatu 

uczniowskiego, 

 Żandarmerią Wojskową w zakresie organizowania imprez integracyjnych 

 Radiem dla Ciebie w zakresie wsparcia medialnego i  promocja wizerunku osób 

niepełnosprawnych, 
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 Akademią Pedagogiki Specjalnej w zakresie szkolenia studentów, praktyk (22 

praktykantów APS i 43 studentów na zajęciach hospitacyjnych). 

 

W kwietniu 2009 r. odbyły się dwie wizyty studyjne członków organizacji  European 

Social Network, finansowanej przez Komisję Europejską (obecnie w programach 

PROGRESS-U) dyrektora ESN Johna Hallorana.  

W listopadzie 2009 r. odbyła się wizyta gości uczestniczących w Europejskim 

Seminarium Zagrożone Dzieci, Zagrożeni Rodzice: innowacyjne perspektywy w pracy 

społeczno-wychowawczej, w Polsce, Niemczech, Belgii i Francji. ATD Czwarty Świat. 

 

3.2 Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2. 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 funkcjonuje w strukturze organizacyjnej 

Ośrodka i działa w oparciu o ustawę o ochronie zdrowia psychicznego oraz ustawę o pomocy 

społecznej. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. 

Celem prowadzonej w 2009 roku działalności było umożliwienie osobom 

z zaburzeniami psychicznymi przystosowania do w miarę samodzielnego życia 

w środowisku, tworzenie miejsca dającego uczestnikom poczucie bezpieczeństwa, wsparcia, 

akceptacji, pobudzanie i rozwój aktywności, zainteresowań, wzmacnianie odporności 

psychicznej, samoakceptacji, pozytywnych więzi emocjonalnych z innymi, inicjowanie 

i wspieranie wszelkich form samopomocy oraz tworzenie warunków do rozwoju 

indywidualnych możliwości psychofizycznych uczestników. 

 

3.2.1 Podopieczni ŚDS Nr 2. 

  

Z usług ŚDS Nr 2 korzystało: 

 21 osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie decyzji administracyjnych 

OPS, 

 20 osób bez decyzji – w formie klubowej za zgodą kierownika Domu. 

 

Tabela Nr X - Struktura wieku i płci podopiecznych ŚDS Nr 2: 

Przedział wiekowy 

podopiecznych 

Kobiety Mężczyźni Ogółem 

18-25 lat - -  

26-40 lat 5 5 10 osób 

41-60 lat 6 3 9 osób 

Powyżej 60 lat 1 1 2 osoby 

Ogółem   21 osób 

 

Tabela Nr XI - Jednostki chorobowe uczestników ŚDS Nr 2: 

Rozpoznanie Liczba osób 

Schizofrenia paranoidalna 13 

Psychoza schizofrenopodobna 2 

Zespół psychoorganiczny 4 

Organiczne zaburzenia nastroju 1 

Halucynoza organiczna 1 

RAZEM 21 
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3.2.2 Realizowane zadania.  

W stosunku do uczestników ŚDS prowadzone było postępowanie wspierająco - 

rehabilitacyjne za ich pisemną zgodą. 

Wszystkie formy proponowanych zajęć miały wspólny cel jakim jest m.in. poznanie 

siebie, innych osób, uczenie się funkcjonowania w grupie, poprawę komunikacji ze 

szczególnym naciskiem na relacje w rodzinie. 

W wyniku prowadzonego przez zespół terapeutyczny ŚDS programu wspierająco-

rehabilitacyjnego obserwuje się znaczące postępy uczestników ŚDS w zakresie 

umiejętności samoobsługowych  i zaradności życiowej a w szczególności w obszarze 

samodzielnego przygotowywania prostych posiłków, posługiwania się sprzętem 

gospodarstwa domowego, dbałości o estetyczny wygląd i higienę osobistą, regularnego 

przyjmowania leków i wizyt w PZP. 

Dzięki prowadzonej terapii zajęciowej następuje rozwój zainteresowań indywidualnych 

i zdolności uczestników, doskonalenie sprawności manualnych w nowo poznanych 

technikach. W 2009 roku zorganizowano w Przychodni wystawę prac Klubowicza. 

 Systematycznie prowadzone treningi umiejętności społecznych wyrabiają nawyki 

i orientację w planowaniu i robieniu zakupów, poznawaniu cen produktów, dbałości 

o użytkowane pomieszczenia, sprzątaniu oraz czynnościach  samoobsługowych.  

W minionym roku 4 osoby  przebywających w placówce  wymagało interwencji, 

której celem był pobyt w szpitalu psychiatrycznym pozostali dzięki wiedzy zdobytej 

w placówce potrafili samodzielnie rozpoznawać symptomy pogorszenia stanu psychicznego 

i radzenia sobie z negatywnymi objawami choroby. 

 W wyniku prowadzonego z powodzeniem projektu aktywizacji zewnętrznej 

polegającego na  aktywnym udziale podopiecznych w wyjściach organizowanych 

w godzinach pracy placówki i popołudniami  a także w weekendy zaobserwowano wzrost 

umiejętności podopiecznych w zakresie samodzielnego poruszania się w środowisku, 

poprawę komunikowania się z otoczeniem, rozwój zainteresowań oraz ogólna poprawę 

funkcjonowania społecznego. 

 Istotną cecha codziennej pracy terapeutycznej w społeczności ŚDS jest 

przekazywanie jak największej odpowiedzialności  w ręce uczestników. Oznacza to 

aktywizowanie ich w takim stopniu, aby czuli się gospodarzami placówki. W tym celu działa 

tez demokratycznie wybrany samorząd, który w istotny sposób wpływa na życie Domu. 

W społeczności naszego Domu nie ma sztywnego podziału ról terapeuta-uczestnik, poza rola 

i kompetencjami ściśle związanymi z zawodem. Zespół terapeutyczny ŚDS traktuje 

uczestników jak partnerów w realizacji wspólnego celu jakim jest poprawa funkcjonowania 

w różnych obszarach życia. Terapeuta prowadzący spisuje kontrakt z klientem dotyczący 

planu jego własnej rehabilitacji a w szczególności zobowiązuje go do udziału w wybranych 

zajęciach zgodnie z zainteresowaniami . Także czas pobytu w placówce nie jest sztywno 

określony i wynika z możliwości klienta. 

 Na zasadach poszanowania praw i indywidualności klienta oraz jego aktywizacji 

w różnych obszarach życia udało się stworzyć grupę samopomocową, która potrafi wspierać 

się wzajemnie w trudnych sytuacjach, dzielić radościami i troskami. 

 Z codziennym życiem ŚDS nierozłącznie wiążą się imprezy okolicznościowe takie 

jak organizacja świąt, zabawy Sylwestrowej, Walentynek, zabawy  Karnawałowej, obchody 

urodzin Domu, obchody  dnia Wiosny a w szczególności imienin uczestników ŚDS. Na 

obchody tych uroczystości w roku 2009 zapraszaliśmy też byłych uczestników ŚDS 

z którymi utrzymujemy regularne kontakty. 
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Tabela Nr XII - Realizowane zadania i programy w ŚDS Nr 2 w 2009 r. 

Nazwa zadania Okres 

realizacji 

Cel zajęć Liczba 

uczestników 

Osiągnięte rezultaty 

Trening 

interpersonalny 

„Jak żyć z 

ludźmi” 

Styczeń -

Maj, 

Wrzesień 

Ćwiczenia grupowe 

mające na celu 

rozwój różnych 

aspektów 

funkcjonowania 

społecznego 

10-14 osób 

Pokazanie klientom, że w społecznym funkcjonowaniu bardzo 

ważna jest empatia, poczucie własnej wartości oraz efektywna 

komunikacja. Dodatkowym walorem zajęć było zachęcanie 

uczestników do integracji z grupą oraz do indywidualnego kontaktu 

w celu pogłębienia wiedzy na temat zainteresowań, cech 

osobowości innych uczestników. Ćwiczenia miały charakter 

twórczej zabawy, okazją do wspólnego bycia ze sobą i innymi, 

wspólnego poznawania się oraz społecznej ekspozycji. 

