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1 Zadania Ośrodka 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy jest jednostką organizacyjną 

Miasta Stołecznego Warszawy działającą w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w szczególności na 

podstawie: 

 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013r. poz.594, z późn. zm./; 

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013r. poz.885, z późn. zm./; 

 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 2013r. poz.182, z późn. zm./; 

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych /Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm./; 

 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz.U. z 2005r. Nr 180, 

poz.1493, z późn. zm./; 

 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz.U. z 2013r. 

poz.135, z późn. zm./; 

 ustawy z dnia20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz.U. z 

2013r. poz.674, z późn. zm./; 

 

Zakres działania Ośrodka określa Statut Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. 

Warszawy stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXIX/918/2008 Rady Miasta Stołecznego 

Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. 

Warszawy /z późn. zm./. 

Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób 

i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im 

bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek powinien w miarę 

możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze 

środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących 

zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej. Ośrodek organizuje pracę z rodzinami 

przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, które zamieszkują na 

terenie dzielnicy, w celu przywrócenia im zdolności do wypełnienia tych funkcji. 

 

Zgodnie z zapisami art.7 ustawy, pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w 

szczególności przy wystąpieniu, co najmniej jednego z powodów wymienionych w ustawy tj.: 

1. ubóstwa; 

2. sieroctwa; 

3. bezdomności; 

4. bezrobocia; 

5. niepełnosprawności; 

6. długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

7. przemocy w rodzinie; 

7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 

8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

10. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; 

11. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

12. alkoholizmu lub narkomanii; 

13. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

14. klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie 

przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Od dnia 1 
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października 2012r.  dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 

542 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 456 zł. 

Świadczenia pomocy społecznej udzielane były na wniosek osoby zainteresowanej, jej 

przedstawiciela ustawowego, innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela 

ustawowego oraz z urzędu. Przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej następowało w formie 

decyzji administracyjnej. Wyjątek stanowiły m.in. świadczenia w postaci interwencji kryzysowej, 

pracy socjalnej oraz poradnictwa. Wydawanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania 

świadczenia z pomocy społecznej wymagało, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, 

każdorazowo przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodzinny wywiad 

środowiskowy przeprowadzał pracownik socjalny w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny w celu 

ustalenia sytuacji materialnej, rodzinnej, zdrowotnej.  

 

W roku 2013 mieszkańcy Bemowa mogli skorzystać z różnorodnych form pomocy m.in.: 

materialnej, rzeczowej, usługowej i poradnictwa. Szczegółowo, zakres udzielonej pomocy został 

omówiony w dalszej części sprawozdania. 

 

Do zadań Ośrodka realizowanych w 2013r. należało w szczególności:  

 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i zasiłków specjalnych celowych, 

 udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 

losowego, 

 świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,  

 organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

 dożywianie dzieci, 

 przyznawanie pomocy w naturze, 

 udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym 

bezdomnym, 

 wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, 

 udzielanie zasiłków celowych na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i innym nie 

mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

 opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

 sprawianie pogrzebów, w tym osobom bezdomnym, 

 prowadzenie ośrodków wsparcia oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki, 

 prowadzenie i rozwój środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

 praca socjalna, 

 przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na potrzeby weryfikacji uprawnień 

do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub do świadczenia pielęgnacyjnego, 

 udzielanie mieszkańcom dzielnicy informacji o przysługujących uprawnieniach z zakresu 

pomocy społecznej, 

 organizowanie prac społecznie użytecznych, 

 współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz 

informacji o wolnych miejscach pracy; upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa 

zawodowego i o szkoleniach, 

 wskazywanie osób, którym mogłaby być powierzona opieka lub kuratela, na wezwanie sądu 

opiekuńczego oraz wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, 

 organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym dla rodzin naturalnych i 

zastępczych, 

 organizowanie wsparcia dla rodzin zastępczych, 



Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy za 2013 rok 

5 | S t r o n a  
 

 zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego 

poradnictwa, a także organizowanie innych form pracy z rodziną, 

 prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

 udzielanie pomocy w integracji ze środowiskiem lokalnym osobom opuszczającym zakłady 

karne, niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady 

dla nieletnich i rodziny zastępcze, 

 prowadzenie działań mających na celu integrację ze społeczeństwem repatriantów i osób 

posiadających status uchodźcy, 

 udzielanie pomocy cudzoziemcom, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy, 

 przygotowanie i realizacja projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, 

 realizowanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na 

celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego 

wsparcia, 

 realizowanie zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny, 

 diagnoza problemów społecznych oraz określanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej, 

 udział w tworzeniu gminnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, 

 udział opracowaniu i realizacji trzyletniego programu wspierania rodziny m.st. Warszawy, 

 udział w przygotowaniu corocznej oceny zasobów pomocy społecznej m.st. Warszawy, 

Ponadto Ośrodek uczestniczył w opracowywaniu i realizacji lokalnych i miejskich programów z 

zakresu polityki społecznej i zapewniał obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz udział swych przedstawicieli w 

pracach Zespołu.  

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

stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi, jednostkami organizacyjnymi wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki 

społecznej. 
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2 Organizacja Ośrodka 
 

Organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zgodnie z którym w 2013r. w celu realizacji 

zadań funkcjonowały wymienione poniżej komórki organizacyjne: 

1. Dział Pomocy Środowiskowej; 

2. Dział Pomocy Środowiskowej i Usług;  

3. Dział Świadczeń; 

4. Dział Pomocy Specjalistycznej; 

4a. Zespół ds. Rodziny i Asysty 

5. Dział Finansowo – Księgowy; 

6. Dział Administracyjny; 

6a. Zespół ds. informatyki i komunikacji; 

7. Samodzielne stanowisko Radcy Prawnego; 

8. Samodzielne stanowisko Eurokoordynatora; 

9. Ośrodki wsparcia : 

9a. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych /OWiRON/  

przy ul. Rozłogi 10, 

9b. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi  

przy ul. Wrocławskiej 19. 

 

2.1 KADRA OŚRODKA 
 

W Ośrodku Pomocy Społecznej według stanu na dzień 31.12.2013r. zatrudnionych było 91 osób na 88 

etatach /bez urlopów wychowawczych-3 osoby/. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LICZBA 

OSÓB 

LICZBA 

ETATÓW 

Dyrektor 1 1 

Zastępca dyrektora 1 1 

Główny księgowy 1 1 

Kierownik działu 7 7 

Radca prawny 1 1 

Pracownicy socjalni 

Starszy specjalista pracy socjalnej 6 6 

Specjalista pracy socjalnej 8 7,75 

Starszy pracownik socjalny 9 8,90 

Pracownik socjalny 10 10 

Asystent rodziny 2 2 

Konsultant 1 1 

Inne stanowiska urzednicze 16 14,75 

Inne stanowiska pomocnicze 2 2 

Ośrodki Wsparcia 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi 
4 3,5 

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 22 21,10 

OGÓŁEM 91 88 

/Źródło: Opracowanie własne OPS/ 

Tabela 1  Struktura zatrudnienia w Ośrodku 

 

Ponadto dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Ośrodka zawarto umowy zlecenia 

długoterminowe: 
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 w zakresie prowadzenia konsultacji psychiatrycznych, 

 w zakresie prowadzenia konsultacji ortopedycznych, 

 w zakresie prowadzenia muzykoterapii, 

 w zakresie usług informatycznych /do 30.06.2013r./, 

 w zakresie bhp.i p.poż., 

 w zakresie usług poradnictwa prawnego. 

 

2.1.1 STRUKTURA WYKSZTAŁCENIA 

 

Pracownicy Ośrodka posiadający wykształcenie wyższe stanowią 63,7% kadry. 

 

WYKSZTAŁCENIE LICZBA OSÓB 

Doktorat 1 

Podyplomowe 12 

Wyższe /magisterskie/ 44 

Wyższe /licencjat/ 14 

Pomaturalne 15 

Średnie 12 

Zasadnicze zawodowe 5 

Podstawowe 1 

Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny 5 

/Źródło: Opracowanie własne OPS/ 

Tabela 2 Struktura wykształcenia pracowników 

 

2.1.2 DOSKONALENIE ZAWODOWE 

 

W 2013r. podobnie jak w latach ubiegłych pracownicy Ośrodka systematycznie podnosili 

swoja wiedzę, umiejętności korzystając z szeregu bezpłatnych szkoleń doskonalących warsztat pracy. 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i dokształcanie się w formach szkolnych realizowała 1 osoba 

na studiach podyplomowych. 

Pracownicy skorzystali ogółem z 137, zarówno odpłatnych jak i bezpłatnych, różnorodnych 

tematycznie form doskonalenia zawodowego tj.: 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, osobami 

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.  

 

2.1.3 STAŻE, PRAKTYKI I INNE 

 

W ramach umów zawartych z Urzędem Pracy, Ośrodek przyjął na odbycie stażu zawodowego w 

zawodzie pracownika socjalnego- 1 osobę do Działu Pomocy Środowiskowej i 1 osobę w zawodzie 

terapeuty zajęciowego do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi. 

 

W ramach współpracy z warszawskimi uczelniami /Porozumienia o współpracy/ Ośrodek 

zorganizował w roku 2013r. praktyki dla 30 studentów.  
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 w Dziale Pomocy Specjalistycznej praktyki zawodowe odbyło indywidualne 11 studentów 

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i 2 osoby z 

PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie,  

 w Dziale Pomocy Środowiskowej praktyki zawodowe odbył indywidualnie 1 student 

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, 

 w Dziale Pomocy Środowiskowej i Usług praktyki zawodowe odbył indywidualnie 1 student 

Uniwersytetu Kardynała StefanaWyszyńskiego w Warszawie, 

 w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi praktyki 

zawodowe odbył 1 student Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w 

Warszawie i 1 student COLLEGIUM Studium Rehabilitacji, Psychologii i Polityki Społecznej 

w Warszawie, 

 w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych praktyki zawodowe odbyło 

indywidualnie 12 studentów z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 

oraz 8 osób z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Warszawie, 

 

Ponadto w 2013r. 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. 

 Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 1 osoba.  

Czas trwania prac był uzależniony od orzeczonej przez Sąd kary i był w przedziale od 8 miesięcy do 1 

roku w stosunku 20/ 30 godzin miesięcznie. 

Dwie osoby skierowane przez Kuratora zawodowego w celu wykonania kary ograniczenia wolności 

polegającej na nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne nie odpracowały kary z powodu 

nie stawienia się w terminie wyznaczonym przez Kuratora i powodów zdrowotnych.  
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3 Zamówienia publiczne  
 

W 2013r. w Ośrodku przeprowadzono i zakończono podpisaniem umowy następujące 

zamówienia publiczne z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych /tj. Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759 ze zm./.  

 

LP. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
TRYB 

ZAMÓWIENIA 
OKRES REALIZACJI 

WARTOŚĆ UMOWY 

/BEZ VAT/ 

1. 
Przygotowanie i wydawanie obiadów klientom 
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Bemowo m.st. Warszawy 

Przetarg 

nieograniczony 
01.02.2013  -  31.12.2013 62 944,44 zł 

2. 

Świadczenie usług w zakresie ochrony obiektu, 

mienia oraz osób Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 

Zapytanie o cenę 31.01.2013 – 31.12.2013 41 572,68 zł 

3. 

Świadczenie usług asystentów rodziny w 

projekcie PO KL 7.1.1 Aktywna Integracja 
Drogą Do Zatrudnienia w 2013 r. dla klientów 

OPS 

Przetarg 
nieograniczony 

27.03.2013  - 30.09.2013 20 160,00 zł 

4. 

Świadczenie specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób 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 
01.07.2013 – 31.12.2014 82 134,00 zł 

5. 

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 
01.07.2013 – 31.12.2014 689 324,40 zł 

6. 

Dostawa talonów towarowych na zakup 

detalicznych artykułów spożywczych i 
higieniczno-czystościowych realizowanych 

przez osoby korzystające ze świadczeń pomocy 

społecznej 

Przetarg 

nieograniczony 
01.07.2013 – 31.12.2014 180 000,00 zł 

7. 

Adaptacja pomieszczeń w budynku Gimnazjum 

nr 81 przy ul. Rozłogi 10 na potrzeby Ośrodka 
Pomocy Społecznej 

Przetarg 

nieograniczony 
25.06.2013 – 29.11.2013 1 047 154,47 zł 

8. 

Świadczenie usług asystentów rodziny w 

projekcie PO KL 7.1.1 Aktywna Integracja 
Drogą Do Zatrudnienia w latach 2013-2014 dla 

klientów Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 

Przetarg 

nieograniczony 
05.11.2013 – 30.04.2014 46 830,00 zł 

9. 

Świadczenie usług asystentów rodziny w 

projekcie PO KL 7.1.1 Aktywna Integracja 

Drogą Do Zatrudnienia w latach 2013-2014 dla 
klientów Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 

Przetarg 

nieograniczony 
12.11.2013 – 30.04.2014 16 800,00 zł 

10. 

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego i 

oprogramowania dla Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 

Przetarg 
nieograniczony 

10.12.2013 -  23.12.2013 216 731,16 zł 

11. 

Przygotowanie i wydawanie zestawów 

obiadowych klientom Ośrodka Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 

Przetarg 

nieograniczony 
02.01.2014 – 31.12.2014 72 222,22 zł 

/Źródło: Opracowanie własne OPS 

Tabela 3 Zamówienia publiczne  
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Budżet  11 444 745,00  

Zadania Własne  

11 028 844 ,00 

Środki Dzielnicy  

9 132 147,00  

EFS   

372 400,00  

Inwestycje 

1 600 000,00  

Adaptacja 

1 288 000,00  

Zakupy 

  312 000,00  

Środki MUW   

1 480 796,00  

Zadania Zlecone 

415 901,00  

ŚD S 

351 600,00 

Działalność 
bieżąca  

279 360,00 

 Standaryzacja 

72 240,00 

 

4 Plan i wykonanie budżetu 
 

W roku 2013 Ośrodek dysponował budżetem w wysokości  11 444 745 PLN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 1 Struktura źródeł finansowania zadań Ośrodka 

 

DZIAŁ ROZDZIAŁ ZAKRES RZECZOWY PLAN 
WYDATKI 
OGÓŁEM 

W TYM: 

ZADANIA 

WŁASNE 

ZADANIA 

ZLECONE 

851 85195 Pozostała działalność 8 441 8 441 0 8 441,00 

852 

85203 Ośrodki wsparcia 1 734 930 1 704 288,43 1 357 864,77 346 423,66 

85205 
Zadania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy 
15 000 14 999,24 14 999,24 0 

85206 Wspieranie rodziny-asysta 143 206 140 704,13 140 704,13 0 

85213 
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej 
61 970 61 736,22 61 736,22 0 

85214 
Zasiłki i pomoc w naturze składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
1 310 021 1 306 323,04 1 306 323,04 0 

85216 Zasiłki stałe 741 900 741 900,00 741 900,00 0 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 6 408 192 6 395 689,87 6 395 689,87 0 

85228 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 
513 337 509 514,55 454 522,55 54 992,00 

85295 Pomoc państwa w zakresie dożywiania 78 560 78 129,36 78 129,36 0 

853 85395 Pozostała działalność 429 188 417 010,24 417 010,24 0 

OGÓŁEM 11 444 7454 11 378 736,08 10 968 879,42 409 856,66 

/Źródło: Opracowanie własne OPS/ 

Tabela 4 Wykonanie Planu finansowego wg działów Budżetu 

 

 

W ramach Planu finansowego wykonano wydatki na kwotę  11 378 736, 08 PLN 
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Pozostała działalność 

0,07% 

Ośrodki wsparcia 

14,98% 

Zadania z zakresu 

przeciwdziałania 

przemocy 

0,13% 

Wspieranie rodziny-

asysta 

1,24% 

Składki na 

ubezpieczenia 

zdrowotne za osoby 
pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy 

społecznej 
0,54% 

Zasiłki i pomoc w 

naturze składki na 

ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe 

11,48% 

Zasiłki stałe 

6,52% 
Ośrodki pomocy 

społecznej 

56,21% 

Usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 
4,48% 

Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania 

0,69% 

Pozostała działalność 

3,66% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wykres 1 Wykonanie Planu finansowego 

Wykonanie Planu finansowego za rok 2013r. stanowi  99,42% . 

 

 

 

Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2013 rok był  

większy w stosunku do 2012 roku o kwotę 2 184 tys. zł i wynosił 11 432 tys. zł. 

 

Kwotę zwiększenia stanowiły środki na zadania inwestycyjne – 1 600 tys. zł, na zasiłki i inne 

świadczenia z pomocy społecznej - 322 tys. zł, na pozostałe zadania – 262 tys. zł. (w tym: środki z 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup wyposażenia dla Środowiskowego Domu 

Samopomocy – 72 tys. zł , środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – 68 tys. zł.) 
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5 Świadczenia pomocy społecznej 
 

W 2013r. pomocą Ośrodka w formie świadczeń w tym pracy socjalnej, objęte zostały 

osoby/rodziny pozostające w 1 547 gospodarstwach domowych o łącznej liczbie 3 119 osób tj. ok. 

2,73% mieszkańców dzielnicy. Przy czym 1 193 klientów objęto wszystkimi formami pomocy, 

przyznając decyzją administracyjną stosowne świadczenia a wyłącznie pracą socjalną objęto 654 

klientów. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

LICZBA OSÓB, 

KTÓRYM 
PRZYZNANO 

ŚWIADCZENIE 

LICZBA 
RODZIN 

LICZBA 

OSÓB W 

RODZINACH 

Świadczenie przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych 1193 893 1757 

w tym:                         świadczenia pieniężne 756 703 1420 

świadczenia niepieniężne 570 446 1014 

Świadczenie przyznane w ramach zadań zleconych 23 23 56 

Świadczenie przyznane w ramach  zadań własnych 1181 881 1717 

Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej x 1547 3119 

w tym:                          wyłącznie w postaci pracy socjalnej x 654 1362 

/Źródło: wg Sprawozdania MPiPS-03/ 

Tabela 5 Liczba osób/rodzin objętych świadczeniami pomocy społecznej 

W 2013r. w sprawach dotyczących świadczeń z pomocy społecznej wydano 6 822 decyzje 

administracyjne i 72 decyzje w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. W ogólnej liczbie środowisk objętych pomocą 1 193 

świadczeniobiorców uzyskało pomoc finansową, usługową i rzeczową.  

Liczba nowych klientów w roku 2013 wyniosła 456 czyli około 38% z ogólnej liczby osób 

korzystających z pomocy.  

Zgodnie z postanowieniem art. 99 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej /tj. Dz. 

U. z 2013r., poz. 182 ze zm./ w 2013r. dokonano 15 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 5 przypadkach, kiedy świadczeniobiorca uzyskał własne świadczenie 

rentowe lub emerytalne.  

Zgodnie z art. 101 ww. ustawy Ośrodek Pomocy Społecznej, który przyznał świadczenie 

mieszkańcowi innej gminy ma prawo do ubiegania się o zwrot wydatków poniesionych na ten cel.  

W 2013 r. sporządzono 14 wniosków o refundację świadczeń za 11 osób, jak również zrealizowano 32 

wnioski przekazane przez inne Ośrodki Pomocy Społecznej o refundację za 5 osób. 

 

W roku sprawozdawczym 13 klientów Ośrodka złożyło 37 odwołań do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego od decyzji z zakresu pomocy społecznej, co stanowi 0,54% wszystkich 

rozstrzygnięć wydanych przez Ośrodek.  

