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1 Charakterystyka dzielnicy Bemowo 
 

Dzielnica Bemowo położona jest w zachodniej części Warszawy. Graniczy od północy z 
dzielnicami Bielany i Żoliborz, od wschodu z dzielnicą Wola, od zachody z powiatem zachodnim 
warszawskim a od południa z dzielnicami Włochy i Ursus. Zajmuje obszar 2,5 tys. hektarów i wg 
Miejskiego Systemu Informacji, Bemowo dzieli się na rejony: Lotnisko, Fort Radiowo, 
Boernerowo, Bemowo Lotnisko, Fort Bema, Groty, Górce, Chrzanów, Jelonki Północne, Jelonki 
Południowe. Do niedawna była dzielnicą -„sypialnią warszawy”, obecnie jest jedną z najbardziej 
dynamicznie rozwijających się dzielnic stolicy. Duże 
obszary zieleni w tym bliskość Kampinoskiego Parku 
Narodowego, czyste powietrze i brak zakładów 
przemysłowych, czyni z dzielnicy, centrum rozwoju 
turystyki, sportu i rekreacji. Walory te powodują duże 
zainteresowanie osiedlaniem się w dzielnicy. 
Bemowo charakteryzuje się zróżnicowaniem 
społecznym ze względu na poziom wykształcenia 
oraz status ekonomiczny mieszkańców. Na Bemowie 
spotykamy sporą różnorodność zabudowy, pomiędzy 
typowo PRL-owskimi blokami umieszczone są 
przedwojenne osiedla oraz miasta-ogrody a także 
osiedla o charakterze jednorodzinnym.  

Według danych Urzędu Statystycznego w 
Warszawie na koniec 2010r. na Bemowie 
zamieszkiwało 114 899 osób w tym 52.3% stanowiły 
kobiety. Przyrost naturalny w dzielnicy /na 
1000mieszkańców/ wyniósł 8,13. Najliczniejszą 
grupę mieszkańców stanowiły osoby w wieku 30-39 
lat.  
Tabela 1 Mieszkańcy dzielnicy Bemowo wg danych na dzień 31.12.2010r.*  

Grupa 
wieku 

0-9 10-19 20-29  30-39  40-49  50-59  60-69  
70 i 

więcej  
Razem 

Mężczyzna 5963 4152 9018 12120 5253 8060 6701 3544 54 811 

Kobieta 5531 4102 9014 12094 5571 11064 7811 4901 60 088 

Razem 11 494 8 254 18 032 24 214 10 824 19 124 14 512 8 445 114 899 

*/ wg danych Urzędu Statystycznego w Warszawie/ 

Na przestrzeni ostatnich lat odnotowywany jest systematyczny wzrost liczby 
mieszkańców Bemowa. W różnych grupach wiekowych dynamika tych zmian jest nieznaczna, 
chociaż wart odnotowania jest wzrost w grupie wiekowej 0-9 lat jak również w grupie 60-69 lat 
oraz 70 i powyżej. Oznacza to potrzebę zwrócenia uwagi na zwiększenia zasobów oraz środków 
niezbędnych do zaspokojenia potrzeb tych dwóch grup społecznych. Grupa osób w wieku 
produkcyjnym powyżej  18 roku życia, to najliczniejsza część mieszkańców dzielnicy, stanowiąca 
ponad 60% w stosunku do wszystkich mieszkańców. W grupie tej występują osoby nie tylko 
czynne zawodowo, ale również osoby kontynuujący naukę, osoby niepełnosprawne, osoby 
pobierające zasiłki przedemerytalne, jak również osoby bezrobotne. Jednak problem bezrobocia 
w dzielnicy Bemowo występuje w mniejszym zakresie niż w pozostałej części stolicy. Według 
danych Urzędu Pracy m.st. Warszawy na koniec 2010r. zarejestrowanych było 2 288 
bezrobotnych mieszkańców Bemowa, w tym 50,8% stanowiły kobiety. W grupie osób 
bezrobotnych 37% stanowili ludzie młodzi w wieku 25-34 lata. Niepokojącym zjawiskiem jest 
także duży wzrost liczby osób długotrwale bezrobotnych, czyli pozostających bez pracy od roku 
do dwóch lat, które stanowiły na koniec 2010r.- 30,5% wszystkich zarejestrowanych. 
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2 Zadania i struktura Ośrodka 
 
2.1 Zadania Ośrodka 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy jest jednostką 
organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawy działającą na terenie dzielnicy Bemowo powołaną 
w celu realizacji zadań pomocy społecznej. Zakres działania Ośrodka został szczegółowo 
określony w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/918/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 
kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy (z 
późn. zm.). 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity 
Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie 
trudnym sytuacjom życiowym osób i rodzin, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując 
własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Dlatego też pomoc społeczna ma za zadanie 
podejmować działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich 
integracji ze środowiskiem. Przy czym, osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są 
obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.  

 
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności przy wystąpieniu, co 

najmniej jednego z powodów wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej t.j.: 
1. ubóstwa; 
2. sieroctwa; 
3. bezdomności; 
4. bezrobocia; 
5. niepełnosprawności; 
6. długotrwałej lub ciężkiej choroby; 
7. przemocy w rodzinie; 
8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 
9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 
10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
11. domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 
12. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe 

placówki opiekuńczo-wychowawcze; 
13. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; 
14. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 
15. alkoholizmu lub narkomanii; 
16. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 
17. klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 
Świadczenia pomocy społecznej udzielane były na wniosek osoby zainteresowanej, jej 
przedstawiciela ustawowego, innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej 
przedstawiciela ustawowego oraz z urzędu. Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej 
następowało w formie decyzji administracyjnej. Wyjątek stanowiły m.in. świadczenia w postaci 
interwencji kryzysowej, pracy socjalnej oraz poradnictwa. Wydawanie decyzji o przyznaniu lub 
odmowie przyznania świadczenia z pomocy społecznej wymagało, zgodnie z przepisami ustawy 
o pomocy społecznej, każdorazowo przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. 
Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzał pracownik socjalny w miejscu zamieszkania 
osoby lub rodziny w celu ustalenia sytuacji materialnej, rodzinnej, zdrowotnej.  
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W roku 2011 mieszkańcy Bemowa mogli skorzystać z różnorodnych form pomocy m.in.: 

materialnej, rzeczowej, usługowej i poradnictwa. Szczegółowo, zakres udzielonej pomocy został 
omówiony w dalszej części sprawozdania. 

 
Do podstawowych zadań Ośrodka należało w szczególności: organizowanie pomocy 

społecznej na terenie dzielnicy Bemowo, w tym rozeznanie potrzeb mieszkańców i tworzenie 
diagnozy problemów społecznych na obszarze dzielnicy; udział w tworzeniu gminnego systemu 
profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną; sporządzanie sprawozdawczości; prowadzenie 
pracy socjalnej; udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom 
tego pozbawionym; przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, okresowych, celowych i 
zasiłków specjalnych celowych; przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie 
wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego; dożywianie dzieci; organizowanie i 
świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych; organizowanie i świadczenie 
specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi; sprawianie pogrzebów; opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone 
w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 
prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia oraz kierowanie do nich osób 
wymagających opieki; pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po 
zwolnieniu z zakładu karnego; współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie 
upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy; upowszechnianie 
informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach; udzielanie mieszkańcom 
dzielnicy Bemowo informacji o przysługujących im uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej; 
organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin  
naturalnych i zastępczych; organizowanie wsparcie dla rodzin zastępczych; przygotowanie 
dokumentacji osób kierowanych do domu pomocy społecznej; przyznawanie i wypłacanie 
zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania 
cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy; przyznawanie i wypłacanie zasiłków 
celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy 
uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ustalanie sytuacji 
życiowej, finansowej i zdrowotnej osób ubiegających się o prawo do świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz wydawanie decyzji uprawniających do 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; ustalanie sytuacji 
życiowej, finansowej i zdrowotnej kombatantów ubiegających się o świadczenia ze środków 
budżetowych znajdujących się w dyspozycji Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych i wydawanie w tych sprawach opinii, przygotowanie i realizacja projektów 
dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W realizacji ww. zadań Ośrodek współdziałał z organami administracji rządowej, 
samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi oraz innymi 
podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej. 

Ponadto kierunki działania Ośrodka określają warszawskie programy dotyczące 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, aktywizacji zawodowej, wsparcia ludzi w starszym 
wieku i niepełnosprawnych, profilaktyki uzależnień, HIV i AIDS oraz przemocy w rodzinie. 
 

2.2 Struktura organizacyjna Ośrodka 
 

Organizację pracy Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zgodnie z którym w 2011r. w celu realizacji zadań 
funkcjonowały wymienione poniżej komórki organizacyjne, z siedzibą przy ul. Powstańców 
Śląskich 9: 

1. Dział Pomocy Środowiskowej; 
2. Dział Pomocy Środowiskowej i Usług; / od 1.07.2011r./ 
3. Dział Świadczeń; 
4. Dział Pomocy Specjalistycznej; 
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5. Dział Finansowo – Księgowy; 
6. Dział Administracyjny; 
7. Samodzielne stanowisko Radcy Prawnego; 
8. Samodzielne stanowisko Eurokoordynatora; 
9. ośrodki wsparcia ulokowane poza siedzibą Ośrodka: 

a. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych (OWiRON) przy ul. 
Rozłogi 10, 

b. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. 
Wrocławskiej 19. 

 

2.3 Kadra Ośrodka 
 
W 2011 roku w Ośrodku zatrudnionych było 86 osób na 81,75 etatach.  
 
Tabela 2 Struktura zatrudnienia w Ośrodku na dzień 31.12.2011r. 

Wyszczególnienie 
Liczba 
osób 

Liczba 
etatów 

Ośrodek Pomocy Społecznej -ogółem 86 81,75 

dyrektor, zastępca dyrektora  2 2 

kierownik działu  8 8 

pracownicy socjalni - ogółem 28 27,90 

w tym: 

starszy specjalista pracy socjalnej 4 4 

specjalista pracy socjalnej 6 6 

starszy pracownik socjalny 7 6,90 

pracownik socjalny 11 11 

radca prawny  1 1 

pozostali pracownicy  20 20 

Ośrodki Wsparcia 

Środowiskowy Dom Samopomocy 4 2,5 

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

23 22,10 

/Źródło: Opracowanie własne OPS/ 

 
Ponadto dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Ośrodka zawarto 7 umów zleceń: 
 
Tabela 3 Umowy zlecenia zawarte  w Ośrodku w 2011r. 

Komórka organizacyjna Zakres (rodzaj usługi) Ilość umów 

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
konsultacje ortopedyczne 
konsultacje psychiatryczne 
pomoc psychologiczna 

1 
1 
1 

Środowiskowy Dom Samopomocy muzykoterapia 1 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

informatyczne 
prawnicze 
bhp i p.poż. 

1 
1 
1 

/Źródło: Opracowanie własne OPS/ 
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Stan zatrudnienia pracowników socjalnych w Ośrodku w stosunku do 2010r. zmienił się /wzrósł 
o 2 etaty/ lecz nadal nie osiągnął określonego w art.110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej 
standardu zatrudnienia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności w gminie w 
stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tyś. mieszkańców. 
 
Struktura wykształcenia 

 
Pracownicy Ośrodka posiadający wykształcenie wyższe stanowią 61% kadry, w tym 1 osoba 
posiada ukończone studia doktoranckie a 12 osób studia podyplomowe. Poniższa tabela 
prezentuje strukturę wykształcenia pracowników Ośrodka. 
 
Tabela 4 Struktura wykształcenia pracowników Ośrodka w 2011r. 

Wykształcenie Liczba osób 

Doktorat 1 

Podyplomowe 12 

Wyższe /magisterskie/ 42 

Wyższe /licencjat/ 11 

Pomaturalne 15 

Średnie 12 

Zasadnicze zawodowe 4 

Podstawowe 2 

Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny 5 

/Źródło: Opracowanie własne OPS/ 

 
Doskonalenie zawodowe 

 
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i dokształcanie się w formach szkolnych w 2011r. 
realizowały 4 osoby, w tym: 
   Studia podyplomowe - 3 osoby ukończyły, w tym 1 os. kontynuuje, 
 „Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnień” - 1 os. kontynuuje. 
 
W 2011r. Ośrodek uczestniczył w Projekcie „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” 
realizowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i skorzystał z szeregu bezpłatnych 
szkoleń doskonalących warsztat pracy. Pracownicy skorzystali ogółem z 76,  zarówno odpłatnych 
jak i bezpłatnych, różnorodnych tematycznie form doskonalenia zawodowego t.j: szkolenia 
wykłady, warsztaty, konferencje, seminaria, treningi itp. Można podzielić je na: 

 dotyczące zagadnień z zakresu pomocy społecznej związane m.in. z przemocą w rodzinie, 
uzależnieniami, specjalistyczną pomocą dla rodzin, pracą z osobami starymi, pracą z 
osobami chorymi psychicznie, osobami niepełnosprawnymi, dziećmi autystycznymi, 
bezdomnymi i bezrobotnymi itp. ; 

 dotyczące zmian przepisów prawa m.in. z zakresu zamówień publicznych, prawa pracy, 
postępowania administracyjnego, finansów publicznych, pomocy społecznej itp.; 

 dotyczące realizacji projektów unijnych w zakresie zarządzania projektami, wydatków 
kwalifikowanych, zamówień publicznych itp.  

 
Staże, praktyki i inne 

 
W ramach umów zawartych z Urzędami Pracy, Ośrodek przyjął na staż zawodowy w zawodzie 
pracownika socjalnego- 2 osoby do Działu Pomocy Środowiskowej. 
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W ramach współpracy z warszawskimi uczelniami (Porozumienia o współpracy) Ośrodek 
zorganizował w roku 2011 praktyki dla 36 osób.  
 w Dziale Pomocy Specjalistycznej praktyki zawodowe odbyło indywidualne 10 studentów 

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i 1 osoba z Wyższej 
Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie,  

 w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych praktyki zawodowe odbyło 
indywidualnie 4 studentów z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1 
osoba z Kolegium Pracowników Służb Społecznych Warszawie oraz 20 słuchaczy z Zespołu 
Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie, 

 
Ponadto w 2011 roku w działalność Ośrodka zaangażowane było 6 osób skierowanych przez 
Kuratora zawodowego w celu wykonania kary ograniczenia wolności polegającej na 
nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne. Prace były wykonywane w Ośrodku 
Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -3 osoby i Środowiskowym Domu 
Samopomocy 3 osoby. Czas trwania prac był uzależniony od zasądzonej przez Sąd kary, 
przedział od 8 miesięcy do 1 roku w stosunku 20/ 30 godzin miesięcznie. 
 

2.4 Zamówienia publiczne w 2011r. 
 

W 2011 roku w Ośrodku przeprowadzono i zakończono podpisaniem umowy 
następujące zamówienia publiczne. przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2010r. nr113, poz.759 ze zm./. Poniższa tabela 
przedstawia informację o przeprowadzonych zamówieniach.  
 

Tabela 5 Zamówienia publiczne  zrealizowane w 2011r. 

Lp. 
Przedmiot zamówienia Tryb  

zamówienia 

1. 
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 
pielęgnacyjnych w domach podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta. 

Przetarg 
nieograniczony 

2. 
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi w domach klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Bemowo m.st. Warszawy 7 dni w tygodniu, w tym niedziele i święta. 

 
Przetarg 

nieograniczony 

3. 
Świadczenie usług w zakresie ochrony obiektu, mienia oraz osób Ośrodka 
Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 

 
Zapytanie o cenę 

4. 
Przygotowywanie i wydawanie zestawów obiadowych klientom Ośrodka 
Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 

 
Przetarg 

nieograniczony 

/Źródło: Opracowanie własne OPS/ 
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3 Plan i wykonanie budżetu 
 
W roku 2011  Ośrodek dysponował budżetem w wysokości   9 362 370,00  
w tym: 

 na realizację zadań własnych     9 036 830,00 
środki Dzielnicy      7 938 094,00 
środki MUW na dofinansowanie zadań własnych  1 098 736,00 

 na realizację zadań zleconych - środki MUW      325 540,00 
 
 
W ramach planu finansowego wykonano wydatki na kwotę   9 227 006,39 
 w tym: 

 na realizację zadań własnych      8 908 711,89 
środki Dzielnicy      7 806 233,69 
środki MUW na dofinansowanie zadań własnych  1 102 478,20 

 na realizację zadań zleconych – środki MUW      318 294,50 
 
 
Wykonanie planu finansowego na rok 2011r. stanowi  98,55%  planu. 
 
 
 
 
 

 
 
Wykres 1 Struktura źródeł finansowania zadań Ośrodka w 2011r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Środki z budżetu 

Wojewody

15,27%

Środki z EFS

3,48%

Środki z budżetu 

Dzielnicy

81,25%
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Tabela 6 Wykonanie planu wydatków w 2011r.  

 
Dział 

 
Rozdz. 

 
Zakres rzeczowy 

 
Plan 

 
Wydatki 
ogółem 

W tym: 

zadania 
własne 

zadania 
zlecone 

851 85195 Pozostała działalność 5 580 5 580,00 0 5 580,00 

852 85203 Ośrodki wsparcia 1 591 831 1 561 992,09 1 304 265,49 257 726,60 

852 85205 
Zadania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 

25 260 25 252,62 25 252,62 0 

852 85213 

Składki na ubezpieczenia 
zdrowotne za osoby 
pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy 
społecznej 

41 720 41 654,71 41 654,71 0 

852 85214 
Zasiłki i pomoc w naturze 
składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 
1 535 800 1 525 724,62 1 525 724,62 0 

852 85216 Zasiłki stałe 510 860 509 068,06 509 068,06 0 

852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 486 669 4 418 954,60 4 418 954,60 0 

852 85228 
Usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

639 600 625 627,62 570 639,72 54 987,90 

852 85295 
Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania 
185 500 177 187,81 177 187,81 0 

853 85395 Pozostała działalność 339 550 335 964,26 335 964,26 0 

Ogółem 9 362 370 9 227 006,39 8 908 711,89 318 294,50 

85195-Pozostała 

działalność

0,06%

85203-Ośrodki 

wsparcia

16,93%

85205-

Przeciwdziałanie 

przemocy 

0,27%

85213-Składki na 

ubezp.zdrow.

0,45%

85214-Zasiłki  i 

pomoc w naturze  

oraz skaładki społ.

16,54%

85216-Zasiłki stałe

5,52% 85219-Ośrodki 

pomocy społ.

47,89%

85228-Usługi 

opiekuńcze i 

specjalistyczne

6,78%

85295-Pozostała 

działalnośc , w tym   

dozywianie

1,92%
85395- Pozostała 

działalność-EFS

3,64%

 

Wykres 2 Wykonanie planu wydatków w 2011r. 
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4 Świadczenia pomocy społecznej 
 

W 2011r. wsparciem ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w formie świadczeń pomocy 
społecznej ( w tym w formie pracy socjalnej) objęte zostały osoby i rodziny pozostające w 1 238 
gospodarstwach domowych o łącznej liczbie 2 593 osób tj. ok. 2,23% mieszkańców dzielnicy. 
Przy czym 1 146 klientów objęto wszystkimi formami pomocy, przyznając decyzja 
administracyjną stosowne świadczenia a wyłącznie pracą socjalną objęto 369 klientów. 
 
Tabela 7 Liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną w 2011r. 

Wyszczególnienie 
Liczba osób, 

którym przyznano 
świadczenie 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 

rodzinach 

Świadczenie przyznane w ramach zadań zleconych i zadań 
własnych 

1146 869 1779 

w tym: 
świadczenia pieniężne 

714 703 1450 

świadczenia niepieniężne 554 425 1019 

Świadczenie przyznane w ramach zadań zleconych 23 23 39 

Świadczenie przyznane w ramach  zadań własnych  1135 861 1763 

Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej x 1238 2593 

w tym:  
wyłącznie w postaci pracy socjalnej 

x 369 814 

/Źródło: wg Sprawozdania MPiPS-03/ 

 
W 2011r. w sprawach dotyczących świadczeń z pomocy społecznej wydano 5 416 decyzji 

administracyjnych i 30 decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. W ogólnej liczbie środowisk objętych pomocą 1 146 
świadczeniobiorców uzyskało pomoc finansową, usługową i rzeczową.  
Liczba nowych środowisk w roku 2011 wyniosła 349 czyli około 28% z ogólnej liczby 
środowisk korzystających z pomocy.  
 

Zgodnie z postanowieniem art. 99 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej 
/tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm./ w 2011r. dokonano 12 wystąpień do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych o zwrot świadczeń pomocy społecznej w formie zasiłków stałych i 
okresowych przyznanych i wypłaconych w okresie oczekiwania na rentę lub emeryturę.  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonał zwrotu świadczeń w 4 przypadkach, kiedy 
świadczeniobiorca uzyskał własne świadczenie rentowe lub emerytalne. Zgodnie z art. 101 
ustawy o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej, który przyznał świadczenie 
mieszkańcowi innej gminy ma prawo do ubiegania się o zwrot wydatków poniesionych na ten 
cel. W 2011r sporządzono 33 wnioski o refundację świadczeń za 16 osób, jak również 
zrealizowano 5 wniosków przekazanych przez inne Ośrodki Pomocy Społecznej o refundację za5 
osób. 

W roku 2011 klienci Ośrodka złożyli 17 odwołań do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego od decyzji z zakresu pomocy społecznej, co stanowi 0,3% wszystkich 
rozstrzygnięć wydanych przez Ośrodek.  
 
Tabela 8 Odwołania od decyzji administracyjnych w 2011r. 

Rodzaj rozstrzygnięcia  Liczba rozstrzygnięć 

Decyzje rozpatrzone we własnym zakresie /art.132 kpa/ 2 

Decyzje Ośrodka utrzymane w mocy 8 

Decyzje w części lub całości uchylone i przekazane do ponownego rozpatrzenia 5 

Sprawy w toku 2 

/Źródło: Opracowanie własne OPS/ 
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4.1 Charakterystyka i struktura świadczeniobiorców 
 

Poniżej przedstawiono charakterystykę i strukturę świadczeniobiorców świadczeń 
pomocy społecznej w 2011r.  
 
Tabela 9 Struktura wieku świadczeniobiorców w 2011r. 

Wiek Liczba osób % osób  

do 18 lat 320 27,92 

18-60  lat 537 46,86 

61-70 lat 144 12,57 

powyżej 71 lat 145 12,65 

/Źródło: Opracowanie własne OPS/ 

 
Powyższa tabela przedstawia strukturę wieku świadczeniobiorców. Z przeprowadzonych analiz 
porównawczych z lat ubiegłych, wynika, iż procentowy udział poszczególnych kategorii 
świadczeniobiorców z uwzględnieniem ich wieku od kilku lat pozostaje na podobnym poziomie, 
ulegając niewielkim wahaniom w poszczególnych latach. 
 
Tabela 10 Struktura rodzin objętych pomocą społeczną. 

Gospodarstwa domowe Ilość gospodarstw 
% do ogólnej liczby 

korzystających 

Gospodarstwa 1-osobowe  579 46,77 

Gospodarstwa 2-osobowe 256 20,68 

Gospodarstwa 3-osobowe 207 16,72 

Gospodarstwa 4-osobowe  124 10,02 

Gospodarstwa 5-osobowe 54 4,36 

Gospodarstwa 6-osobowe i więcej 18 1,45 

/Źródło: wg Sprawozdania MPiPS-03/ 

 
Zdecydowanie największą grupę świadczeniobiorców stanowią w dalszym ciągu osoby 
prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, udział większych gospodarstw domowych, 
liczących 4 i więcej osób wynosi ok. 16% wszystkich objętych pomocą. 
 
Tabela 11 Typy rodzin objętych pomocą społeczną w 2011r. 

Wyszczególnienie Liczba rodzin ogółem Liczba osób w rodzinach 

Rodziny ogółem 1238 2593 

 
 

o liczbie osób 

1 579 579 

2 256 512 

3 207 621 

4 124 496 

5 54 270 

6 i więcej 18 115 

Rodziny z dziećmi ogółem 482 1620 

 
 

o liczbie dzieci 

1 215 526 

2 168 597 

3 78 366 

4 18 108 

5 2 15 
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6 i więcej 1 8 

Rodziny niepełne ogółem 216 594 

 
o liczbie dzieci 

1 108 233 

2 86 260 

3 20 88 

4 i więcej 2 13 

Rodziny emerytów i rencistów ogółem 439 738 

 
o liczbie osób 

1 264 264 

2 90 180 

3 54 162 

4 i więcej 31 132 

/Źródło: wg Sprawozdania MPiPS-03/ 

 
Wśród obejmowanych pomocą środowisk w roku 2011 ok. 40% stanowiły rodziny z 

dziećmi, ok. 35% środowiska emerytów i rencistów, natomiast rodziny niepełne stanowiły około 
17% korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  

 
W większości spośród 1 238 rodzin objętych w roku 2011 świadczeniami pomocy 

społecznej w formie zasiłków, pomocy rzeczowej i usługowej oraz pracy socjalnej mieliśmy do 
czynienia, podobnie jak w latach ubiegłych, z wystąpieniem jednocześnie wielu, złożonych 
problemów. Dla potrzeb statystycznych spośród wielu problemów naszych klientów wybierany 
jest jeden, główny wiodący problem, najważniejszy do rozwiązania. W czasie długofalowej pracy 
z rodziną daje się zauważyć, że postrzeganie problemów rodziny ulega zmianie z uwagi np.: na 
rozwiązanie danego problemu, pojawienie się nowego problemu. Dlatego na 1 238 rodzin, które 
skorzystały z pomocy społecznej przyznawanej w różnych formach, przypadają 2 453 
podstawowe powody korzystania z pomocy /czyli średnio każda rodzina skorzystała z pomocy 
w sytuacji co najmniej dwóch różnych „podstawowych” powodów/.Warto mieć na uwadze, że 
wskazanie problemu „podstawowego” może być trudne a przy pierwszym kontakcie z rodziną 
nawet niemożliwe, wobec trudności i wielu problemów z jakimi borykają się klienci. W praktyce 
w przypadku świadczeń pomocy społecznej zawsze mamy do czynienia z ubóstwem w rodzinie i 
innymi współistniejącymi okolicznościami i problemami. 
 
Tabela 12 Powody przyznawania pomocy  w 2011r. 