Psychoedukacja 

„O depresji. 

O manii. 

O nawracających 

zaburzeniach 

nastroju” 

Styczeń –

Maj 

Dyskusja na temat 

podstawowych 

faktów na temat 

zaburzeń nastroju 

(depresji, manii), 

odwołująca się do 

osobistych 

doświadczeń 

klientów 

10-14 osób 

Przybliżenie podstawowej wiedzy na temat symptomów 

klinicznych zaburzeń nastroju w oparciu o klasyfikację ICD-10, 

przyczyn choroby, wczesnych sygnałów świadczących o nawrocie 

choroby. Praca została wzbogacona o analizę konkretnych 

przypadków osób chorujących na zaburzenia nastroju, grupa 

konfrontowała się z faktem, że inni ludzie także mają problemy 

z nastrojem, co daje poczucie identyfikacji z innymi ludźmi, 

poczucie, że „nie jestem sam ze swoim smutkiem”. Oprócz tego, 

przedstawione zostały sposoby leczenia zaburzeń nastroju: 

oddziaływania psychiatryczne (podkreślanie konieczności 

regularnego zażywania leków) oraz psychologiczne (podkreślanie 

wagi rozmowy z psychologiem). Ważnym aspektem zajęć było 

pokazanie klientom poprzez „scenki” sposobów radzenia sobie 

z osobą znajdującą się w stanie depresji lub manii. Podczas zajęć 

klienci mieli okazję rozwijać pamięć, ćwiczyć koncentrację, 

poszerzać zakres słownictwa. 

Dodatkowo, została przedstawiona wiedza na temat 

rozpowszechnienia samobójstw w Polsce oraz na temat sposobów 

radzenia sobie z tendencjami suicydalnymi. 

 



str. 36 
 

Psychoedukacja 

„Leki przeciw 

psychotyczne” 

Styczeń -

Luty 

Przedstawienie 

wiedzy teoretycznej 

na temat historii 

leków przeciw 

psychotycznych, 

faktów na temat ich 

działania, rodzajów 

oraz skutków 

ubocznych 

przyjmowania 

neuroleptyków. 

10-14 osób 

Klienci mieli okazje uczestniczyć w dyskusji odwołującej się do 

osobistych doświadczeń w związku z przebiegiem farmakoterapii. 

Dzięki analizie skutków ubocznych stosowania leków 

utrudniających codzienne funkcjonowanie zostały przedstawione 

sposoby radzenia sobie z objawami niepożądanymi. Dodatkowo, 

terapeuta miał możliwość oszacować motywację każdego 

z uczestników w kwestii stosowania się do zaleceń lekarskich, co 

stanowi warunek konieczny zdrowienia. Myśl przewodnia zajęć to 

koncentracja na konieczności stosowania leków. 

Trening pamięci i 

koncentracji 

Maj, 

Wrzesień -

Grudzień 

Ćwiczenia 

poświęcone 

poprawie 

funkcjonowania 

poznawczego 

klientów. 

10-14 osób 

Zostały zaprezentowane zadania o zróżnicowanym poziomie 

trudności, koncentrowały się na poprawie pamięci wzrokowej, 

słuchowej, przestrzennej, duży nacisk został położony na ćwiczenia 

pamięci świeżej. Osiągnięte cele to: nauka samodzielnego 

przezwyciężania trudności związanych z nauką i zapamiętywaniem, 

utrwalanie i poszerzanie posiadanej wiedzy prezentowanej na 

zajęciach, pobudzanie kreatywności poprzez naukę przy 

wykorzystaniu „wszystkich zmysłów”, poprawa zdolności 

wysławiania się, poprawa zdolności koncentracji, zwiększenie 

efektywności poprzez zyskanie przeświadczenia o możliwościach i 

sprawności własnej pamięci, powiększenie zasobu słów i lepsze 

jego wykorzystanie oraz wyrobienie nawyku powtarzania i 

konsekwentnego ćwiczenia. Zadawanie prac domowych stanowiło 

trening wywiązywania się z obowiązku. 

Psychoedukacja 

„Oswoić lęk” 

Wrzesień-

Grudzień 

Charakterystyka 

komponentów lęku,  

spektrum objawów 

oraz sposobów 

radzenia sobie 

z objawami 

lękowymi. 

10-14 osób 

Pokazanie klientom różnic pomiędzy lękiem a strachem, analiza 

komponentów strachu i lęku, praktyczne zastosowanie w życiu 

codziennym, a w konsekwencji, zwiększenie świadomości przeżyć 

własnych. Podstawowe założenia oddziaływań 

psychoterapeutycznych w leczeniu stanów lękowych oraz 

zasadność stosowania farmakoterapii. Zajęcia były okazją do 

poszerzania słownictwa. 
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Trening 

kulinarny 

Styczeń-

Grudzień 

Nauka 

przygotowania 

posiłków, 

nakrywania 

i wycierania stołów, 

przygotowania 

produktów do 

gotowania; 

przechowywanie 

produktów, 

dokonanie zakupów, 

zmywanie naczyń, 

dbanie o czystość 

w kuchni. 

Wszyscy 

uczestnicy 

w grupach 

3-4 osobowych 

z podejściem 

indywidualnym 

Zostały wypracowane normy systematycznego przygotowania 

posiłków na terenie placówki w ramach dyżurów codziennych 

z wykorzystaniem i rozwojem możliwości własnych uczestników, 

ich wydolności psychofizycznej. Zwiększyła się aktywizacja, 

współpraca, poprawie uległa obowiązkowość i zaradność życiowa 

w funkcjonowaniu codziennym w sferze dokonywania zakupów, 

gotowania i sprzątania. 

Trening 

porządkowy 

Styczeń-

Grudzień 

Prace porządkowe po 

całodziennym 

pobycie w placówce. 

Wszyscy 

uczestnicy w 

grupach 3-4 

osobowych 

Nauka współpracy w zespole oraz nauka samodzielnego 

wykonywania czynności porządkowych. Ponadto, wyrabianie 

nawyku utrzymywania czystości. 

 

Indywidualny 

kontakt 

psychologiczny 

Styczeń-

Grudzień 

Ocena stanu 

psychicznego, 

monitorowanie 

przebiegu choroby, 

pomoc w sytuacjach 

kryzysowych. 

8 osób 

Oddziaływania terapeutyczne skoncentrowane na udzieleniu 

wsparcia w sytuacjach kryzysowych, dybryfing, ocena stanu 

psychicznego w oparciu o pytania zawarte w kwestionariuszu oceny 

nasileniu objawów pozytywnych oraz negatywnych w schizofrenii 

Panss. 

Zajęcia plastyczne- 

witraż na lustrze. 
Styczeń 

Praca usprawniająca 

manualnie. 
2 osoby 

Brak osiągniętego celu, prace zbyt trudne do wykonania brak precyzji 

u podopiecznych. 

Zajęcia plastyczne; 

kartki na dzień 

zakochanych 

Stroje na karnawał 

kartki i stroiki 

wielkanocne 

Luty, 

Marzec   

Kwiecień 

Samodzielne 

wykonanie kartek  

,dowolna technika, 

wykorzystanie 

dostępnych 

materiałów. 

13 osób 

 

 

Każdy pracował samodzielnie wykazując się pomysłowością. 
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Rysowanie 

kredkami wosk. i 

tuszem. 

Maj -

Czerwiec 

 

Grudzień 

Poznanie nowej 

techniki, pobudzenie 

wyobraźni do 

tworzenia, 

usprawnianie 

manualne, praca nad 

poprawą dobierania 

kolorów, dobra zabawa 

w grupie. 

1 osoba 

2 osoby 

 

cała grupa 

Łatwość wykonywania pracy, dobra zabawa. 