 

RODZAJ ROZSTRZYGNIĘCIA LICZBA ROZSTRZYGNIĘĆ 

Decyzje rozpatrzone we własnym zakresie /art.132 kpa/ 4 

Decyzje Ośrodka utrzymane w mocy 15 

Decyzje w części lub całości uchylone i przekazane do ponownego rozpatrzenia 9 

Decyzje umarzające postępowanie 0 

Sprawy w toku 9 

/Źródło: Opracowanie własne OPS/ 

Tabela 6 Odwołania od decyzji administracyjnych 
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5.1 CHARAKTERYSTYKA ŚWIADCZENIOBIORCÓW 
 

Poniżej przedstawiono charakterystykę świadczeniobiorców świadczeń pomocy społecznej w 2013r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wykres 2 Struktura wieku świadczeniobiorców 

 

Powyższy wykres przedstawia strukturę wieku świadczeniobiorców. Z przeprowadzonych analiz 

porównawczych z lat ubiegłych, wynika, iż procentowy udział poszczególnych kategorii 

świadczeniobiorców z uwzględnieniem ich wieku od kilku lat pozostaje na podobnym poziomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wykres 3 Struktura rodzin objętych pomocą społeczną 

Zdecydowanie największą grupę świadczeniobiorców stanowią osoby prowadzące jednoosobowe 

gospodarstwo domowe, udział większych gospodarstw domowych, liczących 4 i więcej osób wynosi 

ok. 13 % wszystkich gospodarstw domowych objętych pomocą. 
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WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA RODZIN OGÓŁEM LICZBA OSÓB W RODZINACH 

Rodziny ogółem 1547 3119 

o liczbie osób 

1 720 720 

2 386 772 

3 239 717 

4 130 520 

5 54 270 

6 i więcej 18 120 

Rodziny z dziećmi ogółem 502 1641 

o liczbie dzieci 

1 256 640 

2 169 611 

3 58 268 

4 11 62 

5 4 28 

6 i więcej 4 32 

Rodziny niepełne ogółem 220 556 

o liczbie dzieci 

1 136 277 

2 63 191 

3 17 66 

4 i więcej 4 22 

Rodziny emerytów i rencistów ogółem 424 707 

 

o liczbie osób 

1 244 244 

2 106 212 

3 53 159 

4 i więcej 21 92 

/Źródło: wg Sprawozdania MPiPS-03/ 

Tabela 7 Typy rodzin objętych pomocą społeczną 

Wśród obejmowanych pomocą środowisk w roku 2013 ok. 32% stanowiły rodziny z dziećmi, 

ok. 27% środowiska emerytów i rencistów, natomiast rodziny niepełne stanowiły około 14% 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  

 

W większości spośród 1 547 rodzin objętych w roku 2013 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 1 547 rodzin, które skorzystały z pomocy 

społecznej przyznawanej w różnych formach, przypadają 2 147 podstawowe powody korzystania z 

pomocy /czyli średnio każda rodzina skorzystała z pomocy w sytuacji co najmniej dwóch różnych 

„podstawowych” powodów/.Warto mieć na uwadze, że wskazanie problemu „podstawowego” może 

być trudne a przy pierwszym kontakcie z rodziną nawet niemożliwe, wobec trudności i wielu 

problemów z jakimi borykają się klienci. W praktyce w przypadku świadczeń pomocy społecznej 

zawsze mamy do czynienia z ubóstwem w rodzinie i innymi współistniejącymi okolicznościami i 

problemami. 
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18,63% 
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Bezrobocie 

12,67% 
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0,70% 
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3,87% 
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0,05% 
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0,23% 
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/Źródło: wg Sprawozdania MPiPS-03/ 

 
Wykres 4 Powody przyznawania pomocy społecznej 

 

 

 

Wśród najistotniejszych powodów korzystania z pomocy społecznej w 2013r. dominującymi 

powodami były: 

 Długotrwała lub ciężka choroba-      21,66% 

 Niepełnosprawność -       20,59% 

 Ubóstwo-         18,63% 

 Bezrobocie -        12,67% 

 Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  

i prowadzeniu gospodarstwa domowego     12,67% 
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Analizując powody korzystania ze świadczeń pomocy społecznej zauważamy rosnącą tendencję 

korzystania z pomocy z powodu długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Uznanie długotrwałej 

choroby jako podstawy udzielania świadczenia pomocy społecznej odbywa się na podstawie 

zaświadczenia wystawionego przez uprawnionego lekarza. Nie każda choroba jest długotrwała i nie 

każda długotrwała choroba może być uznana za powód przyznania pomocy, gdyż taką przesłanką 

może być jedynie choroba, która przyczynia się do zwiększenia wydatków osoby i rodziny na jej 

leczenie lub ewentualnie spowoduje zmniejszenie szans na rynku pracy na znalezienie zatrudnienia 

umożliwiającego zaspokojenie niezbędnych potrzeb osoby/rodziny.  

Dominującymi powodami korzystania z pomocy są również ubóstwo, bezrobocie a także narastająca 

bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. 

Zjawisko bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych związane jest z problemami w sferze 

opieki nad dziećmi i dotyka najczęściej rodziny niepełne oraz wielodzietne; w szerszym aspekcie z 

tym zjawiskiem łączą się również wszelkiego rodzaju przejawy niezaradności w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, zapewnianiu członkom rodziny godziwego bytu oraz poczucia 

bezpieczeństwa. 

 

5.2 RODZAJE UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ 
 

Poniższe dane prezentują strukturę świadczeń udzielonych w 2013r. mieszkańcom dzielnicy Bemowo. 
 

/Źródło: wg Sprawozdania MPiPS-03/ 

 

Wykres 5 Rodzaje i ilości udzielonych świadczeń pomocy społecznej 
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5.2.1 POMOC MATERIALNA 

 

 Zasiłki stałe 

 

Zasiłki stałe to zadanie własne o charakterze obligatoryjnym. Świadczenie jest przeznaczone dla osób 

niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli ich dochód /i 

dochód na osobę w rodzinie/ nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o 

pomocy społecznej. Kryterium dla osoby samotnej wynosi 542 zł, dla osoby w rodzinie 456 zł. 

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 529 zł i nie ma charakteru uznaniowego ale jest ściśle 

uzależniona od posiadanego dochodu. 

Przyznano zasiłki stałe 181 osobom, łącznie wypłacono 1 714 świadczeń na kwotę 758 120 zł. 

 

RODZAJ ŚWIADCZENIA 

LICZBA OSÓB, 

KTÓRYM 
PRZYZNANO 

ŚWIADCZENIE 

LICZBA 
ŚWIADCZEŃ 

KWOTA 
ŚWIADCZEŃ 

LICZBA 
RODZIN 

LICZBA 

OSÓB W 

RODZINACH 

ŚREDNIA 

KWOTA 

ZASIŁKU 

Zasiłki stałe-ogółem 181 1714 758 120 179 211 442,31 

w tym dla os.samotnie gosp. 160 1542 711 540 160 160 461,44 

w tym dla os.w rodzinie 23 172 46 580 21 53 270,81 

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne 
167 1579 62 737 - - - 

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

 

Tabela 8 Zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie zdrowotne przyznane w 2013r. 

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne to świadczenie przyznawane osobom z prawem do zasiłku 

stałego, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia.  

Formą pomocy objęto 167 osób, łącznie przyznano 1579 świadczeń na kwotę 62 737 zł. 

 

 Zasiłki okresowe 

 

Zasiłki okresowe to zadanie własne, dofinansowane ze środków budżetu państwa. Świadczenie 

przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, w 

szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość 

utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. 

Zasiłki okresowe przyznano 75 osobom, wypłacono 206 świadczeń na kwotę 87 229 zł, przeciętny 

zasiłek okresowy wyniósł 423 zł.  

 

RODZAJ 

ŚWIADCZENIA 

LICZBA OSÓB, 
KTÓRYM 

PRZYZNANO 

ŚWIADCZENIE 

LICZBA 

ŚWIADCZEŃ 
KWOTA ŚWIADCZEŃ 

LICZBA 

RODZIN 

LICZBA 

OSÓB W 
RODZINACH 

ŚREDNIA 

KWOTA 
ZASIŁKU 

Zasiłki okresowe 75 206 87 229 75 161 423 

w tym: 
środki własne 27 515 x x x 

dotacja 59 714 x x x 

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

Tabela 9 Zasiłki okresowe przyznane w 2013r. 

 Zasiłki celowe 

 

Zasiłki celowe to zadanie własne o charakterze obowiązkowym. Świadczenie przeznaczone jest na 

zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, przede wszystkim na zakup żywności, zakup leków, 

zakup odzieży i obuwia, opłatę czynszu, opłatę kosztów energii i gazu, zakup niezbędnych artykułów 

użytku domowego, dofinansowanie wypoczynku.  
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0 50000 100000 150000 200000 

zakup żywności /310 os./ 

leki i leczenie /248 os./ 

opłata czynszu /115 os./ 

opłata energii /184 os./ 

zakup odzieży /211 os./ 

zakup wyposażenia … 

opłata kolonii i opłata … 

zakup obuwia /230 os./ 

zakup  przedmiotów … 

inne cele /188 os./ 

zakup środków czystości /211 … 

zakup opału /20 os./ 

opłata za gaz /49 os./ 

opłata turnusu  … 

zakup biletów ZTM /42 os./ 

zakup środków higieny /79 os./ 

zakup okularów korekcyjnych … 

dot. zdarzenia losowego /2 os./ 

zakup bielizny pościelowej … 

zakup bielizny osobistej /53 os./ 

remont mieszkania /11 os./ 

Wartość udzielonych świadczeń 

Przyznano zasiłki celowe 692 osobom, łącznie wypłacono 4 834 świadczeń na kwotę 943 583 zł, w 

tym pomocy w formie zasiłku celowego specjalnego udzielono 78 osobom w ilości 226 świadczeń na 

kwotę 56 203 zł.  

 

RODZAJ ŚWIADCZENIA 

LICZBA OSÓB, 

KTÓRYM 

PRZYZNANO 
ŚWIADCZENIE 

LICZBA 

ŚWIADCZEŃ 

KWOTA 

ŚWIADCZEŃ 

LICZBA 

RODZIN 

LICZBA 
OSÓB W 

RODZINACH 

ŚREDNIA 
KWOTA 

ZASIŁKU 

Zasiłki celowe 692 4834 943 583 641 1348 195 

w tym: 

zasiłki celowe specjalne 
78 226 56 203 78 171 211 

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

Tabela 10 Zasiłki celowe przyznane w 2013r. 

Wykres 6 Liczba osób, przeznaczenie oraz wartość przyznanych zasiłków celowych. 
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CEL PRZYZNANIA POMOCY 
LICZBA OSÓB, KTÓRYM 

UDZIELONO POMOCY 

KWOTA 

ŚWIADCZEŃ 

ŚREDNIA KWOTA 

ZASIŁKU NA OSOBĘ 

leki i leczenie 248 99 703 402 

zakup środków czystości 211 22 310 137 

zakup środków higieny 79 8 490 143 

zakup żywności 310 164 620 531 

opłata czynszu 115 93 611 814 

opłata energii 184 69 547 378 

opłata za gaz 49 18 408 376 

zakup  przedmiotów użytku domowego 47 29 137 620 

remont mieszkania 11 3 223 293 

zakup opału 20 21 000 1 050 

zakup odzieży 211 46 040 218 

zakup obuwia 230 41 640 184 

zakup bielizny osobistej 53 4 480 85 

zakup bielizny pościelowej 46 6 125 133 

zakup okularów korekcyjnych 21 8 011 381 

opłata turnusu  rehabilitacyjnego. 11 11 164 1 015 

opłata kolonii i opłata zimowiska 50 43 961 879 

zakup wyposażenia szkolnego 110 45 210 411 

zakup biletów ZTM 42 9 723 232 

dot. zdarzenia losowego 2 7 900 3 950 

inne cele 188 29 107 154 

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

 

Tabela 11 Zestawienie wartości świadczeń celowych oraz ich przeznaczenie. 

 

Jak wynika z powyższego zestawienia największa grupa przyznanych zasiłków celowych była 

przeznaczona na zakup żywności na kwotę 164 620 zł., drugą co do wielkości grupą wydatków 

celowych była pomoc na zakup leków i leczenie na kwotę 99 703 zł oraz zasiłki na opłacenie czynszu 

– przeznaczono na ten cel kwotę 93 611 zł. 
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5.2.2 POMOC POZAMATERIALNA 

 

 Zapewnienie posiłku 

 

Zapewnienie posiłku, to zadanie własne o charakterze obowiązkowym. Pomoc w tej formie 

przysługuje osobom, które własnym staraniem nie są w stanie go sobie zapewnić. W okresie 2013r. 

przyznano posiłki 374 osobom o wartości 315 288 zł. w następującym podziale: 

 

 dwudaniowy obiad dla dzieci, młodzieży w placówkach szkolnych i przedszkolnych.  

Pomoc przyznano dla 309 dzieci, łączna ilość przyznanych świadczeń wyniosła 36 291 na 

kwotę 240 309zł, 

 dwudaniowego obiadu dla dorosłych, starszych, niepełnosprawnych, bezrobotnych. 

Łącznie przyznano pomoc dla 65 osób w formie 11 156 świadczeń na kwotę 74 979 zł. 

 

W 2013r. średni koszt jednego posiłku dla osób dorosłych wynosił 6.72 zł, natomiast dla dzieci 6.62 

zł. Średni koszt jednego posiłku ogółem wynosił 6.65 zł. 

Posiłki dla dorosłych były realizowane przez wykonawcę wyłonionego w drodze zamówienia 

publicznego natomiast posiłki dla dzieci były realizowane w stołówkach prowadzonych w: 

 19 szkołach podstawowych, 

 17 gimnazjach, 

   5 szkołach ponadgimnazjalnych, 

 18 przedszkolach.  

W 2013r. część pomocy w formie posiłków realizowana była w ramach Rządowego Programu 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach Programu udzielana jest pomoc w formie 

posiłku dla osób, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w 

ustawie o pomocy społecznej. Ogólny koszt realizacji tego programu wyniósł 150 000 zł, Programem 

zostało objętych 214 osób. Na realizacje zadania Ośrodek otrzymał dotacje w wysokości 96 000 zł, 

środki własne stanowiły kwotę 54 000 zł. 

 

 Talony 

 

Talony uprawniające do zakupu artykułów spożywczych i higienicznych przyznano 185 osobom, 

łączna ilość przyznanych świadczeń wyniosła 102 000. Talony wydawane przez Ośrodek upoważniają 

do zakupu artykułów spożywczych oraz podstawowych artykułów czystościowych i higienicznych w 

sklepie Tesco /wykonawca wyłoniony w drodze zamówienia publicznego/. 

 

 Sprawienie pogrzebu 

 

Sprawienie pogrzebu należy do zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Dotyczy osób, które 

nie posiadają rodziny, która mogłaby dokonać pochówku zmarłego. 

W 2013r. dokonano pochówku 14 osób przeznaczając na ten cel 50 108zł. ,średni koszt jednego 

pogrzebu wyniósł 3 579,14 zł. 

 

W roku 2013 usługę 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.  
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5.2.3 ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ 

 

Ośrodek w 2013r. 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 późn. zm./ 

Postępowanie to cechuje szczególnie duży stopień trudności, często wymagający podjęcia 

działań w krótkim terminie ponieważ kierowane do Ośrodka wnioski zawierają niepełne informacje. 

Znaczna część prowadzonych postępowań dotyczyła osób bezdomnych a wśród tej grupy osób 

Ośrodek napotyka na duże trudności z przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego, 

będącego podstawą podjęcia decyzji o potwierdzeniu lub odmowie potwierdzenia prawa do świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 

W 2013r. prowadzono 71 postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 

5.2.4 PRACA SOCJALNA 

 

Praca socjalna jest podstawowym zadaniem realizowanym przez pracowników socjalnych i 

świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. 

W rozumieniu ustawy o pomocy społecznej praca socjalna oznacza działania podejmowane na 

rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym i jest prowadzona z 

osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej 

oraz ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i 

organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności. W pracy socjalnej 

wykorzystuje się właściwe dla tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem 

godności osób i ich prawa do samostanowienia. 

W roku 2013 pracą socjalną objętych było 1 547 osób/rodzin, w tym wyłącznie pracą socjalną 

654 osoby/rodziny. Poniżej opisane zostały najczęściej realizowane obszary problemowe, w których 

realizowana jest praca socjalna. 

 

 Praca socjalna na rzecz uzyskania środków materialnych  

 

Praca socjalna realizowana m.in. poprzez pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalno-rentowych, 

zasiłków i dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, pomoc w uzyskaniu 

dodatku mieszkaniowego lub ulgi czynszowej, a także informowanie osób i rodzin o możliwościach 

skorzystania z ulg i uprawnień. To także pomoc w racjonalnym gospodarowaniu budżetem – wspólne 

planowanie wydatków z pracownikiem socjalnym poprzez ustalanie hierarchii potrzeb. 

 

 Praca socjalna na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych 

 

Pracownicy socjalni pomagali w uregulowaniu sytuacji mieszkaniowej klientów /złożenie wniosku o 

przydział mieszkania, udzielanie porad prawnych w zakresie praw do mieszkania/. To także pomoc w 

dostosowaniu mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, pomoc w uzyskaniu usług w zakresie 

wymiany bądź napraw w mieszkaniu oraz sprzętów gospodarstwa domowego. W sytuacji koniecznej 

potrzeby - organizacja usług porządkowych mieszkania, jego dezynfekcja i deratyzacja. W przypadku 

osób bezdomnych pomoc w uzyskaniu schronienia w placówce stacjonarnej lub pomoc w powrocie do 

poprzedniego miejsca zamieszkania. 

 

 Praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny 

 

Praca socjalna prowadzona poprzez wsparcie, edukacje, poradnictwo w obszarze opieki i wychowania 

dzieci, w tym pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi. To także pomoc w 

rozwiązywaniu i łagodzeniu konfliktów rodzinnych, wsparcie dla osób doznających przemocy, 
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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. 

 

 Praca socjalna z osobami otrzymującymi zasiłek stały  

 

Ważnym elementem pracy socjalnej z osobami utrzymującymi się z zasiłku stałego był podjęty w 

roku 2013 eksperyment socjalny pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”. 

Eksperyment rozpoczął się 1.09.2013r. i będzie trwał do 31.03.2014r. a jego adresatami są osoby 

niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej pobierające zasiłek stały. 

W 2013r. Ośrodek wypłacał zasiłki stałe 181 osobom. Świadczenia te w rozumieniu polityki 

społecznej są instrumentem przejściowego zabezpieczania elementarnych potrzeb osobom 

niepełnosprawnym, w okresie wyłączenia z życia zawodowego do czasu zdobycia umiejętności 

zawodowych umożliwiających im wypracowanie świadczeń rentowych lub emerytalnych z systemu 

zabezpieczenia społecznego. Osoby otrzymujące zasiłki stałe są grupą klientów pomocy społecznej 

zorientowaną głównie na korzystanie z pomocy finansowej w celu zaspokojenia wszystkich potrzeb 

życiowych. Wbrew oczekiwaniom pracowników socjalnych nie są to klienci aktywnie 

współpracujący na rzecz uniezależnienia się od instytucji pomocy społecznej. 

Celem głównym eksperymentu jest uaktywnienie zawodowe osób niepełnosprawnych oraz 

powrót na rynek pracy, co pozwoli na usamodzielnienie się finansowe oraz wypracowanie własnych 

świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego.  

Eksperyment obejmuje 7 osób z którymi pracownik socjalny pracuje metodą indywidualnego 

przypadku z wykorzystaniem narzędzia w postaci kontraktu socjalnego. Każdy uczestnik jest 

zobowiązany do korzystania 3 razy w tygodniu z oferty „Klubu Aktywizacji Zawodowej” w Ośrodku, 

zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako osoba poszukująca zatrudnienia i korzystania z 

pośrednictwa pracy oraz oferowanych form aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych. 

Ponadto uczestnicy są zobowiązani do dokumentowania indywidualnego poszukiwania pracy.  

W ramach eksperymentu pracownik socjalny nawiązał współpracę z organizacjami 

pozarządowymi zajmującymi się pomocą w znalezieniu pracy osobom niepełnosprawnym poprzez 

oferowanie uczestnictwa w projektach finansowanych ze środków unijnych przyczyniających się do 

zwiększenia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających długotrwale bez pracy.  

Wnioski pracownika socjalnego będą możliwe do przedstawienia po zakończeniu 

eksperymentu tj. w kwietniu 2014r. 

 

5.2.5 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 2013r. 

zawarli 155 kontraktów socjalnych ukierunkowanych na wzmocnienie potencjału i aktywności klienta 

w celu rozwiązania problemów, poprawy trudnej sytuacji i usamodzielnienia klienta.  

 

5.2.6 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 kontrole miejsc, gdzie mogą przebywać bezdomni będą 

prowadzone przez pracowników Ośrodka w okresie szczególnego występowania i nasilenia 

minusowych temperatur powietrza.  

Koordynator ds. osób bezdomnych wraz rejonowymi pracownikami socjalnymi i we 

współpracy z pracownikami Straży Miejskiej w 2013r. przeprowadził 9 interwencji wyjazdowych do 

17 miejsc przebywania bezdomnych. W czasie realizacji tego zadania udzielono pomocy rzeczowej, 

materialnej i w formie pracy socjalnej 63 osobom bezdomnym. 
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5.2.7 WYWIADY ŚRODOWISKOWE  

 

Głównym narzędziem pracy pracownika socjalnego jest rodzinny 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 2013 pracownicy socjalni podejmowali i wykonali działania w zakresie, który 

prezentuje poniższa tabela. 