Powody trudnej sytuacji życiowej klientów Liczba rodzin 
Liczba osób 
w rodzinach 

Ubóstwo 280 508 

Sieroctwo 4 16 

Bezdomność 32 39 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 86 388 

w tym:                                                               wielodzietność 56 285 

Bezrobocie 278 725 

Niepełnosprawność 447 815 

Długotrwała lub ciężka choroba 513 924 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego 

277 850 

w tym:                                                              rodziny niepełne 216 594 

                                                                          rodziny wielodzietne 30 168 

Przemoc w rodzinie 57 147 

Alkoholizm 109 194 

Narkomania 11 19 
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Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 17 34 

Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej 
placówki opiekuńczo-wychowawcze 

1 2 

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

3 8 

Zdarzenie losowe 5 10 

Sytuacja kryzysowa 35 106 

/Źródło: wg Sprawozdania MPiPS-03/ 

 
Zatem wśród najistotniejszych powodów korzystania z pomocy społecznej w 2011r. 
dominującym powodem  była: 

 Długotrwała lub ciężka choroba-     23,81% 
 Niepełnosprawność -      20,74% 
 Ubóstwo-        12,99% 
 Bezrobocie -       12,90% 
 Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  

i prowadzeniu gospodarstwa domowego    12,85% 
 
 
 
 

 
 
 
Wykres 3 Powody korzystania z pomocy w 2011r. 

 
 
W roku 2011 znacznie zwiększyła się ilość w osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby w stosunku do wszystkich 
korzystających. Są to zazwyczaj osoby, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, 
zdolności do pracy a w zaświadczeniu lekarskim lekarz kwalifikuje te osoby jako przewlekle 
chore. Z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby w części osoby te korzystają z pomocy 
usługowej organizowanej przez Ośrodek. 
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Analizując powody korzystania ze świadczeń pomocy społecznej zauważamy 
wzrastającą tendencję korzystania z pomocy kobiet z tytułu ochrony macierzyństwa a także 
rodzin wielodzietnych, co zapewne jest spowodowane stale rosnącymi kosztami utrzymania 
szczególnie tam, gdzie pracuje jedna osoba w rodzinie albo jest to rodzina liczna z uwagi na 
potomstwo. Wzrosła ilość środowisk korzystających z materialnych i rzeczowych świadczeń 
pomocy społecznej z powodu przemocy w rodzinie. Wydaje się, że zmiany te można tłumaczyć 
zwiększoną świadomością społeczeństwa, zmianą postaw społecznych do zjawiska przemocy w 
związku z wieloma kampaniami społecznymi o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim oraz edukacją 
na temat przemocy oraz lepszą rozpoznawalnością tego zagadnienia i udzielania pomocy /nie 
tylko materialnej ale szeroko rozumianej pracy socjalnej ukierunkowanej na zmianę postaw w 
stosunku do problemu przez pracowników socjalnych/. 
 
 
 

4.2 Rodzaje udzielanych świadczeń 
 
W ramach realizowanych zadań finansowych poniższa tabela przestawia strukturę świadczeń 
udzielonych w roku 2011.  
 
Tabela 13 Rodzaje i ilość udzielonych świadczeń z pomocy społecznej w 2011r. 

Rodzaje świadczeń Liczba osób Liczba świadczeń 

Zasiłki stałe  157 1 504 

Zasiłki okresowe – ogółem 74 270 

w tym przyznane z powodu: bezrobocia 51 158 

długotrwałej choroby 6 8 

niepełnosprawności 11 69 

możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień 
do świadczeń ZUS 

10 24 

inne 4 11 

Posiłki   

w tym:   posiłki dla dzieci  320 37 792 

posiłki dla dorosłych 71 11 805 

Usługi opiekuńcze: 154 52 061 

               w tym: specjalistyczne  64 12 217 

Zasiłki celowe i pomoc w naturze – ogółem 728 5 255 

w tym: zasiłki celowe specjalne     97 259 

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków w wyników zdarzenia losowego 2 7 

Sprawienie pogrzebu 6 6 

/Źródło: wg Sprawozdania MPiPS-03/ 

 

4.3 Pomoc materialna 
 
Katalog świadczeń finansowych pomocy społecznej przedstawia się następująco: 
 
Zasiłki stałe, zadanie własne o charakterze obligatoryjnym. Świadczenie jest przeznaczone dla 
osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli ich 
dochód /i dochód na osobę w rodzinie/ nie przekracza kryterium dochodowego określonego w 
ustawie o pomocy społecznej, kryterium to dla osoby samotnej wynosi 477 zł, dla osoby w 
rodzinie 351 zł. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 444 zł. i nie ma charakteru 
uznaniowego, jest ściśle uzależniona od posiadanego dochodu.  
Przyznano zasiłki stałe 157 osobom, łącznie wypłacono 1 504 świadczenia na kwotę 517 571zł. 
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Tabela 14 Zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie zdrowotne przyznane w 2011r. 

Rodzaj świadczenia 

Liczba osób, 
którym  

Przyznano 
 decyzją 

świadczenie 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób w 

rodzinach 

Średnia  
kwota  

zasiłku  

Zasiłki stałe-ogółem 157 1504 517571 154 191 344,13 

w tym dla os.samotnie gosp. 138 1302 481191 138  369,58 

w tym dla os. w rodzinie 22 202 36380 19 56 180,10 

Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne 

143 1355 42353 - - - 

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

 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne to świadczenie przyznawane osobom z prawem do 
zasiłku stałego, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia.  
Formą pomocy objęto 143 osoby, łącznie przyznano 1 355 świadczeń na kwotę 42 353zł. 
 
Zasiłki okresowe to zadanie własne, dofinansowane ze środków budżetu państwa. Świadczenie 
przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, w 
szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość 
utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia 
społecznego.  
Zasiłki okresowe przyznano 74 osobom, wypłacono 270 świadczeń na kwotę 96 369, przeciętny 
zasiłek okresowy wyniósł 349zł.  
 
Tabela 15 Zasiłki okresowe udzielone w 2011r. 

Rodzaj świadczenia 

Liczba osób, 
którym 

przyznano 
decyzją 

świadczenie 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń w 

zł. 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

Średnia 
kwota 

zasiłku 

Zasiłki okresowe 74 270 96 369 73 141 349 

w tym: 
środki własne 38 209 x x x 

dotacja 58 160 x x x 

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

 
Zasiłki celowe to zadanie własne o charakterze obowiązkowym. Świadczenie przeznaczone jest 
na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, przede wszystkim na zakup żywności, zakup 
leków, zakup odzieży i obuwia, opłatę czynszu, opłatę kosztów energii i gazu, zakup niezbędnych 
artykułów użytku domowego, dofinansowanie wypoczynku.  
Przyznano zasiłki celowe 728 osobom, łącznie wypłacono 5 255 świadczeń na kwotę 
1 109 273zł, w tym pomocy w formie zasiłku celowego specjalnego udzielono 97 osobom w 
ilości 259 świadczeń na kwotę 59 670 zł.  
 
Tabela 16 Zasiłki celowe udzielone w 2011r. 

Rodzaj 
świadczenia 

Liczba osób, 
którym 

przyznano 
decyzją 

świadczenie 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w 

rodzinach 

Średnia 
kwota  

zasiłku  

Zasiłki celowe 728 5 255 1 109 273 651 1 392 1 709 

w tym; 
Zasiłki celowe 
specjalne 

97 259 59 670 96 191 622 

/Źródło: wg Sprawozdania MPiPS-03. Dane nie uwzględniają świadczeń refundowanych / 
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Tabela 17 Zestawienie wartości świadczeń celowych oraz ich przeznaczenie. 

Cel przyznania pomocy 
Liczba osób, którym 
udzielono pomocy 

Kwota 
świadczeń 

/w zł/ 

Średnia kwota 
zasiłku na 
osobę /zł/ 

leki i leczenie 270 127 000 470 

zakup środków czystości 254 34 840 137 

zakup środków higieny 50 7 160 143 

zakup żywności 420 270 136 643 

opłata czynszu 150 120 000 800 

opłata energii 200 83 280 416 

opłata za gaz 49 16 720 341 

zakup  przedmiotów użytku domowego 63 34 800 552 

remont mieszkania 14 7 000 500 

zakup opału 24 29 750 1240 

zakup odzieży 240 60 000 250 

zakup obuwia 275 56 000 204 

zakup bielizny osobistej 70 8 000 114 

zakup bielizny pościelowej 58 11 200 193 

zakup okularów korekcyjnych 20 6 749 338 

zakup sprzętu rehabilitacyjnego 3 1 430 477 

opłata turnusu  rehabilitacyjnego. 30 34 150 1138 

opłata kolonii i opłata zimowiska 57 65 970 1157 

zakup wyposażenia szkolnego 126 44 360 352 

zakup biletów ZTM 36 7 400 206 

dot. zdarzenia losowego 2 6 180 3090 

inne cele 70 37712 539 

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

 
 
Wykres 4 Przeznaczenie zasiłków celowych w 2011r. 
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Jak wynika z powyższego zestawienia największa grupa przyznanych zasiłków celowych 
była przeznaczona na zakup żywności na kwotę 270 136zł., drugą co do wielkości grupą 
wydatków celowych była pomoc na leczenie i zakup leków na kwotę 127 000zł oraz zasiłki na 
utrzymanie mieszkania tj. na opłatę czynszu, opłatę energii i gazu – przyznano na te cele kwotę 
220 000zł. 

4.4 Pomoc pozamaterialna 
 
 
Uzupełnieniem pomocy finansowej była pomoc realizowana w formie  rzeczowej. 
 
Zapewnienie posiłku, to zadanie własne o charakterze obowiązkowym. Pomoc w tej formie 
przysługuje osobom, które własnym staraniem nie są w stanie go sobie zapewnić. W okresie 
2011r. udzielono następujących świadczeń: 

 dwudaniowy obiad dla dzieci, młodzieży w placówkach szkolnych i przedszkolnych. 
Pomoc przyznano dla 320 dzieci, łączna ilość przyznanych świadczeń wyniosła 37 792 
na kwotę 214 614zł, 

 dwudaniowego obiadu dla dorosłych, starszych, niepełnosprawnych, bezrobotnych. 
Łącznie przyznano pomoc dla 71 osób w formie 11 993 świadczeń na kwotę 155 909zł. 

 
Tabela 18 Posiłki udzielone w 2011r. 

 
Rodzaj świadczenia 

Liczba osób, 
którym przyznano 

decyzja 
świadczenie 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

/w zł/ 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób w 
rodzinach 

Posiłki – ogółem 391 49 785 370 523 264 804 

w tym: dla  dzieci 320 37 792 214 614 197 731 

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

 
W 2011r średni koszt jednego posiłku dla osób dorosłych wynosił 13 zł, natomiast dla dzieci 
5,68 zł. Średni koszt jednego posiłku ogółem wynosił 7,44 zł. 
Posiłki dla dorosłych były realizowane przez wykonawcę wyłonionego w trybie zamówienia 
publicznego natomiast posiłki dla dzieci były realizowane stołówkach prowadzonych w: 

 18 szkołach podstawowych, 
 14 gimnazjach, 
 3 szkołach ponadgimnazjalnych, 
 22 przedszkolach.  

W 2011r część pomocy ( uwzględnionej w wyżej zamieszczonej tabeli ) realizowana była w 
ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” W ramach programu 
udzielana jest pomoc w formie posiłku dla osób, których dochód nie przekracza 150% kryterium 
dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Ogólny koszt realizacji tego 
programu wyniósł 153 360 zł, programem zostało objętych 148 osób. Na realizacje zadania 
Ośrodek otrzymał dotacje w wysokości 69 200 zł, środki własne stanowiły kwotę 84 160 zł. 
 
Talony uprawniające do zakupu artykułów spożywczych i higienicznych przyznano 191 
osobom, łączna ilość przyznanych świadczeń wyniosła 84 000. Talony wydawane przez Ośrodek 
upoważniają do zakupu artykułów spożywczych oraz podstawowych artykułów czystościowych 
i higienicznych w sklepie Tesco /wykonawca wyłoniony w drodze postępowania 
przetargowego/. W miesiącu listopadzie i grudniu z okazji świąt bożonarodzeniowych w 
talonach towarowych przyznano pomoc świąteczną dla 253 osób na kwotę 80 000 zł. 
 
Sprawienie pogrzebu należy do zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Dotyczy osób, 
które nie posiadają rodziny, która mogłaby dokonać pochówku zmarłego. 
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Tabela 19 Pogrzeby sprawione w 2011r. 

Rodzaj 
świadczenia 

Liczba osób, 
którym  
sprawiono 
pogrzeb 

Liczba 
świadczeń 

Kwota 
świadczeń 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

Średni 
koszt 
pogrzebu 

Sprawienie 
pogrzebu 
ogółem 

6 6 21 078 6 8 3 513 

w tym 
bezdomnym 

2 2 6 770 2 2 3 385 

/Źródło: Opracowanie własne OPS/ 

 
W roku 2011usługę pogrzebową na rzecz Ośrodka w zakresie pochówku zmarłych świadczyło 
Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Warszawa ul. Redutowa 25 wraz z 
Zarządem Cmentarzy Komunalnych Warszawa ul. Powązkowska 43/45 w zakresie 
udostępniania miejsca grzebalnego na cmentarzu.  
 
Świadczenia opieki zdrowotnej. Ośrodek w okresie 2011r. prowadził postępowania w 
sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych na podstawie art. 2, art. 7 art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /t.j. Dz. U. z 2008r, Nr 164, poz. 1027 
z późń.zm./ 

Postępowanie to cechuje szczególnie duży stopień  trudności, często wymagają podjęcia 
działań w krótkim terminie, wnioski złożone zawierają niepełne informacje. Znaczna część 
postępowań dotyczy osób bezdomnych i w sytuacji tych osób zazwyczaj są duże trudności z 
przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego rodzinnego, będącego podstawą potwierdzenia 
prawa do świadczenia, a także z ustaleniem faktycznej sytuacji tych osób: życiowej, zawodowej, 
dochodowej, rodzinnej, majątkowej z okresu ostatniego miesiąca przed złożeniem wniosku.  
 

W 2011r. prowadzono 30 postępowań w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wydano:  

 20 decyzji przyznających  potwierdzenie prawa do świadczeń,  
 5 decyzji odmawiających, 
 3 decyzje o umorzeniu postępowania, 
 1 decyzje o wygaśnięciu wcześniej wydanej decyzji, 
 1 postanowienie  o zawieszeniu postępowania. 

 

4.5 Praca socjalna.  
 
W ramach indywidualnej pracy socjalnej z klientem pracownicy socjalni podejmowali działania 
w zakresie: 
 Praca socjalna na rzecz uzyskania niezbędnych środków materialnych, która była 

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

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

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

 
Kontrakty socjalne. W celu rozwinięcia i wzmocnienia aktywności i samodzielności osób i 
rodzin oraz poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, pracownicy socjalni 
świadczą pracę socjalną wykorzystując ustawowe narzędzie jakim jest kontrakt socjalny. W 
ramach prowadzonej pracy socjalnej z rodziną i klientem pracownicy socjalni w 2011r. zawarli 
53 kontrakty socjalne ukierunkowane na wzmocnienie potencjału i aktywności klienta w celu 
rozwiązania problemów, poprawy trudnej sytuacji i usamodzielnienia klienta.  
 
Wywiady środowiskowe i inne działania. Głównym narzędziem pracy pracownika socjalnego 
jest wywiad środowiskowy. Pracownicy socjalni oprócz wywiadów środowiskowych w celu 
udzielenia pomocy przeprowadzają także, wywiady na potrzeby innych placówek pomocowych i 
instytucji w celu oceny sytuacji osoby lub rodziny oraz wykonują szereg różnych prac i działań w 
ramach swoich zadań i obowiązków. W roku 2011 pracownicy socjalni podejmowali i wykonali 
działania w zakresie, który prezentuje poniższa tabela. 
 
Tabela 20 Działania pracowników socjalnych w ramach pracy socjalnej w 2011r. 

Rodzaj podejmowanych działań Ilość 

Wywiady środowiskowe i informacyjne na potrzeby innych jednostek pomocy społecznej, w tym : 429 

dot. udzielenia pomocy na kontynuowanie nauki 21 

dot. udzielenia pomocy na usamodzielnienie wychowanka 5 

dot. ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 15 

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

60 

Kompletowanie dokumentów dla osób chorych na SM do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Dąbku 5 

Kompletowanie dokumentacji dla osób ubiegających się o miejsca w domach pomocy społecznej 10 

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

401 

dot. ustalenia sytuacji małoletnich  40 

dot. predyspozycji osób i rodzin do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 7 

dot. przemocy z Ogólnopolskiego Pogotowia Niebieska Linia 11 

Informacje i opinie na wniosek Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

67 

Wydawanie opinii w sprawach dotyczących świadczeń pieniężnych udzielanych przez Kierownika 
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie ustawy o kombatantach 
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 

9 

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

28 

Wydawanie zaświadczeń 100 

/Źródło: Opracowanie własne OPS/ 

 
Interwencje w sprawach bezdomnych. W dniu 6 stycznia 2009r. Zarząd Dzielnicy Bemowo 
m.st. Warszawy podjął uchwałę nr 216/09 w sprawie prowadzenia w okresie zimowym na 
terenie dzielnicy Bemowo kontroli miejsc, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. 
Ustanowiono, że w celu udzielenia pomocy osobom potrzebującym, zagrożonym zamarznięciem 
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kontrole miejsc, gdzie mogą przebywać bezdomni będą prowadzone przez pracowników 
Ośrodka Pomocy Społecznej z okresie szczególnego występowania i nasilenia minusowych 
temperatur powietrza. Zespół Interweniujący wspólnie z pracownikami Straży Miejskiej w 
2011r. przeprowadził 10 interwencji wyjazdowych do 29 miejsc przebywania bezdomnych. W 
czasie realizacji tego zadania udzielono pomocy rzeczowej, materialnej i w formie pracy 
socjalnej 57 osobom bezdomnym. 
 
Dodatkowe działania . Pracownicy socjalni jako przedstawiciele Ośrodka, podejmowali też 
inne działania z obszaru pracy socjalnej t.j.: 

 przeprowadzili 69 Interwencje w środowisku lokalnym, reagując na różnorodne 
zgłoszenia napływające od mieszkańców, instytucji i z własnej inicjatywy, 

 uczestniczyli w 18 razy w charakterze świadków w Sądzie w sprawach klientów w tym 
dotyczących rodziny i opieki nad dzieckiem, 

 powołali i koordynowali spotkania 28 Zespołów Problemowych z przedstawicielami 
innych instytucji w sprawach klientów w celu omówienia działań wspierających dla osób 
i rodzin korzystających z pomocy Ośrodka a zagrożonych złożonymi problemami i 
dysfunkcjami, 

 Spotkanie wigilijne dla najuboższych podopiecznych Ośrodka. W dniu 19 grudnia 2011r. 
Dział Pomocy Środowiskowej zorganizował spotkanie wigilijne dla 100 osób – 
podopiecznych Ośrodka, w tym uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. 
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. 

 

4.6 Usługi opiekuńcze  
 

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych-
pielęgnacyjnych może być przyznana osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub 
innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze lub 
specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy 
innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą 
takiej pomocy zapewnić. 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 
opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie 
kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do 
szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone 
przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.  

Ośrodek, przyznając usługi opiekuńcze w roku 2011, ustalał ich zakres i wymiar, okres i 
miejsce świadczenia, odpłatność oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania, na podstawie Uchwały Rady m. st. Warszawy 
/z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
których realizację reguluje rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej/. 

Cena za faktycznie przepracowaną godzinę usług opiekuńczych w roku 2011 została 
ustalona w trybie przeprowadzonego postępowania przetargowego i wynosiła odpowiednio: 

 11,10zł za jedną godzinę usług opiekuńczych ,  
 12,00zł za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych-pielęgnacyjnych,  
 20,90zł za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

 z zaburzeniami psychicznymi, 
 24,00zł za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych readaptacyjnych dla osób 

z choroba Alzheimera. 
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W 2011 r. Ośrodek zapewniał:  

a) w ramach zadań własnych:  
 usługi opiekuńcze,  
 specjalistyczne usługi opiekuńcze - pielęgnacyjne oraz  
 specjalistyczne usługi opiekuńcze readaptacyjne 

b) w ramach zadań zleconych  
 specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

 
Usługami opiekuńczymi, specjalistycznymi usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami 
readaptacyjnymi objęto łącznie 154 osoby w tym: 

 z usług opiekuńczych skorzystało       139 osób, 
 ze specjalistycznych usług opiekuńczych – pielęgnacyjnych skorzystało     59 osób, 
 ze specjalistycznych usług opiekuńczych readaptacyjnych skorzystało       6 osób. 

 
Łącznie zrealizowano 5 2061 godzin usług, w tym : 

 usług opiekuńczych w liczbie       39 844 godziny, 
 specjalistycznych usług opiekuńczych w liczbie    11 817 godzin, 
 specjalistycznych usług opiekuńczych readaptacyjnych          400 godzin, 

 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywano łącznie u 
23 osób i zrealizowano 2 631 godzin usług. 
 
Tabela 21Zestawienie usług świadczonych w 2011r. 

Rodzaj świadczenia 
Cena za 

godz. 
usługi/zł/ 

Liczba osób, 
którym przyznano 

usługi 

Liczba 
godzin 

Kwota 
świadczeń 

Liczba 
osób w 

rodzinach 

Usługi opiekuńcze 11.10 139 39 844 442268,40 106 

Usługi specjal. pielęgnacyjne 12,00 59 11 817 141804,00 88 

Usługi specjal. readaptacyjne 24,00 6 400 9600,00 14 

Usługi specjal psychiatryczne 20,90 23 2 631 54987,90 39 

/Źródło: Opracowanie własne OPS. 

 
Opracowano i wprowadzono też nowy druk sprawowania kontroli usług w środowisku, w 

którym uwzględniono ocenę pod kątem: realizacji wymiaru godzin sprawowanych usług, 

poprawności zakresu wykonywanych czynności, a także terminowości wnoszenia odpłatności. 

Szczególny nacisk położono na konieczność kontroli w 2012r. pod względem rzetelności 

wykonywanych zadań przez realizatorów usług. 
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5 Pomoc specjalistyczna 
 

Ośrodek poza pomocą materialną, usługową i w naturze świadczy szeroko rozumianą 
specjalistyczną pomoc niematerialną, skierowaną w szczególności do osób i rodzin 
przeżywających różne trudności życiowe, kryzysy, niewydolnym, bezrobotnym, osobom i 
rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym. 

Celem strategicznym świadczonej pomocy specjalistycznej jest zmniejszanie deficytów 
osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej, wzmacnianie i rozwijanie ich umiejętności 
społecznych, w celu umożliwienia przezwyciężenia napotykanych trudności, usamodzielnienia 
się, realizacji ról społecznych a także podniesienia jakości życia. Formy pracy realizowane przez 
specjalistów to: wsparcie indywidualne, poradnictwo, konsultacje indywidualne, 
interwencje, grupy edukacyjo-wspierające, grupy rozwoju osobistego i kompetencji 
społecznych, jak również animowanie działań i współpraca ze środowiskiem lokalnym i 
innymi partnerami. 

W roku 2011 ww. działaniami w objęto 426 środowisk, w tym 218 środowisk 
korzystających wyłącznie ze wsparcia specjalistycznego a 208 środowisk objętych również 
pomocą materialną. Spośród ogólnej liczby klientów 252 to środowiska nowe. 
Formami specjalistycznego wsparcia była praca socjalna specjalistów w toku indywidualnym, 
poradnictwo specjalistyczne, zespoły interdyscyplinarne, zajęcia grupowe, a także  tworzenie i 
realizacja projektów. Zrealizowano 25 projektów socjalnych (w tym 2 sfinansowane Urząd 
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy) 
 

5.1 Pomoc dla osób bezrobotnych 
 

W 2011r. pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy była realizowana według 
przyjętego programu na lata 2011-2013 „Aktywizacja osób bezrobotnych w Ośrodku Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Bemowo pn. - Podejmując wyzwania – skracasz drogę do sukcesu”  -To 
oferta Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo dla osób bezrobotnych i poszukujących 
pracy, mająca na celu pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy, niwelowanie skutków 
bezrobocia. Główne obszary pracy z osobami bezrobotnymi to w szczególności: określenie 
sytuacji osoby pozostającej bez zatrudnienia, diagnoza potrzeb z obszaru zawodowego, 
motywowanie do działania, wsparcie emocjonalne, pomoc w przygotowaniu dokumentów 
aplikacyjnych, stworzenie planu działania, poszerzenie wiedzy i umiejętności w obszarze 
sposobów docierania do pracodawców.  

W ciągu całego roku odbywały się również spotkania z klientami chętnymi do zdobycia 
bądź poszerzenia umiejętności korzystania z komputera i Internetu w poszukiwaniu pracy, 
kontaktowania się z pracodawcą. Klienci otrzymali wsparcie w zakresie wyszukiwania ogłoszeń 
na portalach internetowych, zamieszczania swoich ogłoszeń, zakładanie poczty internetowej, 
wysyłania maili do pracodawców. 
 
Program realizowany był w następujących formach: 

a) Klub Pracy – działający od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-10.00- oferujący 
zgłaszającym się klientom korzystanie z ofert prasowych, bezpłatnego korzystania z 
telefonów, komputerów, Internetu, drukarki. W roku 2011 z usług Klubu Pracy 
skorzystało 147 osób, zanotowano 1824 wizyty osób poszukujących zatrudnienia. 
Spośród uczestników Klubu Pracy pracę podjęło 56 osób, w tym 13 osób podejmowało 
prace dorywcze. 

b) Poradnictwo indywidualne dostosowane do indywidualnych potrzeb osób 
zgłaszających potrzebę uczestnictwa w osobistych spotkaniach, z indywidualnych porad 
skorzystało 89 osób, z pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych 47 osób, do 
udziału w projektach EFS realizowanych na terenie m. st. Warszawy skierowano 20 
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osób, do różnych instytucji i zakładów pracy poszukujących pracowników skierowano 
37 osób.  

c) Realizacji projektów socjalnych: 
 

Project socjalny-„Z nami łatwiej podejmiesz pracę – Warsztaty Aktywnego Poszukiwania 
Pracy” - Oferta zawierająca elementy edukacyjno-aktywizujące skierowana do osób 
bezrobotnych, przejawiających deficyty w umiejętności wyszukiwania ofert pracy, 
przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, zaprezentowania się i prowadzenia rozmowy z 
potencjalnym pracodawcą.   