 

 

 

 

Wyklejanie 

obrazów z 

plasteliny, wełny 

Maj - 

Lipiec 

Wypełnienie wolnego 

czasu, praca nad 

doborem kolorów, 

poznanie nowej 

techniki twórczej. 

4 osoby praca 

indywidualna 
Satysfakcja z uzyskanego efektu oraz wypełnienie wolnego czasu. 

Kartki i stroiki 

bożonarodzeniowe 

Listopad – 

grudzień. 

Samodzielne 

przygotowanie kartki , 

wybranie odpowiedniej 

techniki do swoich 

możliwości, 

samodzielne napisanie 

życzeń. 

7 osób 
Uczestnicy zajęć samodzielnie dokonywali wyboru techniki 

,uwierzyli we własne możliwości twórcze. 

Zajęcia rękodzieła 

haft krzyżykowy, 

robótki na drutach 

i szydełku 

Maj – 

listopad 

Usprawnianie 

manualne, nawlekanie 

nitki, dobieranie 

kolorów, trzymanie 

igły, szydełka i drutów 

w ręku . Wypełnienie 

czasu wolnego , miało 

cel wyciszający . 

5-6 osób prace 

indywidualne. 

Wypełnienie czasu wolnego, usprawnianie dłoni, nauczenie się szycia 

i nawlekania igły. 

Zajęcia 

świetlicowe, gry i 

Styczeń – 

grudzień 

Wypełnienie czasu 

wolnego i integracja 
5-10 osób 

Zbliżenie się uczestników do siebie, nawiązały się bliższe więzi 

koleżeńskie. 
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zabawy uczestników. 

Gimnastyka 
Październik-

Grudzień 
Usprawnienie fizyczne 15 osób Poprawa kondycji ruchowej 

Zajęcia edukacyjne 
Lipiec-

sierpień 

Dostarczenie wiedzy 

klientom o 

otaczającym świecie 

(m.in. na temat 

geografii Polski i 

świata, zabytków ) 

10-15 osób 

Wzrost wiedzy nt. geografii Polski, jej sąsiadów, stolic świata, 

klimatu, zabytków i stylów architektury 

 

Wyćwiczenie umiejętności posługiwania się mapą Polski i świata oraz 

globusem 

Trening 

antystresowy 
Marzec 

Dostarczenie 

niezbędnej wiedzy na 

temat stresu i sytuacji 

stresogennych, 

identyfikowanie 

objawów stresu i 

rozpoznawanie ich, 

umiejętne radzenie 

sobie ze stresem 

ok.15 osób  

Relaksacja z 

elementami 

ćwiczeń fizycznych 

Cały rok 

Celem zajęć było 

wyćwiczenie 

umiejętności 

relaksowania się w 

różnych warunkach i 

sytuacjach. 

ok.10-15 osób 

Nabycie umiejętności relaksowania się zarówno przy muzyce, jak i 

bez niej 

 

Wzrost wiedzy i świadomości istnienia różnych technik 

relaksacyjnych 

 

Odprężenie psychofizyczne Klientów 

Trening 

kreatywności 

Kwiecień 

 

Trening miał na celu 

pobudzenie 

kreatywności grupy. 

ok. 15-20 osób 

Wzrost kreatywności i plastyczności  

umysłowej członków grupy ŚDS 

Zapoznanie Klientów z innymi sposobami (niestandardowymi) 

rozwiązywania typowych problemów 

Trening 

budowania zespołu 

Czerwiec 

 

Celem było 

zbudowanie zgranego, 

ufającego sobie  

ok. 15-20 osób 

Grupa zapoznała się z warunkami tworzenia udanego zespołu 

(uczestnicy wspólnie wypracowali warunki funkcjonowania udanej 

grupy) 
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zespołu. Poprawa komunikacji wewnątrz grupowej 

Trening 

asertywności 

Maj 

 

Trening miał na celu 

wykształcenie 

umiejętności 

asertywnego radzenia 

sobie w trudnych 

sytuacjach zarówno 

w ŚDS, jak i poza nim. 

ok. 15-20 osób 

Dostarczenie wiedzy uczestnikom na temat postaw i zachowań osoby 

asertywnej 

 

Trening zachowań asertywnych  

 Określanie własnej „mapy asertywności” na podstawie 

kwestionariusza 

 Zapoznanie uczestników z prawami osób asertywnych 

Grupa wsparcia 

dla uczestników 

ŚDS 

Cały rok 

Grupa miała na celu 

udzielenie wsparcia 

uczestnikom ŚDS, 

udzielenie pomocy 

w rozwiązywaniu 

bieżących problemów 

grupy 

z uwzględnieniem 

wzajemnej 

samopomocy. 

ok. 15-20 osób 

Uzyskanie wsparcia przez uczestniczących w grupie Klientów 

 

Wzrost wiedzy i samoświadomości dotyczącej choroby i jej przebiegu 

oraz objawów chorobowych 

 

Wzrost pewności i sprawczości w przeciwdziałaniu powrotowi 

choroby 

Wiedza na temat rozpoznawania zwiastunów choroby 

Udzielanie Samopomocy  przez uczestników 

Psychoedukacja Cały rok 

Celem zajęć z 

„Psychoedukacji” było 

dostarczenie wiedzy 

Klientom ŚDS na 

temat funkcjonowania 

psychiki człowieka. 

ok.15-20 osób 

Klienci poznali różne terminy i pojęcia psychologiczne, filozoficzne i 

socjologiczne, które odnosili do życia codziennego 

 

Niektórzy z nich używali tych pojęć i posługiwali się nimi  

Rozmowy 

indywidualne 

psychologiczne 

Cały rok 

Rozmowy 

indywidualne miały na 

celu 

udzielenie wsparcia 

pacjentom, a także 

nawiązanie 

i podtrzymanie relacji 

terapeutycznej 

Wszyscy 

uczestnicy 

Udzielenie wsparcia pacjentom placówki 

Wzrost świadomości przeżywanych emocji i problemów własnych, 

jak i innych chorych 

 

Nawiązana została i podtrzymana relacja terapeutyczna 

z psychologiem, czego efektem był wzrost zaufania i chęć do 

kontynuowania rozmów  
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z psychologiem 

Trening 

umiejętności 

poszukiwania 

pracy 

 

Styczeń-

czerwiec 

Aktywizacja 

zawodowa osób 

zainteresowanych 

podjęciem pracy 

zarobkowej, nauka 

sporządzania CV, Listu 

Motywacyjnego, 

prowadzenia rozmowy 

kwalifikacyjnej, 

poszukiwanie pracy na 

Targach Pracy, 

w Urzędach Pracy, 

w prasie oraz 

w Internecie, spotkania 

z zatrudnionymi 

osobami 

niepełnosprawnymi 

oraz z pracodawcami 

3-6 osób 

cyklicznie 

w trybie 

grupowym 

Nastąpiła ogólna poprawa w zakresie umiejętności  poszukiwania 

pracy, sporządzania CV, Listu Motywacyjnego, prowadzenia 

rozmowy kwalifikacyjnej. Dwa razy uczestnicy odwiedzili targi 

pracy. W ramach treningu przeprowadzona została własna samoocena 

pod względem wad i zalet, co posłużyło dokonaniu oceny 

predyspozycji zawodowej. Zorganizowana została tablica 

z informacjami dotyczącymi zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 

podczas prasówek również były podawane informacje. Nawiązany 

kontakt z firma wspierającą zatrudnienie osób niepełnosprawnych 

oraz pokierowanie tam uczestnika Domu i jego zarejestrowanie nie 

przyniosło pożądanych rezultatów. Żadna z osób nie podjęła pracy. 

Zostały zlikwidowane obawy przed podjęciem zatrudnienia, 

wzbudzone zostało zainteresowanie aktywizacją zawodową, trwa 

praca nad szczegółowym poznaniem swoich możliwości oraz 

możliwości zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, a także roli pracy w 

życiu osoby niepełnosprawnej. Trwa motywacja, wzbudzanie 

zainteresowań aktywnością zawodową i doskonaleniem kwalifikacji. 