 

RODZAJ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ ILOŚĆ 

Wywiady środowiskowe i informacyjne na potrzeby innych jednostek pomocy społecznej, w tym : 313 

dot. zobowiązań alimentacyjnych rodzin, osób przebywających w  domach pomocy społecznej 85 

dot. rodzin o których mowa w atr.103 ustawy o pomocy społecznej 204 

Kompletowanie dokumentacji dla osób ubiegających się o miejsca w domach pomocy społecznej 30 

Wywiady środowiskowe i informacje udzielane na wniosek Policji, Sądów, Prokuratury, innych instytucji w tym: 174 

dot. ustalenia sytuacji małoletnich 32 

dot. predyspozycji osób i rodzin do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 4 

dot. rodzin biologicznych pod kątem możliwości przywrócenia pełnienia funkcji opiekuńczych wobec dzieci 

przebywających w pieczy zastępczej 

32 

dot. ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 6 

Udział pracowników w posiedzeniach Zespołów w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych 19 

Udział pracowników w spotkaniach  grup roboczych  w tym: 312 

monitorowane środowiska 141 

Informacje i opinie na wniosek Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 96 

Kontakty z innymi instytucjami w sprawach klientów, w tym: 886 

                   z placówkami służby zdrowia 185 

                   kuratorem, szkołami/pedagogiem, dzielnicowym 701 

Postępowania w sprawach dotyczących potwierdzenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej –określonych w 

ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

79 

Wydawanie  zaświadczeń 104 

/Źródło: Opracowanie własne OPS/ 

Tabela 12 Działania pracowników socjalnych w ramach pracy socjalnej. 

 Dodatkowe działania 

 

Pracownicy socjalni jako przedstawiciele Ośrodka, podejmowali też inne działania z obszaru pracy 

socjalnej t.j.: 

 Przeprowadzili 49 interwencji /w 40 rodzinach/ w środowisku lokalnym, reagując na 

różnorodne zgłoszenia napływające od mieszkańców, instytucji i z własnej inicjatywy, 

 Uczestniczyli 33 razy w charakterze świadków w Sądzie /byli przesłuchiwani przez Policję, 

Prokuraturę/ w sprawach klientów, w tym dotyczących rodziny i opieki nad dzieckiem, 

 Powołali i koordynowali spotkania 10 Zespołów Problemowych z przedstawicielami innych 

instytucji w sprawach klientów w celu omówienia działań wspierających dla osób i rodzin 

korzystających z pomocy Ośrodka a zagrożonych złożonymi problemami i dysfunkcjami, 

 Powołali i uczestniczyli w pracach 83 Zespołów Ekspertów w celu oceny sytuacji 

wychowawczej rodziny celem przyznania asystenta rodziny/kontynuacji pracy asystenta z 

rodziną. 
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6 Świadczenia usługowe  
 

Usługi pod kątem realizacji aktywnej polityki społecznej rozumianej jako zbiór usług socjalnych 

o charakterze pomocowym i opiekuńczym są szczególnie ważne, bowiem są skierowane są do osób 

niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz osób w wieku podeszłym, które z powodu wieku, 

choroby lub innych przyczyn są ich pozbawione i wymagają pomocy innych osób.  

 

W roku 2013 Ośrodek realizował następujące rodzaje usług: 

a. usługi opiekuńcze 

b. specjalistyczne usługi opiekuńcze – pielęgnacyjne; 

c. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

 

W budżecie na 2013r. przeznaczono na realizację: 

a. usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych – pielęgnacyjnych 457 888zł, 

b. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi        55 860zł. 

 

Od stycznia do grudnia 2013r. skorzystało: 

a. z usług opiekuńczych 162 osoby,  

b. ze specjalistycznych usług opiekuńczych – pielęgnacyjnych 62 osoby, 

c. ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 23 osoby. 

 

Łącznie zrealizowano 47 496,5 godziny usług, w tym :  

a. usług opiekuńczych 35 150 godzin,  

b. specjalistycznych usług opiekuńczych - pielęgnacyjnych 9 559 godzin, 

c. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2787,5 godzin. 

 

RODZAJ ŚWIADCZENIA CENA ZA 1 GODZ. USŁUG LICZBA OSÓB 
LICZBA GODZIN 

USŁUG 

Usługi opiekuńcze 
I-VI 10,10 

162 35 150 
VII-XII 9,95 

Specjalistyczne  usługi opiekuńcze - pielęgnacyjne 
I-VI 11,00 

62 9 559 
VII-XII 10,50 

Usługi specjalistyczne psychiatryczne 
I-VI 20.00 

23 2787,5 
VII-XII 19,50 

/Źródło: Opracowanie własne OPS. 

Tabela 13  Zestawienie zrealizowanych usług w 2013r. 

 

6.1 USŁUGI OPIEKUŃCZE 
 

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie, która 

wymaga takiej pomocy a rodzina, wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą 

takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb 

życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, 

zapewnienie kontaktów z otoczeniem.  

Ośrodek, przyznając usługi opiekuńcze w roku 2013, ustalał ich zakres i wymiar, okres i miejsce 

świadczenia, odpłatność oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, 

jak również tryb ich pobierania, na podstawie Uchwały Nr XXXVII/843/2004 Rady miasta stołecznego 

Warszawy z dnia 16 września 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej 

realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy. 
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Cena za faktycznie przepracowaną godzinę usług opiekuńczych w roku 2013 została ustalona w trybie 

przeprowadzonych postępowań przetargowych i wynosiła odpowiednio: 

 

a. Usługi opiekuńcze 

w okresie       I-VI 2013r.  10,10 zł. za 1 godz. usługi, 

w okresie  VII-XII 2013r.    9,95 zł. za 1 godz. usługi, 

 

b. Specjalistyczne usługi opiekuńcze - pielęgnacyjnych 

w okresie       I-VI 2013r.   11,00zł. za 1 godz. usługi, 

w okresie  VII-XII 2013r.  10,50zł. za 1 godz. usługi, 

 

Dla utrzymania jakości świadczonych usług w 2013r. prowadzone były przez pracowników 

socjalnych w ramach realizowanej pracy socjalnej kontrole usług, które wykonywano z 

wykorzystaniem „Ankiety kontroli I” obowiązującej od 2011r. dotyczącej poziomu zadowolenia 

usługobiorcy z jakości sprawowanych usług oraz „Ankiety kontroli II”, obowiązującej od 2013r. 

dotyczącej oceny rzetelności wykonawcy realizowanych usług. 

Kontroli poddawano rzetelność realizowanych usług z uwzględnieniem: wymiaru godzin, 

sprawowanych usług, poprawności zakresu wykonywanych czynności, rzetelności realizowanych 

usług w zestawieniu z „Kartami Pracy Opiekunek” a także terminu wnoszenia odpłatności za 

wykonane usługi.  

W roku 2013 w ramach prowadzonej pracy socjalnej zostało wykonanych 2 348 kontroli 

usług. Przeprowadzane przez pracowników socjalnych kontrole usług opiekuńczych, 

specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi odbywały się średnio 2 razy w miesiącu i miały na celu zapobieganie 

powstawaniu nieprawidłowości w realizacji usług lub niezwłoczne ich eliminowanie. Częste wizyty 

pracowników socjalnych w miejscach zamieszkania klientów /szczególnie samotnych lub samotnie 

gospodarujących/, u których realizowano usługi przyczyniały się także do wzrostu ich poczucia 

bezpieczeństwa.  

Przyznanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osobom o 

ograniczonej zdolności do samoobsługi, pozwala na wydłużenie okresu ich pozostawania w miejscu 

zamieszkania. Brak takiego wsparcia powodowałby konieczność skierowania tych osób do Zakładów 

Opiekuńczo-Leczniczych lub Domów Pomocy Społecznej. Opóźnienie tego procesu daje szanse 

zaopiekowanym osobom korzystającym z tej formy pomocy na szczęśliwe życie w przyjaznym dla 

nich środowisku lokalnym. Daje się również zauważyć wzrost wrażliwości oraz czujności sąsiadów na 

niewłaściwą opiekę ze strony rodziny lub brak opieki. W tym obszarze wykonywanego zadania 

Ośrodek dąży do realizacji polityki społecznej opartej na integracji społecznej. 

 

6.1.1 KOMPLETOWANIE DOKUMENTACJI DO DPS 

 

Działanie w kierunku skompletowania dokumentacji celem skierowania osób 

niepełnosprawnych zwłaszcza seniorów do Domów Pomocy Społecznej odbywa się wówczas, gdy 

wsparcie w ramach proponowanych usług w miejscu zamieszania osoby nie jest już wystarczające np.: 

z powodu pogarszającego się stanu zdrowia powodującego konieczność przyznania usług 

kompleksowych w systemie całodobowym.  

W 2013r. było takich przypadków 30, przy czym 15 z nich zakończyło się przekazaniem 

dokumentów do wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania miejsca w Domu Pomocy 

Społecznej. Kolejne 8 spraw zakończyło się umorzeniem postępowania z powodu rezygnacji osoby 

oczekującej na przyznanie miejsca w Domu Pomocy Społecznej lub zgonu. W 3 przypadkach 

postępowanie w sprawie kompletowania dokumentów zostało zawieszone z powodu braku wywiadów 

alimentacyjnych u rodziny zobowiązanej do alimentacji pozwalających ustalić możliwości 

partycypowania w kosztach pobytu członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej. W pozostałych 4 

sprawach klienci zostali skierowani do wskazanej wyżej placówki w drodze Postanowienia Sądu bez 

zgody osoby-z urzędu. 
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6.2 SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE  
 

Wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010r. Narodowy 

program ochrony zdrowia psychicznego zobowiązuje województwa i powiaty do opracowania 

własnych programów ochrony zdrowia psychicznego na lata 2011-2015. W wymiarze lokalnym 

zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego określa Warszawski Program Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2011-2015, którego celem jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie 

zaburzeniom psychicznym, a także zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i 

powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy, niezbędnych do życia w 

środowisku rodzinnym i społecznym. Głównym celem tych działań jest promocja zdrowia 

psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz zapewnienie osobom chorującymi oraz 

ich rodzinom lepszego dostępu do opieki zdrowotnej i form wsparcia funkcjonujących w 

społecznościach lokalnych.  

Biorąc pod uwagę potrzeby dzielnicy Bemowo w roku 2013 była kontynuowana lokalna 

inicjatywa koalicjantów działających na rzecz osób zaburzonych psychicznie powstała w 2012r. pod 

nazwą Koalicja „Razem skutecznie – system oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w dzielnicy Bemowo” Zadaniem koalicji było wsparcie działalności na rzecz integracji i 

reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki podjętym działaniom w 

styczniu 2013r. 13 instytucji zaangażowanych w działania Koalicji zawarły Porozumienie, dzięki 

któremu udało się zwiększyć kompetencje i wiedzę ich pracowników w zakresie tematyki chorób 

psychicznych i komunikowania się z osobą chorą psychicznie.  

 

W odniesieniu do powyższego, ważne miejsce zajmuje organizowanie przez Ośrodek 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jako wsparcie lub 

uzupełnienie procesu leczenia oraz rehabilitacji społecznej osób chorujących psychicznie.  

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z 

rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym 

przygotowaniem zawodowym.  

Ośrodek, przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

w roku 2013, ustalał ich zakres i wymiar, okres i miejsce świadczenia, odpłatność oraz szczegółowe 

warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania, na 

podstawie rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w 

sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września 2005 r., Nr 189, poz. 1598, 

zm. Dz.U. z 2006r., Nr 134, poz. 943) 

 

Cena za faktycznie przepracowaną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi w roku 2013 została ustalona w trybie przeprowadzonych postępowań 

przetargowych i wynosiła odpowiednio: 

 w okresie       I-VI 2013r.   20,00zł. za 1 godz. usługi, 

 w okresie VII-XII 2013r.  19,50zł. za 1 godz. usługi, 

 

W 2013 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

skorzystało 23 osoby. W grupie tej 12 osób miało zdiagnozowaną chorobę psychiczną, 10 osób 

autyzm oraz 1 osoba niepełnosprawność intelektualną. Wśród osób chorych psychicznie 7 osób 

stanowiły kobiety a 5 osób to mężczyźni. Spośród osób z autyzmem pomocą objęto 1 kobietę oraz 9 

mężczyzn. Natomiast niepełnosprawność intelektualną stwierdzono u 1 kobiety. 

 

Wśród osób z autyzmem pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi udzielono dzieciom do lat 17, przy czym 4 dzieci w wieku do 4 lat, 5 

dzieci w przedziale wiekowym od 5 do 10 lat oraz 1 dziecko w przedziale wiekowym od 11 do 17 lat. 
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W grypie tej nie odnotowano osób w wieku powyżej 18 lat. Wszystkie dzieci wychowują się w 

rodzinach z tym, że 17 w rodzinach pełnych oraz 1 w rodzinie niepełnej /samotna matka/. 

 

6.2.1 POMOC DLA OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA 

 

W roku 2013 w ramach współpracy w realizowaniu usług dla mieszkańców Bemowa z 

choroba Alzheimera Ośrodek realizował Porozumienie nr 13/2012 zawarte w dniu 30.05.2012r. z 

Centrum Alzheimera z siedziba przy Al. Wilanowskiej 257 w Warszawie w sprawie organizowania 

specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w Dziennym Domu Pomocy. W oparciu o 

obowiązujące przepisy Ośrodek wydał 3 decyzje administracyjne dla 3 osób będących mieszkańcami 

dzielnicy Bemowo, uprawniające do korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych 

świadczonych w Dziennym Domu Pomocy przy Centrum Alzheimera Al. Wilanowskiej 257 w 

Warszawie. 

 

6.3 DZIAŁANIA NA RZECZ SENIORÓW 
 

Jedną z przyczyn wykluczenia społecznego seniorów jest brak integracji międzypokoleniowej. 

Powodem istnienia takiej sytuacji jest często pogarszający się stan zdrowia osób starszych, gorszy 

poziom sprawności i samodzielności. Ponadto, ludzie starsi kojarzeni są zazwyczaj z brakiem 

zapobiegliwości, aspiracji, przydatności a to może prowadzić do degradacji społecznej. Osoby 

przewlekle chore o ograniczonej samodzielności ze względu na wiek stanowią coraz większą grupę 

społeczną. Należy także zauważyć, że pracownicy socjalni mają okazję skoncentrować się na 

potrzebach seniorów z perspektywy społeczności lokalnej. W ramach działań na rzecz integracji 

społecznej seniorów pracownicy socjalni Ośrodka przygotowali i zrealizowali 4 projekty socjalne. 

 

 Projekt „Poinformowany Senior-Bezpieczny Senior” 

 

Projekt socjalny został zrealizowany w partnerstwie z Komendą Rejonową Policji Warszawa 

–Wola i obejmował 2 spotkania-prelekcje policjanta z seniorami w ramach projektu zatytułowanego 

„Poinformowany Senior-Bezpieczny Senior”, które odbyły się w sierpniu i listopadzie 2013r. w 

siedzibie Ośrodka.  

Przedstawiciele Policji przybliżyli problem niebezpieczeństw oraz zagrożeń z jakimi seniorzy mogą 

się spotkać w domu, komunikacji miejskiej, na ulicy, w urzędach oraz bankach. Podczas tych spotkań 

seniorzy mogli zadawać pytania, na które otrzymywali stosowne odpowiedzi. Ponadto, była to okazja 

do uzyskania informacji jak rozpoznać oszusta oraz jak postępować w sytuacjach zagrożenia lub 

zetknięcia się z sytuacjami niebezpiecznymi. 

 

 Projekt „Integracja Seniorów-Radom miasto królewskie” 

 

Projekt socjalny został zrealizowany we wrześniu 2013r. W wycieczce do Radomia wzięło 

udział 50 osób w tym 47 seniorów i 3 pracowników Ośrodka. Celem projektu było promowanie 

aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego w ramach integracji społecznej seniorów. Uczestnicy 

zwiedzili zabytki Starego Miasta, Kościoły i Katedry oraz Muzeum Malczewskiego. Z uwagi na fakt, 

że seniorzy są zazwyczaj grupą o niskim statusie ekonomicznym propozycja udziału w wycieczce z 

zapewnieniem gorącego posiłku w restauracji stanowiła możliwość poznania nowych ludzi oraz 

nawiązanie bliższych relacji koleżeńskich. Była to również okazja do obcowania z dziedzictwem 

kultury narodowej. 
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 Projekt „Wigilia u osób Niepełnosprawnych i Seniorów z Bemowa. Integracja 

społeczna seniorów i osób niepełnosprawnych” 

 

Integracja społeczna seniorów i osób niepełnosprawnych” był przedsięwzięciem nowatorskim 

z uwagi na zwrócenie szczególnej uwagi na osoby pozostające stale w obrębie swojego gospodarstwa 

domowego. Udział w projekcie wzięło 30 samotnych mieszkańców Bemowa, pozostających pod 

opieką Ośrodka, która nie mogły uczestniczyć w spotkaniach wigilijnych poza domem z uwagi na 

problemy zdrowotne. W ramach projektu zadbano aby potrawy wigilijne zostały dostarczone pod 

wskazany adres miejsca zamieszkania. Kartki z życzeniami świątecznymi dla uczestników projektu w 

ramach współpracy przygotowali pensjonariusze Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z 

Zaburzeniami Psychicznymi w ramach prac plastycznych. 

 

 Projekt „Integracja Seniorów-Spotkanie Wigilijne Seniorów z Bemowa” 

 

Projekt był skierowany do osób starszych, samotnych o niskim statusie ekonomicznym. 

Zaproszono klientów Ośrodka oraz uczestników 4 klubów seniora z terenu dzielnicy Bemowo. W 

spotkaniu, które odbyło się w restauracji wzięło udział 70 osób. Spotkanie miało piękną oprawę 

muzyczną, a uczestnicy mieli okazję wspólnie śpiewać kolędy. Dla większości zaproszonych gości 

była to okazja do spotkania się poza domem oraz skosztowania wigilijnych potraw przygotowanych 

specjalnie dla nich. Goście z klubów seniora mieli okazję do przedstawienia swojej oferty 

działalności pozostałym uczestnikom oraz zaprosić ich do czynnego udziału w spędzaniu wolnego 

czasu w ramach działalności Klubów Seniora. 
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7 Pomoc specjalistyczna 
 

Celem strategicznym świadczonej pomocy specjalistycznej jest zmniejszanie deficytów osób 

pozostających w trudnej sytuacji życiowej, wzmacnianie i rozwijanie ich umiejętności społecznych w 

celu umożliwienia przezwyciężenia napotykanych trudności, usamodzielnienia się, realizacji ról 

społecznych a także podniesienia jakości życia.  

Pomoc specjalistyczna w Ośrodku realizowana jest przez zespół pracowników Działu Pomocy 

Specjalistycznej: pracowników socjalnych, asystentów rodziny, psychologa i prawnika. 

Formami pracy realizowanymi przez specjalistów były: pomoc w kontakcie indywidualnym: 

wspieranie, działania o charakterze edukacyjnym, informacyjnym, poradnictwo, interwencje, działania 

grupowe: o charakterze edukacyjno-wspierającym, integracyjnym, edukacyjno-warsztatowym, jak 

również animowanie działań i współpraca ze środowiskiem lokalnym i innymi partnerami. 

 

7.1 POMOC DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 
 

W 2013r. 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”. 

Celem Programu była aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy, 

przywrócenie zdolności pełnienia ról społecznych poprzez aktywność zawodową, powrót na otwarty 

rynek pracy osób bezrobotnych, poprzez kształtowanie aktywnych postaw oraz rozwinięcie 

aktywności w/w osób na rynku pracy, wprowadzenie osób bezrobotnych w „rytm dnia pracy”, 

zapobieganie wykluczeniu społecznemu. 

 

Program realizowany był w następujących formach: 

 

7.1.1 KLUB AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 

 

Klub Aktywizacji Zawodowej: – /pomoc indywidualna dla osób bezrobotnych/ działający od 

poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-10.00 - zapewniający zgłaszającym się klientom: 

bezpłatny dostęp do sprzętu biurowego ułatwiającego kontakt z potencjalnym pracodawcą np. 

komputery z dostępem do Internetu, telefony, codzienne ogłoszenia prasowe o poszukiwanych 

pracownikach, ogłoszenia o prowadzonych przez inne podmioty projektach i programach 

aktywizacyjnych, kursach, szkoleniach dla osób bezrobotnych, możliwość nabycia umiejętności 

skutecznych metod poszukiwania zatrudnienia. 

Taka forma współpracy z klientem realizowana od 2000 roku stale poszerzana i rozwijana o nowe 

elementy np.: dostęp do komputerów, Internetu, możliwość skorzystania ze szkoleń, znajduje coraz 

większe uznanie wśród poszukujących pracy. Wśród większości uczestników zauważalny jest wzrost 

gotowości do zmiany własnej sytuacji poprzez aktywne poszukiwanie zatrudnienia, udział w innych 

projektach socjalnych w celu nabycia/poszerzenia umiejętności poszukiwania pracy. 

W roku 2013 z usług świadczonych w ramach Klubu Aktywizacji Zawodowej skorzystało 181 

osób, zanotowano 3 511 wizyt osób poszukujących zatrudnienia. 

W ramach dostępu do stanowisk komputerowych zgłaszało się średnio 19 osób dziennie. 