Zasadniczym celem projektu było kształtowanie aktywnych postaw osób bezrobotnych 
na otwartym rynku pracy poprzez nabycie umiejętności skutecznego uczestnictwa w życiu 
zawodowym, w tym określenie predyspozycji zawodowych i opracowanie indywidualnych 
planów działania, nabycie umiejętności niezbędnych w poszukiwaniu pracy. 
Wykorzystane metody pracy to: mini wykład, poradnictwo, praca w grupach, dyskusja, 
przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, symulacja rozmowy z pracodawcą. 
W roku 2011 odbyło się zgodnie z harmonogramem 20 godzin zajęć warsztatowych w 2 
edycjach po 10 godzin w miesiącach  maj i październik, które ukończyło 13 osób (zakładano 20 
osób).  

Z wypełnionych ankiet ewaluacyjnych wynika, że uczestnicy w różnym stopniu nabyli 
umiejętność przygotowania dokumentów aplikacyjnych, (w bezpiecznych warunkach) 
przetrenowali symulację rozmowy z pracodawcą, poznali swoje mocne strony, co ułatwi im 
poruszanie się po ryku pracy. /Spośród 13 osób, uczestników projektu - 9 oceniło przekazane 
informacje i zdobyte tutaj umiejętności jako bardzo dobre 1 jako dobre i przydatne, natomiast 3 
osoby oceniły jako przydatne w niewielkim stopniu/. 
 
Projekt socjalny-„Komputer jako narzędzie w poszukiwaniu pracy – podstawy obsługi 
komputera” Projekt skierowany do osób bezrobotnych, posiadających  niskie wykształcenie: 
podstawowe, lub zawodowe, o niewielkich zasobach dodatkowych umiejętności 
przyczyniających się do zwiększenia szansy na poszukiwanie i zdobycie zatrudnienia.  

Cel główny projektu to zwiększenie możliwości wyszukania i podjęcia pracy 
beneficjentów poprzez zdobycie podstawowych umiejętności obsługi komputera. Metody pracy: 
mini wykład, zajęcia praktyczne. 

W roku 2011 przeprowadzono 1 cykl zajęć w grupie dla 4 uczestników w wymiarze 20 
godzin oraz indywidualnie /wg zgłaszanych potrzeb/ dla 23 osób, z którymi przepracowano 46 
godzin.  

Uczestnicy zajęć szkoleniowych w przeprowadzonych rozmowach ocenili 
przedsięwzięcie jako bardzo dla nich ważne, albowiem dla większości była to pierwsza 
możliwość zdobycia podstawowej wiedzy i umiejętności pozwalających na posługiwanie się 
komputerem w zakresie podstawowych umiejętności obsługi. Wyrazili potrzebę dalszej 
współpracy w celu podtrzymywania i rozwijania zdobytych umiejętności. 
 
Projekt socjalny-„Zielony Piątek w OPS na Bemowie” -  Projekt adresowany do szerokiego 
ogółu osób bezrobotnych i poszukujących pracy- mieszkańców dzielnicy. 

Celem niniejszego projektu było dostarczenie wiedzy i informacji  beneficjentom w 
zakresie obowiązującego prawa /obowiązków i przywilejów/ w zakresie prawa pracy, 
zatrudnienia, ubezpieczeń, kompetencji i ofert poszczególnych instytucji.  
Zaproszenie do współpracy w niniejszym przedsięwzięciu przyjęły różne instytucje, wśród 
których były: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, OHP, Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, Państwowa Inspekcja Pracy, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. Przedstawiciele tych podmiotów wzięły czynny udział we wszystkich 
zorganizowanych spotkaniach udzielając szczegółowych informacji i porad zainteresowanym. 
Projekt był szeroko reklamowany W roku 2011 zgodnie z harmonogramem odbyły się 4 
spotkania, z których pierwsze odbyło się w czerwcu w bemowskim Ratuszu a motywem 
wiodącym była aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, natomiast 3 następne odbyły 



Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy za 2011 rok 

25 | S t r o n a  
 

się w miesiącach: wrzesień, październik, grudzień w siedzibie Ośrodka. Spotkania odbywały się 
w trzeci piątek miesiąca w godzinach 10.00-14.00. Mimo szerokiej kampanii reklamowej, 
frekwencja odbiegała od zakładanej, łącznie we wszystkich spotkaniach wzięło udział ok. 40 
osób (w tym 20 osób niepełnosprawnych). Jednocześnie należy wskazać, że korzystający ocenili 
ją jako bardzo przydatną, otrzymali informacje i wyjaśnienia w ważnych sprawach, twierdzili, że 
inicjatywa warta jest kontynuacji. W opinii partnerów również odnotowano pozytywną ocenę 
projektu, wszyscy wypowiedzieli się, że jest to cenna inicjatywa społeczna, potrzeba jednak 
czasu, aby odbiorcy „nabrali przekonania” i chętniej korzystali z takiej formy wsparcia. 
 
Projekt socjalny- „Bezrobocie to nie tylko problem braku pracy” - Oferta skierowana głównie 
do osób długotrwale bezrobotnych, wycofanych, zagubionych, przejawiających tendencje do 
negatywnego myślenia dotyczącego sprawstwa, własnych możliwości, przerzucania winy na 
otoczenie.  

Celem projektu było rozbudzenie poczucia własnej wartości i jego wpływ na życie osób 
bezrobotnych, poszerzenie świadomości ich własnych zasobów wewnętrznych i zewnętrznych, a 
także wzrost pozytywnej samooceny. Metody pracy: mini wykład, dyskusja, porady. 

Zajęcia edukacyjne w których wzięło udział 15 osób, zostały przeprowadzone przez 
psychologa w siedzibie Ośrodka w miesiącu wrześniu /odbyły się trzy spotkania/. Uczestnicy 
projektu wypełniając ankietę ewaluacyjną, w 14 przypadkach ocenili, że wiedza, którą otrzymali 
wpłynie na poprawę ich funkcjonowania społecznego, pozwoli „mierzyć” się z codziennymi 
problemami, a niwelowanie lęków i wycofania ułatwi kontakty społeczne, 1 osoba oceniła, że 
udział w projekcie „chyba nic nie dał”, jednak wszyscy ocenili, że chętnie wezmą udział w 
przyszłości w tego typu projekcie. 
 
Projekt socjalny-„Droga mailowa drogą do pracy” profesjonalny kurs obsługi komputera – 
Projekt był odpowiedzią na potrzebę klientów Klubu Pracy, którzy posiadają niskie kwalifikacje 
zawodowe, nie mają dostępu do komputera i możliwości  ukończenia kursu komputerowego we 
własnym zakresie. Rekrutacja do projektu została dokonana na podstawie przeprowadzonej 
analizy potrzeb uczestników Klubu Pracy oraz oceny faktycznego wpływu ukończenia kursu na 
podjęcie zatrudnienia. Projekt rozpoczęło i ukończyło 10 osób. 

Celem Projektu było nabycie umiejętności  profesjonalnej obsługi komputera. Szkolenie 
odbyło się w siedzibie Ośrodka. Wykonawcą szkolenia warsztatowego był podmiot zewnętrzny. 
Projekt obejmował 16 godzin zegarowych szkolenia, wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty 
ukończenia profesjonalnej obsługi komputera. 

Na podstawie ankiety ewaluacyjnej, obserwacji i wypowiedzi uczestników, projekt został 
bardzo pozytywnie oceniony. W 100%  został zrealizowany program kursu, ukończyli go 
wszyscy beneficjenci. Zdobyta wiedza i umiejętności w bardzo dużym stopniu zwiększą szanse 
na zdobycie zatrudnienia.  
 

5.2 Pomoc dla osób doświadczających przemocy domowej. 
 
W ramach realizowanych przez Ośrodek zadań na rzecz osób doświadczających przemocy 
udzielana była pomoc: 

a) w kontakcie indywidualnym: poradnictwo, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, 
pomoc psychologiczna, oraz  

b) w formie grupowej.  
 
Pomoc udzielana indywidualnie osobom doświadczającym przemocy prowadzona była przez 
certyfikowanego specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy oraz przez psychologa.  
W przypadku działań prowadzonych przez specjalistę świadczona pomoc miała na celu 
przerwanie izolacji społecznej i emocjonalnej, dostarczenie wiedzy na temat problemów 
związanych z przemocą, pomoc w rozwiązaniu problemu z wykorzystaniem przepisów prawa, 
zachęcanie do uczestnictwa w grupie.  
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Pomoc psychologiczna polegała głównie na udzielaniu osobom krzywdzonym wsparcia 
psychologicznego, ale także motywowania osób krzywdzonych do podejmowania działań 
zmierzających do zatrzymania przemocy w rodzinie. 

Pomoc w kontakcie indywidualnym udzielana była na dwóch poziomach: 
interwencyjnym i wsparcia psycho-edukacyjnego. Z indywidualnego wsparcia w roku 2011 
skorzystało 60 osób. Przeprowadzono 168 indywidualnych sesji wspierająco-motywujących, 
oraz 17 interwencji. 

Ośrodek realizował także pomoc dla rodzin i osób doświadczających przemocy w 
oparciu o procedurę Niebieskiej Karty, która jest indywidualną formą pomocy rodzinie 
polegającą na postawieniu diagnozy i opracowaniu planu pomocy we współpracy z lokalnymi 
służbami, instytucjami i organizacjami, a następnie długotrwałe jej monitorowanie i 
prowadzenie do czasu ustania zagrożenia.  
W roku 2011 w związku z występowaniem przemocy w rodzinie w 10 nowych środowiskach 
wdrożono procedurę Niebieskiej Karty, a w 17 prowadzono monitoring. W związku z 
występowaniem przemocy domowej. W stosunku do 5 rodzin złożono zawiadomienia na Policję 
oraz wystosowano 2 zawiadomienie do Prokuratury. 

Pomoc grupowa osobom doświadczającym przemocy Ośrodek realizuje od 2008 roku 
poprzez prowadzenie grupy psycho-edukacyjnej dla osób doświadczających przemocy w 
rodzinie. W roku 2011 pomoc grupowa realizowana była w oparciu o projekt socjalny „Jesteśmy 
razem IV” - to oferta adresowana do kobiet, mieszkanek dzielnicy Bemowo ze szczególnym 
uwzględnieniem kobiet będących w kręgu zainteresowania Ośrodka, wobec których zachodzi 
podejrzenie doświadczania przemocy w rodzinie ze strony bliskich a także osób zagrożonych 
przemocą w rodzinie. 

Projekt w swoim celu zakładał zwiększenie dostępności oraz poszerzenie oferty 
pomocowej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, poprzez stworzenie bezpiecznego 
miejsca, w którym kobiety doświadczające przemocy w rodzinie mają możliwość uzyskania 
emocjonalnego wsparcia, przedstawienia bieżących problemów oraz edukację na temat 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, naukę radzenia sobie w sytuacjach przemocy, pomoc 
prawną oraz informacje o służbach i instytucjach zobowiązanych do pomocy ofiarom przemocy 
w rodzinie.  

W ramach projektu spotkania uczestników grupy odbywały się przez cały rok 1 raz w 
tygodniu po dwie godziny. Z każdą klientką, przed jej przystąpieniem do pracy grupowej 
odbywało się  spotkanie wprowadzające i motywujące do odbioru i korzystania z tej formy 
pomocy oraz  informujące o ustalonych i obowiązujących  zasadach pracy grupy.  

Oferta zawierała także spotkania otwarte informacyjno-edukacyjne, które zostały 
przeprowadzone w październiku i grudniu 2011r. /w godz.16.00-17.00 w ramach w siedzibie 
Ośrodka, w ostatni czwartek miesiąca). Wykłady w swojej treści były ukierunkowane na: 
motywowanie uczestników do korzystania z poradnictwa specjalistów i konsultantów 
/psycholog i prawnik/ Ośrodka, udziału w grupach wsparcia prowadzonych przez Ośrodek 
dostarczanie wiedzy na temat cyklów przemocy, jej  podstawowych mechanizmów i zachowań 
sprawców, rozwijania świadomości przysługujących praw, własnego wpływu na kierowanie, 
podejmowanie decyzji i przywrócenie sprawczości w codziennym życiu. 

Z pomocy w formie grupowej skorzystało 18 osób. Średnio w każdym spotkaniu 
uczestniczyło 6 osób. Odbyło się 44 spotkania, natomiast z otwartych spotkań edukacyjnych 
skorzystało łącznie 20 osób.  
 
Ofertą pomocy grupowej były także przeprowadzone we współpracy z Urzędem Dzielnicy 
Bemowo Warsztaty Umiejętności Społecznych-dla kobiet doświadczających przemocy. Na 
program warsztatu składał się cykl spotkań zawierający moduły: Podstawowe zasady 
komunikacji, pogłębienie umiejętności komunikacyjnych, radzenie sobie ze stresem. Zajęcia 
zostały zrealizowane w miesiącu październiku dla 6 zakwalifikowanych osób- wszystkie 
ukończyły projekt. Analiza wyżej wymienionego przedsięwzięcia, przeprowadzona na 
podstawie ankiety ewaluacyjnej, obserwacji, rozmów z uczestnikami, potwierdziła, zasadność 
prowadzenia tej formy wsparcia. 
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5.3 Pomoc dla osób z problemem uzależnienia 
 
W roku 2011 w ramach specjalistycznej pomocy z obszaru uzależnień: 
 
a) w toku indywidualnym prowadzona była praca 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.  

Pomoc realizowana w toku indywidualnych kontaktów, to poradnictwo, motywowanie do 
podjęcia profesjonalnej terapii, konsultacje.  
W roku 2011 w sprawach dot. wsparcia specjalistycznego w kwestii uzależnień, prowadzono 56 
środowisk, w tym 31 nowo zgłoszonych w 2011r. Długotrwałym wsparciem objętych zostało 38 
środowisk, udzielono 170 porad i 99 konsultacji, w 4 przypadkach wystąpiono o wszczęcie 
procedury sądowego orzeczenia przymusowego leczenia. 
 
b) w formie grupowej -kontynuowano pomoc w oparciu o projekt socjalny „Wspieramy się 

BIS”, który jest kontynuacją projektów realizowanych w latach 2008-2010.  
Celem projektu było zmiana funkcjonowania psychicznego, fizycznego, społecznego 
uczestników, zmniejszenie poczucia izolacji społecznej, bezsilności, dezorientacji, wzrost 
poczucia własnej wartości i kompetencji i umiejętności radzenia sobie z bieżącymi trudnymi 
sytuacjami życiowymi oraz pogłębienie wiedzy dotyczącej działania substancji 
psychoaktywnych, dynamiki powstania uzależnienia, oraz poprawa komunikacji  relacji w 
rodzinie  
 Grupa psycho-edukacyjna dla osób z problemem uzależnienia prowadzona była przez 
cały rok, 2 razy w tygodniu /środy i piątki/ po 2 godziny, zawierała elementy wzajemnego 
wspierania się ale także realizowany był założony program edukacyjny.  
Odbyło się 81 spotkań w, których uczestniczyło 21 osób, w tym 10 kobiet i 11 mężczyzn. 
Jednorazowo w spotkaniu uczestniczyło 7 osób.  
Efekty prowadzonych spotkań wspierająco-edukacyjnych to znaczna poprawa uczestników w 
zakresie  umiejętności otwartego komunikowania własnych problemów i trudności, zwiększyły 
się umiejętności takie jak: empatycznego słuchania innych, przebywania w grupie, nabywania 
zaufania, wzmacniania poczucia własnej wartości, utożsamianie się emocjonalnie i intelektualnie 
z chorobą alkoholową. 1 osoba zachowuje  abstynencję alkoholową od 7 lat, 2 osoby od 3 lat, 8 
osób do powyżej pół roku do 2 lat, natomiast 10 osób boryka się z nawrotami choroby 
alkoholowej, 6 osób pozostawało pod stałą opieką Poradni Leczenia Uzależnień, wszyscy 
identyfikują się z problemem alkoholowym, 7.osób diagnozujących stan zdrowia, /podjęcie bądź 
kontynuacja leczenia specjalistycznego/.  
Ważnym elementem prowadzonych spotkań było przekazywanie uczestnikom grupy treści 
edukacyjnych dotyczących choroby alkoholowej. 
 

5.4 Pomoc dla rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi. 
 

Praca z rodziną, w tym również z rodziną wykluczoną społecznie, bądź zagrożoną 
wykluczeniem należy do priorytetowych zadań Ośrodka. W kręgu oddziaływań były rodziny 
wieloproblemowe, niewydolne wychowawczo, wymagające intensywnej pracy socjalnej. Celem 
prowadzonych oddziaływań była pomoc w realizacji podstawowych czynności związanych z 
funkcjonowaniem rodziny, takich jak: kontakty i załatwianie spraw w urzędach, placówkach 
służby zdrowia, edukacji, planowanie i dokonywanie wydatków, edukacja w zakresie 
zachowania higieny, organizowania dnia codziennego, pomoc we wdrażaniu do codziennych 
obowiązków wszystkich członków rodziny. 
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W 2011 roku wsparciem i pomocą pracownika socjalnego ds. rodzin niewydolnych 
wychowawczo, objętych zostało 81 środowisk rodzinnych. Wśród rodzin, były: rodziny pełne: 
21, związki konkubenckie: 10, rodziny niepełne: 50. 

W ramach realizowanych przez Ośrodek zadań na rzecz rodzin niewydolnych 
wychowawczo i wieloproblemowych udzielana była pomoc w kontakcie indywidualnym, 
dostosowanym do indywidualnych potrzeb odbiorców: poradnictwo, edukacja, wsparcie 
psychologiczno-pedagogiczne, pomoc psychologiczna, oraz w formie grupowej.  

Pracę w kontakcie indywidualnym prowadzono na dwóch poziomach: interwencyjnym i 
wsparcia psychoedukacyjnego. Z indywidualnego wsparcia w postaci konsultacji i porad 
skorzystało 43 środowiska, z czego w 18 środowiskach jednorazowe poradnictwo prawne i 
socjalne, a w 15 środowiskach jednorazowe poradnictwo rodzinne.  

Specjalistyczna diagnoza prowadzonych środowisk dała obraz rodzin borykających się z 
dużymi deficytami umiejętności wychowawczych, a niejednokrotnie popełniających błędy czy 
też zaniedbania wychowawcze, wobec których należało niejednokrotnie podjąć interwencję. 
Pośród różnego rodzaju braków i deficytów wychowawczych w funkcjonowaniu rodzin objętych 
pomocą specjalistyczną prowadzona była praca w zakresie niwelowania, ograniczania bądź 
usuwania: braków w zakresie umiejętności komunikacyjnych /55 rodzin/, nieumiejętności 
stosowania konsekwencji wychowawczych /42 rodziny/, brak jasno ustalonych granic w 
funkcjonowaniu dziecka /61 rodziny/ oraz nieumiejętności zapełnienia czasu wolnego, poprzez 
zorganizowanie dziecku odpowiednich dla wieku rozwojowego zabaw edukacyjnych 

W stosunku do części rodzin niezbędne było zaangażowanie do współpracy innych 
specjalistów /psychologa – 14 rodzin, specjalisty do spraw uzależnień – 4 rodziny/ czy 
nawiązanie kontaktów i współpracy z innymi placówkami: szkoły, Poradnia Pedagogiczno-
Psychologiczna, sądy, kuratorzy, placówki służby zdrowia – 18 rodzin. Wśród rodzin objętych 
pomocą specjalistyczną udzielano także pomocy w docieraniu do placówek oferujących pomoc 
specjalistyczną, której nie był w stanie zapewnić Ośrodek /pomoc dla dzieci nadpobudliwych, 
wymagających terapii, dzieci z deficytami intelektualnymi/ pomocy udzielono w stosunku do 47 
rodzin. 

W 2011 roku w 14 środowiskach podejmowano interwencje, z czego 3 rodziny 
prowadzone były wyłącznie przez Dział Pomocy Specjalistycznej /1 interwencja 
przeprowadzona przy współudziale funkcjonariuszy Wydziału ds. Nieletnich Komendy 
Rejonowej dla Warszawy Woli/. 

 
Rodziny wieloproblemowe objęte były również pomocą w formie grupowej  w ramach 

projektu socjalnego pt. „Pomocna dłoń” 
Projekt adresowany był do mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ze szczególnym 
uwzględnieniem klientów tut. Ośrodka, którzy borykają się z problemami wychowawczymi oraz 
różnego rodzaju dysfunkcjami zaburzającymi prawidłową opiekę nad dzieckiem. Głównymi 
odbiorcami projektu byli beneficjenci projektu systemowego, realizowanego przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2011 roku (oferta grupy wsparcia była 
wartością dodaną do projektu systemowego „Aktywna Integracja Drogą do Zatrudnienia). 
W okresie wrzesień – grudzień z oferty skorzystało 6 rodzin. 

Celem prowadzonych działań była edukacja opiekunów, zmiana ich postaw 
wychowawczych wsparcie w sytuacjach trudnych, kryzysowych, pomoc w kontaktach z 
Poradniami Specjalistycznymi i szkołami oraz tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju 
dziecka warunków wychowawczych i opiekuńczych poprzez łagodzenie przeszkód w 
prawidłowym przebiegu procesów rozwoju i socjalizacji. 

Na podstawie obserwacji, analizy ankiet oraz rozmów z uczestnikami wynika, że należy 
jednoznacznie stwierdzić, że uczestnicy spotkań grupowych zwiększyli swoje umiejętności 
wychowawcze, komunikacyjne, asertywne, pogłębili umiejętności społeczne, a ponadto nabyli 
wiedzę z zakresu przeciwdziałania przemocy i leczenia uzależnień. Osoby uczestniczące w 
spotkaniach otrzymały wsparcie psychologiczne, prawne, miały możliwość podzielenia się 
wiedzą i doświadczeniem w radzeniu sobie z problemami wynikającymi z pełnienia funkcji 
opiekuńczo – wychowawczej nad dziećmi. 
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Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji należy stwierdzić, że cele i założenia spotkań 
grupowych były zgodne z oczekiwaniami uczestników. Efektywność projektu należy uznać za 
wysoką, albowiem był ekonomiczny, został zrealizowany przy niewysokich nakładach 
finansowych /zadania zostały wykonane przez pracowników Ośrodka i wolontariuszkę/.  
 

5.5 Pomoc dla rodzin zastępczych. 
 
Działania Ośrodka na rzecz rodzin zastępczych realizowane były w oparciu o Program działań 
na lata 2011-2012 pt. „Rodziny zastępcze – Najbardziej Twórczy Zawód na Świecie III” 

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.  

Na koniec roku 2011 na terenie dzielnicy Bemowo zamieszkiwało 64 rodziny 
zastępcze,/26 rodzin pełnych i 38 niepełnych/ z czego wsparciem Ośrodka objętych było 34 
rodziny, z czego 23 rodziny zostały objęte wsparciem od roku 2011. W tych 64 rodzinach 
przebywało 85 dzieci: w 16 rodzinach po 2 dzieci, w 46 rodzinach po 1 dziecku, w dwóch 
rodzinach przebywało odpowiednio 3 i 4 dzieci (w rodzinach gdzie przebywało więcej jak 1 
dziecko, były to rodzeństwa). Tak jak w latach ubiegłych tak i w roku sprawozdawczym w/w 
rodziny były objęte wsparciem środowiskowym przez Ośrodek.  

Na rzecz tej grupy klientów podejmowano działania w kontekście pomocy indywidualnej 
jak i grupowej. Na działania o charakterze indywidualnym składały się: konsultacje i 
poradnictwo specjalistyczne, z którego skorzystało 38 środowisk rodzinnych.  
Działania o charakterze grupowym prowadzone były w oparciu o projekty socjalne:  
 
Projekt socjalny-„Aktywnie wypoczywamy” - Oferta skierowana do rodzin zastępczych, zarówno 
dla opiekunów jak i dzieci pozostających pod opieką rodziców zastępczych.  W ramach 
niniejszego projektu zaplanowano i zrealizowano cykl wycieczek rodzinnych zarówno na terenie 
Warszawy (ZOO – wycieczka odbyła się w dniu 30 sierpnia 2011 r.) jak też wycieczkę 
wyjazdową (wycieczka do JURAPARKU – w Bałtowie w dniu 8 października 2011 r.)  
Celem głównym projektu było promowanie wspólnego aktywnego spędzania wolnego czasu, 
integracja rodziny poprzez: rozwijanie umiejętności i gotowości do aktywnego i otwartego 
uczestnictwa życiu społecznym, nabycie umiejętności dostrzegania podstawowych reguł 
nawiązywania kontaktu, wzajemnych  relacji i  potrzeb oraz zacieśnianie więzi emocjonalnych. 
Do udziału w w/w projektach zaproszono po 20 rodzin zastępczych (27 osób dorosłych oraz 32 
dzieci ).  
 
Projekt socjalny- „Uczymy się siebie, bawiąc się razem. Piknik”  Głównym celem projektu było 
promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijanie umiejętności współpracy i 
współdziałania  oraz integracja uczestników, poprzez: nabywanie umiejętności współpracy i 
współdziałania, wzrost umiejętności w procesie nawiązywania więzi. W projekcie wzięło udział 
13 rodzin (23 osoby dorosłe + 28 dzieci w wieku 8-13 lat).  Piknik rodziny odbył w dniu 3 
czerwca 2011r. na terenie Parku Leśnego Bemowo przy, ul Radiowej – teren piknikowy. W 
imprezie wzięli czynny udział pracownicy Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. 
 
Projekt socjalny „Bemowo Ku Tradycji - Gwiazdka dla Rodzin Zastępczych 2011” Głównym 
celem niniejszego projektu była poprawa rozwoju psychospołecznego dzieci przebywających w 
rodzinach zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych oraz aktywizacja życiowa i 
zaspokojenie potrzeb rodziny zastępczej w obszarze umacniania więzi rodzinnych, integracji 
środowiska. Oferta integracyjnego spotkania skierowana do rodzin zastępczych (dzieci wraz z 
opiekunami) zrealizowana została w dniu 16 grudnia 2011r. W projekcie udział wzięło 24 
rodziny 33 dorosłych i 41 dzieci). Spotkanie odbyło się w bardzo świątecznej atmosferze z 
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życzeniami, dzieleniem się opłatkiem, z udziałem aktorów Teatru Guliwer, którzy przedstawili 
jasełka, inicjowali wspólne śpiewanie kolęd. Mikołaj wręczył wszystkim uczestnikom drobne 
upominki. W projekcie wzięli czynny udział pracownicy Warszawskiego Centrum Pomocy 
Rodzinie. Uczestnicy spotkania wyrazili swoje zadowolenie, wdzięczność i uznanie za to 
przedsięwzięcie.  
 
Warsztaty umiejętności wychowawczych „Świadomy rodzic – bezpieczne dzieciństwo”  
Oferta skierowana do rodziców zastępczych przejawiających deficyty w pełnieniu roli rodziców 
zastępczych, którzy chcieli podnieść swoje kompetencje wychowawcze i nauczyć się budowania 
lepszego kontaktu z dziećmi pozostającymi pod ich pieczą.  