Trening 

umiejętności 

rozwiązywania 

problemów 

 

Październik-

grudzień 

Nauka rozwiązywania 

problemów metodą 5 

kroków, ćwiczenia 

14-20 osób, 

cyklicznie, jeden 

raz w tygodniu, w 

formie grupowej 

Uczestnicy zapoznali się z metodą 5 kroków, w trakcie ćwiczeń 

nabyli umiejętności praktycznego stosowania schematu 

rozwiązywania problemów, nauczyli się określać problem, cel 

przeszkodę oraz posługiwać się sposobem znalezienia najlepszego 

rozwiązania problemu, stosując ocenianie go pod względem plusów i 

minusów. Nastąpiła poprawa w umiejętnościach wyodrębnienia 

problemu jako takiego z sytuacji trudnej, co usprawniło tok myślenia, 

aktywność przewidywania,  oceniania i rozważania, a także lepszej 

koncentracji i pewności siebie u osób niepełnosprawnych. 

Biblioterapia 

 

Styczeń-

grudzień 

Planowe 

oddziaływanie sztuką, 

opartej na słowie 

7-15 osób 

cyklicznie 

Nastąpiło zainteresowanie książką, słowem czytanym i mówionym, 

usprawnieniu uległy umiejętności zabierania głosu, wypowiadania się 

na forum grupy, utrwaliły się wartości, jakie dają mądrość i piękno 

literatury. 
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Zajęcia edukacyjne 

 

Styczeń 

grudzień 

Zapoznanie 

uczestników Domu z 

ciekawostkami ze 

świata zwierząt, 

cywilizacji, przyrody 

oraz dziedzin nauki w 

oparciu o literaturę 

„Niezwykłe miejsca, 

niezwykłe krainy”, 

„Jak to jest” oraz in. 

12-20 osób 

cyklicznie 

Zajęcia edukacyjne wzbudziły duże zainteresowanie, pogłębiły 

ogólną wiedzę podopiecznych o świecie, a także służyły 

przypomnieniu wiedzy nabytej z różnych dziedzin nauki. 

Prasówki 

 

Styczeń-

grudzień 

Dostarczanie prasy, 

nauka wyszukiwania 

informacji, nauka 

przekazywania 

informacji poprzez 

zapis na tablicy, 

samodzielne 

opracowywanie 

artykułów; nauka 

wypowiadania się na 

forum, wzbogacanie 

wiedzy ogólnej 

o społeczeństwie 

5-13 

Osób 

cyklicznie 

Zajęcia były prowadzone w miarę systematycznie, wzbudziły 

zainteresowanie światem polityki, kultury, sportu; umocniło się 

poczucie obywatelskie, wzbogacił się światopogląd, wzrósł potencjał 

intelektualny, wciąż jest nabywana wiedza o społeczeństwie i wiedza 

ogólna. 

Ergoterapia 

Wykonywanie 

czynności 

porządkowych, 

praca w  ogródku, 

szycie na maszynie 

do szycia, szycie 

ręczne, prasowanie 

 

Styczeń-

grudzień 

Poprawa 

funkcjonowania osób z 

zaburzeniami 

psychicznymi poprzez 

ich udział 

w wykonywaniu 

praktycznych 

czynności w życiu 

codziennym. 

1-10 osób 

cyklicznie 

metodą pracy 

grupowej i metodą 

pracy 

indywidualnej 

Wypracowane zostały normy wykonywania rzędu czynności 

codziennych i okresowych. Praca stała się ważnym i oczywistym 

elementem pracy terapeutycznej, podstawą terapii; w wyniku pracy 

grupowej umocniła się samopomoc  
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Prowadzenie 

Kroniki 

 

Styczeń-

grudzień 

Regularny opis 

najważniejszych 

wydarzeń 

z działalności ŚDS nr2 

, dekorowanie stron 

Kroniki. 

Monitorowanie 

istotnych faktów 

z życia Domu, zapis 

historii  Domu. 

Organizacja pracy nad 

Kroniką. 

1-3 osoby 

cyklicznie 

Kronika jest prowadzona na bieżąco, prezentowana jako wartość 

historyczna oraz promocja Domu na zewnątrz (np. na piknikach, 

spotkaniach integracyjnych); zapisy w Kronice dokonywane poprzez 

współpracę w grupie, umocniło się podejście do działania 

społecznego, usprawnieniu uległo zainteresowanie osób 

prowadzeniem Kroniki, jej twórczość literacka i artystyczna jest co 

raz bardziej doskonalona.  

Zajęcia plastyczne 

 

Styczeń-

grudzień 

Umożliwienie 

wyrażenia tych 

przeżyć, które są 

trudne do przekazania 

w słowach, tłumione, 

oraz odreagowanie 

emocji, napięć 

3-15 osób 

Cyklicznie, 

zgodnie z 

zainteresowaniami 

podopiecznych 

Nastąpiła aktywizacja poprzez wyzwolenie twórczości u osób 

utalentowanych, rozbudzone zostały zainteresowania, którym sprzyja 

możliwość wyboru wykonywania czynności, a także różnorodność 

tematów. 

Powstały nowe „dzieła” malarstwa olejnego, zachęcone zostały do 

malowania nowe osoby, u których rozwinęło się zainteresowanie 

malarstwem. Utrzymana została wystawa prac malarskich, co 

z pewnością przyczyniło się do promocji Domu. Prace plastyczne 

służyły jako prezenty, nagrody podczas licznych imprez, zarówno jak 

wewnętrznych, tak i zewnętrznych.  

Trening 

higieniczny 

 

Styczeń –

grudzień 

Poprawa efektywności 

dbania o  higienę 

osobistą i wygląd 

zewnętrzny 

2-5 osób 

codziennie 

w trybie 

indywidualnym 

Zostały wypracowane normy dbania o higienę osobistą oraz wygląd 

zewnętrzny. Panowie systematycznie golą się, nawiązana została 

współpraca z osobami, którym dbanie o higienę osobistą zawsze 

sprawia trudność.  

Zajęcia świetlicowe 

 

Styczeń-

grudzień 

Zorganizowanie czasu 

wolnego, szczególnie 

w okresie letnim (np.  

gry planszowe, 

oglądanie filmów) 

3-15 osób 

sporadycznie 
Zorganizowanie czasu wolnego 
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W 2009 roku ŚDS Nr 2 realizował następujące projekty : 

 Grupa wsparcia dla rodzin osób chorych psychicznie – projekt realizowano 

w okresie styczeń – grudzień  2009. Widząc konieczność rozwijania 

i podtrzymywania współpracy z rodzinami kontynuowaliśmy cykliczne spotkania, 

które wynikały tez z założeń programowych i dotyczyły wielopoziomowego 

wsparcia oferowanego uczestnikom w ramach realizowanego programu. 

Spotkania odbywały się raz w miesiącu i trwały ok. 2 godzin. Założeniem grupy 

wsparcia było stworzenie możliwości porozmawiania o problemach związanych 

z chorobą psychiczną bliskiej osoby oraz zdobycie wiedzy, która pomoże 

w rzetelnym i dobrym opiekowaniu się chorym, Spotkania miały charakter 

wspierający i edukacyjny. Rezultaty spotkań: zdobycie wiedzy przez uczestników 

w zakresie objawów choroby psychicznej, wspierania chorego i akceptowania go. 

Oprócz tego dowiedzieli się jak ważne jest przestrzeganie zdrowego trybu życia, 

radzenie sobie ze stresem, dbanie o siebie.  