 

7.1.2 PORADNICTWO INDYWIDUALNE 

 

Poradnictwo indywidualne dostosowane do indywidualnych potrzeb osób zgłaszających 

potrzebę uczestnictwa w osobistych spotkaniach ze specjalistą ds. bezrobocia. Indywidualne 

poradnictwo dotyczyło głównie: pomocy w wyszukiwaniu ofert pracy zamieszczonych w Internecie, 

tworzeniu i zamieszczaniu własnych ogłoszeń o poszukiwaniu pracy, nawiązaniu telefonicznego 

kontaktu z potencjalnym pracodawcą, redagowaniu dokumentów aplikacyjnych, informowaniu o 

możliwości wzięcia udziału w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 

przekazywaniu informacji działalności fundacji i organizacji pozarządowych zajmujących się 
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aktywizacją zawodową, umożliwieniu skorzystania z pomocy psychologicznej, umożliwieniu 

skorzystania z pomocy prawnej. 

W roku sprawozdawczym z poradnictwa indywidualnego skorzystało 180 osób, udzielono łącznie 732 

indywidualnych porad. 

 

7.1.3 PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 

 

W roku 2013 Ośrodek kolejny raz był organizatorem prac społecznie użytecznych w dzielnicy 

Bemowo. Zorganizowano i sfinansowano pracę dla 12 osób, które przepracowały łącznie 1 280 

godzin. Prace realizowane były w okresie od marca do października 2013r. w pięciu bemowskich 

przedszkolach.  

Z osobami kierowanymi do prac społecznie użytecznych podpisywano kontrakty socjalne. Łącznie 

podpisano 12 kontraktów socjalnych z czego w stosunku: do 2 osób przerwano kontrakt z uwagi na 

niewywiązanie się z jego ustaleń przez uczestnika, 10 osób osiągnęło wyznaczone cele. 

W większości osoby bezrobotne, które przystąpiły do pracy przez cały okres ich trwania sumienie 

wykonywały powierzone obowiązki /10 osób/. Ich praca i zaangażowanie zostały pozytywnie 

ocenione przez pracownika nadzorującego zadanie. Zarówno uczestnicy prac społecznie użytecznych 

jak i podmioty w których były one organizowane potwierdzają zasadność kontynuowania tej formy 

aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, gdyż osoba bezrobotna odzyskuje bądź nabywa 

umiejętność „rytmu dnia pracy”, współpracy z innymi osobami /współpracownikami, przełożonymi/, 

odzyskuje wiarę we własne siły własną sprawczość. 

 

7.1.4 PROJEKTY SOCJALNE 

 

 „Z nami łatwiej podejmiesz pracę – Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy”  

Projekt adresowany był do osób bezrobotnych, przejawiających deficyt w umiejętnościach 

wyszukiwania ofert pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, zaprezentowania się i 

prowadzenia rozmowy z potencjalnym pracodawcą. Metody pracy: mini wykład, zajęcia praktyczne. 

Głównym celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie dla osób bezrobotnych, 

poszukujących pracy, osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, a tym samym, 

doprowadzenie do usamodzielnienia tych osób poprzez określenie swoich mocnych i słabych stron, 

zapoznanie się z prawem pracy, analizą rynku pracy, poznanie zasad pisania dokumentów 

aplikacyjnych, poszerzenie wiedzy dotyczącej komunikacji werbalnej, mowy ciała, przygotowanie 

uczestników do prezentowania własnych możliwości, umiejętności i wiedzy, poznanie zasad 

ułatwiających poszukiwanie pracy, określenie indywidualnych sposobów poszukiwania ofert pracy 

oraz przygotowanie do procesu planowania przyszłej ścieżki zawodowej.  

Zajęcia odbyły się w 2 edycjach, po 8 spotkań w każdej. W projekcie uczestniczyło 19 osób. Za 

najbardziej przydatne tematy zajęć uczestnicy uznali blok dotyczący rozmowy kwalifikacyjnej oraz 

tematy dotyczące tzw. trudnych pytań zadawanych przez osoby rekrutujące potencjalnych 

pracowników. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że spośród uczestników warsztatów aktywnego 

poszukiwania pracy, 4 osoby podjęły zatrudnienie.  

 

 „Komputer jako narzędzie w poszukiwaniu pracy – podstawy obsługi komputera”. 

 Głównym celem projektu było zwiększenie możliwości wyszukania i podjęcia pracy poprzez 

zdobycie podstawowych umiejętności obsługi komputera. Metody pracy: mini wykład, zajęcia 

praktyczne. 

W roku 2013 przeprowadzono 3 edycje zajęć, w których udział wzięło 11 osób. Podczas 

realizacji projektu socjalnego uczestnicy zdobyli wiedzę dotyczącą obsługi komputera, pisania 

dokumentów w programie Word, poruszania się po Internecie, obsługi poczty e-mail oraz 

wyszukiwania ofert pracy na stronach internetowych.  

Ponadto uczestnicy w/w zajęć otrzymali wydrukowane materiały szkoleniowe opisujące krok po 

kroku zagadnienia omawiane na warsztatach. 

W powyższym przedsięwzięciu wzięli udział wolontariusze, którzy przekazywali wiedzę z 

zakresu podstaw obsługi komputera. Współpracę prowadzono z wolontariuszami ze Szkolnego Koła 



Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy za 2013 rok 

31 | S t r o n a  
 

Wolontariatu z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej ul. A. Krzywoń 

3 w Warszawie. 

Po przeanalizowaniu ankiet ewaluacyjnych oraz rozmów z uczestnikami projektu wynika, iż 

istnieje potrzeba dalszej realizacji warsztatów edukacyjnych w zakresie podstaw obsługi komputera, a 

także zwiększenie liczby godzin warsztatów w celu pogłębienia wiedzy z zakresu podstaw obsługi 

komputera. 

 

 „Speak English - zajęcia edukacyjne z j.angielskiego dla osób bezrobotnych z dzielnicy 

Bemowo” 

Projekt skierowany był głównie do osób pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

Celem projektu było umożliwienie rozwoju podstawowych sprawności językowych, zarówno 

receptywnych /słuchanie i czytanie/, jak i produktywnych /mówienie i pisanie/ oraz przygotowanie 

uczestników do komunikacji w języku angielskim mającej związek z ich życiem towarzyskim oraz 

zawodowym, a tym samym, zwiększenie szans na zatrudnienie osób pozostających w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy. 

Zajęcia odbyły się w formie 8 spotkań, po 2 godziny dziennie, 1 raz w tygodniu. Warsztaty 

zostały przeprowadzone w formie mini-wykładów, a następnie ćwiczeń. 

Zakładano udział 5 osób, jednak ostatecznie udział wzięło 7 osób z czego 3 osoby podjęły 

zatrudnienie /warsztat cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem/. Osoby uczestniczące w Projekcie 

zwiększyły swoje szanse na rynku pracy, opanowały podstawowy zasób słów i zwrotów z języka 

angielskiego, polepszyli umiejętność komunikacji z innymi ludźmi. 

Do prowadzenia projektu: wykłady, ćwiczenia Ośrodek pozyskał wolontariusza: 

certyfikowanego specjalistę języka angielskiego. 

 

W roku sprawozdawczym ze specjalistycznego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej 

skorzystało 181 osób bezrobotnych, natomiast spośród tej liczby pracę podjęło 46 osób.  

 

7.2 POMOC DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ 
 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz. U. nr 180 poz. 

1493 ze zm./ w tym zmiana wprowadzona ustawą z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. nr 125 poz.842/ oraz 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” 

oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” /Dz. U. Nr 209, poz. 1245/ nakłada na jednostki 

organizacyjne pomocy społecznej obowiązek udzielania pomocy osobom doznającym przemocy w 

rodzinie. 

W ramach realizowanych przez Ośrodek zadań na rzecz osób i rodzin doświadczających przemocy 

w rodzinie w roku 2013 świadczona była następująca pomoc: 

a) w trybie interwencyjnym,  w tym wszczęcie procedury ‘Niebieskiej Karty”, 

b) w kontakcie indywidualnym, 

c) w formie grupowej  

d) w formie środowiskowej  

 

7.2.1 POMOC W TRYBIE INTERWENCYJNYM 

 

Działania w trybie interwencyjnym adresowane były głównie do osób i rodzin doświadczających 

przemocy domowej w rodzinie, a także osób uwikłanych w przemoc domową. W większości osobami 

doświadczającymi przemocy są kobiety i dzieci z rodzin wieloproblemowych, szczególnie z 

problemem uzależnienia oraz problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Działania pomocowe 

kierowane były również do osób starszych, niepełnosprawnych i osób chorych psychicznie. 

Zaobserwowano wzrost liczby rodzin w których świadkami przemocy były dzieci.  

Pracownicy socjalni w związku z występowaniem przemocy w rodzinie podejmowali interwencję 

w wyniku, której wszczęta została procedura „Niebieska Karta” w 19 środowiskach.  
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Natomiast na mocy Uchwał Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, pracownicy socjalni pracowali w 88 nowo 

powołanych Grupach Roboczych w związku z wszczętą procedurą „Niebieska Karta”. W ciągu całego 

roku pracownicy socjalni uczestniczyli w 312 spotkaniach Grup Roboczych.  

Praca socjalna i monitoring funkcjonowania rodzin doświadczających przemocy w roku 2013, 

były prowadzone przez pracowników socjalnych w 141 środowiskach w tym w 19 nowych 

środowiskach, gdzie założona została „Niebieska Karta”. 

 

7.2.2 POMOC W KONTAKCIE INDYWIDUALNYM  

 

Pomoc udzielana była na dwóch poziomach: interwencyjnym i wsparcia psycho-edukacyjnego 

i obejmowała: pracę socjalną z osobami uwikłanymi w przemoc domową prowadzącą do rozpoznania 

sytuacji ofiary przemocy i postawienia diagnozy specjalistycznej, w tym wsparcie psycho-edukacyjne, 

poradnictwo socjalne realizowane dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie nt.: przysługujących 

praw, możliwości powstrzymania przemocy w rodzinie oraz poradnictwo w kierunku zapewnienia 

konsultacji prawnej oraz pomoc psychologiczną.  

Z indywidualnego wsparcia specjalistów pracy socjalnej, działań pomocowo-interwencyjnych 

oraz monitoringu prowadzonego samodzielnie lub wspólnie z pracownikami socjalnymi, w roku 2013 

skorzystało 65 osób. Z tymi osobami przeprowadzono 136 indywidualnych sesji wspierająco-

motywujących.  

Specjalistyczna pomoc udzielana w toku indywidualnej pracy z klientem doświadczającym 

przemocy, prowadzona była przez 2-ch certyfikowanych specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz przez psychologa. W przypadku działań prowadzonych przez specjalistów świadczona 

pomoc miała na celu przerwanie izolacji społecznej i emocjonalnej, dostarczenie wiedzy na temat 

problemów związanych z przemocą, pomoc w rozwiązaniu problemu z wykorzystaniem przepisów 

prawa, zachęcanie do uczestnictwa w grupie wsparcia i spotkaniach informacyjno-edukacyjnych oraz 

motywowano do podjęcia terapii i systematycznego korzystania z pomocy psychologicznej oraz do 

podejmowania działań zmierzających do zatrzymania przemocy w rodzinie. 

 

7.2.3 POMOC GRUPOWA 

 

Pomoc osobom doświadczającym przemocy Ośrodek realizował m.in. poprzez prowadzenie 

grupy psycho-edukacyjnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.  

W latach 2011-2013 realizowany był projekt socjalny „Jesteśmy razem”. Była to oferta adresowana 

do kobiet, mieszkanek dzielnicy Bemowo , ze szczególnym uwzględnieniem kobiet doświadczających 

przemocy w rodzinie ze strony bliskich a także do osób zagrożonych przemocą w rodzinie, gdzie była 

prowadzona procedura „Niebieskiej Karty”. 

Celem niniejszego projektu było 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 odbyły się 2 spotkania otwarte informacyjno-edukacyjne oraz dwa 

spotkania z ekspertem: jedno z psychologiem i specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 

na temat: „Pomoc  psychologiczna dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie”, oraz drugie 

spotkanie z prawnikiem na temat: „Aspekty prawne przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 

kontekście procedury Niebieskiej Karty”.  

Spotkania i wykłady w swojej treści były ukierunkowane na dostarczanie wiedzy w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w aspekcie psychologicznym m.in.: o podstawowych 

mechanizmach przemocy jej cyklach, trudnych emocjach przeżywanych w związku z doświadczaniem 

przemocy ze strony bliskich a także na temat obrazu psychologicznego sprawcy przemocy. W 

aspekcie prawnym, m.in.: była mowa o nowych uregulowań prawnych w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 



Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy za 2013 rok 

33 | S t r o n a  
 

Z pomocy w formie grupowej skorzystało w ciągu całego roku łącznie 46 kobiet. Odbyło się łącznie 

16 spotkań Grupy Wsparcia.  

 

7.2.4 DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE 

 

 Integracja 

Działania na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie realizowano w dwóch 

płaszczyznach: integracji i edukacji osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz dbałości o 

utrzymanie wysokiego poziomu usług kierowanych do osób i rodzin doświadczających przemocy lub 

zagrożonych przemocą domową. 

Integracja i edukacja osób doświadczających przemocy w rodzinie była realizowana poprzez 

zaproszenie tych osób do udziału m.in. w projekcie socjalnym pn. „Nasza Wielkanoc 2013”  

W dniu 25.03.2013r., w Ośrodku odbyło się spotkanie wielkanocne dla osób uczestniczących 

w grupach edukacyjno-wspierających prowadzonych. Na spotkanie uczestnicy przybyli wraz z 

rodzinami i z dziećmi. W spotkaniu uczestniczyło 60 osób, w tym 28 dzieci. Przygotowano adekwatną 

do tradycji dekorację sali i stołu oraz tradycyjne potrawy. Z wielką troską pracownicy socjalni 

realizujący pracę socjalną w rodzinach przeżywających trudności życiowe oraz osoba zaangażowana 

do prowadzenia zajęć plastycznych dla dzieci moderowali spotkanie integracyjne, w szczególności 

angażując biorące w spotkaniu udział dzieci, dla których przygotowany został konkurs plastyczny 

/wykonywanie stroików wielkanocnych/ oraz konkurs na temat tradycji Świąt Wielkanocnych. 

Głównym celem projektu była integracja środowiska oraz edukacja, podtrzymywanie i poszanowanie 

tradycji świątecznych.  

 

 Szkolenia 

Celem utrzymania wysokiego poziomu świadczonych usług na rzecz osób doświadczających 

przemocy w rodzinie w tym wzmocnienia kompetencji zawodowych pracowników i przeciwdziałania 

zjawisku wypalenia zawodowego Ośrodek zorganizował dwa szkolenia /w tym jedno edukacyjne a 

drugie warsztatowe/.  

Spotkanie edukacyjne - seminarium nt. „Interdyscyplinarny model współpracy na rzecz 

przeciwdziałania przemocy rodzinie na terenie Dzielnicy Bemowo” zostało zorganizowane we 

współpracy z Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i Bemowskim Centrum Kultury - odbyło się 

w październiku 2013r.  

W Seminarium wzięło udział 196 profesjonalistów zajmujących się pracą z osobami i 

rodzinami doświadczającymi przemocy w rodzinie. Uczestnicy Seminarium reprezentowali szerokie 

spektrum środowisk między innymi jednostki organizacyjne pomocy społecznej, szkoły, przedszkola i 

żłobki, świetlice i domy dziecka, zakłady opieki zdrowotnej, poradnie rodzinne i psychologiczno - 

pedagogiczne, organizacje pozarządowe, policję, straż miejską i prokuraturę. Burmistrz Dzielnicy 

Bemowo, objął patronatem organizację przedsięwzięcia. Uczestnicy Seminarium wysłuchali 

wystąpień ekspertów z różnych dziedzin: Naczelnika Wydziału Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych, pracownika naukowego doktora nauk 

humanistycznych, kierownika Ogólnopolskiego Pogotowia „Niebieska Linia”  i eksperta prawnego z 

zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

W tak szerokim i zróżnicowanym gronie poruszano między innymi aspekty prawne 

przeciwdziałania przemocy rodzinie, wczesnej interwencji psychologicznej, współpracy – w celu 

wykorzystania efektu synergii - pomiędzy różnymi służbami, koncentrując się na zagadnieniach 

dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Niezależnie od wymiany doświadczeń i 

nawiązania kontaktów roboczych, określono oczekiwania i potrzeby dotyczące dalszego pogłębiania 

wiedzy i optymalnego wykorzystywania jej na potrzeby mieszkańców dzielnicy Bemowo. Listę 

obszarów tematycznych wymagających dyskusji oraz dalszej współpracy otwiera między innymi 

problematyka praktycznych aspektów stosowania przepisów prawnych, agresji u dzieci i młodzieży, 

wczesnego diagnozowania istnienia przemocy, prowadzenia psychoterapii dla osób doświadczających 

przemocy.  

Uczestnicy Seminarium bardzo pozytywnie ocenili jego merytoryczną wartość, 

przygotowanie, przeprowadzenie oraz przydatność w wykonywanej pracy zawodowej prowadzącej 

działalność na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
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W grudniu 2013r. odbyło się drugie szkolenie z zakresu prawa. W szkoleniu uczestniczyli 

pracownicy socjalni Ośrodka realizujący zadania z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie oraz prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” /NK/.  

Zakres tematyczny szkolenia obejmował m.in.:  

 zagadnienia dotyczące biernej postawy członków rodziny w trakcie procedury NK,  

 zmiany miejsca zamieszkania przez członków rodziny w trakcie procedury NK,  

 ochrony danych osobowych,  

 pracy z dzieckiem doznającym przemocy i stosującym przemoc,  

 zmiany ról w trakcie procedury NK. 

Szkolenie poprowadził ekspert prawny z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, autor 

komentarza do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 13 września 2011r. w sprawie 

procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. 

 

7.3 POMOC DLA OSÓB Z PROBLEMEM UZALEŻNIENIA 
 

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /t.j. D.U. 2013 poz. 182 ze zm./, ustawa z 

dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /t.j.: Dz. U. 

2002 r. Nr 147 poz. 1231 ze zm./ oraz akty prawa miejscowego nakładają na gminę /dzielnicę/ i 

działające w niej jednostki organizacyjne pomocy społecznej obowiązek opracowania i realizacji 

strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów 

pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem 

jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 

 

W 2013r. podobnie jak w latach ubiegłych, Ośrodek swoje działania kierował do osób/rodzin 

wieloproblemowych w których pierwotną przyczyną dysfunkcji stanowił nierozwiązany lub 

nieuświadomiony przez osoby/rodziny problem uzależnienia - głównie od środków psychoaktywnych 

tzn.: alkohol i narkotyki. Pomoc w rozwiązywaniu powyższych problemów przez osoby/rodziny z 

uwagi na ogromne niekorzystne skutki społeczne jest nieodzowna, bowiem dysfunkcjonalność, o 

której mowa stanowi bardzo często pierwotną przyczyną powodującą inne poważne problemy 

społeczne, z którymi również borykają się osoby/rodziny dotknięte problemem uzależnienia /rozpad 

rodziny, problemy opiekuńczo wychowawcze, zaburzenia relacji w rodzinie, dopuszczanie się czynów 

karalnych, w tym przemocy w rodzinie/ oraz szkody osobiste /problemy egzystencjonalne, zdrowotne 

psychologiczne/. Środowiska te narażone są na marginalizację społeczną a czasami wykluczenie, 

którego skrajnym skutkiem jest utrata dachu nad głową, brak możliwości skorzystania z wielu 

świadczeń tzw. zabezpieczenia społecznego.  

W związku z powyższym działania Ośrodka wobec osób i rodzin w wielu aspektach dot. 

świadczenia pomocy w formie szeroko pojętej pracy socjalnej dot. również udzielania pomocy i 

wsparcia w rozwiązywaniu bieżących problemów osoby/rodziny.  

W 2013r. w kręgu zainteresowania Ośrodka pozostawało 149 środowisk, w których 

występowały problem uzależnienia od środków psychoaktywnych, w tym dla 100 środowisk jako 

powód udzielenia pomocy /na podstawie wywiadów środowiskowych/ wskazano alkoholizm lub 

narkomanię.  

Ponadto w 2013r. Ośrodek zaopiniował 96 wniosków w związku z toczącym się 

postępowaniem o poddanie leczeniu odwykowemu, prowadzonym przez Dzielnicowy Zespół 

Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /wnioski dotyczyły 

osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład pożycia rodzinnego, 

demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek 

publiczny/, spośród których 28 wnioski dotyczyło środowisk znanych Ośrodkowi. 

W ramach realizowanych przez Ośrodek zadań na rzecz osób i rodzin doświadczających 

problemów wynikających z uzależnienia od środków psychoaktywnych realizowana była pogłębiona 

praca socjalna w formie pomocy specjalistycznej.  

W 2013r. pomocą specjalistyczną objętych było 89 środowisk, w tym 83 z powodu problemu 

alkoholowego, zaś 6 problemu narkotykowego. 
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Działania specjalistyczne w stosunku do osób/rodzin doświadczających problemów uzależnień 

od środków psychoaktywnych realizowane były: w formie pracy socjalnej z indywidualnym 

przypadkiem, w formie interwencji, w formie grupowej pracy socjalnej oraz w formie środowiskowej 

pracy socjalnej. 