Celem głównym warsztatów była poprawa funkcjonowania rodzin, wzbogacenie 
kompetencji wychowawczych, nabycie umiejętności budowania prawidłowych postaw 
rodzicielskich  pomagających w budowaniu więzi emocjonalnych miedzy opiekunem oraz 
zdobycie wiedzy na temat wpływu prawidłowych postaw rodzicielskich na zachowanie dzieci 
poprzez: poszerzenie świadomości dotyczącej procesu wychowawczego, nabycie umiejętności w 
zakresie radzenia sobie z problemami wychowawczymi i problemami dnia codziennego, 
wyuczenie budowania prawidłowych postaw rodzicielskich, rozwijanie umiejętności  
budowania prawidłowych relacji interpersonalnych. 

Warsztaty odbywały się od 17 października do 21 listopada 2011r. Zajęcia prowadzone 
były przez trenerów WSI „Warszawska” (finansowane przez Urząd Dzielnicy, natomiast nabór 
uczestników, koordynacja projektu po stronie OPS). Po zakończonych warsztatach, uczestnicy 
otrzymali stosowne Zaświadczenie o ukończeniu warsztatów.  
Do udziału w projekcie zaproszono 7 osób. 1 osoba zrezygnowała z udziału. W warsztatach 
wzięło udział 6 osób, które ukończyły szkolenie. 
Należy zatem przyjąć, że 100% uczestników ukończyło warsztaty. Analizując ankiety 
ewaluacyjne, wszyscy beneficjenci wysoko ocenili przydatność niniejszego projektu. Na 
podstawie przeprowadzonych rozmów z uczestnikami, należy uznać, że cele projektu zostały 
osiągnięte.   
 
Grupa wsparcia – „Wspierając się szybciej pokonamy problemy” - Projekt adresowany do 
osób dorosłych, którzy podjęli się sprawować funkcję rodziny zastępczej dla nieletnich dzieci. 
Aktywne uczestnictwo w grupie wsparcia, inaczej nazwanej grupa wzajemnej pomocy, istotnie 
pomaga w pracy nad sobą, w osobistym rozwoju, a także w walce z problemami wynikającymi 
podczas sprawowania opieki zastępczej. 

Głównym celem projektu było dostarczenie wsparcia ułatwiającego redukcję stresów, 
uświadomienie problemów i dostarczenie narzędzi do radzenia sobie z nimi oraz  
zmotywowanie do wprowadzania zmian w życiu a także: wzrost poczucia odpowiedzialności za 
rozwiązywanie problemów, zdobycie nowych doświadczeń, odkrycie własnych kompetencji i 
możliwość pomagania sobie i innym.  
Spotkania odbywały się w każdy trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 16.00-18.00  W roku 2011 
odbyło się 11 spotkań w których wzięło udział średnio od 2 do 4 osób. Spotkania miały raczej 
charakter indywidualnych konsultacji i informacyjny.  

Grupa wsparcia miała charakter otwarty, co mogło mieć negatywny wpływ na rozwój tej 
formy wsparcia. Zarówno z obserwacji jak też uzyskanych informacji podczas indywidualnych 
rozmów, wynika, że wysoki poziom stresu, lęk przed oceną, lęk przed „publicznym” 
opowiadaniu o swoich problemach (kierowanie się stereotypami „swoje brudy należy prać w 
domu”) miały niewątpliwy wpływ na niską frekwencję na spotkaniach.  
Równorzędnym czynnikiem utrudniającym rozwój grupy wsparcia ma fakt, że ta forma pomocy, 
jest mylona z szeregiem oddziaływań pomocowych realizowanych np. przez struktury 
profesjonalne, jako różnego rodzaju formy terapii grupowej. 
 
Inne formy wsparcia dla rodzin zastępczych  
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W ramach współpracy z Dyrekcją Aresztu Śledczego Warszawa- Białołęka, 
zorganizowano zabawę gwiazdkową w dniu 9 grudnia 2011r. Zabawa odbyła się w Sali 
widowiskowej, przy ul. Kocjana 3. Do udziału w imprezie zaproszono 9 rodzin zastępczych /9 
dorosłych + 14 dzieci/. Dzieciom zapewniono drobne prezenty 

W roku sprawozdawczym Ośrodek uczestniczył w przedsięwzięciu pt.  Akcja Fakt-u  
„VIPy kupują wyprawki” 
W akcji Fakt-u wziął udział m.in. Burmistrz Bemowa Jarosław Dąbrowski, który w dniu 
31.08.2011 r. osobiście wręczył wyprawki podopiecznym Ośrodka. Do akcji przyłączyła się 
również prof. Barbara Kurdycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która w dniu 05.09 
2011 r. również osobiście odwiedziła Ośrodek na Bemowie i wręczyła zakupione przez siebie 
wyprawki uczniom objętym pomocą społeczną. Za pośrednictwem Pani Minister, również były 
Marszałek Sejmu Marek Borowski przekazał bemowskim uczniom zakupione przybory szkolne. 
Wśród licznych rodzin z dziećmi biorących udział w akcji, 9 rodzin, to rodziny zastępcze, w 
których obdarowano 16 dzieci.  
 

Dokonując podsumowania realizacji projektów na rzecz rodzin z problemami 
opiekuńczo-wychowawczymi oraz rodzin zastępczych w obszarze trafności to okazuje się, że 
blisko 100 % zadowoleniem uczestników cieszyły się projekty w ramach, których rodzina może 
wspólnie spędzić czas wolny, kultywować tradycję, a więc te projekty, których głównym celem 
jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu, izolacji społecznej. Liczba uczestników w 
poszczególnych projektach stanowiła średnio ok. 80% zaproszonych do udziału w projektach. 
Analiza ankiet oraz informacje uzyskane od uczestników poszczególnych projektów wskazują, że 
zakładane cele główne zostały osiągnięte. Opinie beneficjentów wskazywały, że działania 
prowadzone przez Ośrodek są potrzebne, dostarczają wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny, 
nabywania umiejętności prospołecznych, mają wpływ na wzrost aktywności społecznej 
zabezpieczają potrzeby identyfikacji z grupą, potrzeby integracji ze środowiskiem. Blisko w 100 
% ankiet, beneficjenci wyrazili gotowość do udziału w podobnych projektach.  

Na podstawie uzyskanych informacji  bezpośrednio od beneficjentów, należy uznać, że 
rezultatem udzielonego wsparcia, są trwałe zmiany w funkcjonowaniu rodziny, a szczególnie 
poprawa komunikacji w rodzinie, a to w znacznym stopniu ogranicza powstawanie konfliktów, 
nawarstwiania się problemów. Wzrosło poczucie integracji członków rodziny. Również na 
podstawie przeprowadzonych rozmów, należy uznać, że deklaracje dalszego udziału, a tym 
samym podjęcie współpracy przez rodzinę z realizatorem projektów, są efektem trwałym i 
rokującym kontynuowanie podjętych działań. 
Z obserwacji w czasie realizacji projektów dało się zauważyć wzrost umiejętności pracy w 
zespole, umiejętności podziału zadań i ich modyfikowania. Zaobserwowano również wzrost 
umiejętności w przełamywaniu własnych zahamowań i barier. 

Dotychczasowe działania na rzecz rodzin, z deficytami w sferze opiekuńczo-
wychowawczej wskazują na konieczność dalszej, wieloaspektowej pracy z rodziną. Niezbędnym 
jest poszerzenie wymiaru i zakresu indywidualnej i intensywnej pracy socjalno-wychowawczej i 
pomocy pedagogiczno-psychologicznej prowadzonej z rodziną. 
 

5.6 Działania na rzecz seniorów 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w swoich działaniach na rzecz mieszkańców dzielnicy 
Bemowo w roku 2011 przygotował bogatą ofertę pozamaterialnego wsparcia na rzecz Seniorów. 
Program działań na rzecz tej grupy odbiorców zawarty został w dwóch Programach: „Bemowo 
w partnerstwie na rzecz Seniorów” oraz „By żyło się lepiej… Bemowo Seniorom 2011” 
Projekty socjalne realizowane w ramach w/w programów zakładały stworzenie możliwości 
pełnego udziału Seniorów w życiu społecznym i kulturalnym i były realizowane w trzech 
blokach tematycznych. (edukacyjnym, rekreacyjnym, sportowym) w ramach których odbyły się: 
Blok edukacyjny 
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Projekt „Bezpiecznie na Bemowie” - Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Komendą 
Rejonową Policji Warszawa Wola przygotował cykl spotkań informacyjno – profilaktycznych 
poświęconych bezpieczeństwu Seniorów. Projekt realizowany był w I półroczu br. W Klubach 
Seniora działających w dzielnicy Bemowo oraz Parafiach. Z przeprowadzonej ewaluacji wynika, 
że cel został osiągnięty, uczestnicy projektu nabyli umiejętności „bezpiecznych zachowań” oraz  
dbania o własne bezpieczeństwo. /W projekcie wzięło udział ok. 140 osób/. 
 
Projekt „Blaski i Cienie Emerytury” -Dostrzegając problemy osób starszych, w tym problemy 
osamotnienia, „pustki życiowej” po przejściu na emeryturę, został zrealizowany projekt edukacji 
psychologicznej, gdzie celem głównym była poprawa jakości życia osób przebywających na 
emeryturze poprzez: poszerzenie świadomości związanej z celami i zadaniami wieku dojrzałego 
zwiększenie perspektywy zasobów istniejących u osoby przekraczającej wiek aktywności 
zawodowej a także uzyskanie wiedzy dotyczącej psychologicznych etapów przechodzenia przez 
stratę bliskiej osoby /uczestniczyło ok. 60 osób, spotkania z psychologiem – wykłady - odbywały 
się w Klubach Seniora/. 
 
Projekt „Prawidłowe odżywianie osób starszych”– Celem projektu była poprawa jakości życia 
seniorów poprzez zdobycie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego odżywiania a także nabycie 
umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków. W listopadzie odbyły się spotkania 
edukacyjne w czterech Klubach Seniora: wykłady dotyczące zasad zdrowego żywienia osób 
starszych połączone z warsztatami kulinarnymi i degustacją przygotowanych potraw /w 
projekcie uczestniczyło ok. 120 seniorów/. 
 
Blok rekreacyjny- 
Celem była poprawa jakości życia seniorów poprzez integrację środowiska, odkrycie nowych 
form spędzania czasu wolnego. W ramach tego bloku odbyły się: 
 Cykl wycieczek „Spacerkiem po Warszawie” Seniorzy mieli szansę wraz z przewodnikiem 
zwiedzić: Łazienki Królewskie; Cmentarz Stare Powązki; Krakowskie Przedmieście z wejściem 
do Pałacu Prezydenckiego Stare Miasto połączone ze zwiedzaniem Zamku Królewskiego /W 
każdej z wycieczek uczestniczyło od 10 do 25 osób / 
Cykl Wycieczek „Poznajemy galerie stałe Muzeum Narodowego w Warszawie” Seniorzy mieli 
możliwość wraz z przewodnikiem zwiedzać Muzeum Narodowe w tym galerie stałe: Sztuka 
Renesansu, Sztuka i obyczaje staropolskie /W każdej z wycieczek uczestniczyło odpowiednio od 
10  i 15 osób/. 
Bal Seniora. Celem spotkania była integracja Seniorów, mieszkańców Bemowa, popularyzacja 
aktywnego spędzania wolnego czasu, rehabilitacja społeczna a także krótkie podsumowanie 
Działań Ośrodka na rzecz środowiska  Seniorów w dzielnicy Bemowo/100 uczestników/. 
Blok sportowy  
W „Klubie Złotego Wieku” działającym przy SM „Jelonki” przy ul. Sucharskiego 3. odbył się II 
Turniej Brydżowy o puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy pod patronatem 
Polskiego Związku Brydża Sportowego. Celem  spotkania była integracja środowiska seniorów 
a ponadto kultywowanie różnych form życia towarzyskiego./Uczestniczyło 20 osób/. 
 

5.7 Poradnictwo specjalistyczne. 
 

Do realizowanych w tym zakresie zadań w roku 2011 należy szeroko rozumiane 
poradnictwo, polegające na udzielaniu informacji, wskazówek i pomocy w zakresie 
rozwiązywania problemów życiowych. 

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne świadczone było 
osobom i rodzinom, które maja trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązaniu 
swoich problemów życiowych bez względu na dochód. W roku 2011 porad prawnych i 
konsultacji psychologicznych udzielali zatrudnieni w Ośrodku konsultanci: prawnik i psycholog.  
Zakres porad specjalistycznych w szczególności obejmował: 
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 w zakresie poradnictwa prawnego: udzielanego przez prawnika  w zakresie prawa 
rodzinnego i opiekuńczego, kwestii dotyczących zabezpieczenia społecznego (sprawy 
rent, emerytur, orzecznictwa ds. niepełnosprawności, zabezpieczenia alimentacyjnego), 
ochrony praw lokatorów, pomocy w sporządzaniu pism procesowych, oraz wsparcia w 
toczących się postępowaniach - udzielono porad dla 248 rodzin, 

 w zakresie poradnictwa psychologicznego udzielanego przez psychologa w zakresie 
kryzysów w związkach, problemów wychowawczych, problemów w relacjach z 
najbliższymi członkami rodziny, trudności w podejmowaniu bieżących ważnych decyzji 
życiowych, problemów natury psychologicznej wynikające z doświadczanej przemocy 
domowej, dezadaptacyjnych zachowań wynikających z zaburzeń psychiatrycznych, 
lęków i obniżonego nastroju, wprowadzania procedury interwencji kryzysowej.– 438 
rodzin skorzystało z sesji w formie konsultacji bądź poradnictwa prowadzonego przez 
psychologa. Ponadto psycholog uczestniczył w w 4 zespołach roboczych, 
współuczestniczył w 19 interwencjach kryzysowych, odbył 21 wspólnych wizyt w 
środowisku z pracownikiem socjalnym i wydał 18  opinii na potrzeby pracowników 
socjalnych Ośrodka. 

 

5.8 Działania Integracyjne 
 
W roku 2011, podobnie jak w latach ubiegłych, realizowano projekty socjalne o charakterze 
integracyjnym.  
„Spotkanie Wielkanocne” i „ Nasza Wigilia”  to dwa projekty o charakterze integracyjnym 
adresowane do osób i ich rodzin uczestniczących w grupach edukacyjno – wspierających. W 
spotkaniach uczestniczyło każdorazowo 60 – 62 osoby, w tym  odpowiednio 25 - 27 dzieci. 
Organizatorzy zadbali o stosowny wystrój sali i stołu a także z wielką troską zaopiekowali się 
dziećmi dla których przeprowadzono różne konkursy. Głównym celem projektu było 
zmniejszenie poczucia osamotnienia w okresie świąt i integracja środowiska. 
Z obserwacji uczestników należy uznać, że większość potrafi już przełamywać poczucie izolacji, 
zauważalne są postępy w kształtowaniu relacji społecznych (polegających na zaufaniu, bliskości, 
empatii), uczestnicy czują się coraz pewniej, wzrosło poczucia własnej wartości. Ankiety 
ewaluacyjne potwierdziły zasadność prowadzenia w przyszłości takich spotkań.  
 
Projekt socjalny „Zabawa Mikołajkowa – Radość Dziecku 2011”, organizowany we współpracy 
Ośrodka Wychowawczo-Profilaktycznego „Michael”  skierowany był do dzieci i ich rodzin. Celem 
projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci z rodzin w których występują 
problemy społeczne tj: nadużywanie alkoholu, uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu 
członków rodziny, przemoc w rodzinie, trwałe bezrobocie, niewydolność wychowawcza, 
korzystających z pomocy Ośrodka oraz ze świetlic socjoterapeutycznych z terenu dzielnicy 
Bemowo. 

W projekcie  wzięło udział 167 osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w 
tym 105 dzieci w wieku 6 do 13 lat. Zabawa prowadzona była przez grupę profesjonalnych 
aktorów z teatru Guliwer, którzy przeprowadzili szereg zabaw i konkursów dla dzieci, 
zaprezentowali przedstawienie teatralne, a ponadto wręczono wraz z Mikołajem upominki dla 
uczestników. 

Z czynionych podczas zabawy obserwacji oraz na podstawie rozmów z uczestnikami 
imprezy mikołajkowej należy uznać, że wszyscy byli bardzo zadowoleni z organizacji 
przedsięwzięcia. Zwrócono uwagę na wagę integracji dzieci i rodziców, możliwość 
przełamywania barier i zahamowań, a ponadto na pozytywne i miłe spędzenie czasu. Jednakże 
niepokojący jest fakt małego zainteresowania się rodziców dziećmi podczas tego typu imprezy, 
rodzice nie zawsze reagowali na impulsywne zachowanie dzieci, bardziej skupili się na 
integrowaniu się z pozostałymi dorosłymi uczestnikami zabawy, stąd uznano, że jest to obszar 
do dalszej pracy z rodzicami. 
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6 Działalność Ośrodków Wsparcia 
 

6.1 Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych  
 

Celem działania Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych jest 
rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną, poprawa jakości życia, 
rewalidacja i edukacja tych osób oraz stwarzanie szansy na ich lepsze funkcjonowanie i 
integrację. 

W 2011r. Ośrodek Wsparcia świadczył chronione warunki przebywania, socjoterapię, 
psychoterapię, rehabilitacje leczniczą, społeczną i zawodową. Na rzecz osób z 
niepełnosprawnością intelektualną prowadzono terapię zajęciową oraz wysokospecjalistyczne 
zajęcia edukacyjno-rewalidacyjne. Oferowane usługi dostosowano do szczególnych potrzeb i 
możliwości psychofizycznych uczestników. Preferowane działania placówki skoncentrowano 
wokół upowszechniania i ochrony praw osób z niepełnosprawnością intelektualną, wspierania 
aktywności twórczej i promowania uczestnictwa osób z niepełnosprawnością intelektualną w 
życiu kulturalnym, promowania kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych oraz  
wsparcia  rodzin i opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

Podjęto w Ośrodku zadania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności 
uczestników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia oraz zapobiegające 
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu tej grupy osób oraz ich rodzin. Kontynuowano 
działania na rzecz budowania poczucia wartości i godności osoby niepełnosprawnej 
intelektualnie, poszanowania jej autonomii i dbania o jej wizerunek i aktywność społeczną. 

 
Realizatorem usług był zespół rehabilitacyjno-wspierający składający sie z 

następujących pracowników: 
 
Tabela 22 Struktura zatrudnienia w OWiRON w 2011r. 

Stanowisko Liczba osób Etaty 

Kierownik, zastępca kierownika 2 2 

Konsultant pedagog 1 1 

Pracownik socjalny 1 1 

Lekarz-konsultant neurolog 1 0,1 

Starszy terapeuta 3 3 

Fizjoterapeuta- starszy instruktor terapii zajęciowej 1 1 

Starszy instruktor terapii zajęciowej 1 1 

Instruktor terapii zajęciowej 2 2 

Starsza pielęgniarka 2 2 

Opiekun 5 5 

Inspektor 2 2 

Kierowca 1 1 

Sprzątaczka 1 1 

Psycholog umowa zlecenie 

Lekarz psychiatra umowa zlecenie 

Lekarz ortopeda umowa zlecenie 

/Źródło: Opracowanie własne OPS/ 
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6.1.1 Uczestnicy OWIRON 
 
W 2011r z usług Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych 

korzystały osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną wymagające postępowania 
rehabilitacyjnego, wsparcia w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz w 
zaspakajaniu niezbędnych potrzeb. 

Według stanu na dzień 31.12.2011r.w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób 
Niepełnosprawnych było 41 uczestników, w tym:22 kobiety i 19 mężczyzn. Frekwencja 
uczestników kształtowała się na poziome 86,6% z pominięciem lipca i sierpnia 2011r. 
 
Tabela 23 Stopnie niepełnosprawności i jednostki chorobowe uczestników OWiRON w 2011r. 

Stopnie niepełnosprawności i jednostki chorobowe Liczba osób 

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim 
(dodatkowe sprzężenia i dysfunkcje rozwojowe) 

4 

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu w umiarkowanym 12 

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu w znacznym 14 

Niepełnosprawność sprzężona 31 

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu w głębokim 11 

W TYM  

Mózgowe porażenie dziecięce i dysfunkcje ruchu 24 

Zespoły genetyczne 6 

Epilepsja 13 

Zaburzenia psychiczne 22 

Zaburzenia sensoryczne 9 

Zaburzenia zachowania i emocji 8 

/Źródło: Opracowanie własne OPS/ 

 
W tym: 9 osób na wózkach inwalidzkich i 2 osoby poruszające się przy pomocy sprzętu 
ortopedycznego a 28 osób wymagało stałej pomocy i wsparcia we wszystkich czynnościach 
życiowych podczas pobytu w Ośrodku Wsparcia. 

6.1.2 Realizowane zadania 
 
Proces wspierania w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób  Niepełnosprawnych 
zrealizowano poprzez:  
Terapię zajęciową, która dotyczyła 41 uczestników wg indywidualnych możliwości i potrzeb, 
która była prowadzona w pracowniach: ceramiczno-plastycznej, gospodarstwa domowego, 
przyrodniczo-środowiskowej, stolarsko-ślusarskiej, komputerowej, edukacyjnej. Istotą terapii 
było usprawnianie za pomocą określonych czynności, zajęć i pracy, które mogą mieć wartość 
kształcącą, wychowawczą, a także leczniczą. Rozwijanie umiejętności manualnych, pobudzanie 
do twórczości, uczenie starannego i estetycznego wykonania, poprawa koordynacji wzrokowo-
ruchowej, ćwiczenie koncentracji uwagi na danej czynności, uruchamianiu wyobraźni, 
wrażliwość i poczucia estetyki. 
Treningi, które dotyczyły 41 uczestników wg indywidualnych możliwości i potrzeb w tym: 

 trening umiejętności społecznych i interpersonalnych obejmujący: nawiązywanie i 
utrzymywanie kontaktów społecznych, aktywność i odpowiedzialność, motywowanie do 
funkcjonowania w oparciu o własne możliwości, kształtowanie umiejętności współpracy 
i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności, 
aktywizację w celu znalezienia zatrudnienia, 

 trening umiejętności organizacji i spędzania czasu wolnego, który polegał głównie na 
umożliwieniu użytkownikom rozrywki i rekreacji, a także na poszukiwaniu i rozwijaniu 
ich zainteresowań. Organizowane były m.in. wycieczki do miejsc związanych z dawną i 
dzisiejszą kulturą oraz wycieczki turystyczne, których celem było poznawanie nowych 
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miejsc, kontakt z przyrodą. Terapeuci zwracali uwagę uczestnikom na prawidłowe 
zachowanie się miejscach publicznych: kinie, teatrze, kawiarni. W ramach treningu 
zachęcano uczestników do czytania, oglądania filmów, korzystania z gier zespołowych, w 
celu podtrzymania nabytych wcześniej umiejętności szkolnych; 

 trening samoobsługi w ramach, którego uczestnicy uczyli się samodzielnego jedzenia, 
mycia się, ubierania i załatwiania potrzeb fizjologicznych, utrzymania higieny ciała, 
dbania o estetykę wyglądu (np. doboru garderoby, fryzury),utrzymania higieny 
otoczenia. 

 trening zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu - m.in. dotyczył takich 
czynności jak: przygotowanie prostych posiłków, prania, dbania o osobistą higienę i 
wygląd zewnętrzny, gospodarowania pieniędzmi, ćwiczenia z poznawaniem wartości 
pieniądza, nauki planowania zakupów, dokonywania zakupów, utrzymania czystości i 
porządku w swoim otoczeniu, obsługi podstawowych urządzeń domowych (pralki, 
żelazka, zmywarki, suszarki do włosów, itp.). W ramach tego treningu uczestnicy uczyli 
się także załatwiania spraw w urzędach, instytucjach 
oraz terapię psychologiczną, terapię pedagogiczną, rehabilitację ruchową, wspomaganie 

komputerowe, zajęcia rewalidacyjne, aktywność i ekspresję twórczą, zajęcia edukacyjne , zajęcia 
rewalidacyjno- wychowawcze oraz poprzez aktywny udział w imprezach integracyjnych 
organizowanych na terenie OWiRON i imprezach na terenie Warszawy i województwa 
mazowieckiego oraz udział w programach organizacji pozarządowych. 

 
W 2011r. realizowano 31 programów i treningów terapeutycznych i 7 projektów 

socjalnych .  
 
Tabela 24 Wykonane działania w OWIRON w 2011 r. 

1 Spotkanie społeczności “Poranny krąg” 

Czas realizacji Realizator Uczestnicy Rezultaty 

cały rok 
200 spotkań 

Wszyscy 
terapeuci, 
pedagog, 

psycholog, 
rehabilitant 

Wszyscy 

W ramach treningu umiejętności 
społecznych i interpersonalnych, 
poprawa jakości kontaktów między 
uczestnikami, 

2 Zajęcia z zakresu psychoedukacji seksualnej. 

Czas realizacji Realizator Uczestnicy Rezultaty 

cały rok 
10 spotkań 

Psycholog 

20 osób z 
niepełnosprawnością 

intelektualną w st. 
lekkim, umiarkowanym i 

znacznym 

Utrwalanie wiedzy na temat czym jest 
sfera intymna osobista i społeczna- 
rozróżnianie i dostrzeganie sfer u 
innych , modyfikacja zachowania 2 
uczestników 

3 Grupa psychoterapeutyczna 

Czas realizacji Realizator Uczestnicy Rezultaty 

 
cały rok 

42 spotkania 
Psycholog 

20 osób z 
niepełnosprawnością 

intelektualną w st. 
lekkim, znacznym i 

umiarkowanym. 

Poprawa funkcjonowania społecznego, 
zmniejszenie ilości sytuacji 
konfliktowych, wzrost umiejętności 
społecznych, wzrost sytuacji 
samopomocowych. Wzrost rozumienia 
sytuacji społecznych i jednostkowych. 
Wzrost kontroli emocji zwłaszcza 
negatywnych. Wzrost poczucia 
wspólnoty i pogłębienie się relacji 
interpersonalnych. 

4 Indywidualne spotkania terapeutyczne z rodzicami 

Czas realizacji Realizator Uczestnicy Rezultaty 
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cały rok 
286 spotkań 

indywidualnych 
Psycholog 

Osoby z 
niepełnosprawnością 

intelektualną w st. 
lekkim, umiarkowanym i 
znacznym i ich rodziny. 