 Warsztaty teatralne dla osób chorych psychicznie na rzecz ich integracji ze 

społeczeństwem. Projekt realizowany był przez cały 2009 rok z przerwą 

wakacyjną Bemowskie Centrum Kultury przy wsparciu zespołu terapeutycznego 

ŚDS Nr 2. Celem projektu było przeciwdziałanie społecznej izolacji osób 

z zaburzeniami psychicznymi poprzez warsztatowa pracę teatralną. W zajęciach 

brali udział uczestnicy ŚDS Nr 2, którzy należą do grupy teatralnej ZGODA ( 

8 osób ). Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu przez 2-2,5 godziny 

w godzinach pracy ŚDS – aktorzy byli więc doprowadzani na zajęcia przez 

terapeutów Domu Środowiskowego. Grupa 2-krotnie wystąpiła 

z przedstawieniem „Schizofrenia-zamknijcie okna?” (5 lutego w Artbemie 

w ramach międzynarodowego projektu GRUNTVIG oraz 18 czerwca na 

Spotkaniu ze sztuką pn. „Teatr moje życie”). Ponadto w 2009 roku odbyła się 

premiera nowego przedstawienia teatralnego „Po drugiej stronie” w dniu 12 

grudnia oraz wyjazd z nowym spektaklem do Płocka w dniu 18 grudnia i występ 

w Galerii OTO JA. Rezultaty projektu: wzmocnienie wiary we własne możliwości 

przez uczestników ŚDS należących do grupy ZGODA, wzmocnienie poczucia 

wartości, integracja grupy, wypromowanie twórczości artystycznej osób chorych 

psychicznie, aktywizacja uczestników poprzez efektywne, twórcze spędzanie 

czasu.  

 Terapeutyczna moc muzyki – Celem projektu było poszerzenie oferty 

terapeutycznej Domu, rozbudzenie zainteresowań muzyką  uczestników ŚDS. 

W ramach projektu odbyły się następujące imprezy wewnętrzne: oprawa 

muzyczna do Świąt Wielkanocnych, wyjazd do Sochaczewa z przedstawieniem 

muzycznym Cztery pory roku oraz przygotowanie Jasełek na Wigilię 2009 

w restauracji GRODZKA. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem 

uczestników ŚDS. 

 Aktywizacja szansą na samodzielność – Projekt miał na celu aktywizację 

uczestników ŚDS popołudniami oraz w soboty i niedziele, wzbogacenie oferty 

usług rehabilitacyjnych w ŚDS, podejmowanie działań zmierzających do 

życiowego usamodzielniania się uczestników, budowanie współpracy z rodzinami 

podopiecznych. W ramach projektu odbyło się ponad 20 wyjść do teatru, kina, na 

wystawy i występy artystyczne w różnych miejscach stolicy. Zawiązała się stała 

współpraca z teatrami Warszawskimi. W projekcie brali udział wszyscy 

uczestnicy ŚDS Nr 2, personel, rodziny i przyjaciele domu. 



str. 45 
 

 Poznajemy Warszawę i okolice – projekt realizowany w okresie letnim 

czerwiec-wrzesień 2009. Były to profesjonalne zwiedzania ciekawych miejsc 

z przewodnikiem (Trakt Królewski, Bajki i Legendy Warszawskie, Wilanów, 

Szlakiem Trzech religii, Twierdza MODLIN). 

 Spotkanie z przyrodą - w ramach projektu odbyły się 2 wyjazdy (Roztocze 

Lubelskie gdzie podziwialiśmy Roztoczański Park Narodowy, Bukową Górę, 

Zagrodę w Guciowie, Zwierzyniec, Krasnobród i Zamość i Tomaszów 

Mazowiecki 12 maja 2009, gdzie podziwialiśmy ruiny zamku w Rawie 

Mazowieckiej, Spałę, Tomaszów oraz Skansen rzeki Pilicy). 

 Radość bycia razem - część II – projekt realizowany od maja do grudnia 2009. 

W tym okresie odbyło się 8  wyjść integracyjnych do kina. Uczestnicy 

samodzielnie wybierali filmy ,które chcieli obejrzeć. Celem projektu była 

aktywizacja i integracja uczestników, umożliwienie im aktywnego udziału 

w życiu kulturalnym. Obejrzeliśmy następujące filmy: Tatarak, Popiełuszko-

wolność jest w nas, U Pana Boga za miedzą, Ile waży koń trojański, Operacja 

Dunaj, Miłość na wybiegu, Nigdy nie mów nigdy, Rewers.  

 2 wyjścia integracyjne do teatru BUFFO na „Wieczór Włoski” (30 kwietnia) 

i „Wieczór Latynoski” (9 listopada). 

 Zorganizowanie imprezy  „Spotkanie ze sztuką” w dniu 18 czerwca 2009 

roku pn. Teatr - moje życie w ramach obchodów Dni Osób 

Niepełnosprawnych w Dzielnicy Bemowo. Celem spotkania, które odbyło się 

w Bemowskim Centrum Kultury była integracja osób niepełnosprawnych 

z różnych Dzielnic Warszawy oraz mieszkańców Dzielnicy Bemowo. Na scenie 

Artbemu wystąpiła grupa teatralna z Podkowy Leśnej , ŚDS Grójecka, ŚDS 

Grochowska oraz grupa teatralna ZGODA.  

 Zorganizowanie wyjazdu integracyjno-turystycznego w Bieszczady pod 

hasłem „Wrażliwe dusze na górskim szlaku” część III w dniach 24-29 

sierpnia 2009. Celem projektu była integracja uczestników ŚDS, ich opiekunów 

i przyjaciół oraz edukacja i turystyka przyrodnicza. W projekcie wzięło udział 25 

osób ; uczestnicy Domu, ich rodziny, osoby korzystające z usług Domu w formie 

klubowej, terapeuci ŚDS. Zwiedziliśmy: Sanok, Komańczę, Solinę, Lesko, Duklę, 

Bubrkę, Sandomierz, odbyliśmy wyprawę na Połoninę Wetlińską. Rezultaty 

projektu: wzrost zachowań świadczących o integracji grupy, polepszenie 

komunikacji z rodzinami podopiecznych, wzrost umiejętności społecznych 

uczestników. 

 Udział w XI Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych 

w Sochaczewie – dwudniowa impreza integracyjna Domów Środowiskowych 

z województwa Mazowieckiego. 

 

3.3 Bemowski Klub Samopomocy. 

3.3.1 Wolontariat. 

3.3.1.1 Wolontariusze 

 W 2009 r. w Bemowskim Klubie Samopomocy pracowało 50 wolontariuszy. 37 osób 

pracowało w oparciu o pisemne porozumienia o świadczeniu usług wolontarystycznych, 

pozostałe w oparciu o porozumienia ustne - ze względu na charakter świadczonych przez nie 

usług, które obejmowały okazjonalne akcje a okres świadczonej przez nie pracy jednorazowo 
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był krótszy niż 30 dni (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznym 

i o wolontariacie).  

 

3.3.1.2 Rodzaj wykonywanych usług 

 

Tabela Nr XIII - Rodzaje usług świadczonych przez wolontariuszy BKS 

Rodzaj świadczenia Ilość wolontariuszy* 

Pomoc w nauce (korepetycje) 20 

Asystowanie podczas lekcji w szkole niepełnosprawnemu dziecku 4 

Pomoc samotnej matce w opiece nad dziećmi 2 

Pomoc rodzinie wielodzietnej w opiece nad dziećmi 1 

Pomoc osobom niepełnosprawnym 14 

Pomoc osobom w podeszłym wieku 3 

Pomoc w Klubie Młodzieżowym „Lol” 4 

Pomoc w SDŚ nr 1 1 

Pomoc w SDŚ nr 2 3 

Ognisko Wychowawcze TPD Bemowo 3 

Fundacja „Naszym Dzieciom” 2 

Rajd rowerowy Stowarzyszenie „Bliżej dziecka” 14 

Spotkania ze sztuką „Teatr moje życie” 8 

Turniej Bowlingowy 9 

Festyn Prozdrowotny 2 

Bemowo – seniorom „Aktywni mimo wieku” 6 

Prowadzenie Chóru przy Klubie Seniora  1 

Prowadzenie psychoterapii grupowej 1 

„Kochaj bez przemocy” warsztaty umiejętności wychowawczych 1 

Akcja promocyjna przed programem „Energiczni mimo wieku” 7 

 

*-Opisane świadczenia nie sumują się do ogólnej liczby wolontariuszy ze względu na fakt, iż 

niektórzy wolontariusze świadczą pomoc dla więcej niż jednego podopiecznego BKS – np. 

jeden wolontariusz pomagał w odrabianiu lekcji więcej niż jednej osobie lub oprócz pomocy 

w lekcjach odwiedzał także osobę w podeszłym wieku. 