 

7.3.1 POMOC W KONTAKCIE INDYWIDUALNYM 

 

Praca socjalna w kontakcie indywidualnym z osobami doświadczającymi problemu 

uzależnienia poprzedzona była rozpoznaniem sytuacji osoby/rodziny, a następnie opracowania 

diagnozy specjalistycznej sporządzonej na podstawie wywiadów środowiskowych, analizy 

dokumentów, informacji pozyskanych od innych służb a także od klientów i ich rodzin. Diagnozy 

specjalistyczne opatrzone planem pracy z osobą/rodziną były przekazywane do akt klientów ze 

wskazaniem wykorzystania do dalszej pracy przez pracowników socjalnych koordynujących pracę z 

rodziną.  

W 2013r. sporządzono 62 diagnozy specjalistyczne. Pomoc w kontakcie indywidualnym 

udzielana była na dwóch poziomach: interwencyjnym i wsparcia psycho-edukacyjnego. Ze wsparcia 

specjalistycznego w kontakcie indywidualnym skorzystało 86 osób /praca socjalna obejmująca m. in. 

poradnictwo socjalne, rodzinne, specjalistyczne stanowiła łącznie 853 usług/.  

Dla 62 osób/rodzin wspólnie z klientem sporządzono plany pomocy.  

 

7.3.2 DZIAŁANIA INTERWENCYJNO-POMOCOWE 

 

Działania interwencyjno-pomocowe realizowane były w toku pracy indywidualnej i 

środowiskowej. Specjalistyczna pomoc interwencyjna w kontakcie indywidualnym miała na celu 

zgodnie z przepisami prawa i kompetencjami ośrodka udzielenia wszechstronnej pomocy na rzecz 

osoby/rodziny uwikłanych w problem uzależnienia przede wszystkim osób „słabszych”: małoletnich, 

osób starszych niepełnosprawnych. 

W 2013r. przeprowadzonych było 21 interwencji środowiskowych w 11 środowiskach. W 5 

środowiskach przeprowadzono 7 interwencji w sytuacji kiedy zachodziło podejrzenie zaniedbywania 

małoletnich z powodu problemu narkotykowego lub alkoholowego oraz wystąpienia podejrzenia 

stosowania przemocy w rodzinach, w których występował problem uzależnienia.  

Pozostałe interwencje dot. sytuacji zdrowotnych osób borykających się z problemem 

uzależnienia, zakłócania spokoju publicznego przez osoby nadużywające alkoholu, pogorszenia stanu 

zdrowia w wyniku zespołu abstynenckiego.  

 

7.3.3 POMOC GRUPOWA 

 

Grupowa praca socjalna skierowana do osób borykających się z problemem alkoholowym 

polegała na prowadzeniu grupy wsparcia z elementami psychoedukacji dla osób uzależnionych od 

alkoholu.  

W latach 2011-2013 realizowany był projekt „Wspierajmy się BIS na lata 2011-2013” – to 

oferta adresowana do mieszkańców dzielnicy Bemowo mająca na celu stworzenie bezpiecznego 

miejsca, w którym osoby jeszcze nie zmotywowane, bądź nie kwalifikujące się do terapii uzyskają 

wsparcie emocjonalne, edukację na temat uzależnienia od alkoholu, motywację do podjęcia terapii a 

także poprzez oddziaływania grupy poprawę funkcjonowania psychicznego, fizycznego, społecznego, 

zmniejszenie poczucia izolacji społecznej, bezsilności, dezorientacji, wzrost poczucia wlanej wartości 

oraz kompetencji dot. poprawy umiejętności radzenia sobie trudnymi sytuacjami życiowymi.  

W ramach projektu realizowanego w 2013r. odbywały się spotkania uczestników w środy i 

piątki w godz. 10.00 do 12.00. Z każdym uczestnikiem projektu przed jego przystąpieniem do pracy 

grupowej odbywało się spotkanie wprowadzające i motywujące do korzystania z tej formy pomocy 

oraz informujące o zasadach pracy grupy. Pierwsza część pracy w grupie polegała na omówieniu 

bieżących problemów uczestników. Druga część spotkania grupy organizowana była na bieżąco /w 

oparciu o zgłoszone przez uczestników problemy z obszary uzależnienia/ i stanowiła część 

edukacyjną, w której przekazywana była wiedza z obszaru uzależnień w formie: wykładu, ćwiczeń, 
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warsztatu, przekazu audiowizualnego lub wspólnym obejrzeniem filmu fabularnego np.: „Wszyscy 

jesteśmy Chrystusami” stanowiącego studium przypadku choroby alkoholowej.  

Nowym elementem wprowadzonym w 2013r. do projektu była oferta mająca charakter 

integracyjno - kulturalny. Uczestnicy grupy brali udział w wyjściach do kina i obejrzeniu 3 seansów 

filmowych. W przedsięwzięciu wzięło udział 8 osób. Należy zauważyć, że większość tych osób nie 

korzystało z tej formy rozrywki kulturalnej od ponad 20 lat.  

W 2013r. odbyło się 78 spotkań grupy wsparcia, w których uczestniczyło łącznie 18 osób /6 

kobiet, 12 mężczyzn/. 

 

7.3.4 DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE 

 

 Działania w formie środowiskowej pracy socjalnej prowadzone były przez Ośrodek w 

formie projektu socjalnego pn. „Nasza Wigilia”. 

 Zgodnie z założeniami projektu w dniu 05.12.2013r. w Ośrodku odbyło się spotkanie z 

okazji Świąt Bożego Narodzenia dla osób uczestniczących w grupach edukacyjno-wsparciowych 

prowadzonych przez pracowników Działu Pomocy Specjalistycznej w ramach realizowanych 

projektów socjalnych. Na spotkanie przybyli uczestnicy wraz ze swoimi rodzinami oraz dziećmi. W 

spotkaniu uczestniczyło 61 osób /33 osoby dorosłe i 28 dzieci/. 

 Głównym celem projektu było zmniejszenie poczucia osamotnienia w okresie Świąt Bożego 

Narodzenia, odreagowanie napięć i stresów, poszerzenie kręgów znajomych, wzrost umiejętności: 

wystroju świątecznego stołu wigilijnego, przygotowania atrakcji dla dzieci, stworzenia atmosfery 

Świąt. Jak co roku organizatorzy zadbali o przygotowanie odpowiedniej dekoracji sali zadbali o 

wystrój stołu oraz o potrawy wigilijne. Spotkanie poprowadził artysta Teatru Lalkowego Guliwer, 

który przywitał przybyłych i wyświetlił /multimedialnie/ tradycyjną Szopkę Krakowską a następnie 

przedstawił i poprosił księdza o słowo na okoliczność spotkania Bożonarodzeniowego. Po 

poświęceniu potraw i po złożeniu życzeń przystąpiono do dzielenia się opłatkiem, po którym wszyscy 

zostali zaproszeni do spożywania tradycyjnych potraw wigilijnych. Podczas spotkania realizowany był 

program zatytułowany „Rodzinne kolędowanie” /konkursy dla dzieci:, plastyczne, ze znajomości 

tradycji Bożonarodzeniowej, śpiewania kolęd/, do konkursów zostali również włączeni dorośli. Dużą 

atrakcją dla dzieci było rozdawanie prezentów przez Św. Mikołaja. Większość uczestników wypełniło 

ankiety ewaluacyjne, które posłużyły do ewaluacji projektu.  

 

7.4 POMOC W OBSZARZE WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ  
 

Praca z rodziną, szczególnie z rodziną przejawiającą trudności opiekuńczo-wychowawcze 

należy od wielu lat do priorytetowych zadań Ośrodka.  

W 2013r., pomoc w zakresie wspierania rodziny Ośrodek realizował poprzez specjalistyczną 

pomoc interwencyjną i wspierającą w tym, środowiskowe wsparcie dla rodzin zastępczych, oraz pracę 

asystenta rodziny. Zadanie niniejsze realizowane było przez Zespół ds. Rodziny - pracowników 

socjalnych, asystentów rodziny. 

W kręgu specjalistycznych oddziaływań Ośrodka było 154 rodziny. Z pomocy o charakterze 

interwencyjnym i wspierającym skorzystało 82 rodziny w tym, z prowadzonego środowiskowego 

wsparcia dla rodzin zastępczych skorzystało 30 rodzin a ze wsparcia asystenta rodziny skorzystało 72 

rodziny /49 rodzin w ramach projektu EFS/, zgłoszone przez pracowników socjalnych, którzy po 

dokonaniu analizy sytuacji rodziny wnioskowali o przydzielenie tej formy pomocy.  

Kwalifikowaniem rodzin do objęcia wsparciem asystenta rodziny zajmował się Zespół Ekspertów w 

skład którego wchodzili pracownicy Zespołu ds. Rodziny i Asysty oraz wnioskujący pracownik 

socjalny. 

Specjalistyczna pomoc grupowa dla rodzin objętych pomocą Ośrodka realizowana była w 

oparciu o projekty socjalne o charakterze edukacyjnym i integracyjnym.  

Zrealizowano 5 projektów socjalnych: „Rodzinnie na Bemowie-Piknik rodzinny 2013”, 

„Piknik Rodzinny dla Rodzin Zastępczych 2013 – Nic tak nie łączy jak zabawa”, „Radość i zabawa 

Aktywnie spędzamy czas”, „Dzieciństwo bez klapsa”, „Spotkanie Mikołajkowe 2013r.” Spośród 
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realizowanych projektów jeden o charakterze edukacyjno-warsztatowym /2 edycje/, oraz cztery o 

charakterze edukacyjno-integracyjnym.  

Łącznie we wszystkich spotkaniach grupowych uczestnikami było 70 rodzin /154 osoby/. 

 

7.4.1 WSPARCIE ASYSTENTA RODZINY 

 

Asysta rodzinna jest to zadanie realizowane w Ośrodku od 2012r. na podstawie ustawy z dnia 

9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz.U. Nr 149, poz.887 ze zm./. 

 Jest to forma pomocy skierowana do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczej. W ramach asysty praca prowadzona jest przede wszystkim w środowisku 

rodziny ale również poprzez nawiązanie współpracy ze służbami, które działają na rzecz rodziny /np. 

placówki oświatowe, poradnie, policja, kurator/. 

Głównym celem pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę takiego poziomu 

stabilności życiowej i odpowiedzialności za własne życie, który pozwali jej na samodzielne 

funkcjonowanie i wychowywanie dzieci.  

Praca asystenta rodziny ukierunkowana jest na: 

 pomoc we wzmacnianiu i wzbudzeniu motywacji członków rodziny do rozwiązywania 

problemów i realizacji celów;  

 pomoc w rozwiązaniu podstawowych problemów socjalnych i zdrowotnych rodziny;  

 wsparcie w rozwiązaniu dominujących problemów psychologicznych u członków rodziny; 

  tworzenie warunków do wzrostu umiejętności wychowawczych rodziców i rozwiązanie 

podstawowych problemów opiekuńczo-wychowawczych; 

 tworzenie warunków do wzrostu umiejętności społecznych i aktywności społecznej rodziny; 

 motywowanie do podnoszenia poziomu wykształcenia członków rodziny;  

 motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych dorosłych członków rodziny oraz ich 

aktywności zawodowej /poszukiwanie i podejmowanie pracy zarobkowej/. 

 

W roku sprawozdawczym w Ośrodku praca asystentów rodziny realizowana była na dwóch 

poziomach: asystentów rodziny zatrudnionych w systemie zadaniowym ze środków finansowych 

Ośrodka i dofinansowania resortowego oraz asystentów  rodziny zatrudnionych na umowę zlecenie w 

ramach realizowanych Projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W roku sprawozdawczym łącznie ze wsparcia asystenta rodziny skorzystały 72 rodziny, na 

dzień 31.12.2013r. praca asystentów kontynuowana była z 44 rodzinami.  

 

 Asysta rodzinna w ramach środków OPS 

 

W roku 2013 Ośrodek zatrudnił w zadaniowym systemie pracy 2 asystentów rodziny, którzy 

swoim wsparciem objęli 23 rodziny:  

 rodziny niepełne  18,  

 rodziny pełne    3,  

 konkubinaty     2.  

Na dzień 31.12.2013r. kontynuowano pracę z 16 rodzinami, a z 7 rodzinami praca została zakończona 

ze względu na:  

 osiągnięcie celów   2 rodziny,  

 brak współpracy   3 rodziny,  

 pobyt w areszcie   1 rodzina,  

 zmianę miejsca zamieszkania 1 rodzina. 

Zobowiązanie do współpracy z asystentem rodziny Sąd orzekł w przypadku 4 rodzin.  

 Wśród rodzin objętych asystą rodzinną znajdowało się 5 rodzin, których dzieci przebywały w 

instytucjonalnej pieczy zastępczej. Z powyższymi rodzinami prowadzona była praca, której celem 

było /i jest/ umożliwienie powrotu dzieci do domu rodzinnego oraz podtrzymanie więzi między 

dziećmi a rodzicami. W wyniku działań m.in. asystenta rodziny 2013r. do domu rodzinnego powróciło 

3 dzieci z jednej rodziny. Pomimo dużego zaangażowania asystentów rodziny, nie we wszystkich 

rodzinach powiodły się próby zmiany sytuacji, czynnikiem dominującym był brak współpracy ze 

strony członków rodziny.  
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Do objęcia wsparciem asystenta rodziny są kierowane rodziny wycofane z życia społecznego 

mające problemy w komunikacji interpersonalnej, problemy z nawiązywaniem kontaktów 

społecznych. Praca z takimi rodzinami jest bardzo trudna a efekty są zazwyczaj odłożone w czasie.  

Mimo specyfiki pracy w znacznej części rodzin można już zauważyć efekty pracy asystentów 

rodziny. Najbardziej widoczna jest aktywność społeczna rodzin: rodziny coraz chętniej uczestniczą w 

kierowanych do nich projektach, integrują się ze środowiskiem lokalnym oraz spędzają wolny czas w 

sposób czynny /rodzinny spacer, czytanie itp./. 

Priorytetowym zadaniem asysty jest poprawa w obszarze wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczej przez rodziców. Na tej płaszczyźnie odnotowano zauważalne efekty, większość rodzin 

nabyła umiejętność spędzania czasu z dziećmi, część osób odbyła warsztaty umiejętności 

wychowawczych - pozyskując niezbędną wiedzę i umiejętności w procesie wychowania dzieci, uczy 

się stawiać granice dzieciom. 

Najmniej zauważalne efekty występują w zadaniu jakim jest gospodarowanie budżetem domowym 

oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego.  

Bardzo ważnym elementem pracy na rzecz funkcjonowania rodzin jest przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu, w tym integracja rodzin ze środowiskiem lokalnym, stąd w 2013r. rodziny 

objęte asystą wzięły udział w realizowanych 4 projektach socjalnych: „Rodzinnie na Bemowie Piknik 

rodzinny 2013”, „Radość i zabawa Aktywnie spędzamy czas”, „Dzieciństwo bez klapsa”, „Spotkanie 

Mikołajkowe 2013r.” 

 

 Asysta w ramach projektów systemowych EFS  

 

W roku 2013 Ośrodek zatrudniał do pracy z rodzinami, asystentów rodziny w ramach środków 

posiadanych na realizację Projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Zatrudniono 7 asystentów rodziny, którzy prowadzili pracę w 49 rodzinach.  

W 21 rodzinach zakończono współpracę z tego:  

 w 19 rodzinach ze względu na osiągnięcie celów,  

 w 1 rodzinie ze względu na brak efektów,  

 w 1 rodzinie ze względu na brak współpracy ze strony Klienta.  

Na dzień 31.12.2013r. kontynuowano pracę 4 asystentów rodziny w 28 rodzinach.  

Szczegółowe informacje dotyczące efektów pracy zostały opisane w rozdziale „Środki Europejskie i 

Eurkordynacja” 

 

7.4.2 SPECJALISTYCZNA POMOC INTERWENCYJNA DLA RODZIN 

 

Rodzinom które przeżywają kryzys, nie radzą sobie w procesie wychowania dzieci, przejawiają 

problemy opiekuńczo-wychowawcze Ośrodek udzielał specjalistycznej pomocy w kontakcie 

indywidualnym, dostosowanym do specyficznych, indywidualnych potrzeb odbiorców. 

W roku 2013 specjalistyczne oddziaływanie Ośrodka na rzecz rodzin /w tym rodzin zastępczych/ 

ukierunkowane było na:  

 wsparcie rodziców w procesie wychowywania dzieci – z tej formy pomocy skorzystało 82 

rodziny,  

 edukację opiekunów, zmianę postaw wychowawczych, wsparcie w sytuacjach trudnych, 

kryzysowych  - z tej formy pomocy skorzystało 35 rodzin.  

W stosunku do 7 rodzin niezbędne było zaangażowanie do współpracy wielu specjalistów, w tym 

psychologa -2 rodziny, psychiatry – 4 rodziny, specjalisty do spraw uzależnień- 1 rodzina.  

W stosunku do 32 rodzin wskazane było nawiązanie kontaktów i współpracy z innymi placówkami: 

szkoły, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, sądy, kuratorzy, placówki służby zdrowia, natomiast 

w sprawach 22 rodzin - 25 krotnie kontaktowano się z Policją.  

Rodzinom objętych pomocą specjalistyczną udzielono także pomocy w docieraniu do placówek 

oferujących pomoc specjalistyczną, której nie prowadzi Ośrodek /pomoc dla dzieci nadpobudliwych, 

wymagających terapii, dzieci z deficytami intelektualnymi/, takiej pomocy udzielono 32 rodzinom.  

W odniesieniu do 14 rodzin Ośrodek był rzecznikiem występującym do innych placówek o wsparcie 

dla rodziny. 



Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy za 2013 rok 

39 | S t r o n a  
 

Sporządzona specjalistyczna diagnoza prowadzonych środowisk dała obraz rodzin 

borykających się z dosyć dużymi deficytami umiejętności wychowawczych, a niejednokrotnie 

popełniających błędy, czy wręcz zaniedbania wychowawcze. Pośród różnego rodzaju braków i 

deficytów wychowawczych w funkcjonowaniu rodzin objętych pomocą specjalistyczną Ośrodka 

pracownicy socjalni diagnozowali braki w zakresie umiejętności komunikacyjnych, nieumiejętności 

stosowania konsekwencji wychowawczych, brak jasno ustalonych granic w funkcjonowaniu dziecka 

oraz nieumiejętności zapełnienia czasu wolnego, poprzez zorganizowanie dziecku odpowiednich dla 

wieku rozwojowego zabaw edukacyjnych. Prowadzona praca socjalna ukierunkowana była na 

niwelowanie, ograniczanie bądź usuwanie stwierdzonych braków czy deficytów.  

Na podstawie przeprowadzonych diagnoz prowadzonej pracy socjalnej należy stwierdzić, że 

większość zachowań rodziców i opiekunów wynikała z braku pozytywnych wzorców 

wychowawczych, będących skutkiem błędnych postaw wychowawczych otrzymanych od swoich 

rodzin macierzystych. Praca prowadzona z tą grupą klientów /gdzie obserwujemy zjawisko 

dziedziczenia złych nawyków i postaw/ jest bardzo trudna, wymaga dużego nakładu pracy oraz czasu, 

a efekty tej pracy są odłożone w czasie. 

 

Do zadań Ośrodka należy również współpraca z rodzinami, których dzieci przebywają w 

pieczy zastępczej. Z danych gromadzonych przez Ośrodek wynika, że w 2013r., w pieczy zastępczej 

przebywało 71 dzieci z 47 rodzin:  

 w tym w instytucjonalnej pieczy zastępczej przebywało 31 dzieci z 18 rodzin pochodzących z 

terenu dzielnicy Bemowo, 

 w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 40 dzieci z 29 rodzin, oboje rodzice, bądź jedno z 

rodziców biologicznych zamieszkiwało na terenie dzielnicy Bemowo.  

 

Spośród rodziców biologicznych dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej 

w roku sprawozdawczym 2 dzieci uzyskało pełnoletniość i usamodzielniło się. Współpraca była 

prowadzona z 6 rodzinami, z tego 5 rodzin zostało objętych wsparciem asystenta rodziny.  

Z pozostałymi rodzinami nie jest prowadzona praca ze względu na: odmowa współpracy - 2 rodziny, 

pozbawione władzy rodzicielskiej - 5 rodzin, rodziny z których dzieci trafiły do placówki nie są 

rodzicami biologicznymi – 3 rodziny, brak możliwości przejęcia opieki z uwagi na stan zdrowia - 1 

rodzina, aktualnie rodzice nie przebywają na terenie dzielnicy Bemowo – 2 rodziny, dziecko jest 

sierotą naturalną, rodzice dziecka nie żyją – 1.  

W odniesieniu do rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy 

zastępczej pracę prowadzono z 11 rodzinami.  