Znaczne polepszenie relacji 
terapeutycznej, wzrost zaufania i 
bliskości, mające znaczenie w jakości 
wpływu oraz ułatwia zmiany postaw na 
pozytywne. Poprawa jakości życia, 
poprawa funkcjonowania w zakresie 
emocjonalnym oraz społecznym. 
Poprawa dobrostanu psychofizycznego. 
Dostrzeganie seksualności dorosłych 
dzieci i akceptacja tego faktu. /5 
rodzin/ 

5 „Głodni piękna” 

Czas realizacji Realizator Uczestnicy Rezultaty 

cały rok 
4 wyjazdy 

Terapeuci 
zajęciowi 

Osoby z 
niepełnosprawnością 

intelektualną w st. 
lekkim, 

umiarkowanym i 
znacznym. 

Z wyjazdów 
skorzystało 26 
uczestników. 

Muzeum motoryzacji w Otrębusach 
Muzeum i siedziba zespołu pieśni i 
tańca Mazowsze.  
Śladami architektury Podkowa Leśna 
Zamek w Czersku. 
Trening poznawczy i społeczny 
poprawa jakości życia 

6 Dyskusyjny Klub Filmowy 

Czas realizacji Realizator Uczestnicy Rezultaty 

. 
cały rok 

48 spotkań 
klubowych 

Terapeuci 
zajęciowi 

 

Osoby z 
niepełnosprawnością 

intelektualną w st. 
lekkim, 

umiarkowanym i 
znacznym 

W ramach treningu podnoszenia 
kompetencji społecznych. 
Osoby obejrzały 35 filmów 
obserwowana poprawa w zakresie 
przestrzegania norm społecznych. 

7 Socjoterapia 

Czas realizacji Realizator Uczestnicy Rezultaty 

cały rok 
48 spotkań 

Terapeuci 
zajęciowi 

Osoby z 
niepełnosprawnością 

intelektualną w st. 
lekkim, 

umiarkowanym i 
znacznym 

W ramach treningu nabywania 
kompetencji interpersonalnych i 
wzmacniania poczucia wartości, 
pewności siebie obserwowana 
poprawa w obszarach akceptacja 
innych, samoakceptacja, pogłębienie 
odpowiedzialności za samego siebie, 
wyrażanie uczuć. 

8 Nutą po mapie. Muzyka świata / Muzyka klas yczna 

Czas realizacji Realizator Uczestnicy Rezultaty 

cały rok 
24 spotkania 

Terapeuci 
zajęciowi 

Osoby z 
niepełnosprawnością 

intelektualną w st. 
lekkim, 

umiarkowanym 
 

Poznanie charakterystycznych cech 
kultury Egiptu, Iranu, Rosji, 
Norwegii, Brazylii, Węgier, Australii, 
Rumunii, Kuby i Chin. Zapoznanie się 
z twórczością 3 kompozytorów-
Chopin, Vivaldi, Czajkowski.Ttrening 
poznawczy, rozwijanie 
zainteresowań , wyobraźni, 
Doświadczenie różnorodności,  
inności. 

9 Relaksacja 

Czas realizacji Realizator Uczestnicy Rezultaty 
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cały rok 
48 spotkań 

Pedagog 
Terapeuta 
zajęciowy 

 

Osoby z głęboką 
niepełnosprawnością 

Dobry wpływ na samopoczucie osób 
z głęboką niepełnosprawnością, 
odpoczynek fizyczny dla osób 
poruszających się na wózku, 
integracja z grupą, wyciszenie, 
budowanie poczucia bezpieczeństwa 
poprzez codzienne powtarzalne 
rytuały. 

10 ”Czytamy razem” 

Czas realizacji Realizator Uczestnicy Rezultaty 

cały rok 
32 spotkania 

Terapeuta 
zajęciowy 

 

Osoby z 
niepełnosprawnością 

intelektualną w st. lekkim, 
umiarkowanym i 

znacznym 

W ramach podtrzymywania 
umiejętności szkolnych i nabywania 
kompetencji społecznych, poprawa 
w obszarze swobodnego 
wypowiadania się. 

11 „Ciekawe miejsca ciekawi ludzie” 

Czas realizacji Realizator Uczestnicy Rezultaty 

cały rok 
9 wyjazdów 

Terapeuta 
zajęciowy 

 

Osoby z 
niepełnosprawnością 

intelektualną w st. lekkim, 
umiarkowanym i 

znacznym. 
Z wyjazdów skorzystało 
30 uczestników w tym 

osoby na wózkach i osoby 
z głęboką 

niepełnosprawnością. 

Galeria Recyklingu,Muzeum Ziemi , 
Centrum Nauki Kopernik 2x, 
Muzeum papiernictwa, Studio 
nagrań Transkolor udział w próbie 
do programu ”Kocham Cię Polsko” 
Świątynia Opatrzności Bożej, 
Łazienki Królewskie, Gmina Błędów- 
sad. Doświadczanie pozytywnych 
relacji społecznych, utrwalanie 
postawy pełnowartościowego 
człowieka, trening poznawczy 

12 Profilaktyka zdrowotna 

Czas realizacji Realizator Uczestnicy Rezultaty 

cały rok 
12 spotkań 

Pielęgniarki 
 

Osoby z 
niepełnosprawnością 

intelektualną w st. lekkim, 
umiarkowanym i 

znacznym 

W ramach treningu poznawczego i 
treningu z zakresu dbania o zdrowie 
i higienę. Poszerzona świadomość 
zagrożeń wynikających ze stanu 
zdrowia, świadomość zdrowego 
żywienia ,umiejętność poszukiwania 
informacji w poradnikach. 

13 Trening higieniczny i dbania o wygląd zewnętrzny 

Czas realizacji Realizator Uczestnicy Rezultaty 

cały rok 
24 spotkania 

celowe 
oraz trening 
codzienny 

Pedagog, 
Terapeuta 
zajęciowy 

Osoby z 
niepełnosprawnością 

intelektualną w st. lekkim, 
umiarkowanym i 

znacznym posiadających 
możliwości samoobsługi 

Poprawa w obszarze znajomości 
zasad dbania o higienę, trudności w 
zastosowaniu praktycznym zasad, 
duża zależność realizacyjna od 
świadomości rodziny , zdecydowana 
poprawa w dbaniu o higienę i 
wygląd u 4 osób w grupie 30 
uczestników zajęć. 

14 Kulinarna mapa Warszawy 

Czas realizacji Realizator Uczestnicy Rezultaty 

cały rok 
2 wyjścia 

Terapeuci 
zajęciowi 

Osoby z 
niepełnosprawnością 

intelektualną w st. lekkim, 

Trening umiejętności społecznego 
funkcjonowania wyjście do kawiarni, 
restauracji.Trening budżetowy, 
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umiarkowanym i 
znacznym posiadających 
możliwości samoobsługi 

uczestnicy ponoszą koszty, działania 
w obszarze doświadczania 
społecznych relacji, decydowania o 
sobie. 

 

15 Kino, teatr 2011 

Czas realizacji Realizator Uczestnicy Rezultaty 

cały rok 
3 wyjścia 

Terapeuta 
zajęciowy 

Osoby z 
niepełnosprawnością 

intelektualną w st. lekkim, 
umiarkowanym i 

znacznym 

W ramach nabywania kompetencji 
do organizowania czasu wolnego i 
treningu poznawczego. 
Działanie pełni funkcję edukacyjną 
społecznie poprzez pokazanie 
funkcjonowania codziennego osób 
niepełnosprawnych w przestrzeni 
społecznej. Trening budżetowy 
uczestnicy ponoszą koszty biletu, 
wyjścia także w towarzystwie 
rodziny.Teatr Palladium” Pudełko” 
Teatr Żydowski ”Skrzypek na dachu” 
Teatr Buffo „Merto” spektakle w 
godzinach wieczornych budowanie 
wizerunku dorosłej osoby 
niepełnosprawnej intelektualnie. 

16 „Nie ucz mnie, ale pozwól i pomóż mi się uczyć” 

Czas realizacji Realizator Uczestnicy Rezultaty 

cały rok 
40 spotkań 

Pedagog 

Osoby z 
niepełnosprawnością 

intelektualną w st. lekkim, 
umiarkowanym i 

znacznym 

Program o charakterze 
interakcyjnym uczący działania w 
grupie i nauki sposobów radzenia 
sobie z emocjami. Wzmacnianie 
poczucia własnej wartości. Zdobycie 
umiejętności nazywania uczuć i 
emocji, lepszy kontakt z kolegami i 
koleżankami, pozytywne patrzenie 
na siebie. 

17 Kawiarenka „Przy pianinie” 

Czas realizacji Realizator Uczestnicy Rezultaty 

cały rok 
12 spotkań 

Terapeuta 
zajęciowy 

Wszyscy uczestnicy  
 
 

Realizowana w ramach treningu 
kulinarnego i treningu umiejętności 
społecznych doświadczanie ról 
społecznych, umiejętności 
współpracy. 

18 Trening przez śpiew „Karaoke” 

Czas realizacji Realizator Uczestnicy Rezultaty 

cały rok 
12 spotkań 

Terapeuci 
zajęciowi 

Osoby z 
niepełnosprawnością 

intelektualną w st. lekkim, 
umiarkowanym i 

znacznym 

W ramach treningu rozwijającego 
aktywność i ekspresję poprawa 
jakości życia, układanie tekstów 
piosenek dla zespołu JRJŚ. 

19 Trening przez taniec 

Czas realizacji Realizator Uczestnicy Rezultaty 

cały rok 
24 spotkania 

Terapeuci 
zajęciowi 

Osoby z 
niepełnosprawnością 

intelektualną w st. lekkim, 
umiarkowanym i 

Nauka tańca , ekspresja ruchem do 
utworów zespołu JRJŚ 
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znacznym 

20 Zajęcia  sportowe 

Czas realizacji Realizator Uczestnicy Rezultaty 

cały rok 
24 wyjazdy 

Rehabilitant 
 

Osoby z 
niepełnosprawnością 

intelektualną w st. lekkim, 
umiarkowanym i 

znacznym 

Gra w kręgle w Atomica Bowling 
Center w Galerii Mokotów, 

doświadczanie obecności w nurcie 
życia społecznego. 

 

21 Zajęcia rytmiczno-muzyczne 

Czas realizacji Realizator Uczestnicy Rezultaty 

od czerwca 
16 spotkań 

Terapeuci 
zajęciowi 

Osoby z 
niepełnosprawnością 

intelektualną w st. 
znacznym i  głębokim 

Prezentacja przedstawienia 
jasełkowego podczas X rocznicy 
OWIRON, aktywizacja 
psychoruchowa, doświadczanie 
sprawstwa i autonomii przez osoby 
z głęboką niepełnosprawnością. 

22 Pomóż innym” 

Czas realizacji Realizator Uczestnicy Rezultaty 

cały rok 
 

Terapeuta 
zajęciowy 

Osoby z 
niepełnosprawnością 

intelektualną w st. lekkim, 
umiarkowanym 

Działania osób niepełnosprawnych 
na rzecz innych ludzi i zwierząt. 2 
wyjazdy do schronisk dla zwierząt w 
celu przekazania zebranych rzeczy 
tj. pokarmu, zabawek, kocy do 
schroniska na Paluchu i zbiórka 
korków dla chorej na raka młodej 
kobiety na endoprotezę rąk,  
odwożenie do punktu zbiórki 
15 worków 120 l. Doświadczanie 
gotowości niesienia pomocy i bycia 
dla innych. 

23 Surowce wtórne 

Czas realizacji Realizator Uczestnicy Rezultaty 

cały rok 
3 wyjazdy do 

skupu 
makulatury 

1300 kg 

Terapeuta 
zajęciowy 

Wszyscy uczestnicy i ich 
rodziny 

Trening budżetowy, doświadczanie 
umiejętności podejmowania decyzji, 
negocjacji, doświadczanie zachowań 
proekologicznych. 

24 Poezja i muzyka 

Czas realizacji Realizator Uczestnicy Rezultaty 

cały rok 
10 spotkań 

Pedagog 

Osoby z 
niepełnosprawnością 

intelektualną w st. lekkim, 
umiarkowanym 

Wykorzystanie elementów muzyki i 
biblioterapii w celu wzmacniania 
poczucia sprawstwa i rozwijania 
zainteresowań u uczestników -
samodzielne zdobywanie 
materiałów tematycznych, większa 
dbałość o sposób mówienia, 
samodzielne dokonywanie wyborów 
zgodnie z własnymi upodobaniami. 

25 Kronika OWiRON 2011 

Czas realizacji Realizator Uczestnicy Rezultaty 

cały rok 
Terapeuta 
zajęciowy 

Wszyscy uczestnicy z 
niepełnosprawnością 

intelektualną w st. lekkim, 

IX edycja kroniki w ramach treningu 
aktywności i ekspresji nabywanie 
umiejętności pracy twórczej i 
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umiarkowanym i znacznym doświadczania sprawstwa, pisanie 
tekstów pod kierunkiem. 

26 „English is easy” 

Czas realizacji Realizator Uczestnicy Rezultaty 

wrzesień 
grudzień 
10 zajęć 

Terapeuci 
zajęciowi 

10 uczestników z 
niepełnosprawnością 

intelektualną w st. lekkim i 
umiarkowanym 

 

Nauka  podstaw języka angielskiego 
metodami aktywnymi w oparciu o 
zabawę. Opanowano podstawowe 
zwroty grzecznościowe, liczebniki 
do 10, nazwy podstawowych 
kolorów, nauka piosenki. 

27 Zajęcia rewalidacyjno-wspomagające indywidualne 

Czas realizacji Realizator Uczestnicy Rezultaty 

cały rok 
4 uczestników 

dziennie 
indywidualnie 

Terapeuta 
zajęciowy 

14 uczestników z 
niepełnosprawnością 

intelektualną w st. znacznym 
i głębokim 

Widoczny rozwój sprawności 
ułatwiających poznawanie świata, 
doskonalenie umiejętności 
grafomotorycznych, doświadczanie 
świadomości ciała i sprawstwa, 
nabywanie podtrzymywanie, 
zapobieganie regresji w obszarach 
konkretnych umiejętności zgodnie z 
indywidualnymi potrzebami i 
możliwościami. 

28 Zajęcia umuzykalniające 

Czas realizacji Realizator Uczestnicy Rezultaty 

cały rok 
48 spotkań 

Terapeuta 
zajęciowy 

wszyscy uczestnicy  
Zabawa dźwiękami. Doświadczanie 
radości.Poprawa jakości życia. 

29 Spotkania integracyjne 

Czas realizacji Realizator Uczestnicy Rezultaty 

cały rok 
7 spotkań 

Bal karnawałowy/60os/Pedagog 
Eko-Piknik/150 os./Terapeuta zajęc. 
Spotkanie Wielkanocne/ 
100os./Kierownik 
Otwarta Spartakiada Osób 
Niepełnosprawnych/ 
200os./Rehabilitant 
Andrzejki /60 os./Terapeuta zajęciowy 
X Rocznica OWiRON /200os./ 
Kierownik 
Spotkania odbyły się dzięki 
zaangażowaniu całego zespołu przy 
realizacji szczegółowych zadań podczas 
wszystkich imprez 

Wszyscy 
uczestnicy 

wraz 
z rodzinami i 

zaproszeni 
goście 

 
 

Spotkanie integracyjne 
w ramach treningu 
nabywania kompetencji 
społecznego 
funkcjonowania i 
spędzania czasu 
wolnego. Pełnienie ról 
społecznych. 
Doświadczanie 
odpowiedzialności i 
obowiązku.  
Doświadczanie 
pozytywnych uczuć. 
Doświadczanie 
sprawstwa i akceptacji. 

30 Indywidualne spotkania pedagogiczne 

Czas realizacji Realizator Uczestnicy Rezultaty 

cały rok 
98 spotkań 

Pedagog  
Kierownik 

Osobyb z niep. 
w st. lekkim, umiarkowanym 

i znacznym 

Umiejętność komunikowania 
problemów przez osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną, 
poszukiwania rozwiązań, 

31 Wystawy prac uczestników OWiRON 

Czas realizacji Realizator Uczestnicy Rezultaty 

2 wystawy 
Terapeuta 
zajęciowy 

Wszyscy uczestnicy terapii 
zajęciowej w różnych 

Poszukiwanie miejsc do prezentacji 
prac plastycznych z ceramiki, szkła, 
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pracowniach drewna, kiermasze świąteczne, 
współpraca z organizacjami 
pozarządowymi. Wernisaż i 
wystawa w Art. Bem. Wystawa prac 
w APS 

/Źródło: Opracowanie własne OPS/ 

 

6.1.3 Projekty socjalne zrealizowane w OWIRON w 2011r. 
 
Projekt socjalny „Jeden Rytm - Jeden Świat” 
Projekt pełnił funkcję edukacyjną społecznie poprzez pokazanie talentów i umiejętności osób 
niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej, doświadczanie poczucia autonomii, 
doświadczanie godności i poczucia wartości, bycie w roli dającego radość innym. 
Czas realizacji:12 miesięcy /100 prób/ 
Uczestnicy: 11 uczestników z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym 
Rezultaty: współpraca z Teatrem Ton –fundacji Herosi, Zespół „Jeden Rytm-Jeden Świat” zagrał 
12 koncertów: w Sz. P. nr 2  w Grodzisku Mazowieckim, podczas uroczystości w OWiRON-3 
koncerty, podczas Benefisu Piotra Boruty Fundacja Herosi, podczas Przeglądu Twórczości 
„Ogrody Integracji, w Parku Górczewska, podczas „Warszawskiego Korowodu Integracji”, w 
Szkole Integracyjnej w dzielnicy Białołeka,  
 
Projekt socjalny „Eko-Piknik” 
Poprzez zabawę i wspólne działanie na rzecz promocji zdrowia osoby niepełnosprawne miały 
możliwość rozwinąć własną aktywność i poprawić jakość życia w przestrzeni społecznej. 
Czas realizacji: maj 
Uczestnicy: poza uczestnikami OWiRON, zaproszeni goście ok.150 uczestników Ośrodków 
Wsparcia z terenu Mazowsza, 
Rezultaty: Budowania autonomii w relacjach z innymi ludźmi oraz zawiązywania więzi 
emocjonalnych z innymi uczestnikami. 
 
Projekt socjalny „Mocna Rodzina” 
Środowiskowa praca socjalna; działania mające na celu pomoc rodzinom we wzmacnianiu 
zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, konsultacje psychologiczne, działania o 
charakterze interwencji kryzysowej, konsultacje pielęgniarskie dotyczące problemów 
zdrowotnych, psychiatrycznych, neurologicznych. 
Czas realizacji: 12 miesięcy 
Uczestnicy: wszyscy uczęszczający do OWiRON oraz członkowie ich rodzin 
Rezultaty: udzielono wsparcia 14 rodzinom, interweniowano 4 razy, udzielano poradnictwa i 
konsultacji zdrowotnych, psychiatrycznych, neurologicznych, psychologiczno-pedagogicznych 
dla rodziców i opiekunów /odbyto 102 konsultacje, 2 zebrania z rodzicami i opiekunami/. 
Ponadto pracowano nad kształtowaniem prawidłowych postaw rodzicielskich: akceptującą, 
współdziałającą, w uznaniu praw dziecka niepełnosprawnego oraz rozumnej swobody. Podjęto 
próby pracy nad: radzeniem sobie z sytuacjami konfliktowymi w rodzinie, doskonaleniem 
kompetencji wychowawczych, oraz oporem w przyjmowaniu fachowej pomocy (wspieranie 
autorytetu lekarzy i terapeutów). Pracowano nad wspieraniem poczucia własnej wartości i 
godności rodzica dziecka niepełnosprawnego oraz kontrolą i radzeniem sobie z negatywnymi 
emocjami. 
 
Projekt socjalny „Kalendarz 2012” 
Opracowanie 12 ilustracji przedstawiających różnorodne prace wykonane przez uczestników 
OWiRON podczas terapii zajęciowej w różnych  pracowniach w celu stworzenia kalendarza. 
Czas realizacji: wrzesień –grudzień 2011r. 
Uczestnicy: osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopni lekkim, umiarkowanym  
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Rezultaty: Stworzenie stojącego kalendarza na biurko. W ramach treningu aktywności i ekspresji 
nabywanie umiejętności pracy twórczej i doświadczania sprawstwa. Projekt pełnił funkcję 
edukacyjną społecznie poprzez pokazanie talentów osób niepełnosprawnych w przestrzeni 
publicznej. Ponadto była to promocja działań terapeutycznych i osiągnięć osób 
niepełnosprawnych połączona z podejmowaniem decyzji przez uczestników i zdobyciem wiedzy 
na temat procesu tworzenia kalendarzy.  
 
Projekt socjalny „Klikacz” 
celem prowadzonego projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprawa 
funkcjonowania społecznego ,integracja ze społeczeństwem, budowanie pozytywnego 
wizerunku osoby niepełnosprawnej. 
Czas realizacji: 12 miesięcy 
Uczestnicy: osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i 
znacznym 
Rezultaty: Zaobserwowano podniesienie samooceny uczestników, ożywienie potrzeb aktywnego 
spędzania wolnego czasu, poprawę umiejętność posługiwania się Internetem, obsługi poczty, 
przeglądanie stron, obsługi komunikatorów, korzystania z forów i portali społecznościowych. 
 
Projekt socjalny Mazowiecka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych 
Istotą projektu jest popularyzacja sportu i kultury fizycznej wśród osób  niepełnosprawnych 
oraz  integracja środowiska osób niepełnosprawnych. Zwiększenie świadomości społecznej 
poprzez szerzenie wiedzy na temat możliwości osób z  niepełnosprawnością intelektualną. 
Czas realizacji: Czerwiec 
Uczestnicy: uczestnicy  OWiRON oraz uczestnicy innych ośrodków wsparcia z terenu Warszawy z 
niepełnosprawnością intelektualną od stopnia lekkiego do głębokiego /200 os./ 
Rezultaty :doświadczanie takich stanów  jak; odwaga, zaradność, dojrzałość społeczna, 
wytrwałość, uporczywość, wola zwycięstwa, pilność, umiejętność współzawodnictwa, 
dokładność.  
 
Projekt socjalny „Ośrodkowiec” 
Tworzenie kwartalnika promującego działalność OWiRON, który powstaje z inicjatywy i przy 
współpracy uczestników tej Ośrodka. 
Czas realizacji: cały rok - ukazały się  4 wydania kwartalnika 
Uczestnicy: osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. 
Rezultaty:  doświadczanie umiejętności działania w grupie i rozumienia przez uczestników 
placówki problemów społecznych, które ich samych dotyczą, myślenie kreatywne i generowanie 
pomysłów, pisanie tekstów, przełamywanie stereotypów myślenia o osobach 
niepełnosprawnych. 
 

Opisane powyżej działania prowadzone były w oparciu o potrzeby uczestników, 
indywidualne możliwości, na podstawie opracowanego indywidualnego planu postępowania 
wspierająco- rehabilitacyjnego, który określał indywidualny zakres problemów i trudności 
uczestnika .W Ośrodku Wsparcia działania i treningi skierowano na wspomaganie rozwoju 
możliwości niezależnego funkcjonowania, utrzymanie kondycji psychofizycznej i integrację 
społeczną. Ważnym aspektem podtrzymania dobrostanu psychofizycznego jest rehabilitacja 
ruchowa. W 2011roku prowadzono:  

 ćwiczenia ogólno kondycyjne  
 ćwiczenia specjalistyczne      - 220 zabiegów 
 ćwiczenia indywidualne w tym doskonalenie chodzenia - 320 zabiegów 
 zabiegi fizykoterapeutyczne wg zlecenia lekarza ortopedy - 150 zabiegów 

Ponadto, odbyło się: 
 205 konsultacji u lekarza neurologa  
 221 konsultacji u lekarza psychiatry 
 161 konsultacji u lekarz ortopedy 
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Działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej i doraźnej pomocy medycznej wykonywały 
pielęgniarki i zrealizowały: 

 1410 działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej /pomiar ciśnienia, pomiar cukru we 
krwi, mierzenie temperatury, pomiar wagi ,mycie, kąpanie, monitorowanie higieny 
osobistej uczestników/  

 594 działania z zakresu doraźnej pomocy medycznej /podawanie leków, wykonanie 
opatrunków, wykonanie zastrzyków, wykonanie wlewek doodbytniczych, pomoc 
przedlekarska w stanach padaczkowych,  

 pomoc w nagłych przypadkach zdarzenia-wymioty, bóle brzucha, zębów, głowy, 
biegunki,  autoagresja, pobudzenie psychoruchowe, niepokój, zdławienie, omdlenie, 
urazy. 

 
Efektem podjętej strategii działania w kierunku kształtowania pozytywnego wizerunku osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną jako pełnowartościowego człowieka obdarzonego 
różnorodnymi umiejętnościami i talentami jest uruchomienie w 2011r. strony internetowej 
Ośrodka Wsparcia na której prezentowane są działania i prace uczestników Ośrodka. 
www.owiron.waw.pl 

 
W 2011 roku podjęto szczególne działania wobec uczestników Ośrodka 

niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim wprowadzając działania aktywizujące tę 
grupę poprzez zajęcia umuzykalniające, relaksację a przede wszystkim zajęcia  rytmiczno-
muzyczne których efektem był występ opisywanej grupy z przedstawieniem Jasełka na scenie 
Art.Bem.  

Zaproponowano uczestnikom Ośrodka naukę języka angielskiego. Poprzez program 
„Pomóż innym” skierowano uwagę uczestników na potrzeby innych ludzi oraz zwierząt 
modelując postawy roszczeniowe i egoistyczne myślenie jedynie o swoich potrzebach. 
Obserwuje się małą wrażliwość w tym zakresie u uczestników.  

Powołano w 2011r. nowy projekt „Ośrodkowiec” kwartalnik, który opowiada o życiu w 
Ośrodku, jest redagowany przez uczestników i cieszy się powodzeniem u rodziców. W związku z 
obchodami X rocznicy Ośrodka uczestnicy wydali tomik wierszy napisanych przez nich na tę 
okazję.  
 

Działając w oparciu o wymienione programy i projekty utrzymano dobry poziom 
psychofizyczny i aktywność wszystkich uczestników. Zaobserwowano poprawę relacji między 
uczestnikami oraz istotne przejawy inicjatywy i kreowania działań na rzecz OWiRON. 
Zaobserwowano także występowanie procesu starzenia się uczestników Ośrodka, najstarszy 
uczestnik ma 56 lat, co spowoduje zwiększenie starań terapeutycznych w kierunku 
przeciwdziałania postępowi regresji w obszarach samodzielnego funkcjonowania . Zwiększy się 
potrzeba działań opiekuńczych. 
Proponując programy i projekty zadbano aby ich tematyka jak najbardziej kierowana była do 
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie ,unikając postrzegania ich jako „wieczne dzieci". 
 