 

 Jak wynika z powyższego zestawienia najczęściej świadczona pomoc to udzielanie 

korepetycji dzieciom i młodzieży z trudnościami szkolnymi. Warto podkreślić, że udzielanie 

korepetycji odnosi się w znaczącej większości przypadków do osób, których trudności 

wynikają z innych przypadłości zdrowotnych takich jak niepełnosprawność lub zaburzenia 

adaptatywne. Praca wolontariuszy nie polega więc tylko na wspieraniu nauki , ale także na 

pokonywaniu innych problemów wiążących się z przypadłościami ich podopiecznych.  

Kolejną dużą grupę korzystających z pomocy wolontariuszy BKS stanowią osoby 

niepełnosprawne. Są to osoby w różnym wieku: począwszy od dzieci, przez młodych 

dorosłych osoby dojrzałe aż po seniorów.  

Ponadto wolontariusze chętnie angażują się w pracę w klubach i świetlicach 

młodzieżowych. 

Najczęściej zgłaszane problemy dotyczą pomocy w: 

 asystowaniu dziecku niepełnoprawnemu podczas zajęć szkolnych i przedszkolnych 

 asystowaniu dziecku z zaburzeniami zachowania podczas zajęć szkolnych 

i przedszkolnych 
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 opieki i pomocy w rehabilitowaniu osób po udarach i wlewach 

 długoterminowej opiece nad osobą w podeszłym wieku z demencją lub chorobą 

Alzhaimera 

3.3.1.3 Wydarzenia z udziałem Wolontariuszy 

 W minionym roku oprócz systematycznych zajęć wolontariusze BKS wspierali swoją 

pracą szereg wydarzeń organizowanych przez bemowskie instytucje oraz organizacje 

pozarządowe. Poniżej szczegółowo opisano ich udział w kolejnych imprezach. 

1) Gala „Barwy wolontariatu” - Początek każdego roku wiąże się z rozstrzygnięciem 

konkursu „Barwy Wolontariatu”. ogłoszenie wyników odbywa się zwykle na 

uroczystej Gali. W 2009 r. gala odbyła się w Teatrze Polskim. Uczestniczyło w niej 

także dwoje wolontariuszy. 

2) „Teatr moje życie” - W ramach obchodów Dni Osób Niepełnosprawnych na 

Bemowie, ŚDS Nr 2 Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo przygotował 

wydarzenie pt: „Spotkania ze sztuką” – TEATR MOJE ŻYCIE, uczestniczyło w nim 

8 –u Wolontariuszy. Ich praca polegała na: zapraszaniu i udzielaniu informacji 

zaproszonym gościom, wspieraniu niepełnosprawnych uczestników, obsłudze 

cateringu oraz sprzątaniu po zakończeniu wydarzenia. 

3) „Energiczni mimo wieku” - Wolontariusze włączyli się te wydarzenia poprzez: 

pomoc w akcji promocyjnej polegającej na rozwieszaniu plakatów informacyjnych na 

terenie Bemowa i udział w imprezach (spotkaniu z Michałem Wysockim, dniu 

otwartym OPS, spotkaniu informacyjno – integracyjnym). W sumie wszystkie 

wydarzenia swoją pracą wparło 14 wolontariuszy. 

4) „Kochaj bez przemocy” W ramach pracy Ośrodka realizowany jest program 

warsztatów wychowawczych dla młodych matek. Podczas, gdy kobiety uczestniczą 

w zajęciach ich dzieci przebywają w Ognisku TPD pod opieką wolontariuszki. 

5) Rajd Rowerowy i piknik integracyjny - 6 czerwca 2009 r. Stowarzyszenie Rodziców 

i Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Bliżej Dziecka” zorganizowało 

kolejną edycję Rajdu Rowerowego dla swoich podopiecznych. Jak co roku 

wydarzenie to wspierali wolontariusze:  

 przygotowali i poprowadzili konkurs o ruchu drogowych dla uczestników 

rajdu 

 asekurowali trasę przejazdu jadąc na rowerach oraz samochodem 

 pomagali załadowywać oraz rozładowywać sprzęt niezbędny do 

przeprowadzenia rajdu 

 pomagali poruszać się uczestnikom rajdu 

 informowali oraz pomagali w przeprowadzeniu całego wydarzenia  

 udostępnili samochód dostawczy wraz z kierowcą, który przywoził dzieci oraz 

sprzęt na miejsce rajdu a następnie odwoził do domów po zakończeniu 

wydarzenia. 

W akcji uczestniczyło 14 wolontariuszy BKS-u.  

6) „Zdrowie na Bemowie” Piknik Prozdrowotny Co roku na Bemowie organizowany 

jest piknik, podczas którego wszystkie organizacje i instytucje z terenu Bemowa 

działające na rzecz ochrony zdrowia mają możliwość zaprezentowania swojej oferty 

mieszkańcom Dzielnicy. 12 września 2009 r. także odbył się piknik, na którym swoją 

ofertę prezentował Ośrodek. Pracowników Ośrodka w tym dniu wpierały dwie 

wolontariuszki. 

7) Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - 5 grudnia ustanowiony został na 

Międzynarodowym Dniem Wolontariusza. W 2009 r. obchody tej uroczystości 

zorganizowane zostały we współpracy u Urzędem Dzielnicy Bemowo. Połączenie sił 
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sprawiło, że uroczystość ta miała wyjątkowy przebieg a praca wszystkich 

bemowskich wolontariuszy została nagrodzona. Podczas wydarzenia zaprezentowały 

się szkolne kluby wolontariatu, wolontariusze z bemowskich organizacji 

pozarządowych. Wolontariusze BKS zaprezentowali swoje dokonania za 

pośrednictwem filmu dokumentalnego „Wolontariusze – ludzie szlachetnych serc”, 

nakręconego przez Telewizję Górczewska. Wszystkie organizacje wolontariackie 

otrzymały okolicznościowe dyplomy i statuetki wręczane przez Burmistrza Dzielnicy 

Bemowo Pana Jarosława Dąbrowskiego oraz Przewodniczącą Komisji Zdrowia i 

Polityki Społecznej Rady Dzielnicy Bemowo Panią Ewę Przychodzień. 

Rozstrzygnięto także konkurs na Bemowskiego Wolontariusza Roku 2009. Laureatką 

tego konkursu została jedna z wolontariuszek BKS. W spotkaniu oprócz 

wolontariuszy i zaproszonych gości wzięli udział także niektórzy podopieczni BKS. 

Wydarzenie to swoim koncertem uświetniła Patrycja Markowska, która zaśpiewała 

specjalnie dla bemowskich wolontariuszy. Ten kameralny koncert spowodował 

wielkie emocje wśród uczestników.  

8) Wigilia Wolontariuszy - 21 grudnia 2009 r. w BKS odbyło się wigilijne spotkanie 

wolontariuszy w którym uczestniczyło 25 wolontariuszy. Spotkanie trwało do 

późnych godzin wieczornych i zakończyło się wspólnym śpiewaniem kolęd. 

3.3.1.4 Działania na rzecz promocji wolontariatu 

 Ulotki i plakaty - Podobnie jak w latach ubiegłych także w 2009 r. 

przeprowadzona została kampania informacyjna dotycząca możliwości zostania 

wolontariuszem lub skorzystania z usług wolontarystycznych w BKS. Rozwieszono 100 

plakatów na Warszawskich uczelniach wyższych w domach studenckich. Rozdano także 

200 ulotek informacyjnych.  