Z pozostałymi rodzinami nie jest prowadzona praca z uwagi na: nie zamieszkują aktualnie w dzielnicy 

Bemowo - 4 rodziny, nie są zainteresowani przejęciem opieki nad dzieckiem – 4 rodziny, pozbawienie 

praw rodzicielskich – 2 rodziny, dziecko uzyskało pełnoletniość – 1 rodzina, brak kontaktu z rodziną – 

5 rodzin. 

 

 Programu Dobry Rodzic – Dobry Start 

 

Bardzo ważny przedsięwzięciem w działaniach na rzecz rodzin realizowanym przez Ośrodek 

w 2013r. było przystąpienie do realizacji Programu Dobry Rodzic – Dobry Start w ramach Lokalnego 

Systemu Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci wdrażanego w m.st. Warszawie od 2007 roku, 

którego autorem jest Fundacja Dzieci Niczyje. Warunkiem przystąpienia do Programu było podpisanie 

w październiku 2013r. Porozumienia o współpracy pomiędzy Fundacją Dzieci Niczyje, Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Zespołem Żłobków oraz Zespołem Opieki 

Zdrowotnej Bemowo. 

Celem Programu Dobry Rodzic – Dobry Start jest zapobieganie krzywdzeniu małych dzieci 

poprzez wsparcie ich rodziców/opiekunów w wychowywaniu bez przemocy, a ponadto edukacja w 

zakresie zwiększania kompetencji opiekuńczo – wychowawczych rodziców/opiekunów. 

Odbiorcami Programu Dobry Rodzic – Dobry Start są rodziny z dziećmi w wieku 0 – 3 lata. 

Założeniem Programu jest przekazanie wszystkim rodzicom małych dzieci pakietów edukacyjnych 

Dobrego Rodzica, w których znaleźć można cenne informacje na temat pielęgnacji dziecka, ochrony 

przed urazami, a także na temat wyznaczania granic oraz wspólnego spędzania czasu z dzieckiem. 
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W ramach Programu Dobry Rodzic – Dobry Start na Bemowie, Ośrodek Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oferuje poradnictwo rodzinne i specjalistyczne; poradnictwo 

psychologiczne; wykłady i warsztaty edukacyjne; edukację w zakresie aktywnego spędzania czasu 

wolnego z małym dzieckiem; interwencję kryzysową; diagnozę sytuacji rodzinnej z uwzględnieniem 

czynników ryzyka krzywdzenia dzieci, w oparciu o ankietę diagnostyczną; spotkania 

okolicznościowe. 

Mimo krótkiego okresu realizacji Programu w roku 2013, na terenie dzielnicy Bemowo – 158 

rodzin wyraziło gotowość do udziału w Programie, udostępniając swoje dane do wypełnienia ankiety 

Rodzic – Dziecko, z czego 13 rodzin w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. 

Warszawy, 145 w bemowskich żłobkach 

W ramach dodatkowych działań udało się zorganizować dwa spotkania edukacyjne dla 

rodziców małych dzieci, a także szkolenie interdyscyplinarne dla służb zaangażowanych w realizację 

Programu Dobry Rodzic – Dobry Start na terenie dzielnicy Bemowo. 

W roku 2014 planuje się dalszą ścisłą współpracę z Fundacją Dzieci Niczyje oraz partnerami z 

terenu dzielnicy Bemowo przy realizowanym Programie  

 

7.4.3 WSPARCIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH  

 

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, do udzielania wsparcia i pomocy rodzinom zastępczym zobowiązany jest powiat, w 

Warszawie zadanie to realizuje Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ale środowiskowe wsparcie 

dla rodzin zastępczych prowadzone jest przez Ośrodek. 

 W roku 2013 współpracę z Ośrodkiem podjęło 30 rodzin zastępczych /18 rodzin niepełnych i 

12 pełnych/ zamieszkałych na terenie dzielnicy Bemowo, w których przebywało 40 dzieci /w 21 

rodzinach przebywało 1 dziecko, w 8 rodzinach po 2 dzieci, w 1 rodzinnie - 3 dzieci/. 

Pośród rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie dzielnicy Bemowo, rolę rodziców 

zastępczych pełnią głównie dziadkowie a szczególnie samotne babcie - najczęściej w wieku 

emerytalnym. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej, jest zadaniem zarówno ważnym jak i niezwykle 

trudnym. Sytuacja ekonomiczna rodzin zastępczych jest dość trudna. Najczęściej podstawowym 

źródłem dochodu rodziny jest emerytura oraz środki finansowe dla dzieci przebywające w pieczy 

zastępczej, wypłacane z WCPR. Rodziny zastępcze swoim dochodem przekraczają ustawowe 

kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń finansowych z pomocy społecznej, jednak dochody 

rodzin zastępczych można określić na poziomie średnim i nie pozwalają one na zabezpieczanie 

potrzeb wyższego rzędu. Dosyć niski poziom materialny części rodzin zastępczych jest przyczyną 

izolacji środowiskowej, ograniczania kontaktów koleżeńskich i z krewnymi, rezygnacji z konsumpcji 

droższej żywności, zakupu odzieży, niemal całkowitego ograniczenia wydatków na kulturę, 

wypoczynek i rekreację. Dominującym środkiem przekazu kulturalnego jest radio i telewizja.  

Działania Ośrodka skierowane do rodzin zastępczych obejmowały wsparcie środowiskowe, 

organizowano lub prowadzono poradnictwo specjalistyczne w tym, rodzinne, prawne i psychologiczne 

/dane liczbowe podane w części „Specjalistyczna pomoc interwencyjna dla rodzin”/, organizowano 

uzyskanie pomocy rzeczowej. Do magazynów prowadzących dystrybucję pomocy rzeczowej: 

żywność, odzież skierowano 6 rodzin.  

Ważnym wsparciem dla rodzin zastępczych był udział w akcji przyznania pomocy rzeczowej 

organizowanej przez Urząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy. Pomoc rzeczową w postaci paczek 

świątecznych otrzymało 5 rodzin.  

Zorganizowana została również pomoc wolontarystyczna w nauce dla dzieci –wolontariusze 

udzielali korepetycji w 6 rodzinach dla 6 dzieci. 

W ramach współpracy z Dyrekcją Aresztu Śledczego Warszawa - Białołęka, Ośrodek był 

uczestnikiem Zabawy Mikołajkowej. Impreza odbyła się w Sali Widowiskowej IGB Mazovia przy ul. 

Kocjana 3 w dniu 6 grudnia 2013r. Ze strony Ośrodka zaproszonych zostało 10 rodzin w tym 3 

rodziny zastępcze: 3 osoby dorosłe i 5 dzieci – 8 osób. Atrakcją Zabawy Mikołajkowej był udział w 

konkursach oraz upominki od Św. Mikołaja dla dzieci na zakończenie imprezy.  

W roku sprawozdawczym na rzecz rodzin zastępczych Ośrodek prowadził także działania o 

charakterze integracyjnym i edukacyjnym realizowane w oparciu o projekty socjalne. Rodziny 

zastępcze uczestniczyły w 4 projektach socjalnych: „Piknik Rodzinny dla Rodzin Zastępczych 2013 - 



Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy za 2013 rok 

41 | S t r o n a  
 

Nic tak nie łączy jak wspólna zabawa”, „Radość i zabawa -  Aktywnie  spędzamy czas”, „Spotkanie 

Wielkanocne 2013”  oraz  „Nasza Wigilia 2013” . 

 

7.4.4 PROJEKTY SOCJALNE SKIEROWANE DO RODZIN 

 

 „Piknik Rodzinny dla Rodzin Zastępczych 2013 - Nic tak nie łączy jak wspólna 

zabawa”  

Projekt zrealizowano maju 2013 roku na terenie Uroczysko Las Bemowo. Projekt o 

charakterze integracyjno-edukacyjnym adresowany był do rodzin zastępczych zamieszkałych na 

terenie dzielnicy Bemowo, rekrutację prowadził pracownik socjalny Ośrodka. Przygotowano liczne 

zabawy i konkursy dla wszystkich uczestników spotkania. Założeniem organizatorów było aby w 

zabawie uczestniczyły całe rodziny. Zapewniono ciekawe atrakcje m.in. festiwal baniek mydlanych, 

konkurs tańca, mecz piłki nożnej, rozwiązywanie rebusów. Za udział w poszczególnych konkursach i 

grach zespołowych przewidziano nagrody /indywidualne i rodzinne/. 

Bardzo dużą atrakcją był poczęstunek w formie pieczonej przy ognisku kiełbasy. Moc radości 

dzieciakom sprawiły słodkości w postaci cukierków i ciastek. Rodziny miały też okazję do wspólnych 

rozmów i wymiany doświadczeń.  

Do udziału w imprezie zaproszono 14 rodzin zastępczych /34 osoby w tym 19 dzieci/, Z 

różnych powodów część rodzin nie dotarła na spotkanie i ostatecznie w pikniku wzięło udział 7 rodzin 

zastępczych /14 osób, w tym 7 dzieci pozostających w pieczy zastępczej. 

Wskazać należy na fakt, że celem zorganizowanej imprezy było nabycie/poszerzenie 

umiejętności aktywnego i rodzinnego spędzania czasu wolnego, nabycie umiejętności współpracy i 

współzawodnictwa a także integracja środowisk /wskazanie na korzyści wynikające ze wspólnego 

spędzania czasu wolnego/, albowiem ma to bardzo duży wpływ na poprawę funkcjonowania rodziny 

/poprawa komunikacji między członkami rodziny, poznanie własnych możliwości lub ograniczeń, 

nabycie rozpoznawania własnych potrzeb i potrzeb pozostałych członków rodziny/. Zakładany cel nie 

został w pełni osiągnięty – nie wszystkie wytypowane do projektu rodziny uczestniczyły w 

przedsięwzięciu, natomiast w pozostałej części cel został osiągnięty: rodziny aktywnie spędziły czas, 

zintegrowały się, zauważalna jest poprawa komunikacji w rodzinach i umiejętność współpracy 

grupowej.  

 

 „Piknik Rodzinny 2013 - Rodzinnie na Bemowie”  

Projekt zrealizowany w maju 2013 roku na terenie Uroczysko Las Bemowo. Projekt o 

charakterze integracyjno-edukacyjnym adresowany był do rodzin borykających się z problemami 

opiekuńczo-wychowawczymi w tym rodzin objętych asystą. Do udziału w imprezie zaproszono 16 

rodzin przejawiających trudności opiekuńczo - wychowawcze /49 osób, w tym 27 dzieci/, wszystkie 

rodziny zadeklarowały udział w spotkaniu, jednak z różnych powodów osobistych ostatecznie w 

pikniku wzięło udział 6 rodzin /24 osoby, w tym 15 dzieci/.  

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane we współpracy z przedstawicielami Lasów Miejskich 

w Warszawie, z siedzibą przy ul. Grochowskiej 178/ 184, którzy zapewnili drewno na ognisko oraz 

kijki do pieczenia kiełbasek /którą zapewnił Ośrodek wraz ze słodyczami dla dzieci w ramach 

poczęstunku dla uczestników Pomimo niekorzystnej aury - deszczowa pogoda/, przygotowane atrakcje 

spowodowały, że uczestnicy wyrazili pełne zadowolenie z imprezy. Zarówno rodzice jak i dzieci 

aktywnie włączyli się w przygotowane liczne zabawy i konkursy, za udział w których przewidziane 

były nagrody /indywidualne i rodzinne/.  

Zaproszone rodziny przejawiają trudności z przełamywaniem własnych barier i zahamowań, 

uzależniają uczestnictwo w projektach od różnych czynników, w tym od pogody. Podkreślenia 

wymaga fakt, że rodziny uczestniczące w imprezie piknikowej zintegrowały się, a jednocześnie czas 

spędziły rodzinnie i aktywnie spędziły czas wolny. 

 

 „Radość i zabawa - aktywnie spędzamy czas”  

Projekt o charakterze integracyjno – edukacyjnym /wycieczka autokarowa wycieczkę do 

Parku Magii i Iluzji znajdującego się w Mościskach koło Woli Żywieckiej/  zorganizowany w lipcu 

2013 roku. Odbiorcami projektu były wszystkim rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczych Korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w tym 
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rodziny objęte asystą rodzinną oraz rodziny zastępcze. Założeniem było, że w projekcie weźmie udział 

50 osób, z czego 26 dzieci. Wszystkie zaproszone rodziny potwierdziły swoje uczestnictwo w 

organizowanym przedsięwzięciu, ostatecznie w wyjeździe do Parku Magii i Iluzji wzięło udział 18 

rodzin /43 osoby, w tym 25 dzieci/ oraz 5 pracowników tut. Ośrodka. Na miejsce zbiórki nie stawiła 

się wyłącznie jedna klienta wraz z córką. Wśród wszystkich uczestników 5 rodzin były to osoby objęte 

wsparciem asystenta rodziny /14 osób, w tym 9 dzieci/, 5 rodzin były to rodziny zastępcze /12 osób, w 

tym 7 dzieci/, pozostałe rodziny – były to osoby przejawiające trudności opiekuńczo – wychowawcze, 

objęte wsparciem Działu Pomocy Specjalistycznej tut. Ośrodka – 8 rodzin /17 osób, w tym 9 dzieci. 

Wśród licznych atrakcji, największym zainteresowaniem cieszyły się Latająca Chata Tajemnic 

unoszona przez balony, zabawa z Lewitującymi Piłeczkami, zabawa z Głową na Talerzu, zabawa w 

paleontologa na Plaży z Wykopaliskami, zabawa na Drewnianym Placu Zabaw, zabawa na Polu 

Dmuchańców oraz Wiklinowy Labirynt z zagadkami. Przewodnik w ciekawy i interesujący sposób 

pomagał rodzinom zgłębić tajemnice magii i iluzji. 

Dużą atrakcją było także gorący posiłek, w tym ognisko z kiełbaskami z grilla, ciepła zupa 

pomidorowa oraz słodycze, ponadto każdy z uczestników otrzymał od Biura Turystycznego upominek 

nawiązujący do tematyki wyjazdu – był to znikający atrament. 

Należy podkreślić, że zaobserwowano poprawę relacji w rodzinach, które uczestniczyły w wyjeździe. 

Zwrócono ponadto uwagę na obycie rodzin, umiejętność podporządkowania się określonym ramom i 

zasadom panującym w grupie. Ponadto zauważono nabycie przez rodziny umiejętności poprawnego 

komunikowania się z dziećmi. 

Biorąc pod uwagę powyższe wskazać należy na istotę organizowania tego typu przedsięwzięć, 

które wpływają pozytywnie na zmianę postaw klientów tut. Ośrodka. 

 

  „Dzieciństwo bez klapsa - Ku lepszemu rodzicielstwu”  

W ramach projektu zorganizowano dwa spotkania edukacyjne dla rodziców z terenu dzielnicy 

Bemowo. Pierwsze ze spotkań odbyło się w miesiącu październiku 2013r. i dotyczyło wychowania 

bez klapsa, drugie zaś zorganizowane zostało w listopadzie 2013r. i dotyczyło kar i konsekwencji. W 

obu spotkaniach uczestniczyło 11 osób. Niniejszy projekt został zrealizowany przy ścisłej współpracy 

z Fundacją Dzieci Niczyje.  

Na podstawie ewaluacji zrealizowanych projektów wskazać należy, że rodziny z terenu 

dzielnicy Bemowo znacznie chętniej korzystają z ofert wsparcia w zakresie animacji czasu wolnego, 

biorą udział w projektach edukujących w zakresie aktywnego spędzania czasu z dziećmi, natomiast 

znacznie rzadziej wyrażają chęć uczestnictwa w projektach edukacyjnych, m.in. nakierowanych na 

podniesienie umiejętności wychowawczych. Efektywność projektów należy uznać za wysoką. 

Podkreślić należy, że projekt był ekonomiczny, albowiem został zrealizowany przy niewysokich 

nakładach finansowych. Potrzeby rodzin z terenu dzielnicy Bemowo w zakresie wsparcia w „dobrym 

rodzicielstwie” są ogromne, dlatego też niezwykle istotne jest dalsze realizowanie wszelkiego rodzaju 

działań edukacyjnych i profilaktycznych. 

 

 „Spotkanie Mikołajkowe 2013r.”  

Projekt o charakterze integracyjno-edukacyjnym, adresowany do rodzin objętych wsparciem 

asystenta rodziny oraz wsparciem Ośrodka z uwagi na występowanie trudności opiekuńczo-

wychowawczych. Projekt zrealizowano w grudniu 2013 roku 

Celem projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci z rodzin niewydolnych 

wychowawczo, wzmocnienie więzi w tych rodzinach poprzez zmianę postaw i zachowań rodziców. 

Promowanie prawidłowej komunikacji z dziećmi w celu poprawy relacji między członkami rodziny, 

integracja dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym jak również uprzyjemnienie 

dzieciom czasu wolnego. 

Zaproszono 20 rodzin w tym 40 dzieci. W spotkaniu wzięło udział 16 rodzin w tym 18 dorosłych i 30 

dzieci /dzieciom, które nie mogły uczestniczyć w spotkaniu wręczono za pośrednictwem pracowników 

socjalnych przygotowane paczki/. 

Podczas imprezy wszyscy uczestnicy mieli zapewniony słodki poczęstunek i kanapki oraz ciepłe i 

zimne napoje. Spotkanie było poprowadzone przez animatorów. Większość osób brała czynny udział 

w zabawach, konkursach. Uczestnicy dziękowali za możliwość uczestniczenia w spotkaniu i wyrażali 

chęć udziału w podobnych projektach w przyszłości. Dzięki realizacji projektu pracownicy socjalni 
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mieli okazję obserwować relacje występujące w poszczególnych rodzinach. Zaobserwowano, że mimo 

prowadzonej pracy z rodzinami, niektórzy rodzice nie potrafią komunikować się z własnymi dziećmi, 

nie potrafią stawiać granic. Zaobserwowano w konkretnych rodzinach wyraźne braki w kontaktach 

międzyludzkich co potwierdza konieczność dalszej pracy z tymi rodzinami.  

 

Na podstawie obserwacji środowisk rodzinnych przez pracowników Ośrodka podczas 

realizacji projektów skierowanych do rodzin na przełomie ostatnich lat, zauważalna jest poprawa 

relacji w rodzinach, które uczestniczą w projektach. Zwrócono ponadto uwagę na obycie rodzin, 

umiejętność podporządkowania się określonym ramom i zasadom panującym w grupie. Ponadto 

zauważono nabycie przez rodziny umiejętności poprawnego komunikowania się z dziećmi. 

Biorąc pod uwagę powyższe wskazać należy na istotę organizowania tego typu przedsięwzięć, 

które wpływają pozytywnie na zmianę postaw klientów tut. Ośrodka. 

Ewaluacja zrealizowanych projektów w roku 2013 pokazuje, że zrealizowano zakładane cele. 

Uczestnicy prócz wartości integracyjnej pozyskali podczas spotkań wiedzę z zakresu prawidłowego 

wychowania dziecka, w tym wiedzy z zakresu przeciwdziałania przemocy, podnieśli swoje 

umiejętności w komunikacji.  

 

7.5 PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE. 
 

Do realizowanych w tym zakresie zadań w roku 2013 należy szeroko rozumiane poradnictwo, 

polegające na udzielaniu informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania problemów 

życiowych. 

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne świadczone 

było osobom i rodzinom, które maja trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązaniu swoich 

problemów życiowych bez względu na dochód. Tak jak w latach ubiegłych, w roku 2013 

specjalistycznego poradnictwa rodzinnego udzielali specjaliści m.in. prawnik i psycholog.  

 

7.5.1 PORADNICTWO RODZINNE 

 

Ze specjalistycznego poradnictwa rodzinnego skorzystało 151 osób udzielono 664 porad. 

Poradnictwo udzielane przez specjalistów w tym asystentów rodziny i pracowników socjalnych 

obejmowało szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w 

rodzinach naturalnych i zastępczych.  

 

7.5.2 PORADNICTWO PRAWNE 

 

Z pomocy prawnika skorzystało 124 osoby udzielono 164 porady. Zakres udzielanego przez 

prawnika poradnictwa dotyczył prawa rodzinnego i opiekuńczego, kwestii dotyczących 

zabezpieczenia społecznego /sprawy rent, emerytur, orzecznictwa ds. niepełnosprawności, 

zabezpieczenia alimentacyjnego/, ochrony praw lokatorów, pomocy w sporządzaniu pism 

procesowych, oraz wsparcia w toczących się postępowaniach. 

 

7.5.3 PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE 

 

Z usług konsultanta psychologa skorzystało 85 osób. W tym, dla 58 osób był to pierwszy 

kontakt z psychologiem w Ośrodku a pozostałe osoby korzystały we wcześniejszym okresie. Łącznie 

zostały przeprowadzone 544 sesje w formie konsultacji, poradnictwa bądź wsparcia 

psychologicznego, w tym 15 konsultacji miało charakter jednorazowy, a pozostałe kontakty z 

psychologiem odbywały się w formie kilku, kilkunastu spotkań. /Psycholog uczestniczył także w 11 

spotkaniach Grup Roboczych dot. 4 rodzin/.  