 

6.2 Środowiskowy Dom Samopomocy  
 
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi /typ A/ przy 

ulicy Wrocławska 19, funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy jako ośrodek wsparcia od grudnia 2002 roku.  

Celem prowadzonej przez ŚDS w 2011 roku działalności była poprawa funkcjonowania 
społecznego uczestników, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego życia, przeciwdziałanie postępującej izolacji społecznej oraz degradacji 
psychicznej i zdrowotnej tych osób. 

http://www.owiron.waw.pl/
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Realizatorem usług był zespół terapeutyczny składający sie z następujących 
pracowników: 

 
Tabela 25  Skład zespołu terapeutycznego ŚDS w 2011r. 

Stanowisko pracy 
Liczba 
osób 

Rodzaj 
zatrudnienia 

Wymiar czasu 
pracy 

Wykształcenie 

Kierownik 1 
umowa o pracę na 
czas nieokreślony 

1 etat 

wyższe pedagogiczne, 
specjalizacja z zakresu 

organizacji pomocy 
społecznej 

Instruktor terapii 
zajęciowej 

1 
umowa o pracę na 

czas określony 
0,5 etatu 

średnie, szkoła terapii 
zajęciowej 

Specjalista w zakresie 
psychologii 

2 
umowa o pracę na 
czas nieokreślony 

1 etat wyższe psychologiczne 

St. terapeuta 1 
umowa o pracę na 
czas nieokreślony 

1 etat wyższe pedagogiczne 

/Źródło: Opracowanie własne OPS/ 

 
 
Zasoby lokalowe 
 

ŚDS usytuowany jest w pomieszczeniach wynajmowanych od Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo. Placówka składa się z 5 
pomieszczeń w tym: pokoju kierownika, pokoju wyciszeń, sali ogólnej służącej jednocześnie za 
jadalnię oraz salę do zajęć terapeutycznych, pracowni plastycznej, pracowni kulinarnej, 2 wc, 
łazienki z natryskiem, przedpokoju z szafą wnękową i pomieszczenia służącego za szatnię. 
Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 100, 50 m2.  

Lokal wyposażony jest w sprzęt biurowy w tym: 2 komputery, drukarka, faks, telefon, 
kserokopiarka), sprzęt gospodarstwa domowego, umożliwiający prowadzenie treningów 
kulinarnych /kuchnia z pełnym wyposażeniem/, sprzęt audio-video /telewizor, wieża, radio z 
CD, odtwarzacz DVD/. Istnieją bariery architektoniczne, które uniemożliwiają pobyt osobom na 
wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia ŚDS nie spełniają standardów określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2010 roku w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy. 
 
 

6.2.1 Uczestnicy ŚDS 
 

W 2011r. z usług Domu skorzystało 25 uczestników /w tym 9 kobiet/ na podstawie 
wydanych decyzji administracyjnych o pobycie oraz dodatkowo 8 osób /w tym 3 kobiety/ 
korzystających z usług na zasadzie klubowej. 
 
 
Tabela 26 Uczestnicy  ŚDS w 2011r. 

Uczestnicy Liczba uczestników W tym kobiet 

Uczestnicy  z wydaną decyzją administracyjną na pobyt 25 9 

Osoby korzystające z usług Domu na zasadzie klubowej  
(z różną częstotliwością, za zgodą kierownika ) 

8 3 

/Źródło: Opracowanie własne OPS/ 

 
Struktura wieku i płci, jednostek chorobowych podopiecznych ŚDS (korzystających z usług na 
podstawie decyzji) przedstawia się następująco;  

Tabela 27 Struktura wieku i płci uczestników ŚDS w 2011r. 



Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy za 2011 rok 

46 | S t r o n a  
 

Wiek  uczestników Kobiety Mężczyźni Ogółem osób 

18-25 lat - - - 

26-40 lat 2 10 12 

41-60 lat 5 3 8 

60 lat i więcej 2 3 5 

RAZEM 9 16 25 

/Źródło: Opracowanie własne OPS/ 

 
Tabela 28 Jednostki chorobowe uczestników ŚDS w 2011r. 

Rozpoznanie Liczba osób w tym kobiet 

Schizofrenia paranoidalna 16 4 

Psychoza schizofrenopodobna 1 - 

Zaburzenia schizoafektywne 1 - 

Zespół psychoorganiczny 3 2 

Inne 4 3 

RAZEM 25 osób 9 

/Źródło: Opracowanie własne OPS/ 

 

6.2.2 Realizowane zadania 
 

W stosunku do uczestników ŚDS za ich pisemną zgodą prowadzone było postępowanie 
wspierająco – aktywizujące w formie zajęć grupowych lub indywidualnych, które obejmowało 
następujące działania: 
 
Tabela 29 Formy i efekty prowadzonej w 2011r. działalności. 

L.p Cel zajęć  
Czas 

realizacji 
Rezultatu 

1 Trening umiejętności praktycznych (trening kulinarny) 

Cel zajęć Czas realizacji  Rezultaty 

Nauka przygotowywania 
posiłków prostych i złożonych, 

dokonywania zakupów, 
praktyczny trening budżetowy 

I-XII 

Wzrost umiejętności dokonywania zakupów, samodzielnego 
dysponowania pieniędzmi oraz stosownego zachowania w 
sklepie. 
Wzrost umiejętności związanych z przygotowaniem posiłków 
złożonych (wybór dania, zaplanowanie czynności kulinarnych, 
przeprowadzenie odpowiednich czynności zgodnie z ustalonym 
wcześniej schematem). 
Wyrabianie i utrwalanie nawyku aktywnego uczestniczenia w 
życiu społeczności. 
Wzrost poziomu samodzielności w codziennym funkcjonowaniu 
klientów. 
Nabywanie umiejętności pracy zespołowej. 
Średnia liczba uczestników zajęć-4 os. 

2 Trening umiejętności praktycznych ( trening porządkowy ) 

Cel zajęć Czas realizacji  Rezultaty 

Nauka dbania o czystość i 
porządek w ŚDS, wyrobienie 

nawyku systematycznego 
wykonywania czynności 

porządkowych  

I-XII 

Wzrost umiejętności samodzielnego wykonywania czynności 
porządkowych. 
Wzrost umiejętności współpracy w zespole, odpowiedzialności 
za pracę całej grupy. 
Wyrabianie i utrwalanie nawyku utrzymywania czystości. 
Wzrost samodzielności klientów podczas codziennego 
funkcjonowania w gospodarstwie domowym. 
Średnia liczba uczestników zajęć-4 
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3 Trening nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny 

Cel zajęć Czas realizacji  Rezultaty 

Poprawa efektywności dbania 
o higienę osobistą i wygląd 

zewnętrzny (zakres - dbanie o 
stopy, mycie głowy, mycie rąk, 

mycie zębów, mycie ciała, a 
także zmiana bielizny 

osobistej). 

I-XII 

Wypracowanie normy dbania o higienę osobistą oraz wygląd 
zewnętrzny. 
Nawiązanie współpracy z osobami, którym dbanie o higienę 
osobistą zawsze sprawiało trudność. 
Poprawa w zakresie dbałości o higienę i wygląd zewnętrzny 
uczestników ŚDS. 
Średnia liczba uczestników zajęć-1 os. / zajęcia indywidualne, 

dotyczyły 5 uczestników ŚDS / 

4 Trening umiejętności prowadzenia rozmowy 

Cel zajęć Czas realizacji  Rezultaty 

Ćwiczenie umiejętności 
nawiązywania kontaktów 

interpersonalnych poprzez 
umiejętności prowadzenia 

rozmowy towarzyskiej 
(wprowadzenie, rozpoczęcie 
rozmowy, podtrzymywanie 

rozmowy, zakończenie 
rozmowy, mowa werbalna i 

mowa niewerbalna, ćwiczenia 
scenek). 

I-V 

Wzrost umiejętności w zakresie komunikowania się 
uczestników ŚDS. 
Wzrost umiejętności wypowiadania się bardziej 
rozbudowanymi zdaniami,  w sposób klarowny. 
Wzrost umiejętności posługiwania się językiem polskim.  
Średnia liczba uczestników zajęć-14 os. 

5 Trening umiejętności rozwiązywania problemów 

Cel zajęć Czas realizacji  Rezultaty 

Nauka rozwiązywania 
problemów metodą 5 kroków, 
wypracowanie odpowiedniego 

aktywnego podejścia do 
rozwiązywania problemów. 

Poznanie korzyści z 
rozwiązywania problemów, 

stylów rozwiązywania 
problemów. 

IX-XII 

Wzrost umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji przez 
uczestników ŚDS. 
Wzbudzenie zainteresowania poszukiwaniem różnych 
możliwych rozwiązań problemu. 
Poznania swoich możliwości w zakresie rozwiązywania 
problemów przez uczestników ŚDS, pokonanie w sobie lęku 
przed problemem. 
Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów metodą 5 
kroków. 
Średnia liczba uczestników zajęć-14 os. 

6 Trening umiejętności praktycznych 

Cel zajęć Czas realizacji  Rezultaty 

Nauka obsługi urządzeń RTV 
AGD, pralki, kserokopiarki, 

maszyny do szycia, kuchenki 
mikrofalowej, kuchni 
elektrycznej, nauka 

wykonywania czynności dnia 
codziennego ( pranie, 

prasowanie, układanie, 
sprzątanie kuwet kota, 

karmienie kota ) 

I-XII 

Wzrost umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia 
Nabycie umiejętności obsługi różnych urządzeń 
Wyrobienie nawyku dbałości o sprzęty 
Wyrobienie nawyku dbałości i odpowiedzialności za 
zwierzęta 
Średnia liczba uczestników zajęć-1os. (zajęcia indywidualne) 

7 Zajęcia edukacyjne z zakresu pracy twórczej 

Cel zajęć Czas realizacji  Rezultaty 

Wprowadzenie programu 
mającego na celu odkrycie 

poprzez uczestników 
istniejących w nich sił, 

wewnętrznej mądrości. 
Uczenie zwięzłego 

formułowania swoich myśli, 
twórczego myślenia. Poznanie 
przysłów, aforyzmów, złotych 

myśli. 

II-VI  
oraz 

IX-XII 

Wzrost aktywizacji uczestników na zajęciach (omawiane 
tematy zajęć budziły zainteresowanie, powodowały myślenie 
twórcze ). 
Wzrost zainteresowania książką, słowem czytanym i 
mówionym. 
Usprawnienie umiejętności zabierania głosu, wypowiadania 
się na forum grupy. 
Utrwalenie wartości jakie dają mądrość i piękno literatury. 
Zdobycie wiedzy ogólnej, możliwość wykazania się swoimi 
umiejętnościami na forum grupy.. 
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Średnia liczba uczestników zajęć-13 os. 

8 Trening pamięci i koncentracji 

Cel zajęć Czas realizacji  Rezultaty 

Ćwiczenia poświęcone 
poprawie funkcjonowania 

poznawczego klientów. 

I  
oraz 
IX-X 

Poprawa funkcjonowania poznawczego w obszarze pamięci 
wzrokowej, słuchowej, przestrzennej, duży nacisk został 
położony na ćwiczenia pamięci świeżej. 
Trening samodzielnego przezwyciężania trudności 
związanych z kodowaniem i odtwarzaniem wiedzy. 
Wzrost poziomu kreatywności poprzez naukę przy 
wykorzystaniu „wszystkich zmysłów”. 
Poprawa zdolności koncentracji oraz wysławiania się. 
Poprawa efektywności w funkcjonowaniu poznawczym 
poprzez zyskanie przeświadczenia o możliwościach własnej 
pamięci. 
Zaangażowanie w pracę indywidualną klientów 
(proponowanie ćwiczeń grupie, samodzielne prowadzenie 
zajęć przez uczestników). 
Średnia liczba uczestników zajęć-12 os. 

9 Psychoedukacja  „Z życia seksualnego człowieka…” 

Cel zajęć Czas realizacji  Rezultaty 

Przedstawienie klientom 
wiedzy na temat życia 

seksualnego, umiejscowienie 
potrzeb seksualnych w 

hierarchii potrzeb według 
Maslowa. Ponadto, dyskusja na 

temat deficytów w 
funkcjonowaniu seksualnym, 

które są uwarunkowane 
czynnikami mającymi związek 
ze specyfiką choroby (objawy 
ubytkowe) oraz stosowaniem 

farmakoterapii. Zajęcia zostały 
poszerzone o wiedzę na temat 

perwersji seksualnych oraz 
dyskusję na temat 
homoseksualizmu. 

I-V 

Wzrost poziomu otwartości podczas dyskusji na tematy 
związane życiem seksualnym (funkcja integracyjna). Jedne 
zajęcia cyklu zostały poprowadzone przez uczestnika, który 
ma dużą gotowość do rozmowy o życiu seksualnym. 
Wzrost świadomości na temat roli popędu seksualnego, 
konsekwencji deficytów w tej sferze. Podkreślenie faktu, że 
seks jest integralną sferą życia człowieka. 
Uzyskanie wiedzy na temat wpływu stosowanej 
farmakoterapii na jakość życia seksualnego. 
Wzrost tolerancji dla osób o odmiennej orientacji seksualnej 
poprzez przedstawienie wiedzy teoretycznej oraz badań na 
temat homoseksualizmu, skutków nietolerancji, 
niezrozumienia ze strony społeczeństwa. 
Średnia liczba uczestników zajęć-12 os. 

10 Zajęcia o charakterze edukacyjnym  „Religie świata” 

Cel zajęć Czas realizacji  Rezultaty 

Poszerzenie wiedzy ogólnej na 
temat  aspektów, różnic w 
funkcjonowaniu człowieka 

wynikających z uwarunkowań 
geograficznych, a co za tym 

idzie, z odmiennych wierzeń 
religijnych. Dyskusja na temat 
roli religii w życiu człowieka. 

 

I-VI 

Poszerzenie wiedzy na temat różnych religii świata, ich 
podstawowych dogmatów. 
Wzrost wiedzy na temat roli religii w życiu klientów. 
Poszerzanie zakresu słownictwa, wzrost umiejętności 
wysławiania się. 
Nabywanie samodzielności w przygotowaniu  informacji na 
temat określonego wierzenia, przekazanie informacji grupie 
(nabycie umiejętności potrzebnych w sytuacji ekspozycji 
społecznej oraz umiejętności w komunikowaniu, wyrażaniu 
intencji). 
Wzrost poziomu tolerancji wobec osób, które wyznają inną 
religię lub są osobami niewierzącymi. 
Średnia liczba uczestników zajęć-14 

11 Grupa wsparcia dla uczestników 

Cel zajęć Czas realizacji  Rezultaty 

Zajęcia  miały na celu 
integrację, były okazją do 
wyrażania przeżyć, uczuć, 

wsparcie w sytuacjach 
kryzysowych. 

II-XII 

Integracja klientów poprzez wykonywanie zadań mających na 
celu poszerzanie wiedzy na temat innych uczestników.  
Wzrost umiejętności pracy zespołowej. 
Zwiększenie poziomu otwartości uczestników w kontakcie z 
innymi uczestnikami, dzielenie się swoimi uczuciami, 
przekonaniami na wybrany temat. 
Poszukiwanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych u innych 
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uczestników, co zwiększyło poziom zaufania, więzi oraz 
tożsamości grupowej. 
Nabywanie (elementy edukacyjne) oraz utrwalanie (elementy 
treningu) umiejętności interpersonalnych. 
Średnia liczba uczestników zajęć-9 os. 

12 Wsparcie psychologiczne ( indywidualny kontakt psychologiczny ) 

Cel zajęć Czas realizacji  Rezultaty 

Oddziaływania psychologiczne 
skoncentrowane na udzieleniu 

wsparcia w sytuacjach 
kryzysowych, dybryfing, ocena 
stanu psychicznego w oparciu 

o pytania zawarte w 
kwestionariuszu PANSS. 

I-XII 

Utrzymanie uczestników w dobrej kondycji psychicznej  
(dbałość o wizyty lekarskie, przyjmowanie leków, obserwacja 
stanu psychicznego, kontakt z rodzinami).  
Udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych  
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.  
Średnia liczba uczestników zajęć-wszyscy- spotkania 
indywidualne 

13 Zajęcia o charakterze edukacyjnym  „Przegląd prasy” 

Cel zajęć Czas realizacji  Rezultaty 

Poszerzanie wiedzy na temat 
wydarzeń kulturalnych, 

politycznych itp. 
VII-X 

Wzrost samodzielności uczestników w kwestii wyboru 
tematów artykułów 
Poszerzanie zakresu słownictwa, trening funkcji 
poznawczych (czytanie tekstu ze zrozumieniem, 
zapamiętywanie materiału, analiza poznawcza) 
Wzbogacenie  wiedzy na temat wydarzeń w świecie polityki, 
wydarzeń kulturalnych, społecznych, obyczajowych. 
Średnia liczba uczestników zajęć-11 os. 

14 Psychoedukacja  „Jak żyć ze schizofrenią” 

Cel zajęć Czas realizacji  Rezultaty 

Zebranie i powtórzenie 
materiału na temat choroby, 
leczenia, dyskusja na tematy 

dotyczące życia z chorobą. 

VI-VIII 

Utrwalenie wiedzy na temat specyfiki choroby, objawów 
zwiastunowych, sposobów radzenia sobie w sytuacji 
pogorszenia stanu psychicznego. 
Wzrost poziomu wiedzy o objawach ubytkowych, które 
utrudniają codzienne funkcjonowanie oraz o funkcjach 
rehabilitacji proponowanej przez ŚDS. 
Uzyskanie wiedzy na temat skutków ubocznych  stosowanych 
leków oraz ogólnych informacji na temat grup, działania 
leków. 
Średnia liczba uczestników zajęć-13 os. 

15 Trening umiejętności interpersonalnych z elementami psychoedukacji 

Cel zajęć Czas realizacji  Rezultaty 

Rozwój różnych aspektów 
funkcjonowania społecznego. 

 

XI-XII 
 

Nabycie wiedzy teoretycznej na temat komunikacji: werbalnej 
oraz niewerbalnej, funkcji oraz specyfiki każdej z nich, 
budowy skutecznego komunikatu, komunikacji u osób 
chorych na schizofrenię. 
Wzrost umiejętności praktycznego wykorzystania nabytej 
wiedzy w celu poprawy jakości kontaktów interpersonalnych. 
Średnia liczba uczestników zajęć-10 os. 

16 Trening umiejętności spędzania czasu wolnego (wyjścia plenerowe, zajęcia świetlicowe) 

Cel zajęć Czas realizacji  Rezultaty 

Zwiedzanie miasta, wspólne 
spędzanie czasu na łonie 

natury. 
Konstruktywne wykorzystanie 

czasu wolnego w placówce. 

I-XII 

Wzrost umiejętności aktywnego  spędzania czasu wolnego, 
Poznanie ciekawych miejsc (Stare Miasto, Świątynia 
Opatrzności Bożej, Lasek Bemowski, Lasek Bielański, Forty 
Bema, ). 
Integracja społeczności ŚDS poprzez wspólne wyjścia i 
spędzanie czasu. 
Średnia liczba uczestników zajęć-12 os. 

17 Przegląd wydarzeń z kraju i ze świata ( prasówka ) 

Cel zajęć Czas realizacji  Rezultaty 
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Nauka wyszukiwania 
informacji, przekazywania 

informacji poprzez zapis na 
tablicy, samodzielne 

opracowywanie artykułów; 
nauka wypowiadania się na 
forum, wzbogacanie wiedzy 

ogólnej o społeczeństwie 

I-XII 

Wzrost zainteresowania wydarzeniami z kraju i ze świata 
Wzrost umiejętności dokonywania wyboru ważnych 
wydarzeń 
Poszerzenie wiedzy uczestników na tematy związane z 
polityką, gospodarką, wydarzeniami kulturalnymi oraz 
sportowymi. 
Średnia liczba uczestników zajęć-8os. 

18 Terapia ruchem ( gimnastyka, spacery ) 

Cel zajęć Czas realizacji  Rezultaty 

Dbałość o zdrowie i sprawność 
fizyczną poprzez rehabilitacje 
ruchową: gimnastykę, spacery. 

I-XII 

Wzrost  dbałości  uczestników o kondycję fizyczną. 
Wzrost sprawności fizycznej uczestników. 
Integracja uczestników ŚDS. 
Średnia liczba uczestników zajęć-8os. 

19 Trening umiejętności spędzania czasu wolnego ( klub filmowy ) 

Cel zajęć Czas realizacji  Rezultaty 

Nauka dokonywania selekcji 
filmów, pogłębianie 

wrażliwości, koncentracji 
 

I-XII 

Zwiększenie zainteresowania kinem światowym i polskim  
Wzrost zaangażowania w zajęcia klubu filmowego ( 
przynoszenie filmów przez uczestników) 
Średnia liczba uczestników zajęć-10os. 

20 Trening umiejętności spędzania czasu wolnego  ( biblioterapia ) 

Cel zajęć Czas realizacji  Rezultaty 

Nauka sprawnego czytania i 
rozumienia tekstu 

I-XII 
Wzrost umiejętności sprawnego czytania. 
Wzrost umiejętności rozumienia przeczytanego tekstu. 
Średnia liczba uczestników zajęć-14os. 

21 
Terapia zajęciowa w tym zajęcia plastyczne 

(dekoracje sezonowe, wystawy prac, malowanie farbami, kredkami, pastelami, wyklejanie, wyroby z  
masy solnej i papierowej, stroiki świąteczne, robótki na drutach, prowadzenie Kroniki ) 

Cel zajęć Czas realizacji  Rezultaty 

Rozwijanie zainteresowań, 
usprawnianie percepcji 

wzrokowo-ruchowej oraz 
motoryki małej, uwrażliwienie 

na sztukę 

I-XII 

Poznanie różnych technik malarskich.  
Promocja ŚDS poprzez organizowanie wystaw prac 
uczestników. 
Wzrost wrażliwości na sztukę.  
Poprawa percepcji wzrokowo-ruchowej. 
Średnia liczba uczestników zajęć-9os. 

22 
Imprezy okolicznościowe, integracyjne 

( urodziny ŚDS, imieniny uczestników, śniadanie Wielkanocne, Wigilia, bal Sylwestrowy  itp) 

Cel zajęć Czas realizacji  Rezultaty 

Integracja uczestników, 
zaangażowanie ich w życie ŚDS 

I-XII 

Wzrost poczucia przynależności do społeczności ŚDS. 
Integracja z rodzinami uczestników. 
Utrzymywanie kontaktu z byłymi uczestnikami. 
Średnia liczba uczestników zajęć-18os. 

23 Rozmowy indywidualne z podopiecznymi 

Cel zajęć Czas realizacji  Rezultaty 

Prowadzenie rozmów 
wspierająco- towarzyskich 

I-XII 

Utrzymywanie uczestników w dobrej kondycji psychicznej 
Wzrost zaufania do terapeutów 
Wzrost umiejętności prowadzenia rozmowy u podopiecznym 
ŚDS ( praktyczny trening umiejętności prowadzenia rozmowy ) 

24 Spotkanie społeczności 

Cel zajęć Czas realizacji  Rezultaty 

Integracja uczestników, 
budowanie poczucia 

przynależności do grupy, 
przekazanie i omówienie 
najważniejszych spraw 
dotyczących zespołu , 

angażowanie uczestników w 
życie społeczności 

I-XII 

Wzrost zaangażowania w życie społeczności poszczególnych 
uczestników. 
Wzrost poczucia przynależności do zespołu. 
Możliwość zaprezentowania własnego zdania na forum grupy. 
Średnia liczba uczestników zajęć-14os. 
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/Źródło: Opracowanie własne OPS/ 

 

6.2.3 Projekty socjalne zrealizowane w 2011r. 
 

Znaczącą formą działalności ŚDS w roku 2011 były również projekty socjalne, których 
celem było osiągnięcie jak najtrwalszych efektów pracy socjalnej z uczestnikami oraz ich 
rodzinami. Były to: 
 
 „Grupa wsparcia dla rodzin osób chorych psychicznie”  
Czas trwania: od marca do grudnia 2011r.  
Cel projektu: Celem było wsparcie rodzin osób chorych psychicznie w ich trudnej sytuacji oraz 
nawiązanie współpracy z rodzinami celem poprawy jakości życia chorego. 
Rezultaty: Członkowie rodzin poszerzyli wiedzę na temat oferty placówki, nawiązali kontakt z 
psychologiem prowadzącym grupę, który w dalszej perspektywie może zaowocować 
współpracą w postępowaniu wspierająco – aktywizującym. Przeprowadzona została 
psychoedukacja na temat choroby (etiologia, obraz kliniczny, przebieg, sposoby leczenia). 
Podczas grupy nastąpiło przepracowanie trudnych uczuć powstałych w relacji z chorym, 
uzyskanie wsparcia od innych uczestników oraz psychologa. Frekwencja uczestników grupy 
była niska (średnio 3 – 4 osoby).  
 
 „Warsztaty teatralne dla osób chorych psychicznie”  
Czas trwania: od stycznia do grudnia 2011 roku przy wsparciu zespołu terapeutycznego ŚDS w 
Bemowskim Centrum Kultury.  
Cel projektu: Celem projektu było przeciwdziałanie społecznej izolacji osób z zaburzeniami 
psychicznymi poprzez warsztatową pracę teatralną oraz rozwijanie zainteresowania teatrem 
uczestników ŚDS. W 2011 roku z zajęć grupy teatralnej ZGODA korzystało 4 uczestników. Zajęcia 
odbywały się 2 razy w tygodniu.  
Rezultaty: Grupa ZGODA uczestniczyła w festiwalu teatralnym MALTA w Poznaniu, występowała 
w teatrze ATENEUM prezentując sztukę ‘Po drugiej stronie” oraz w Klubie POWIĘKSZENIE w 
Warszawie. 
 
 „Terapeutyczna moc muzyki” 
Czas trwania: od stycznia do grudnia 2011 roku  
Cel projektu: Rozwijający zainteresowania muzyką i śpiewem uczestników ŚDS. Projekt od kilku 
lat rozszerza ofertę zajęć terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy.  
Rezultaty: W ramach projektu odbyły się następujące imprezy wewnętrzne: oprawa muzyczna 
do Świąt Wielkanocnych, przygotowanie Jasełek, zabawa Sylwestrowa Projekt był okazją do 
prezentowania na forum grupy swoich zdolności, przełamywania nieśmiałości, pokonywania 
barier przez uczestników Domu oraz stwarzał możliwość uzewnętrzniania swoich uczuć i 
emocji. 
 