 Festyny i imprezy okolicznościowe - Do promowania wolontariatu 

wykorzystywane są wszelkie okazje związane z kontaktem z mieszkańcami dzielnicy. 

Podczas wszystkich wydarzeń z udziałem naszych wolontariuszy rozdawane są ulotki na 

temat wolontariatu i realizowanych programów wolontariackich, wystawiany jest także 

baner informacyjno-reklamowy. Ponad to wszyscy wolontariusze ubrani są zawsze 

w firmowe koszulki z napisem „wolontariusz” i logo ośrodka.  

 Spotkania w Centrum Wolontariatu - W ubiegłym roku w ramach 

współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu uczestniczono w spotkaniach  

koordynatorów wolontariatu w OPS-ach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

 

 

Zgłoszono kandydaturę Wolontariuszki BKS do Ogólnopolskiego Konkursu „Barwy 

Wolontariatu”. O opisanie dokonań wolontariuszki poproszono samych podopiecznych oraz 

osoby najbliżej z nim współpracujące. Z niecierpliwością oczekujemy rozstrzygnięcia 

konkursu. 

Program Seniorzy – Seniorom Przez cały 2009 r. kontynuowano program Seniorzy – 

Seniorom. Projekt ten adresowany jest do mieszkańców Dzielnicy Bemowo, którzy znajdują 

się w wieku poprodukcyjnym. W ramach tego programu pracuje 5 wolontariuszy. Znacznie 

więcej osób deklaruje potrzebę skorzystania z pomocy. jednak przeważnie są to przypadki 

bardzo ciężkich chorób wymagających specjalistycznej opieki wykraczające poza założenia 

tego programu. 

Niezależnie od powyżej opisanych działań, w 2009 r. kontynuowano stałą, cykliczną 

współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania przez BKS 

wolontariuszy działających na rzecz tych organizacji Zawarto porozumienia o współpracy z: 



str. 49 
 

1) Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Ulicy „Przywrócić Dzieciństwo” im. Kazimierza 

Lisieckiego Dziadka, 

2) Fundacją „Naszym Dzieciom”, 

3) Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Odział Bemowo. 

3.3.2 Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

 

W okresie sprawozdawczym kontynuowano politykę nieodpłatnego udostępniania 

pomieszczeń BKS lokalnym organizacjom pozarządowym realizujących nieodpłatne 

działania na rzecz mieszkańców Dzielnicy Bemowo z zakresu działalności pożytku 

publicznego.  

W przypadku stałej, długoterminowej współpracy następowało to w drodze zawarcia 

pisemnych porozumień o współpracy, w myśl których:  

- Ośrodek  udostępniał nieodpłatnie pomieszczenia BKS, udostępniał urządzenia 

biurowe w zakresie niezbędnym do realizacji podstawowych działań statutowych 

(nieodpłatnych) organizacji, udostępniał adres do przyjmowania korespondencji oraz 

wspomagał działalność na rzecz promocji organizacji i upowszechniania jej oferty wśród 

mieszkańców Dzielnicy Bemowo.  

- Organizacje pozarządowe zapewniały specjalistów posiadających kwalifikacje 

i doświadczenie odpowiednie do wykonywania merytorycznych programów realizowanych 

przez organizacje na rzecz społeczności lokalnej, zobowiązywały się do nieprowadzenia na 

terenie BKS działalności o charakterze gospodarczym, politycznym i religijnym, korzystania 

z pomieszczeń BKS zgodnie z przyjętymi zasadami (między innymi utrzymanie mienia 

Ośrodka w niepogorszonym stanie, zachowanie abstynencji od alkoholu i środków 

psychoaktywnych przez pracowników i podopiecznych organizacji na terenie BKS, 

przestrzeganie zakazu agresji słownej i fizycznej). 

 

Zawarto następujące stałe porozumienia o współpracy dotyczące powyżej 

określonych spraw: 

1) z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Ulicy „Przywrócić Dzieciństwo” im. Kazimierza 

Lisieckiego Dziadka w/s prowadzenie Klubu Młodzieżowego na terenie BKS  

Klub prowadzony był w dni powszednie - od poniedziałku do piątku w godzinach 

popołudniowych. 

 

2) ze Stowarzyszeniem „Sojusznicy Dzieci” w/s prowadzenia „Telefonu Zaufania Pierwsza 

Pomoc w Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie” oraz realizacji innych zadań statutowych 

Stowarzyszenia na terenie BKS. 

Telefon zaufania prowadzony był w środy i w piątki.  

W innych zadań statutowych Stowarzyszenie prowadziło cyklicznie dyżurów prawnych dla 

ofiar przemocy domowej. Dyżury  prowadzone były w piątki (przeciętnie 2 razy w miesiącu). 

 

3) ze Stowarzyszeniem Profilaktyki Depresji ISKRA w/s prowadzenie „Telefonu Zaufania 

dla Osób Doświadczających Depresji” oraz realizacji innych zadań statutowych 

Stowarzyszenia na terenie BKS. 

Telefon zaufania prowadzony był w piątki. 

 

4) ze Stowarzyszeniem Centrum Informacji Społecznej CIS prowadzącym 

ogólnowarszawskie Biuro Porad Obywatelskich przy ul. Gałczyńskiego 3 (na terenie 

Dzielnicy Śródmieście) w/s prowadzenia lokalnego, dzielnicowego Punktu Porad 

Obywatelskich. 
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W specjaliści Stowarzyszenia CIS nieodpłatnie udzielają mieszkańcom Dzielnicy 

Bemowo porad z zakresu spraw mieszkaniowych, rodzinnych, spadkowych, ubezpieczeń 

społecznych i zdrowotnych, świadczeń finansowych (rodzinnych, dla bezrobotnych, 

z pomocy społecznej, ZUS), prawa pracy, postępowania w urzędach. Punkt prowadzony był 

we wtorki.  

 

 Ponadto, w 2009 r. na mocy porozumienia z OPS kontynuowana była na terenie BKS 

działalność „Klubu Integracji Społecznej Środowiska Trzeźwościowego”. Spotkania 

Klubu odbywały się  w soboty i w niedziele. 

 

 W ramach współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi - upowszechniania 

wiedzy o aktualnych możliwościach pozyskiwania środków na działalność przez lokalne 

organizacje pozarządowe oraz możliwości uzyskania wsparcia (poradnictwa fachowego 

z zakresu różnych dziedzin) przez te organizacje zorganizowano w kwietniu spotkanie 

z przedstawicielami Centrum Doradczego Eurodotacje prowadzonego przez Towarzystwo 

Amicus ze środków m.st. Warszawy we współpracy Urzędem Komitetu Integracji 

Europejskiej. Tematyka spotkania, zakończonego indywidualnymi konsultacjami były 

fundusze europejskie dla organizacji pozarządowych na realizację projektów dotyczących 

integracji społecznej (Strategia Lizbońska, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienie –

Narodowa Strategia Spójności; Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Mazowieckiego; Fundusz dla Organizacji Pozarządowych; 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich; Program „Uczenie się przez całe życie”) 

Była to ostatnia akcja przeprowadzona dla organizacji pozarządowych z inicjatywy 

BKS. W związku z ukonstytuowaniem się dnia 21 maja 2009 roku Dzielnicowej Komisji 

Dialogu Społecznego grupującej organizacje pozarządowe działające na terenie Dzielnicy, 

ustalono iż zgodnie z istotą Programu współpracy m.st. Warszawy z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie BKS winien aktywnie 

angażować się w działania DKDS i zgłaszać swoje inicjatywy za pośrednictwem DKDS. 