W trakcie kolejnych spotkań z klientami, można było zaobserwować polepszenie ich 

funkcjonowania w problemowych, zgłaszanych obszarach bądź osoby te uzyskiwały bardziej 

adekwatny obraz sposobu swojego doświadczania trudnych dla nich sytuacji. Najczęstszą przyczyną 

zgłaszania się klientów do psychologa były podobnie jak w poprzednich latach: problemy natury 
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psychologicznej wynikające z doświadczania przemocy bądź związane z długotrwałym bezrobociem, 

trudności z podejmowaniem życiowych decyzji, problemy w relacjach z najbliższymi członkami 

rodziny, kryzysy życiowe, kłopoty wychowawcze, dezadaptacyjne zachowania związane z 

zaburzeniami psychiatrycznymi, lęki, zaburzenia nastroju.  
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8 Działalność Ośrodków Wsparcia 
 

8.1 OŚRODEK WSPARCIA I REHABILITACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
 

Celem działania Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych jest 

rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną, przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu, poprawa jakości życia, rewalidacja i edukacja tych osób oraz stwarzanie szansy na 

lepsze funkcjonowanie w środowisku. 

W 2013r. Ośrodek Wsparcia świadczył chronione warunki przebywania, socjoterapię, 

psychoterapię, rehabilitacje leczniczą, społeczną i zawodową. Na rzecz osób z niepełnosprawnością 

intelektualną kontynuowano terapię zajęciową oraz wysokospecjalistyczne zajęcia edukacyjno-

rewalidacyjne. Oferowane usługi dostosowano do specjalnych potrzeb i możliwości psychofizycznych 

uczestników.  

Preferowane działania placówki skoncentrowano na wspomaganiu rozwoju w kierunku 

kształtowania bardziej świadomej, otwartej i wrażliwej osobowości oraz budowaniu wizerunku osoby 

z niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o jej aktywność twórczą i działania na rzecz 

środowiska społecznego i przyrodniczego. Działania koncentrowano na umożliwieniu osobom z 

niepełnosprawnością intelektualną dostrzegania możliwości aktywnego udziału w życiu kulturalnym, 

społeczno-przyrodniczym, zwiększenia wiary w tzw. własny kapitał. Ważnym kierunkiem 

oddziaływań rehabilitacyjno-wspierających było zapobieganie infantylizacji życia osób z 

niepełnosprawnością intelektualną poprzez organizowanie warunków do samorealizacji i 

dokonywania autonomicznych wyborów. Zapewniono wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla 

rodzin, opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie i uczestników Ośrodka 

Wsparcia. 

Kontynuowano działania na rzecz budowania godności osoby niepełnosprawnej intelektualnie. 

Realizowano działania edukacyjne mające na celu budowanie pozytywnej opinii społecznej jako 

ważnego regulatora funkcjonowania społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

 

8.1.1 UCZESTNICY  

W 2013r. z usług Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych korzystały 

osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną wymagające postępowania rehabilitacyjno- 

opiekuńczego w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz w zaspakajaniu niezbędnych 

potrzeb. 

Według stanu na dzień 31.12.2013r.w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób 

Niepełnosprawnych było 49 uczestników, w tym: 27 kobiet i 22 mężczyzn.  

 

STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I JEDNOSTKI CHOROBOWE LICZBA OSÓB 

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim 

(dodatkowe sprzężenia i dysfunkcje rozwojowe) 
5 

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu w umiarkowanym 13 

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu w znacznym 20 

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu w głębokim 11 

W TYM  

Niepełnosprawność sprzężona 34 

Mózgowe porażenie dziecięce i dysfunkcje ruchu 26 

Zespoły genetyczne 8 

Epilepsja 16 

Zaburzenia psychiczne 23 

Zaburzenia sensoryczne 9 

Zaburzenia zachowania i emocji 9 

/Źródło: Opracowanie własne OPS/ 

Tabela 14 Stopnie niepełnosprawności i jednostki chorobowe uczestników OWiRON 
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W tym: 11 osób na wózkach inwalidzkich i 2 osoby poruszające się przy pomocy sprzętu 

ortopedycznego a 35 osób wymagało stałej pomocy i wsparcia we wszystkich czynnościach 

życiowych podczas pobytu w Ośrodku Wsparcia. 

 

8.1.2 FORMY I EFEKTY REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ 

 

 Działania treningowe 

 

Proces wspierania w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych zrealizowano 

poprzez:  

Terapię zajęciową, która dotyczyła 42 uczestników wg indywidualnych możliwości i potrzeb 

i była prowadzona w pracowniach: ceramiczno-plastycznej, gospodarstwa domowego, przyrodniczo-

środowiskowej, stolarsko-ślusarskiej, komputerowej, edukacyjnej.  

W konsekwencji zastosowanych metod i aktywności zaobserwowano pozytywne zmiany w 

obszarze samodzielności działania i podejmowania decyzji, zachowań estetycznych, 

odpowiedzialności za siebie i innych, poprawę komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, sprawności 

manualnej, praktycznych umiejętności życiowych np.: zakupy, przygotowanie posiłku, czynności 

porządkowe, dbałość o zdrowie. Celem podejmowanych działań stało się pobudzanie uczestników do 

twórczości, rozwijania uzdolnień i zainteresowań. W efekcie zorganizowano dwie wystawy prac 

plastycznych uczestników Ośrodka oraz wykonano kilka koncertów zespołu muzycznego Jeden Rytm 

Jeden Świat. Działania w oparciu o terapię zajęciową sprzyjały doskonaleniu funkcji poznawczych 

bardzo istotnych dla podtrzymania osobistych aktywności życiowych. 

 

Treningi, które dotyczyły 49 uczestników wg indywidualnych możliwości i potrzeb w tym: 

8.1.2.1.1 Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych; 

Trening obejmujący: nawiązywanie i utrzymywanie satysfakcjonujących kontaktów społecznych, 

doświadczanie aktywności i odpowiedzialności, doświadczanie samorządności po przez 

uczestniczenie w spotkaniach społeczności Ośrodka i kształtowanie samorządności w swojej 

społeczności przez działalność Rady Domu, prowadzenie grupy samorządowej, motywowanie do 

podejmowania pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi. Naukę pełnienia jak największej 

liczby ról społecznych w rodzinie i środowisku, umiejętność przestrzegania norm społecznych w 

przestrzeni publicznej np. w teatrze lub kinie, aktywizację w celu znalezienia zatrudnienia. 

 
8.1.2.1.2 Trening umiejętności organizacji i spędzania czasu wolnego; 

Trening polegał głównie na umożliwieniu użytkownikom rozrywki i rekreacji a także na poszukiwaniu 

i rozwijaniu ich zainteresowań. Organizowane były m.in. wycieczki do muzeów i galerii, udział w 

spotkaniach integracyjnych na zaproszenie zaprzyjaźnionych ośrodków wsparcia, udział w 

przedstawieniach teatralnych i seansach filmowych oraz wycieczki turystyczne, których celem było 

poznawanie nowych miejsc, kontakt z przyrodą. Proponowano zajęcia sportowe oraz wyjścia do 

kawiarni i restauracji w kameralnych grupach terapeutycznych. W ramach treningu zachęcano 

uczestników do czytania, oglądania filmów, korzystania z zespołowych gier stolikowych. 

 
8.1.2.1.3 Trening samoobsługi; 

Trening 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, dbania o zdrowie, przyjmowania leków tak aby osiągnięte 

sprawności i umiejętności umożliwiły w miarę samodzielne, niezależne i godne życie. 

 
8.1.2.1.4 Trening zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu; 

Trening dotyczył takich czynności jak: umiejętność sprzątania swojego miejsca pobytu jak również. 

poszanowania pracy innych osób w tym zakresie, przygotowania prostych posiłków, prania, 

gospodarowania pieniędzmi, ćwiczenia z poznawaniem wartości pieniądza, nauki planowania 

zakupów, dokonywania zakupów, obsługi podstawowych urządzeń domowych /pralki, odkurzacza, 
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piekarnika, zmywarki, miksera, sokowirówki/. W ramach tego treningu uczestnicy uczyli się także 

załatwiania spraw w urzędach, instytucjach. 

 
8.1.2.1.5 Trening higieniczny; 

Trening prowadzony w celu wypracowania nawyków higienicznych i estetyki wyglądu zewnętrznego. 

W ramach tego treningu odbywały się zajęcia praktyczne prowadzone przez pielęgniarki Ośrodka 

Wsparcia, zajęcia edukacyjne we współpracy z rodzicami i opiekunami dotyczące codziennej higieny 

osobistej i estetyki indywidualnej oraz dbania o bieliznę osobistą i prania bielizny oraz odzieży. 

Proponowano także pomoc w kąpieli uczestnikom mających problem z utrzymaniem higieny w domu 

rodzinnym, mycie włosów i kąpiel. Stan higieny uczestników nieznacznie uległ poprawie, jednak 

nadal stanowi duży problem. 

 

Prowadzono ponadto: terapię psychologiczną, terapię pedagogiczną, rehabilitację ruchową, 

wspomaganie komputerowe, zajęcia rewalidacyjne, aktywność i ekspresję twórczą, zajęcia 

edukacyjne, zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze. Terapię realizowano poza tym poprzez aktywny 

udział w imprezach integracyjnych organizowanych na terenie OWiRON i imprezach na terenie 

Warszawy i województwa mazowieckiego oraz udział w programach organizacji pozarządowych. 

 

 Działania terapeutyczne 

 

W 2013r. realizowano 31 programów w oparciu o treningi terapeutyczne: 

 
8.1.2.1.6 Spotkanie społeczności “Poranny krąg” 

Czas realizacji: I-XII 200 spotkań; 

Realizator: Wszyscy terapeuci, pedagog, psycholog, rehabilitant; 

Uczestnicy: Wszyscy; 

Rezultaty: W ramach treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych, poprawa, jakości 

kontaktów interpersonalnych, doświadczanie wpływu społecznego oraz doświadczanie 

podejmowania decyzji i wpływu na przebieg zajęć w Ośrodku. 

 
8.1.2.1.7 Zajęcia z zakresu psychoedukacji seksualnej 

Czas realizacji: I-XII 10 spotkań; 

Realizator: Psycholog; 

Uczestnicy: 16 osób z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym i znacznym 

Rezultaty:  Edukacja w zakresie rozumienia sytuacji intymnych. Wiedza o fizjologii człowieka. 

Nauka rozładowywania emocji, frustracji. Wzrost kontroli emocji zw. z tematem 

seksualności człowieka, rozumienie sytuacji intymnych, potrzeb. 

 
8.1.2.1.8 Grupa psychoterapeutyczna 

Czas realizacji: I-XII 40 spotkań; 

Realizator:  Psycholog; 

Uczestnicy: 18 osób z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, znacznym i umiarkowanym 

Rezultaty: Rozładowanie wewnętrznych napięć, omawianie konfliktów w grupie, nauka empatii, 

praca nad autorefleksją, rozpoznawaniem emocji i kontrolą agresji. Stały wzrost 

empatii, umiejętności rozładowywania negatywnych emocji, rozwiązywania 

konfliktów wewnętrznych i społecznych. 

 
8.1.2.1.9 Indywidualne spotkania terapeutyczne z rodzicami i uczestnikami 

Czas realizacji I-XII 300 spotkań indywidualnych z uczestnikami Ośrodka 

200 konsultacji edukacyjnych i wsparcia z rodzinami 

Realizator Psycholog 

Uczestnicy Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym i znacznym i 

ich rodziny. 

Rezultaty Rozpoznawanie emocji, kontrola napięć i frustracji, rozpoznawanie sytuacji 

społecznych i konfliktów. Wzmacnianie samooceny i samoakceptacji. Radzenie sobie 
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z trudnymi sytuacjami zw. z niepełnosprawnością dzieci oraz osobistymi problemami. 

Wzrost psychologicznych umiejętności osobistych i społecznych. Wzrost jakość więzi 

terapeutycznej i zaufania. Wzrost umiejętności rozpoznawania stanów emocjonalnych. 

Poprawa jakości kontaktów, umiejętności rozwiązywania konfliktów. Lepsza 

współpraca między rodzicami a terapeutami.  

 
8.1.2.1.10 Dyskusyjny Klub Filmowy 

Czas realizacji I-XII 36 spotkań klubowych; 

Realizator Terapeuci zajęciowi; 

Uczestnicy Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym i znacznym. 

Rezultaty  W ramach treningu podnoszenia kompetencji społecznych i spędzania czasu wolnego 

osoby obejrzały 34 filmy. 

 
8.1.2.1.11 Socjoterapia 

Czas realizacji: I- XII 50 spotkań; 

Realizator: Terapeuta zajęciowy i psycholog; 

Uczestnicy: Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym i znacznym 

Rezultaty: W ramach treningu nabywania kompetencji interpersonalnych i wzmacniania poczucia 

wartości, pewności siebie. Zajęcia umożliwiły swobodniejsze poruszanie się 

uczestników w obrębie podstawowych zagadnień związanych z emocjami uczuciami, 

odnajdywaniem pozytywnych i negatywnych cech osobowości. 

 
8.1.2.1.12 Nutą po mapie. Muzyka świata.Muzyka etniczna 

Czas realizacji: I-XII  

Realizator: Terapeuci zajęciowi; 

Uczestnicy: Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym; 

Rezultaty: Poznanie charakterystycznych cech kultury Grecji, Meksyku i Hiszpanii. Rozwijanie 

zainteresowań wyobraźni. Doświadczenie różnorodności, inności nabywanie 

umiejętności samodzielnego zdobywania informacji oraz doświadczania umiejętności 

samodzielnego przygotowania i prezentowania informacji. 

 
8.1.2.1.13 Relaksacja z bajką  

Czas realizacji: I-XII 46 spotkania; 

Realizator: Pedagog, Terapeuta zajęciowy; 

Uczestnicy: Osoby z głęboką i znaczną niepełnosprawnością; 

Rezultaty: Wpływ na poprawę samopoczucie osób z głęboką i znaczną niepełnosprawnością, 

odpoczynek fizyczny dla osób poruszających się na wózku, bajka pozwala rozumieć 

świat adekwatnie do możliwości intelektualnych, wyciszenie, budowanie poczucia 

bezpieczeństwa. 

 
8.1.2.1.14 „Czytamy razem” 

Czas realizacji: I-XII 32 spotkania; 

Realizator: Terapeuta zajęciowy, pedagog; 

Uczestnicy: Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym i znacznym 

Rezultaty: W ramach podtrzymywania umiejętności edukacyjnych poprawa w obszarze 

aktywnego słuchania i rozumienia prostych tekstów literackich oraz tworzenia 

własnych tekstów, wierszy zamieszczanych w kwartalniku Ośrodkowiec. 

 
8.1.2.1.15 „Ciekawe miejsca ciekawi ludzie” 

Czas realizacji: I-XII 6 wyjazdów; 

Realizator: Terapeuta zajęciowy; 

Uczestnicy: Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym i znacznym; 

Rezultaty:  Z wyjazdów skorzystało 30 uczestników w tym osoby na wózkach i osoby z głęboką 

niepełnosprawnością. Doświadczenie pozytywnych relacji społecznych w środowisku 

zewnętrznym, doświadczanie akceptacji, wartość poznawcza, umiejętność rozmowy, 
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edukacja społeczna środowisk, spotkania w muzeach PKiN, galeriach, spotkanie z 

wójtem gminy Błędów, policjantem, sadownikiem, właścicielem galerii, artystą 

plastykiem. 

 
8.1.2.1.16 Profilaktyka zdrowotna 

Czas realizacji: I-XII 12 spotkań; 

Realizator: Pielęgniarki; 

Uczestnicy; Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym; 

Rezultaty: W ramach treningu poznawczego i treningu z zakresu dbania o zdrowie i higienę. 

Poszerzona świadomość zagrożeń wynikających z braku dbania o zdrowie, braku 

higieny, profilaktyka przeciw grypie i chorobom brudnych rąk, poszerzenie wiedzy o 

chorobach wirusowych. edukacja rodziców w w/w problematyce. 

 
8.1.2.1.17 Czystość i higiena na co dzień 

Czas realizacj: I-XII 24 spotkania celowe oraz trening codzienny; 

Realizator: Terapeuta zajęciowy, Pedagog, Pielęgniarki; 

Uczestnicy: Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym i znacznym 

Rezultaty: Poprawa w obszarze znajomości zasad dbania o higienę, trudności w zastosowaniu 

praktycznym zasad, duża zależność realizacyjna od świadomości rodziny. Edukacja 

rodziców, trudności w egzekwowaniu utrzymania czystości osobistej. 

 
8.1.2.1.18 Kulinarna mapa Warszawy 

Czas realizacji: 2 wyjścia; 

Realizator: Terapeuci zajęciowi; 

Uczestnicy: Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym i znacznym 

posiadających możliwości samoobsługi; 

Rezultaty: Trening umiejętności społecznego funkcjonowania wyjście do Restauracji „De 

Grasso”, Bar „Hami”. Trening budżetowy, uczestnicy ponoszą koszty, działania w 

obszarze doświadczania społecznych relacji, decydowania o sobie. Znaczenie dla 

edukacji społecznej środowisk zewnętrznych dotyczącej poznania i akceptacji osób z 

niepełnosprawnością intelektualną. 

 
8.1.2.1.19 Kino, Teatr 2013 

Czas realizacji: I-XII 8 wyjść; 

Realizator: Terapeuta zajęciowy; 

Uczestnicy: Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym i znacznym 

także poruszające się na wózku inwalidzkim; 

Rezultaty:  W ramach nabywania kompetencji do organizowania czasu wolnego i treningu 

poznawczego. Działanie pełniło funkcję edukacyjną społecznie poprzez pokazanie 

funkcjonowania codziennego osób niepełnosprawnych w przestrzeni społecznej. 

Trening budżetowy uczestnicy ponosili koszty biletu, wyjścia także w towarzystwie 

rodziny: 4 wyjścia do kina, 3 wyjścia do teatru - Teatr Żydowski, Teatr Roma, Teatr 

Zgoda, wyjście do Cyrku. 

 

8.1.2.1.20 „Europa da się lubić” 

Czas realizacji: I-XII 40 spotkań; 

Realizator: Terapeuta zajęciowy; 

Uczestnicy: Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym i znacznym 

Rezultaty: Zajęcia edukacyjno-praktyczne mające na celu poznanie państw europejskich w 

ramach treningu poznawczego i rozwijania zainteresowań, motywowanie uczestników 

do podejmowania działań w domu w celu zdobycia informacji na zajęcia poprawa 

samodzielności i odpowiedzialności za przygotowanie zajęć. 

 
8.1.2.1.21 Kawiarenka „Przy pianinie” 

Czas realizacji: I-XII 12 spotkań; 
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Realizator: Terapeuta zajęciowy; 

Uczestnicy: Wszyscy uczestnicy; 

Rezultaty: Realizowana w ramach treningu kulinarnego i treningu umiejętności społecznych 

doświadczanie ról społecznych, umiejętności współpracy. 

 
8.1.2.1.22 „Karaoke” 

Czas realizacji: I-XII 12 spotkań; 

Realizator: Terapeuci zajęciowi; 

Uczestnicy: Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym i znacznym 

Rezultaty: W ramach treningu rozwijającego aktywność i ekspresję poprawa jakości życia, 

koncentracji uwagi, pewności siebie, doświadczanie akceptacji i dobrej zabawy, 

podtrzymywanie umiejętności czytania, ćwiczenie wymowy. 

 
8.1.2.1.23 Kochamy polskie seriale 

Czas realizacji: I-XII 24 spotkania; 

Realizator: Pedagog; 

Uczestnicy: Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym; 

Rezultaty: Wzmacnianie sprawczości dokonywanie wyborów, aktywizacja funkcji 

intelektualnych w wyniku ćwiczeń w pisaniu i mówieniu wyrażanie własnych opinii. 

 
8.1.2.1.24 Zajęcia sportowe 

Czas realizacji: I-XII 

Realizator Rehabilitant, terapeuta zajęciowy; 

Uczestnicy Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym i znacznym 

Rezultaty: Turystyka rowerowa i piesza - 1 wyjazd rowerami po Puszczy Kampinoskiej oraz 

udział w Rajdzie Rowerowym i Pieszym w Łubcu, zimowe wyprawy piesza szlakami 

Puszczy Kampinoskiej wyprawa piesza do Fortów Wola, Parku Górczewska i Parku 

Sowińskiego poprawa kondycji fizycznej, trening spędzania czasu wolnego.Codzienne 

zajęcia ruchowe w siłowni Ośrodka podtrzymujące sprawność fizyczną. 