 „Aktywizacja szansą na samodzielność” 
Czas trwania: od stycznia do grudnia 2011 roku- prowadzony przez zespół terapeutów ŚDS, Cel 
projektu: Projekt miał na celu aktywizację uczestników ŚDS popołudniami oraz w soboty i 
niedziele, umożliwić im w możliwie jak najkrótszym czasie uzyskanie pełnej aktywności, 
powrotu do życia w społeczeństwie oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej.  
Rezultaty: Uczestnicy byli informowaniu o wydarzeniach kulturalnych odbywających się na 
Bemowie i w innych miejscach stolicy, dobierali się w małe grupy i uczestniczyli w spotkaniach, 
imprezach, koncertach. Następnie ich aktywność była omawiana na Spotkaniu Społeczności. W 
ramach projektu odbył się cykl zajęć „Warszawa dla warszawiaków i nie tylko”, powstała tablica 
informująca o wydarzeniach kulturalnych.  
 
 „Poznajemy kulinarne miejsca Warszawy” 
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Czas trwania: od stycznia do grudnia 2011 roku  
Cel projektu: Rozwijający zainteresowania kuchniami świata, barami, restauracjami, 
kawiarniami. Jego celem było doskonalenie umiejętności kulturalnego zachowania się w 
miejscach publicznych, trening budżetowy, integracja uczestników ze „społeczeństwem ludzi 
zdrowych”.  
Rezultaty: W ramach projektu odwiedzono wiele ciekawych miejsc kulinarnych, poznano 
kuchnie rosyjską, meksykańską, polską, azjatycką, amerykańską. Uczestnicy samodzielnie 
wybierali dania z Karty i z własnych środków finansowych płacili za zamówione dania, ponadto 
mieli możliwość poruszania się środkami komunikacji miejskiej po Warszawie, wielu z nich 
nabyło nowe umiejętności w tym zakresie. Projekt był tez praktycznym treningiem 
budżetowym. 
 
 „Spotkanie z przyrodą” 
Czas trwania: od czerwca do września 2011 roku 
Cel projektu: Rozwijający zainteresowania przyrodą, krajobrazem.  
Rezultaty: W ramach projektu odbył się wyjazd integracyjno -turystyczno -zdrowotny do Starej 
Dąbrowy w dniach 26-28 września 2011, wyjścia do lasku Bemowskiego, lasku Bielańskiego, 
zwiedzanie parków Warszawy oraz Ogrodu Botanicznego. Uczestnicy mieli możliwość spacerów, 
podziwiania przyrody i poznania wielu ciekawych miejsc. Celem tego projektu był edukacja i 
turystyka przyrodnicza, kształtowanie wrażliwości na piękno krajobrazu oraz doskonalenie 
zdrowia i kondycji psychicznej. Wyjazd 3-dniowy był okazją do doskonalenia umiejętności 
współdziałania i współpracy w grupie. 
 
 „Radość bycia razem” 
Czas trwania: od stycznia do grudnia 2011 roku  
Cel projektu:. Celem projektu była aktywizacja i integracja uczestników, umożliwienie im 
aktywnego udziału w życiu kulturalnym. Rozwijający zainteresowania kinem uczestników. 
Rezultaty: Odbyło się 6 wyjść do kina. Uczestnicy partycypowali w kosztach zakupu biletów 
(praktyczny trening budżetowy). Efektem był wzrost aktywizacji, poprawa relacji i 
komunikowania się z otoczeniem. Wyjścia grupowe służyły budowaniu więzi emocjonalnej i 
wzajemnej akceptacji tych osób. 
 
 „Samodzielnie po Warszawie” 
Czas trwania:od lutego do listopada 2011 roku  
Cel projektu: Projekt miał na celu naukę poruszania się po Warszawie oraz doskonalenie 
kontaktów interpersonalnych. W ramach projektu odbyły się zajęcia teoretyczne, które miały na 
celu przedstawienie uczestnikom ustroju administracyjnego Warszawy na tle zmian 
historycznych, zapoznanie uczestników z komunikacją Warszawy i jej historią, poznanie mapy 
Warszawy ( położenie dzielnic, dojazdy ). Następnie opracowana została tabela zwiedzania 
ciekawych miejsc w Warszawie z trasą dojazdu.  
Rezultaty: W ramach projektu odbyły się wyjazdy do:: Królikarni, Cerkwi Prawosławnej, 
Kościoła św. Floriana, ZOO, Parku Ujazdowskiego, Centrum Sztuki Współczesnej, parku 
Krasińskich, Muzeum Powstania Warszawskiego, CN KOPERNIK, Łazienek Królewskich, Muzeum 
Azji i Pacyfiku. Uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę o ustroju administracyjnym Warszawy 
oraz funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Nastąpił wzrost umiejętności komunikowania się z 
otoczeniem uczestników Domu. 
 

Inną formą działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2011 była również 
aktywizacja zewnętrzna uczestników polegająca na ich aktywnym udziale w następujących 
spotkaniach i wyjściach integracyjnych: 
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Tabela 30 Aktywizacja zewnętrza uczestników w 2011r. 

Data 
realizacji 

Nazwa wydarzenia, imprezy 

Styczeń 
8 urodziny ŚDS; Wieczór poetycki z udziałem poety Pana Jana Rychnera; Wyjście integracyjne do 
Naleśnikarni w ramach projektu „Poznajemy kulinarne miejsca Warszawy” 

Luty 
Wyjście do kina FEMINA na film „Och Karol 2” wg projektu „Radość bycia razem”; Impreza 
Walentynkowa w ŚDS, Występ kabaretu ŻMIJA w ŚDS; Spotkanie z poezją w ŚDS – uczestnicy czytają 
wybrane wiersze; Zabawa karnawałowa 

Marzec 
Zabawa karnawałowa w ŚDS „Pod Skrzydłami” – spotkanie integracyjne; Wyjście do KOMPANII 
PIWNEJ w ramach projektu „Poznajemy kulinarne miejsca Warszawy”, Wyjście z Marzanną do Lasku 
Bemowskiego z okazji I Dnia Wiosny; Występ grupy teatralnej ZGODA w teatrze ATENEUM 

Kwiecień 

Spacer po Starówce; Otwarcie Wystawy prac pani EWY Jankowskiej w Galerii przy ul. Chmielnej 15; 
Występ grupy teatralnej ZGODA w Klubie POWIĘKSZENIE ul. Nowy Świat , Wyjazd do Domu Kultury 
Rakowiec ul. Wiślicka 8 – przedstawienie grupy teatralnej REFLEKTOR z ŚDS „Pod Skrzydłami” i ŚDS 
ul. Św. Wincentego 85 pt „Podróż”; Wyjście do kina Femina na film „Żona na niby”; Wyjazd na 
Ursynów Zwiedzanie Świątyni Opatrzności Bożej 

Maj 
Wyjście do restauracji Bulgaria Magica wg projektu „Poznajemy kulinarne miejsca Warszawy”; 
Zwiedzanie ikon w kościele MB Królowej Aniołów 

Czerwiec 

Rajd Rowerowy i Piknik Integracyjny w ramach Dni Osób Niepełnosprawnych – występ uczestników 
ŚDS; Rejs Tramwajem wodnym po Wiśle; Grillowanie na działkach; Wyjście do kina Femina na film 
Maraton tańca wg projektu „Radość bycia razem”; Wyjście do Królikarni w ramach projektu 
”Samodzielnie po Warszawie” 

Lipiec 

Wyjście do Cerkwi Prawosławnej, Kościół św. Floriana i ZOO w ramach projektu „Samodzielnie po 
Warszawie”; Wyjście do Parku Ujazdowskiego oraz Centrum Sztuki Współczesnej w ramach projektu 
„Samodzielnie po Warszawie”; Wyjście na Stare i Nowe Miasto, Fontanny Warszawskie w ramach 
projektu „Samodzielnie po Warszawie”; Wyjście do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Muzeum 
Policji, kino Muranów, parku Krasińskich wg projektu „Samodzielnie po Warszawie”; Wyjście do 
Muzeum Powstania Warszawskiego; Wyjście do Ogrodu Botanicznego w Powsinie w ramach projektu 
„Samodzielnie po Warszawie” oraz do Mc Donald’a w ramach projektu „Poznajemy kulinarne miejsca 
Warszawy”; Wyjście do Muzeum Modniarstwa i Naparstków; Piknik w Lasku Bemowskim 

Sierpień 

Zwiedzanie Placu Grzybowskiego, Pl. Bankowego i okolic wg projektu „Samodzielnie po Warszawie”; 
Zwiedzanie Pałacu Kultury, spacer po Pl. Defilad wg projektu „Samodzielnie po Warszawie”; 
Zwiedzanie Mennicy Warszawskiej, Zwiedzanie Kościołów przy Krakowskim Przedmieściu oraz 
spacer po Nowym Świecie wg projektu „Samodzielnie po Warszawie”; Zwiedzanie Muzeum Azji i 
Pacyfiku wg projektu „Samodzielnie po Warszawie”; Wycieczka po Nowym Mieście, spacer przy 
Fontannach wg projektu „Samodzielnie po Warszawie”; Wyjście do kina Wisła wg projektu „Radość 
bycia razem”; Muzeum Cechu Rzemiosł Skórzanych, spacer po Starówce wg projektu „Samodzielnie 
po Warszawie”; Wyjście do Łazienek Królewskich wg projektu „Samodzielnie po Warszawie”; 
Plażowanie nad Wisłą 

Wrzesień 

Spacer po Fortach Bema; Wyjazd do Sochaczewa na XII Przegląd Twórczości Artystycznej ŚDS; Spacer 
po Fortach Bema; Wyjazd do Starej Dąbrowy wg projektu „Spotkanie z przyrodą”; Udział w imprezie 
integracyjnej osób niepełnosprawnych organizowanej przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie 
w Parku Sowińskiego ( prezentacja ŚDS, występ artystyczny ) 

Październik 
Spacer po Fortach Bema; Wyjście do kina Femina wg projektu „Radość bycia razem”; Udział w 
Koncercie Symfonicznym w Teatrze Wielkim 

Listopad 
Wyjście do restauracji „U Szwejka” wg projektu „Poznajemy kulinarne miejsca Warszawy”; Wyjście do 
Centrum Nauki KOPERNIK  - zwiedzanie wystaw stałych i Planetarium 

Grudzień 
Wyjście do Mazowieckiego Teatru Muzycznego; Udział w uroczystości 10-lecia działalności OWiRON-
u w Bemowskim Centrum Kultury; Wigilia w restauracji TINA; Wigilia w ŚDS z rodzinami i 
klubowiczami; Zabawa Sylwestrowa 

/Źródło: Opracowanie własne OPS/ 
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Dom realizował zadania zgodnie z wytyczonymi celami i zadaniami na 2011 rok w oparciu o 
Ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, Ustawę o pomocy społecznej, art. 51 Regulaminu 
organizacyjnego ŚDS oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 
2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy. 

Cele Domu zostały zrealizowane, uczestnicy otrzymali wsparcie, akceptację, miejsce 
bezpiecznego pobytu. Do ŚDS przychodzili chętnie z uwagi na panującą tu przyjazną atmosferę 
oraz ciekawą ofertę zajęć wspierająco-aktywizujacych. W ŚDS spotykali się z życzliwością i 
zainteresowaniem zespołu terapeutycznego, który starał się wykonywać swoje zadania 
profesjonalnie i z zaangażowaniem. 

Poszczególne działania realizowane były zgodnie z ustalonym planem na 2011 rok. 
Niewielkie zmiany dotyczyć mogły terminów przeprowadzonych działań, co spowodowane było 
bądź nieobecnością pracownika, bądź koniecznością realizacji innych działań. W minionym roku 
z zaplanowanych działań zespół wspierająco-aktywizujący nie zrealizował zadania polegającego 
na przeprowadzaniu wywiadów psychologicznych w środowisku osoby chorej. Było to 
wynikiem problemów kadrowych /nieobecność psychologa przebywającego na urlopie 
macierzyńskim a później wychowawczym/. 

W wyniku prowadzonego przez zespół terapeutyczny ŚDS programu wspierająco-
aktywizującego zaobserwowano dalsze 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, dbałości o czystość użytkowanych pomieszczeń, 
regularnego przyjmowania leków i wizyt w PZP. 

Dzięki prowadzonej terapii zajęciowej nastąpił rozwój zainteresowań indywidualnych i 
zdolności uczestników, doskonalenie sprawności manualnych w nowo poznanych technikach. W 
2011 roku kontynuowano organizowanie w Przychodni przy ul. Wrocławskiej wystawy prac 
uczestników ŚDS, były to prace wykonane suchymi pastelami o tematyce wiosennej. Uważamy, 
że jest to dobry sposób promocji twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych.  

Uczestnicy poprzez prowadzony codziennie trening kulinarny nabyli umiejętności związane 
z przygotowywaniem posiłków prostych i złożonych, mieli okazje doskonalić umiejętności 
robienia zakupów, planowania posiłków, dysponowania pieniędzmi /codzienny praktyczny 
trening budżetowy/. 

W minionym roku 3 uczestników ŚDS wymagało interwencji, której celem był pobyt w 
szpitalu psychiatrycznym. Większość osób przy znaczącym wsparciu zespołu wspierająco-
aktywizującego i przekazanej wiedzy na temat choroby, leczenia, działań profilaktycznych 
pozostawała w dobrej kondycji psychicznej. 

Postawa terapeutów w pracy z uczestnikami tj. stanowczość, utrzymywanie dystansu i w 
miarę możliwości konsekwencja to czynnik, który pozytywnie wpłynął na uzyskanie oraz 
kształtowanie pożądanych zachowań uczestników ŚDS. 

Uległo poprawie funkcjonowanie poznawcze uczestników poprzez prowadzony 
systematycznie trening pamięci i koncentracji /oczywiście w różnym stopniu w zależności od 
stopnia degradacji psychicznej/. 

W pracy z uczestnikiem ważnym elementem kształtowania poczucia tożsamości grupowej 
okazała się grupa wsparcia. Zajęcia te okazały się skutecznym sposobem na wzrost zaufania, 
otwartości we wzajemnych kontaktach uczestników.  

Wyegzekwowano u niektórych uczestników systematyczność w przychodzeniu do ŚDS oraz 
informowaniu o powodach nieobecności /osobiście bądź telefonicznie/. 
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7 Wolontariat 
 
W 2011 r. w Ośrodku świadczyło usługi 65 wolontariuszy w tym 47 osób 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 pracy jednorazowo był krótszy niż 30 dni /zgodnie z 
ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie –tj. Dz.U. 
z 2010r.Nr 234 poz.1536/.  

W ramach działającego w Ośrodku wolontariatu aktywizowani są nie tylko młodzi ludzie 
/studenci i uczniowie/, ale także seniorzy oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. W 
2011r. z powodzeniem udało się włączyć do grona wolontariuszy 2 osoby, które dotychczas 
długotrwale korzystały z pomocy Ośrodka. 

Analiza danych za okres od 2005 wskazuje na podtrzymanie w 2011r. tendencji wzrostu 
liczby wolontariuszy pracujących na rzecz Ośrodka. Oznacza to, że coraz większa ilość 
mieszkańców dzielnic Bemowo korzysta z pozafinansowych form wsparcia oferowanych przez 
Ośrodek.  

 

Wykres 5 Ilość wolontariuszy Ośrodka  w latach 2005-2011 
 
W ramach usług świadczonych przez wolontariuszy na rzecz podopiecznych Ośrodka znalazły 
się następujące rodzaje usług świadczone przez wolontariuszy w poszczególnych środowiskach: 
1. Pomoc w nauce – skierowana do rodzin objętych Projektem systemowym 

współfinansowanym ze środków EFS „Aktywna Integracja Drogą do Zatrudnienia”; 
2. Pomoc w nauce i innych trudnościach szkolnych – skierowana do rodzin zstępczych 

skupionych w Klubie Rodzin Zastępczych Ośrodka; 
3. Pomoc w nauce, rehabilitacji i spędzaniu czasu wolnego – skierowana do rodzin z 

niepełnosprawnymi dziećmi;  
4. Pomoc w nauce i opiece – skierowana do rodziców samotnie wychowujących dzieci,  
5. Korepetycje – skierowane do dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce;  
6. Dotrzymywanie towarzystwa, pomoc w czynnościach dnia codziennego, spacery – 

skierowane do seniorów i dorosłych osób niepełnosprawnych,  
7. Pomoc w zajęciach dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka 

Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Klubu Prac; 
8. Rajd Rowerowy, pikniki okolicznościowe, konferencje itp. – Wydarzenia 
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Tabela 31 Akcje i wydarzenia o charakterze promocyjnym w 2011r. 

Forma promocji 
Czas 

promocji 
Miejsce promocji 

Plakaty na uczelniach wyższych i w 
akademikach 

XI-X 

Wojskowa Akademia Techniczna, Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet 

Warszawski-Wydział Psychologii, Akademiki: Rogaś, 
Sarna 

Ogłoszenia na stronach Ośrodka oraz 
tematycznych portalach internetowych 

I-XII 
Biuro Karier WAT, Skrzynka Dobroci Centrum 

Wolontariatu, Portale organizacji pozarządowych 

Udział w imprezach promujących 
wolontariat 

XI 
Namiot ERW, Konferencja Mazowieckie Forum 

Wolontariatu 

Udział w lekcjach promujących wolontariat I Zespół Szkół nr 46 ul. Thommego 1 

Obecność rozpoznawalnej grupy 
wolontariuszy w piknikach i innych 
wydarzeniach organizowanych dla lokalnej 
społeczności 

VI 

Rajd rowerowy Stowarzyszenia Rodziców oraz 
Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Bliżej 
Dziecka” Piknik Rodzinny przy Szkole Podstawowej 

nr  82 

/Źródło: Opracowanie własne OPS/ 

 
Wydarzenia z udziałem wolontariuszy 
 

W minionym roku oprócz systematycznych zajęć wolontariusze Ośrodka wspierali swoją 
pracą szereg wydarzeń organizowanych przez bemowskie instytucje oraz organizacje 
pozarządowe. Poniżej szczegółowo opisano ich udział w poszczególnych wydarzeniach. 

Nominacja do tytułu „Wolontariusza Roku” w Ogólnopolskim Konkursie Barwy 
Wolontariatu - 31 marca 2011 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się rozdanie nagród dla 
Wolontariusza Roku 2010 w Ogólnopolskim Konkursie Barwy Wolontariatu organizowanym 
przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu pod honorowym patronatem Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego. Było to wydarzenie szczególne dla grupy wolontariuszy z 
Bemowskiego Ośrodka, ponieważ zdobyli jedną z 10 nominacji. Cały zespół wybrany został 
spośród 500 kandydujących do tego zaszczytnego tytułu. Nagrodę z rąk Pary Prezydenckiej 
odebrało 6 osób reprezentujących wszystkich wolontariuszy. 

Zbiórka na rzecz schroniska w Józefowie - Na początku maja 2011r. z inicjatywy 
wolontariuszy skupionych w Ośrodku zorganizowano zbiórkę rzeczy przydatnych zwierzętom 
przebywającym w schronisku w Józefowie. Wydarzenie przeprowadzono we współpracy z 
Ośrodkiem Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizowanego przez tę 
placówkę projektu proekologicznego. Zbiórka cieszyła się dużym powodzeniem wśród 
mieszkańców Bemowa, którzy zintegrowali się wokół pomocy zwierzętom. Pomocą wykazała się 
także lokalna telewizja TV Górczewska, która nagłośniła akcję wśród swoich odbiorców. Akcja 
miała także walor integrujący środowisko lokalne i pozytywnie wpłynęła na kształtowanie 
postaw obywatelskich mieszkańców dzielnicy w tym uczestników OWiRON. 

IX Rajd Rowerowy Niepełnosprawnych oraz piknik rodzinny - 11 czerwca 2011r. 
Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Bliżej Dziecka” po 
raz 4 nawiązało współpracę z wolontariuszami z OPS Bemowo przy realizacji Rajdu 
Rowerowego Osób Niepełnosprawnych. Wolontariusze pomagali w przygotowaniu trasy rajdu, 
asekurowali przejazd, przeprowadzili konkursy oraz zabawy dla uczestników rajdu i pikniku, a 
także udostępnili samochód dostawczy, którym rozwożono sprzęt niepełnosprawnych 
uczestników wydarzenia. W pikniku wzięło udział 21 wolontariuszy. Wolontariusze oraz 
koordynator grupy zostali nagrodzeni przez organizatorów honorowym medalem dla przyjaciół 
osób niepełnosprawnych. 

Namiot Europejskiego Roku Wolontariatu – Rok 2011 ustanowiono Europejskim 
Rokiem Wolontariatu. Także bejowski Ośrodek zaangażował się w wydarzenia związane z jego 
obchodami. 1 września 2011r. koordynator wolontariatu uczestniczył w ekspozycji poświęconej 
wolontariatowi w specjalnym namiocie odwiedzającym stolice wszystkich krajów europejskich. 
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Podczas ekspozycji mogliśmy poinformować o istnieniu wolontariatu w Ośrodkach Pomocy 
Społecznej szersze grono osób odwiedzających namiot. 

Mazowieckie Forum Wolontariatu - 14 września 2011r. w Ratuszu dzielnicy Białołęka 
odbyło się spotkanie dyrektorów oraz pracowników mazowieckich Ośrodków Pomocy 
Społecznej. Na zaproszenie organizatorów zaprezentowano zgromadzonym uczestnikom 
funkcjonowanie wolontariatu w Ośrodku na Bemowie jako przykład dobrych praktyk. 

Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza - 9 grudnia 2011r. na Zaproszenie 
Zarządu Dzielnicy Bemowo wolontariusze z Ośrodka wzięli udział w uroczystym spotkaniu z 
okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Podczas spotkania wolontariusza wzięli udział w 
grach i zabawach integracyjnych. Zostali także obdarowani drobnymi upominkami. W 
wydarzeniu wzięło udział 24 wolontariuszy. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Pan Paweł Bujski 
z-ca Burmistrza oraz Pani Anna Kozłowska i Pan Bartek Komorowski przedstawiciele Wydziału 
Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bemowo. 10 grudnia w ramach kontynuacji 
obchodów, 40 wolontariuszy na zaproszenie Urzędu wspólnie udało się do Teatru Roma na 
musical „Les Miserables”. 

Projekt Socjalny „Spotkanie wigilijne Wolontariuszy” - 20 grudnia 2011r. w ramach 
projektu socjalnego odbyło się wigilijne spotkanie wolontariuszy. Podczas uroczystej kolacji 
wolontariusze otrzymali okolicznościowe dyplomy z podziękowaniami za całoroczną pracę 
upominki w postaci książek. W spotkaniu uczestniczyli Pan Albert Stoma z-ca Burmistrza oraz 
Pan Bartek Komorowski przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy 
Bemowo W wydarzeniu tym wzięło udział 40 osób.  
W ramach realizacji projektu bemowscy wolontariusze po raz kolejny wyruszyli ze 
świątecznymi upominkami do tych spośród podopiecznych Ośrodka, którzy z powodu 
niepełnosprawności nie mogli dotrzeć na przygotowane dla nich spotkania wigilijne. W sumie 
bezpośrednio do domów podopiecznych wolontariusze dostarczyli 21 paczek. 
Spotkanie to miało duże znaczenie dla zbudowania poczucia więzi zespołowych wśród 
wolontariuszy pracujących na rzecz mieszkańców Bemowa. Istotnym efektem wydarzenia jest 
także to, że docenienie całorocznej pracy pozytywnie wpłynęło na wzrost motywacji do dalszej 
pracy.  
Wigilijne spotkania pozwoliło także na wspólne spędzenie czasu oraz poznanie się osób, które 
na co dzień pracują indywidualnie. Jest to kolejny czynnik motywujący wolontariuszy do 
podejmowania swojej pracy. 
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8 Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi  
 
Porozumienia o współpracy 

W celu rozszerzania oferty pomocy dla mieszkańców dzielnicy Bemowo i zwiększania jej 
dostępności w odpowiedzi na składane przez organizacje pozarządowe oferty współpracy 
pozafinansowej przy realizacji działań z zakresu pożytku publicznego w sposób nieodpłatny dla 
mieszkańców (bez pobierania opłat od mieszkańców) Ośrodek kontynuował realizacje 
następujących stałych, pisemnych Porozumień o współpracy z: 

 
1. Stowarzyszeniem „Sojusznicy Dzieci” w/s prowadzenia „Bemowskiego Telefonu 

Zaufania dla Rodzin Dotkniętych Problemem Alkoholowym i Przemocą w Rodzinie”, 
2. Stowarzyszeniem Centrum Informacji Społecznej CIS w/s prowadzenia Punktu Porad 

Obywatelskich w ramach Biura Porad Obywatelskich, 
3. Stowarzyszeniem Profilaktyki Depresji ”Iskra” w/s prowadzenia „Telefonu Zaufania dla 

Osób Doświadczających Depresji”, 
4. Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Opiekunów „Nadzieja” w/s 

wsparcia działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, 
5. Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Iskra” w/s wsparcia działań na 

rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, 
6. Stowarzyszeniem Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Bliżej 

Dziecka” w/s wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. 
7. Klubem Integracji Społecznej Środowiska Trzeźwościowego (inicjatywa lokalna) w/s 

wsparcie działalności Klubu - działań integracyjnych i szkoleniowych w ramach KISŚT  
 
Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego  
W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji Programu współpracy m.st. Warszawy z 
organizacjami pozarządowymi przedstawiciel OPS na bieżąco aktywnie uczestniczył w pracach 
Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego będącej dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem 
organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność 
w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.  
 
Współpraca z Fundacją „Jeden Drugiemu” 

W roku 2011 na rzecz klientów Ośrodek podjął współpracę z Fundacją „Jeden 
Drugiemu”. W dniu 5 lipca 2011r. podpisano Porozumienie z Fundacją w zakresie pomocy 
osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej w zaspokajaniu potrzeb, w szczególności 
poprzez umożliwienie korzystania ze sklepu Patronackiego prowadzonego przez Fundację, 
znajdującego się przy ul. Prymasa Tysiąclecia 137.  