W związku z powyższym pracownik BKS został delegowany do składu DKDS, 

w której posiedzeniach aktywnie uczestniczył zapewniając między innymi protokołowanie 

posiedzeń. Natomiast od strony merytorycznej, z inicjatywy BKS Prezydium DKDS przyjęło 

do realizacji szczegółową ankietę dla organizacji pozarządowych sporządzoną w BKS, 

mającą na celu przeprowadzenie screeningu aktualnej sytuacji i potrzeb NGO’s.  

 

W ramach bieżącej współpracy z poszczególnymi organizacjami pozarządowymi – na 

prośbę lub wniosek organizacji prowadzono poniżej opisane działania.  

Kontynuowano działania mające na celu ułatwienie współpracy pomiędzy 

organizacjami pozarządowymi oraz rozpropagowanie różnych inicjatyw mogących 

przyczynić się do zaspokajania różnorakich potrzeb mieszkańców Dzielnicy.  

W miarę zgłaszanych potrzeb udzielano też indywidualnych konsultacji 

przedstawicielom organizacji pozarządowych dotyczących kwestii prawnych, 

organizacyjnych, możliwości pozyskania informacji.  

Kontynuowano także działalność punktu kontaktowego w BKS, w przedstawiciele 

organizacji pozarządowych i mieszkańcy mogli swobodnie i nieodpłatnie pozostawiać własne 

materiały promocyjne i zapoznawać się z pozostawianymi przez inne organizacje 

materiałami jak również materiałami informacyjnymi udostępnianymi przez BKS.. 
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4 Eurokoordynacja. 

 

Od lipca 2009 r. obowiązki związane z eurokoordynacją działań OPS określone 

w Zarządzeniu Prezydenta miasta stołecznego Warszawy Nr 2568/2009 z dnia 27 stycznia 

2009 roku w sprawie tworzenia stanowisk eurokoordynatorów w Urzędzie m.st. Warszawy, 

Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy, jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy, osobach 

prawnych m.st. Warszawy, służbach, inspekcjach i strażach m.st. Warszawy zajmujących się 

przygotowaniem i realizacją projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych 

powierzone zostały nowo powołanemu Eurokordynatorowi- pracownikowi BKS.  

 Zadania związane z realizowanymi i przygotowywanymi projektami ujęte zostały 

w odrębnym sprawozdaniu, sporządzonym i wysłanym do Biura Funduszy Europejskich 

Urzędu m.st. Warszawy zgodnie z obowiązującą procedurą określoną Zarządzeniami 

Nr 2192/2008 i 2568/2009 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy. 

 W ramach realizacji pozostałych obowiązków określonych Zarządzeniem 

Nr 2568/2009 eurokoordynator na bieżąco przekazywał zainteresowanym osobom 

i komórkom w ramach OPS informacje o trwających i planowanych zmianach dokumentów 

i konsultacjach, naborach, komunikatach etc.  

 Eurokoordynator przeprowadził również dla pracowników Działów Pomocy 

Środowiskowej i Pomocy Specjalistycznej serię szkoleń oraz spotkań podczas których 

omówiono prezentacje poświęcone tematyce europejskiej (mini słowniczek; system NUTS; 

zasady i cele polityki spójności ze szczególnym uwzględnieniem konwergencji; polityki 

horyzontalne; fundusze dostępne na poziomie Unijnym i Krajowym – zarys systemów 

instytucjonalnych; Perspektywa Finansowa 2007-13; Budżet Ogólny WE; Fundusze 

Strukturalne i Fundusz Spójności; Programy Operacyjne na bazie NSRO/NSS ze 

szczególnym uwzględnieniem Priorytetu VII PO Kapitał Ludzki). 

4.1 Działania w ramach EFS. 

 

Działania, w których Ośrodek występował jako partner przy realizacji projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (oraz ze środków UE 

pochodzących z innych źródeł np. Programu LLP) zostały ujęte przy opisach poszczególnych 

rodzajów świadczeń.  

 

Niezależnie od ww. działan, OPS samodzielnie realizował Projekt „Aktywna Integracja 

Drogą do Zatrudnienia”. Projekt realizowany był w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1, 

Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Zgodnie z przyjętym planem na rok 2009 działania w ramach projektu przebiegały 

dwuetapowo.  

W pierwszej, zawodowej części projektu uczestniczyło 15 osób (10 kobiet 

i 5 mężczyzn), wyłonionych spośród 28 uczestników, którzy ukończyli pierwszą edycję 

projektu w roku 2008. W celu podniesienia kompetencji zawodowych w/w osób oraz 

umożliwienia im zwiększenia szansy powrotu na rynek pracy zorganizowane zostały 

indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, dopasowane do indywidualnego profilu 

zawodowego uczestnika szkolenia zawodowe, szkolenie BHP, badania lekarskie wstępne 

oraz 3-miesięczne staże, wieńczące etap aktywizacji zawodowej. 

Wśród szkoleń cieszących się zainteresowaniem uczestników Projektu należy 

wymienić następujące: „Archiwista zakładowy”, „Kosmetyczka”, „Bukieciarz - florysta”, 

„Grafik komputerowy”, „Konserwator instalacji elektrycznych i gazowych”, „Projektant 

ogrodów”, „Fryzjer”, „Pilot wycieczek”, oraz „Przewóz taksówką”. 
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Szkolenia ukończyło 13 z 15 osób (1 osoba  przed zakończeniem szkolenia podjęła 

zatrudnienie, jedna zrezygnowała z udziału w projekcie ze względów zdrowotnych). 

Po wykonaniu badań lekarskich wstępnych oraz przeprowadzonym szkoleniu 

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy uczestnicy projektu „Aktywna Integracja Drogą Do 

Zatrudnienia” przystąpili do odbywania 3-miesięcznych stażu w wybranych przez siebie 

firmach i instytucjach, które zgłosiły chęć udziału w projekcie.  Wśród współpracujących 

z Ośrodkiem przedsiębiorców należy wymienić: „Ele Taxi”, „Krimarg Prosystem”, „WSI 

Warszawska”, „Galerię Fryzur Experiment”, „CAP Electric”, „Uniwersytet Warszawski – 

Ogród Botaniczny” oraz „C&A Polska Sp. z o.o.”. 7 uczestników ukończyło ten etap 

projektu. W stosunku do pozostałej grupy uczestników podjęte zostały inne działania, 

zmierzające do poprawy sytuacji życiowej. Część spośród w/w, w wyniku postawionej 

diagnozy lekarskiej, podjęła długookresowe leczenie, które w chwili obecnej uniemożliwiło 

kontynuację rozwoju kompetencji zawodowych  

 Obserwacje i analizy poczynione podczas pracy z opisaną powyżej grupą 

uczestników projektu „Aktywna Integracja Drogą Do Zatrudnienia” przyczyniły się do 

poprawy jakości oraz efektywności pracy z kolejnymi uczestnikami przystępującymi do 

niego we wrześniu 2009 r.   

W ramach 2 etapu projektu wyłoniono grupę 10 osób, 3 mężczyzn i 7 kobiet, w wieku 

aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej oraz pozostających bez 

zatrudnienia.  

Wśród zrealizowanych dla tej grupy form wsparcia wymienić należy pracę socjalną, 

warsztaty psychologiczne oraz doradztwo zawodowe, w łącznym wymiarze 218 godzin na 

osobę. Dodatkowo zorganizowano szkolenia, których celem było zwiększenie kluczowych 

kompetencji oraz nabycie nowych umiejętności prze uczestników projektu - „Kurs obsługi 

komputera” oraz „Kurs aktywnego poszukiwania pracy i tworzenia dokumentów 

aplikacyjnych”. 

Dzięki takim formom pomocy uczestnicy projektu otrzymali narzędzia umożliwiające 

poprawę funkcjonowania w środowisku społecznym i zawodowym. W wyniku zmian 

osobistych predyspozycji, wzrostu zdolności motywacyjnych oraz umiejętności praktycznych 

zyskali oni na atrakcyjności na współczesnym rynku pracy. 
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