W ramach podpisanego porozumienia zadaniem Ośrodka jest kierowanie osób i rodzin w 
trudnej sytuacji życiowej, uprawnionych do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w 
szczególności seniorów, samotnych matek lub rodzin wielodzietnych. Zadaniem Fundacji jest 
pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin na 
powrót do społeczeństwa poprzez  sprzedawanie im w sklepie prowadzonym przez Fundację  
„Jeden Drugiemu” artykułów pierwszej potrzeby za cenę niższą niż rynkowa, z wyłączeniem 
artykułów alkoholowych.  Sprzedaż artykułów pierwszej potrzeby za chociażby minimalną cenę, 
a nie rozdawanie ich w formie darów jest pierwszą na polskim rynku tego typu formułą, która 
spełnia ważne zadanie społeczne. Z jednej strony daje Podopiecznym świadomość, że towar jest 
zakupiony, z drugiej zaś strony daje możliwość zakupu pożywienia, środków higieny i czystości  
za bardzo skromne środki finansowe, zmniejszając tym samym strach przed głodem, 
zapewnieniem pożywienia dzieciom. Podopieczni kupują w sklepie patronackim Fundacji 
produkty niezbędne do codziennego funkcjonowania. Fundacja dokłada starań, by zaangażować 
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do współpracy producentów znanych i rozpoznawalnych marek, dając podopiecznym namiastkę 
tego no na co dzień jest dla nich nieosiągalne. Przykładem chociażby mogą być pieluszki i środki 
higieny dla niemowląt i dzieci, które w sklepach na rynku są bardzo drogie a zatem nieosiągalne 
dla naszych klientów. W sklepie patronackim ich cena jest dużo niższa i możliwa do zapłacenia 
przez klienta pomocy społecznej. Fundacja wprowadziła karty zakupów dla podopiecznych 
dzięki czemu może monitorować koszyk ich zakupów, poza tym wprowadzono dzienne, 
tygodniowe i miesięczne limity zakupowe. Takie działania pozwalają dodatkowo zapewnić 
monitoring ilości osób, którym pomoc jest udzielana a także przekrój dokonywanych zakupów. 

Przez 6 miesięcy funkcjonowania Porozumienia skierowano do sklepu patronackiego 
Fundacji ponad 70 rodzin, co daje w przybliżeniu około 200 osób, które na co dzień korzysta z 
tej formy pomocy. 

 
Współpraca z ngo w zakresie rozszerzenia oferty pomocy 

W zakresie realizacji zadań pomocy społecznej, organizacji oparcia społecznego dla osób 
chorych, profilaktyki przemocy oraz prowadzonej pracy socjalnej z klientem i jego rodziną 
pracownicy socjalni Działów; Pomocy Środowiskowej, Pomocy Środowiskowej i Usług oraz 
Pomocy Specjalistycznej współpracowali z wieloma instytucjami i organizacjami na terenie 
dzielnicy Bemowo i Miasta Stołecznego Warszawy m.in.: Szkołami, Przedszkolami, Żłobkami, 
Placówkami Służby Zdrowia, Ośrodkami Szkolno-Wychowawczymi, Pogotowiem Opiekuńczym, 
Zakładami Karnymi, Urzędem Pracy, organami ścigania /Sądy, Prokuratura, Policja), Strażą 
Miejską, Spółdzielniami Mieszkaniowymi oraz Dzielnicowym Zespołem Realizacji Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Państwowym Funduszem Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, Centrum Usług Niepełnosprawnych, Placówkami Leczenia 
Uzależnień. Ponadto od wielu lat kontynuowana jest współpraca z organizacjami 
pozarządowymi na rzecz rozwiązywania problemów mieszkańców Bemowa w zakresie 
pozyskiwania na ich rzecz szkoleń lub poradnictwa i różnych form wsparcia. Można w tym 
miejscu wymienić Stowarzyszenie „Niebieska linia”, Biuro Karier Osób Niepełnosprawnych, 
Caritas, Fundację „Polsat”, Polski Czerwony Krzyż z siedzibą na Nowolipiu, Stowarzyszenie 
Pomocy Sąsiedzkiej, Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka”, Stowarzyszenie „Nadzieja”, Fundację 
„Zdrowie”, „Synapsis” oraz hospicja działające na terenie Warszawy.  

Podobnie zespoły pracowników Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
oraz Środowiskowego Domu Samopomocy współpracowali na rzecz wzbogacenia oferty dla 
uczestników Ośrodków z następującymi podmiotami: 
 Urząd Dzielnicy Bemowo m.st.Warszawy – w zakresie współorganizowania i współpracy w 

obszarze kultury, sportu imprez integracyjno-artystycznych – Bemowskie Dni Kultury, Dni 
Osób Niepełnosprawnych na Bemowie, Mazowieckiej Letniej Spartakiady, 

 Stowarzyszenia: Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Opiekunów „Nadzieja” – w zakresie 
współpracy przy wspierania programów terapeutycznych, 

 Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – w zakresie aktywnej 
współpracy przy organizacji merytorycznej „Turnieju Środowiskowych Domów” 
odbywającego się tradycyjnie na terenie Gimnazjum Nr 81, 

 Centrum Dzwoni – w zakresie udziału  w programie Aktywizacji Zawodowej- 
 Fundacja „Dr Clown”, „Herosi”, „Naszym Dzieciom” współpraca - w zakresie wspierania 

programów terapeutyczno-rehabilitacyjnych, integracji środowiska osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez sztukę, integracja środowiska osób 
niepełnosprawnych intelektualnie ze sprawną intelektualnie młodzieżą,  

 Fundacja „ Nie tylko” – w zakresie aktywizacji zawodowej i działań w teatrze Basen 
Artystyczny,  

 Bemowskie Centrum Kultury – uczestnictwo w konkursach artystycznych, zajęciach „Ruch 
kreatywny”, organizacja wernisażu prac plastycznych uczestników OWiRON -„Zdolni z 
natury”, 

 Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Warszawa Bemowo - konsultacje dla rodzin uczestników 
OWiRON, 

 Gimnazjum Nr 81- w zakresie organizowania imprez integracyjnych  
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 Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Paska w Warszawie – w zakresie organizowania zajęć 
rewalidacyjno wychowawczych, 

 Żandarmeria Wojskowa - w zakresie organizowania imprez integracyjnych 
 Samorząd Gminy Błędów - w zakresie wspierania programu terapeutycznego „Ciekawe 

miejsca ciekawi ludzie” 
 TV Górczewska - w zakresie wsparcia medialnego i promocji wizerunku osób 

niepełnosprawnych, 
 Zespół Przedszkolno-Szkolny –Szkoła Podstawowa Nr.2 w Grodzisku Mazowieckim - w 

zakresie współpracy artystycznej, 
 Poradnią Zdrowia Psychicznego przy ul. Wrocławskiej19, PZP przy IPiN, Szpitalu 

Nowowiejskim, PZP Kasprzaka – w zakresie uzgadniania i monitorowania wizyt lekarskich, 
konsultacji dotyczących stanu psychicznego uczestników, pozyskiwania opinii lekarskich, 

 Parafią Matki Bożej Królowej Aniołów – w zakresie korzystania z bazy lokalowej oraz 
infrastruktury  sportowej parafii, 

 Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym w Lesznie i Gościńcem Julinek – w zakresie 
organizowania imprez plenerowych oraz realizacji projektu „Spotkanie z przyrodą”, 

 Samodzielnym Zespołem Lecznictwa Otwartego Warszawa - Bemowo– w zakresie 
korzystania z bazy lokalowej – sali gimnastycznej, organizowanie wystaw prac plastycznych 
oraz wyrobów świątecznych uczestników ŚDS, 
 
Efekty tej współpracy to przede wszystkim wzbogacenie oferty usługowej Ośrodków 

Wsparcia poprzez korzystanie z bazy lokalowej instytucji, udział we wspólnie organizowanych 
imprezach integracyjnych o charakterze lokalnym, promocji problematyki osób 
niepełnosprawnych i zdrowia psychicznego w społeczeństwie. Ponadto był to doskonały sposób 
na promowanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych, pokazywanie społeczeństwu, 
że osoby niepełnosprawne mają ogromny potencjał twórczy, są wrażliwe i mają piękne wnętrza. 
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9 Środki europejskie i Eurokoordynacja 
 

9.1 Projekt „Aktywna Integracja Drogą Do Zatrudnienia” 
 

W roku 2011 Ośrodek zorganizował kolejną, czwartą edycję projektu systemowego 
„Aktywna Integracja Drogą Do Zatrudnienia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego /Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 
VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej/. 

Celem głównym projektu była poprawa jakości życia i zwiększenie aktywności 
społecznej 25 rodzin wieloproblemowych poprzez aktywną integrację w okresie trwania 
projektu. Celami szczegółowymi projektu były: 

 Zwiększenie motywacji uczestników projektu do korzystania ze wsparcia i uczestnictwa 
w projekcie. 

 Zwiększenie kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
rodziny wśród uczestników projektu, poprawa relacji rodzice-dzieci. 

 Zwiększenie u uczestników projektu świadomości i odpowiedzialności za zmianę 
aktualnej sytuacji życiowej. 

 Pogłębienie wiedzy nt. jakości życia rodzin na terenie dzielnicy Bemowo, w tym rodzin 
będących klientami ośrodka. 

 Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem z powodów ekonomicznych.  
 
W 2011r na realizację projektu Ośrodek posiadał do wykorzystania 380000zł. i wykorzystał 
99,05% środków przeznaczonych na ten cel. 
 
Tabela 32 Budżet projektu „Aktywna integracja Droga do Zatrudnienia” w 2011r. 

Zadanie Nazwa zadania Plan Wykonanie 
% 

Wykonania 

Zadanie nr 1 Aktywna integracja 166 715,70  166 185,65  99,68 

Zadanie  nr 2 Praca socjalna 53 809,99  53 310,75  99,07 

Zadanie nr 3 Zasiłki i pomoc w naturze: 39 900,00  39 900,00  100,00 

Zadanie nr 4 Działania o charakterze środowiskowym: 16 226,42  14 845,31  91,45 

Zadanie nr 5 Współpraca ponadnarodowa nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Zadanie nr 6 Zarządzanie projektem: 77 380,00  76 420,97  98,76 

Koszty pośrednie 25 967,89  25 754,64  99,18 

ŁĄCZNIE 380 000,00  376 417,32  99,05 

/Źródło: Opracowanie własne OPS/ 
 

9.1.1.1 Działania Projektowe 
 

Spośród klientów Ośrodka wyłoniona została grupa 25 osób, z którymi pracownicy socjalni 
podpisali kontrakty socjalne w ramach Projektu. Łączna liczba podpisanych kontraktów 
wyniosła 26. Powód zwiększenia liczby kontraktów socjalnych to rezygnacja jednej uczestniczki 
z Projektu i zrekrutowanie na jej miejsce kolejnej osoby chętnej do udziału w Projekcie, z którą 
podpisano nowy kontrakt. 

W ramach Projektu zatrudnionych zostało 4 asystentów rodziny, którzy od czerwca do 
grudnia 2011r. udzielali wsparcia rodzinom uczestniczącym w Projekcie, pracując na 
podstawie opracowanego, po wstępnej diagnozie psychologicznej i konsultacji z pracownikiem 
socjalnym, Indywidualnego Planu Pracy, w następujących obszarach: 

 -pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów, 
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 -pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych w rodzinie, 
 -pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, 
 -wspieranie aktywności społecznej i zawodowej, 
 -motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
 -pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy, 
 -współpraca w pracownikami OPS  z  pracownikami Projektu. 

 
Pierwszym zadaniem w ramach Projektu był wyjazd szkoleniowo – integracyjny, który 

odbył się 09-10 lipca 2011r. w Serocku. Uczestniczyło w nim 16 osób biorących udział w 
Projekcie, wraz z członkami rodzin. Łączna liczba uczestników wyjazdu: 40 osób. W ramach 
wyjazdu zorganizowane zostały dla dorosłych „Warsztaty umiejętności psychospołecznych”. W 
warsztatach wzięło udział 16 osób. Warsztaty były prowadzone metodą aktywną /elementy 
konieczne: asertywność, kształtowanie wizerunku, integracja, działania w grupie/ przez 
psychologa posiadającego wieloletnią praktykę w zawodzie. Dla dzieci i młodzieży zostały 
zorganizowane warsztaty poznawczo – integracyjne prowadzone przez osoby posiadające 
odpowiednie wykształcenie pedagogiczne, z ukończonym kursem pierwszej pomocy włącznie.  

Ankieta ewaluacyjne która została przeprowadzona po zakończonych warsztatach 
pokazała następujące rezultaty: 
Twarde: 

 16 kobiet ukończyło zadanie Aktywnej Integracji, 
 16 uczestniczek otrzymało komplet certyfikatów. 

Miękkie: 
 osobiste predyspozycje (radzenie sobie ze stresem ,umiejętności rozwiązywania 

konfliktów), 
 zdolności motywacyjne (zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy, 

zwiększenie odpowiedzialności za własne decyzje). 
Według ankiety ewaluacyjnej szkolenie ocenione zostało jako dobre dając  średnią ocenę 4.7 (w 
skali od 1 do 5, gdzie 5 było oceną najwyższą). 

Kolejnym zadaniem był drugi wyjazd szkoleniowo – integracyjny do Broku w dniach 
27-28 sierpnia 2011r. W wyjeździe uczestniczyło 16 osób będących w Projekcie, wraz z 
członkami rodzin. Łączna liczba uczestników wyniosła 41 osób. W ramach wyjazdu 
zorganizowane były dla uczestników szkolenie z wizażu i stylizacji w wymiarze 6 godzin. W 
warsztatach uczestniczyło 16 osób. Warsztaty prowadziła wizażystka posiadająca wieloletnią 
praktykę w zawodzie. Dla dzieci i młodzieży zostały zorganizowane warsztaty poznawczo – 
integracyjne prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie pedagogiczne, z 
ukończonym kursem pierwszej pomocy włącznie. Ankieta ewaluacyjne która została 
przeprowadzona po zakończonych warsztatach pokazała następujące rezultaty: 
Twarde: 

 16 kobiet ukończyło zadanie Aktywnej Integracji, 
 16 uczestniczek otrzymało komplet certyfikatów. 

Miękkie: 
 osobiste predyspozycje (poprawa autoprezentacji, nabranie pewności siebie w 

kontaktach interpersonalnych), 
 zdolności motywacyjne (zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy). 

Według ankiety ewaluacyjnej szkolenie ocenione zostało jako dobre dając  średnią ocenę 4.52 
(w skali od 1 do 5, gdzie 5 było oceną najwyższą). 

Uczestnicy Projektu od lipca do grudnia 2011r. zostali objęci wsparciem 
psychologicznym. Porady motywacyjne prowadzone przez doświadczonego psychologa 
odbywały się indywidualne w różnym wymiarze godzin, w zależności od indywidualnych 
potrzeb. Porady motywacyjne miały na celu wzmocnienie motywacji do udziału w działaniach 
Projektowych oraz poprawę bieżącego funkcjonowania i sformułowania wskazań do dalszych 
działań.  
Szczegóły wsparcia:  
Lipiec:  odbyło się 5 godzin porad, w których wzięło udział 5 kobiet. 
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Sierpień: odbyło się 17 godzin porad motywacyjnych, w których wzięło udział 17 uczestniczek. 
/w lipcu i sierpniu do pomocy specjalistycznej zostały skierowane 3 osoby/. 
Wrzesień: odbyły się 24 godziny porad motywacyjnych, w których wzięło udział 20 uczestniczek. 
Ponadto w ramach porad motywacyjnych do innej pomocy zostały skierowane 2 osoby. 
Październik: odbyło się 20 godzin porad motywacyjnych, w których wzięło udział 16 
uczestniczek. W październiku została tylko 1 osoba skierowana do pomocy. 
Listopad: odbyło się 27 godzin porad motywacyjnych, w których wzięło udział 19 uczestniczek. 
W listopadzie zostały skierowane 2 osoby do skorzystania z innej pomocy. 
Grudzień: odbyło się 7 godzin porad motywacyjnych, w których wzięło udział 7 uczestniczek. W 
grudniu 1 osoba została skierowana do innej pomocy przez psychologa prowadzącego porady 
motywacyjne. 

W terminie od 29 września 2011r. do 15 października 2011r. odbyły się indywidualne 
konsultacje z doradcą zawodowym, w których wzięła udział grupa 25 osób, czyli wszyscy 
uczestnicy Projektu. Wszyscy uczestnicy odbyli konsultacje, których wymiar, w zależności od 
indywidualnych potrzeby, wynosił od 1 do 3 godzin. 
Celem konsultacji zawodowych było:  

 określenie możliwości poprawy sytuacji zawodowej, 
 diagnoza zawodowego potencjału i predyspozycji danej osoby, 
 rozpoznanie ewentualnych trudności i ograniczeń uczestnika na rynku pracy, 
 motywowanie do podjęcia aktywności zawodowej. 

W wyniku konsultacji sporządzonych zostało przez doradcę zawodowego 25 indywidualnych 
profili zawodowych oraz dla osób chętnych była możliwość stworzenia lub poprawy aktualnego 
CV.  Z tej możliwości skorzystało 9 uczestniczek Projektu. 

 
OPS Bemowo jako jeden z czterech warszawskich Ośrodków realizował w roku 2011 

projekt systemowy w partnerstwie.  
W ramach partnerstwa z Fundacją „Instytut Psychologii Mitu” został przeprowadzony 

cykl pięciu warsztatów psychospołecznych dla rodzin, w terminach 01.10.2011, 02.10.2011, 
08.10.2011, 05.11.2011, 12.11.2011 r. W warsztatach uczestniczyło 6 rodzin. Celem warsztatów 
było uzyskanie przez rodziny lepszego zrozumienia specyfiki relacji wewnątrzrodzinnych, 
głębsze poznanie wzajemne rodzin oraz uwalnianie napięć wewnętrznych i odblokowanie 
nagromadzonych emocji. Sześć rodzin, które ukończyły cykl warsztatów psychospołecznych, 
otrzymało na zakończenie pamiątkowe Dyplomy. 
Z ankiet przeprowadzonych wśród uczestników warsztatów wynika, że  wcześniej założone cele 
zostały osiągnięte- świadczą również o tym wypowiedzi uczestniczących rodzin jak i obserwacje 
terapeutów dotyczące relacji i zachowań uczestników. 

 
W dniach 17,18,21 listopada 2011r. odbyło się szkolenie komputerowe dla 

uczestników Projektu. W szkoleniu wzięło udział 12 osób. Celem kursu było podwyższenie lub 
aktualizacja posiadanych kwalifikacji zawodowych uczestników Projektu w zakresie technik 
komputerowych. Wszystkie osoby uczestniczące w kursie (12) otrzymały certyfikat 
potwierdzający jego ukończenie. 
Z ankiet przeprowadzonych wśród uczestników dotyczących praktycznych umiejętności 
wykorzystania komputera wynika, że w większości wiedza się poszerzyła w tym zakresie , tylko 
1 osoba została na tym samym (wysokim) poziomie. 

W ramach Projektu zostały zorganizowane warsztaty „Sztuka autoprezentacji”, które 
odbyły się w terminie 03.12.2011r. i były ostatnimi warsztatami organizowanym w ramach 
Projektu. W warsztatach uczestniczyła grupa 17 osób. Celem warsztatów było wzmocnienie 
uczestniczek oraz przekazanie im dodatkowych umiejętności z zakresu komunikacji werbalnej i 
niewerbalnej, autoprezentacji oraz kreowania wizerunku. Podczas zajęć zostały 
przeprowadzone dwie ankiety wstępna i końcowa sprawdzająca poziom wiedzy uczestników w 
tym zakresie. W ankiecie wstępnej wzięło udział 17 osób. W ankiecie końcowej 16 osób. 17 osób 
otrzymało zaświadczenia o ukończeniu warsztatów „Sztuka autoprezentacji”. 
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Z ankiet wynika że 16 osób poprawiło poziom wiedzy z zagadnień omówionych podczas 
szkolenia. Najwyższy poziom wzrostu wynosił 12 punktów, najniższy 1 punkt. Średni wzrost 
poziomu wiedzy wśród uczestników wyniósł ok. 5 punktów. 
 

Poza działaniami skierowanymi bezpośrednio do uczestników Projektu, Ośrodek podjął w 
ramach Projektu działania o charakterze środowiskowym. Celem tych działań o było 
pogłębienia wiedzy nt. jakości życia rodzin na terenie dzielnicy Bemowo, w tym rodzin będących 
klientami OPS. W ramach zadania zostały przeprowadzone: 

 Konsultacje społeczne priorytetów rozwojowych dla dzielnicy w 
terminie:27.10.2011, 03.11.2011, 17.11.2011 r. Konsultacje miały na celu wspólnie z 
mieszkańcami partnerami społecznymi wypracowanie działań i sposobów ich 
realizacji dotyczących poprawy jakości życia rodzin mieszkańców, 

 Badania społeczne w miesiącu listopadzie 2011r. nt. zasobów i potrzeb rodzin na 
Bemowie ze szczególnym naciskiem na poprawę jakości życia rodzin, do których 
należą osoby niepełnosprawne. 

Z przeprowadzonych badań wynika że do najważniejszych problemów społecznych dzielnicy 
należą: 

 niewspółmierny rozwój szeroko rozumianej infrastruktury do potrzeb, 
 negatywnie postrzegana służba zdrowia, 
 brak mieszkań komunalnych i socjalnych, 
 zwiększające się rozwarstwienie społeczne, 
 starzenie się populacji zamieszkałej w pewnych rejonach dzielnicy, 
 bezrobocie i brak kompetencji społecznych wśród części młodych osób zamieszkałych w 

rejonach koncentracji problemów społecznych. 
 

9.2 Eurokordynacja i inne działania 
 

W 2011r. Ośrodek aktywnie włączył się do prac nad przygotowaniem ogólnomiejskich 
projektów konkursowych dotyczących aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i 
zdrowotnej mieszkańców m.st. Warszawy, w szczególności w ramach Poddziałania 7.2.1. 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).  
 W celu przygotowania powyższych działań sporządzono fiszki informacyjne dla 
projektów nieinwestycyjnych oraz zebrano i przeanalizowano dane statystyczne i jakościowe 
nt.: 

 projektu dla osób długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym 
w związku z macierzyństwem i wychowywaniem dzieci; 

 projektu dla młodych dorosłych mających problem z wejściem na rynek pracy lub 
utrzymaniem się na tym rynku; 

 projektu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
Następnie, po przeprowadzone w uzgodnieni z Biurem Polityki Społecznej i Biurem 

Funduszy Europejskich oceny wykonalności, Ośrodek skoncentrował się na pracach nad 
projektem „Warszawskie Inspiracje do pracy” przygotowywanym przez Miasto Stołeczne 
Warszawa (Biuro Polityki Społecznej przy współudziale Biura Funduszy Europejskich) oraz 
zespół roboczy sześciu OPS-ów (Bemowo, Białołęka, Bielany, Targówek, Wola, Żoliborz). Do 
projektu przystąpił również wybrany w drodze konkursu przeprowadzonego na podstawie art. 
28a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju partner społeczny – Fundacja Manzana.  

Projekt został złożony w ramach konkursu 1/7.2.1. Na dofinansowanie realizacji 
projektów w ramach pierwszego konkursu otwartego z Poddziałania 7.2.1 w 2011 r. 
przeznaczona została kwota 33 000 000,00 PLN, natomiast wnioskowaną kwotą dofinansowania 
we wnioskach, które przeszły pozytywną ocenę formalną była kwota 289 166 683,05 PLN. W 
ramach Poddziałania 7.2.1 złożonych zostało 207 wniosków, pozytywną weryfikację formalną 
przeszło 189 projektów. 
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Dofinansowanie otrzymało 16  projektów (czyli 7,73 % złożonych projektów), w tym 
projekt „Warszawskie Inspiracje do pracy”, który otrzymał 116 pkt. 

Projekt „Warszawskie Inspiracje do pracy” skierowany został do negocjacji 
(wnioskowana kwota dofinansowania: 1.930.994,80 zł. ; proponowane dofinansowanie: 
1.846.994,80 zł.). Obecnie oczekiwane jest przeprowadzenie negocjacji pomiędzy Mazowiecką 
Jednostką Wdrażania Programów Unijnych a  m.st. Warszawa. 

Zakończono - co potwierdzone zostało protokołem końcowym - działania prowadzone 
przez grupę roboczą (Biuro Polityki Społecznej oraz przedstawiciele OPS Dzielnic Bemowo, 
Rembertów, Śródmieście, Wilanów i Żoliborz) nt. analizy Programu „Uczenie się Przez całe życie 
– Lifelong Learning Programm” (ze szczególnym uwzględnieniem komponentów Leonardo da 
Vinci i Grundtvig) pod kątem powiązań ww. programu  ze sferą pomocy społecznej, 
upowszechniania wiedzy o programie, w tym dobrych praktyk. 

W celu prowadzenia działalności informacyjnej utrzymywano bieżącą współpracę 
między innymi z Centrum Doradczym EURODOTACJE oraz z Regionalnym Ośrodkiem EFS; na 
bieżąco przygotowywano opracowania w ramach Systemu Monitoringu Projektów Europejskich 
m.st. Warszawa opartego na sprawozdawczości elektronicznej; uczestniczono przy opracowaniu 
na potrzeby m.st. Warszawy narzędzi ewaluacyjno - kontrolnych efektów merytorycznych 
wdrażanych projektów. 

Pozyskiwano informacje i upowszechniano wśród pracowników OPS wiedzę 
o projektach – związanych z działalnością merytoryczną OPS - realizowanych przez inne 
podmioty, np. o projektach, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  
(projekt Polska Cyfrowa Równych Szans; projekt Budowa i rozwój partnerstwa na rzecz 
przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu w województwie mazowieckim dzięki inwestycjom w 
nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne SIRMAplus) lub priorytetów PO KL wdrażanych 
centralnie (np. informacje z konferencji MPiPS poświęconych realizacji Priorytetów I i II PO KL 
2007-2013 – „Zatrudnienie i Integracja Społeczna”, „Dla Rozwoju i Zdrowia – EFS”).  

Przekazywano również pozyskane materiały informacyjne informacje o programach do 
instytucji współpracujących, przykładowo przekazano do Urzędu Dzielnicy Bemowo 
szczegółowe opracowania dot. Akcji 1.3. – Młodzież w Demokracji realizowanej w ramach 
programu UE „Młodzież w Działaniu” przez Agencję Narodową - Fundację Rozwoju Systemu 
Edukacji. 
 Pracownicy OPS aktywnie uczestniczyli jako beneficjenci ostateczni w Projekcie „Razem 
dla Mazowsza – Edukacja w działaniu” realizowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego (PO KL 7.1.3.) 

W ramach działań o charakterze informacyjno – promocyjnym włączono się do 
prowadzonej (w ramach Projektu „Razem dla Mazowsza – Edukacja w działaniu”) przez 
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej kampanii promującej pracę socjalną i instytucje 
aktywnej integracji i ich rolę w aktywizacji osób wykluczonych pod hasłem „Zawsze pomocni”.  

Między innymi, pracownicy OPS uczestniczyli w emitowanych na żywo audycjach 
w Programie Pierwszym Polskiego Radia i Telewizji Polskiej Oddział w Warszawie. Za powyższe 
działania OPS otrzymał w 2011r. wyróżnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: 

Edyta Wanko - dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy na podstawie 

sprawozdań komórek organizacyjnych Ośrodka. 
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