 
8.1.2.1.25 Zajęcia rytmiczno-muzyczne 

Czas realizacji: 48 spotkań; 

Realizator: Terapeuci zajęciowi; 

Uczestnicy Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. głębokim i znacznym; 

Rezultaty: W wyniku pracy terapeutycznej z grupą osób z głęboką niepełnosprawnością 

zaprezentowany został program artystyczny podczas uroczystości z okazji Świąt 

Wielkanocnych i Wigilii w OWiRON, oraz zaprezentowany został program 

artystyczny podczas uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego grupy zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych. Aktywizacja psychoruchowa, doświadczanie 

sprawstwa i autonomii przez osoby z głęboką niepełnosprawnością. 

 
8.1.2.1.26 „Pomóż innym” 

Czas realizacji I-XII 

Realizator: Terapeuta zajęciowy; 

Uczestnicy: Wszyscy uczestnicy i ich rodziny; 

Rezultaty:  Działania osób niepełnosprawnych na rzecz innych ludzi i zwierząt. Uwrażliwienie na 

niedolę istot słabszych, przeciwdziałanie uprzedmiotowieniu zwierząt. 2 wyjazdy do 

Schroniska dla Zwierząt prowadzonego przez Mazowiecką Fundację Opieki nad 

Zwierzętami w Ursusie, spotkanie terapeutyczne z psami z Fundacji na terenie 

OWiRON, udział psów w EkoPikniku w OWiRON, poprowadzenie loterii na rzecz 

Schroniska. Zebrano 40 kg suchej karmy i zebrano 2 worki kocy i kołder, które 

następnie przekazano Fundacji. Zbiórka korków dla chorej na raka młodej kobiety na 

endoprotezę rąk, odwożenie do punktu zbiórki 20 worków 120l oraz od września 

zbiórka korków na rehabilitację 2 letniej Natalki Pataj-zebrano 6300 l o wartości 
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6600zł /nakrętki odbiera osobiście ojciec Natalki/. Doświadczanie gotowości niesienia 

pomocy i bycia dla innych. 

 
8.1.2.1.27 Surowce wtórne 

Czas realizacji: I-XII 

Realizator: Terapeuta zajęciowy’ 

Uczestnicy: Wszyscy uczestnicy i ich rodziny’ 

Rezultaty:  Promowanie ekologicznego trybu życia, nauka odzyskiwania surowców  wtórnych, 

segregacji śmieci, ochrona środowiska. Zmiana myślenia na proekologiczne-zebrano 

w 2013r. 1569kg makulatury i 26kg złomu. Trening ekonomiczny, doświadczanie 

sprawstwa. 

 
8.1.2.1.28 Reedukacja 

Czas realizacji:  I-XII 12 spotkań; 

Realizator: Pedagog; 

Uczestnicy: Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym; 

Rezultaty: Podtrzymywanie umiejętności czytania, pisania i liczenia. 

 
8.1.2.1.29 Kronika OWiRON 2013 

Czas realizacji:  I-XII 

Realizator: Terapeuta zajęciowy; 

Uczestnicy: Wszyscy uczestnicy z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym 

Rezultaty:  XI edycja Kroniki w ramach treningu aktywności i ekspresji nabywanie umiejętności 

pracy twórczej i doświadczania sprawstwa, pisanie tekstów pod kierunkiem. 

 
8.1.2.1.30 „English is easy” 

Czas realizacji: I-XII 12 zajęć; 

Realizator Terapeuci zajęciowi; 

Uczestnicy 12 uczestników z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim i umiarkowanym 

Rezultaty: Nauka podstaw języka angielskiego metodami aktywnymi w oparciu o zabawę. nauka 

kolędy John Lennon - Happy Christmas /War Is Over/ i występ podczas spotkania z 

okazji Świąt Bożego Narodzenia w OWiRON. 

 
8.1.2.1.31 Zajęcia rewalidacyjno-wspomagające indywidualne 

Czas realizacji: I-XII 4 uczestników dziennie indywidualnie; 

Realizator: Terapeuta zajęciowy; 

Uczestnicy: 16 uczestników z niepełnosprawnością intelektualną w st. znacznym i głębokim 

Rezultaty: Widoczny rozwój sprawności ułatwiających poznawanie świata, poprawa ogólnej 

wrażliwości słuchowej, percepcji wzrokowej, sfery kinestetyczno ruchowej, 

wypracowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie 

odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika, nauka  orientacji w 

schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej, podtrzymanie optymalnego 

poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia, podtrzymanie 

zainteresowania otoczeniem, umożliwianie wielozmysłowe go poznania otoczenia. 

 
8.1.2.1.32 Zajęcia umuzykalniające 

Czas realizacji: I-XII 48 spotkań; 

Realizator Terapeuta zajęciowy; 

Uczestnicy wszyscy uczestnicy; 

Rezultaty: Zabawa dźwiękami. wyrażanie emocji, zmniejszenie napięcia psychofizycznego. 

Doświadczanie radości. Poprawa jakości życia.  

 
8.1.2.1.33 Rytmika 

Czas realizacji I-XII  

Realizator Terapeuci zajęciowi; 
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Uczestnicy Uczestnicy z niepełnosprawnością intelektualną w st. Głębokim; 

Rezultaty Wyzwalanie aktywności ruchowej w dostępnym zakresie, pobudzenie emocji. 

 
8.1.2.1.34 Spotkania integracyjne w OWiRON 

Czas realizacji: I-XII 17spotkań, 

Realizator: Cały zespół, 

Uczestnicy: Wszyscy uczestnicy wraz z rodzinami i zaproszeni goście, 

Rezultaty: Spotkanie integracyjne w ramach treningu nabywania kompetencji społecznego 

funkcjonowania i spędzania czasu wolnego. Pełnienie ról społecznych. Doświadczanie 

odpowiedzialności i obowiązku, pozytywnych uczuć, sprawstwa i akceptacji. 

Integracja środowisk: 

 

 Bal karnawałowy. Gościli na Balu uczestnicy ŚDS w Łubcu oraz młodzież i dzieci z Zespołu 

Szkół Specjalnych przy ul. Paska,  /70 osób/ , 

 „Jasełka” - występ młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Grodzisku Mazowieckim, 

 Dyskoteka z konkursami z okazji Tłustego Czwartku  /50 osób/, 

 Wizyta uczniów ze Szkoły Specjalnej przysposabiającej do pracy z ul. Skaryszewskiej,  

 „Spotkanie Wielkanocne”  /100os./,  

 Wyjazd do Przedszkola nr 136 na zaproszenie grupy przedszkolaków na przedstawienie z okazji 

Święta Rodziny pt „Wróżki i Krasnoludki”,  

 XII Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w OWiRON  /200 uczestników/,  

 Dzień Niepodległości USA na zaproszenie Małgorzaty Samborskiej w Izabelinie, 

 Udział w Rajdzie Pieszym i Rowerowym w Łubcu, 

 EkoPiknik, 

 Wyjście do Art. Bem na uroczystość obchodów X Rocznicy ŚDS, 

 Udział w II Turnieju Wiedzy Muzycznej „Jaka to melodia” organizowanym przez ŚDS 

Warszawskiego Koła PSOUU przy ul. Górskiej 7, 

 Koncert zespołu JRJŚ podczas Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych w SCEK, 

 Udział członków zespołu JRJŚ w nagraniu klipu społecznego dla Rzecznika Praw Obywatelskich, 

 Wyjście do Parku Sowińskiego na Warszawski Korowód Integracyjny, 

 „Bądź sobą” II Edycja Koncert w Art. Bem, występ  zespołu JRJŚ z młodzieżą hiphopową z 

Klubu Pod schodami we współpracy z Fundacją „Naszym dzieciom”  /100 os/, 

 Zakończenie roku szkolnego grupy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z udziałem rodziców, 

 Wigilia w OWiRON  /100os./,  

 

8.1.2.1.35 Indywidualne spotkania pedagogiczne z uczestnikami Ośrodka 

Czas realizacji: I-XII 90 spotkań; 

Realizator: Pedagog, Kierownik; 

Uczestnicy: Osoby z niepełnosprawnością w st. lekkim, umiarkowanym i znacznym; 

Rezultaty: Umiejętność komunikowania problemów przez osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną, sytuacje konfliktowe udaje się rozwiązywać na drodze mediacji. 

Poszukiwanie rozwiązań, dokonano kolejnych 3 zmian organizacyjnych w wyniku 

próśb i postulatów uczestników. 

 
8.1.2.1.36 Wystawy prac uczestników OWiRON 

Czas realizacji: I-XII 

Realizator: Terapeuta zajęciowy; 

Uczestnicy: Wszyscy uczestnicy terapii zajęciowej w różnych pracowniach; 

Rezultaty: Kiermasze świąteczne, współpraca z organizacjami pozarządowymi. Fundacja Omega 

Pomagamy, Fundacja Awangarda Prezentacja prac uczestników w Ośrodku Zdrowia 

w Wołominie. Wystawa prac plastycznych uczestników OWiRON w Miejskim Domu 

Kultury w Legionowie. 
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Opisane powyżej działania prowadzone były w oparciu o potrzeby uczestników, indywidualne 

możliwości, na podstawie opracowanego indywidualnego planu postępowania wspierająco- 

rehabilitacyjnego, który określał indywidualny zakres problemów i trudności uczestnika. 

Celem zabiegów terapeutycznych było stwarzanie doświadczeń, które sprzyjają rozwojowi 

uczestników w kierunku autonomii doświadczania sprawstwa i umożliwiają dokonywanie wyborów z 

uwzględnieniem norm społecznego funkcjonowania. Ogromne znaczenie mobilizująco-motywujące 

miały działania prowadzone poza Ośrodkiem, wyjazdy na spotkania integracyjne, wycieczki 

poznawcze, spacery - 44wyjścia poza Ośrodek. 

 

 PROJEKTY SOCJALNE 

 

W 2013r. realizowano 7 projektów socjalnych: 

 
8.1.2.1.37 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: 12 uczestników z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym 

Rezultaty: współpraca Fundacją Omega Pomagamy oraz z Fundacją Naszym Dzieciom, Zespół JRJŚ 

zagrał 10 koncertów:  

 Koncert Zespołu JRJŚ na zaproszenie Fundacji Omega Pomagamy koncert charytatywny w 

Ratuszu w Legionowie „Serce dla Kacpra”, 

 Koncert Zespołu JRJŚ podczas Gali z okazji Dni Osób Niepełnosprawnych w Legionowie, 

 Koncert Zespołu JRJŚ, lekcja edukacyjna z zespołem w Przedszkolu nr 326 ul. Rozłogi 8  

 Koncert Zespołu JRJŚ, lekcja edukacyjna z zespołem w Przedszkolu nr 1 im. Krasnala Hałabały w 

Grodzisku Mazowieckim 

 Występ Zespołu JRJŚ dla pensjonariuszy Domu Kombatanta 

 Koncert Zespołu JRJŚ, lekcja edukacyjna z zespołem w Przedszkolu nr 136 ul. Dobiszewskiego 

 Występ Zespołu JRJŚ w Żłobku nr 39 przy ul Muszlowej 

 Koncert zespołu JRJŚ, lekcja edukacyjna z zespołem w Przedszkolu na Bemowie 

 Koncert Bądź Sobą, występ Zespołu JRJŚ z młodzieżą hip-hopową z klubu Pod schodami 

 Udział członków Zespołu JRJŚ w nagraniu Video Klipu społecznego dla Rzecznika Praw 

Obywatelskich, 

 udział w IX Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Stołecznym Centrum Edukacji i 

Kultury, gdzie Zespół JRJŚ otrzymał wyróżnienie. 

 
8.1.2.1.38 Projekt socjalny „Eko-Piknik” 

Poprzez zabawę i wspólne działanie na rzecz promocji zdrowego trybu życia w poszanowaniu 

otaczającej przyrody osoby niepełnosprawne miały możliwość rozwinąć własną aktywność i poprawić 

jakość życia w przestrzeni społecznej. 

Czas realizacji: wrzesień 2013r. 

Uczestnicy: poza uczestnikami OWiRON, zaproszeni goście 110 uczestników Ośrodków Wsparcia z 

terenu Mazowsza, 

Rezultaty: wyzwalanie aktywności, empatii, zdobycie wiedzy na temat dbania o zwierzęta domowe, 

karmienia ich i pielęgnacji 

 
8.1.2.1.39 Projekt socjalny „Mocna Rodzina” 

Środowiskowa praca socjalna; działania mające na celu pomoc rodzinom we wzmacnianiu zdolności 

do funkcjonowania w społeczeństwie, konsultacje psychologiczne, psychiatryczne, neurologiczne, 

działania o charakterze interwencji kryzysowej, konsultacje pielęgniarskie dotyczące problemów 

zdrowotnych i dbania o higienę osobistą oraz organizację wspólnych spotkań integracyjnych np.: z 

okazji Świąt. Wzmacnianie rodzicielstwa poprzez pokazywanie mocnych pozytywnych stron ich 

dorosłych dzieci. 

Czas realizacji: 12 miesięcy 
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Uczestnicy: wszyscy uczęszczający OWiRON oraz członkowie ich rodzin 

Rezultaty: udzielono wsparcia 12 rodzinom, interweniowano 5 razy, udzielano poradnictwa i 

konsultacji zdrowotnych, psychiatrycznych, neurologicznych, psychologiczno-pedagogicznych dla 

rodziców i opiekunów /odbyto 920 konsultacji, 1 zebranie z rodzicami i opiekunami/.  

Ponadto kontynuowano działania na rzecz kształtowania prawidłowych postaw rodzicielskich: 

akceptującą, współdziałającą, w uznaniu praw dorosłego dziecka niepełnosprawnego oraz rozumnej 

swobody.  

Podjęto próby pracy nad: radzeniem sobie z sytuacjami konfliktowymi w rodzinie, radzeniem sobie z 

seksualnością dorosłego dziecka doskonaleniem kompetencji wychowawczych, oraz oporem w 

przyjmowaniu fachowej pomocy /wspieranie autorytetu lekarzy i terapeutów/.  

Pracowano nadal nad wspieraniem poczucia własnej wartości i godności rodzica dziecka 

niepełnosprawnego oraz kontrolą i radzeniem sobie z negatywnymi emocjami.  

 
8.1.2.1.40 Projekt socjalny „Kalendarz 2013” 

Opracowanie 12 ilustracji przedstawiających różnorodne prace wykonane przez uczestników 

OWiRON podczas terapii zajęciowej w różnych  pracowniach w celu stworzenia kalendarza. 

Czas realizacji: październik –grudzień 2013r. 

Uczestnicy: osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopni lekkim, umiarkowanym  

Rezultaty: Stworzenie kalendarzyków kieszonkowych. 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 i umiejętności dotyczących 

projektowania kalendarza z wykorzystaniem technik komputerowych a także zdobycie wiedzy na 

temat drukowania kalendarzyków. 

 
8.1.2.1.41 Projekt socjalny „Klikacz” 

Celem prowadzonego projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprawa 

funkcjonowania społecznego, integracja ze społeczeństwem, budowanie pozytywnego wizerunku 

osoby niepełnosprawnej. 

Czas realizacji: 12 miesięcy 

Uczestnicy: osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym 

Rezultaty: Zaobserwowano zwiększenie sprawności w obszarze posługiwania się Internetem w celu 

pozyskania informacji, zwiększenie zainteresowania programami edukacyjnymi, nabywanie 

sprawności w pisaniu i tworzeniu prostych tekstów własnych.  

 
8.1.2.1.42 Projekt socjalny „Mazowiecka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych” 

Istotą projektu była 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: kształtowanie cech charakteru i woli. Gry zespołowe, uczą postępowania w grupie, 

współpracy z innymi. wyrabianie odwagi, zwiększona odporność psychiczna. Zaangażowanie w 

aktywność fizyczną ogranicza negatywne następstwa niepełnosprawności w psychice, takie jak: 

egocentryzm, agresja, apatia, depresja. Zwiększenie aktywności społecznej, świadomości społecznej 

poprzez szerzenie wiedzy na temat możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną, rola 

edukacyjna projektu w stosunku do środowiska wolontariuszy m.in. młodych żołnierzy Żandarmerii 

Wojskowej. 

 
8.1.2.1.43 Projekt socjalny „Ośrodkowiec” 

Tworzenie kwartalnika promującego działalność OWiRON, który powstaje z inicjatywy i przy 

współpracy uczestników Ośrodka. 

Czas realizacji: cały rok – ukazał się w 2013 roku nr 10,11,12 i 13  
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Uczestnicy: osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. 

Rezultaty: doświadczanie umiejętności działania w grupie, doświadczania sprawstwa i pozytywnych 

rezultatów swojej działalności. Myślenie kreatywne i generowanie pomysłów, pisanie tekstów, 

przełamywanie stereotypów myślenia o osobach niepełnosprawnych. 

 

 POZOSTAŁE DZIAŁANIA 

 

Ważnym aspektem podtrzymania dobrostanu psychofizycznego jest rehabilitacja ruchowa a w 2013 

roku prowadzono:  

 ćwiczenia ogólno-kondycyjne       31 uczestników 

 ćwiczenia specjalistyczne      365 zabiegów 

 ćwiczenia indywidualne w tym doskonalenie chodzenia  374 zabiegi 

 zabiegi fizykoterapeutyczne wg zlecenia lekarza ortopedy 146 zabiegów 

 

Ponadto, odbyło się: 

 245 konsultacji u lekarza neurologa  

 270 konsultacji u lekarza psychiatry 

 210 konsultacji u lekarz ortopedy 

 

Działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej i doraźnej pomocy medycznej wykonywały pielęgniarki i 

zrealizowały: 

 1593 działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej /pomiar ciśnienia, pomiar cukru we krwi, 

mierzenie temperatury, pomiar wagi ,mycie, kąpanie, monitorowanie higieny osobistej 

uczestników/  

 718 działania z zakresu doraźnej pomocy medycznej /podawanie leków, wykonanie 

opatrunków, wykonanie zastrzyków, wykonanie wlewek doodbytniczych, pomoc 

przedlekarska w stanach padaczkowych,  

 93 interwencje - pomoc w nagłych przypadkach zdarzenia-wymioty, bóle brzucha, zębów, 

głowy, biegunki, autoagresja, pobudzenie psychoruchowe, niepokój, zdławienie, omdlenie, 

urazy. 

 

8.1.3 PODSUMOWANIE 

 

Działając w oparciu o wymienione programy i projekty utrzymano dobry poziom 

psychofizyczny i aktywność wszystkich uczestników.  

W 2013 roku podjęto szczególne działania zmierzające do rozwijania samorządnej i 

organizacyjnej aktywności tzn. włączanie uczestników zajęć OWiRON do planowania działań w 

grupie, organizowania życia grupy oraz kontrolowania i oceniania zadań wykonywanych przez 

kolegów. W modelowaniu samorządności powierzano współudział w wypełnianiu takich zadań jak 

organizowanie samoobsługi, utrzymanie czystości i porządku, pomoc w przygotowaniu posiłków, 

niesienie pomocy koleżeńskiej, planowanie i wypełnianie czasu wolnego oraz inicjowanie i 

podejmowanie prac społecznie użytecznych na rzecz środowiska przyrodniczego Nadal szczególną 

uwagę zwracano na kształtowanie umiejętność decydowania o sobie, podejmowania decyzji, 

wyrażania swojego zdania, dokonywania wyborów oraz doświadczania ich konsekwencji. Te obszary 

wciąż stanowią trudność w budowaniu wizerunku osoby dorosłej z niepełnosprawnością intelektualną 

i przeszkodę na drodze do pełnienia dorosłych ról życiowych. 

Aktualny pozostaje program. „Czystość i higiena na co dzień”, gdyż obserwuje się 

niedostateczną dbałość uczestników i ich rodzin w tym zakresie. W wyniku prowadzonych 

różnorodnych zajęć terapeutycznych obserwuje się zwiększenie kompetencji społecznych co przejawia 

się lepszą umiejętnością komunikowania się wnioskowania społecznego oraz wczuwania się w 

sytuację drugiej osoby. 

Uczestnicy podejmują zajęcia poza Ośrodkiem Wsparcia, włączając się do działań 

artystycznych i sportowych proponowanych przez organizacje pozarządowe, co świadczy o 

aktywności i otwartości na inne środowiska m.in. sprawnych młodych dorosłych. 
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Dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną należy się prawo do wsparcia, do realizacji 

potrzeb, do wyrażania siebie, do poprawy jakości swojego istnienia i osiągania satysfakcji życiowej na 

miarę swoich możliwości.  

Funkcjonowanie profesjonalnej placówki tj. Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób 

Niepełnosprawnych i realizacja w/w programów umożliwia osobom z niepełnosprawnością 

intelektualną zwiększenie poczucia kontroli nad własnym życiem, zapobiega wykluczeniu 

społecznemu, świadczy także o dbałości samorządu lokalnego o jakość życia osób niepełnosprawnych 

intelektualnie. 
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8.2 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY  
 

Środowiskowy Dom Samopomocy /ŚDS/ przy ulicy Wrocławskiej 19 funkcjonuje w strukturze 

organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy jako ośrodek 

wsparcia spełniający kryteria domu typu A.  

Nadrzędnym celem prowadzonej przez ŚDS w 2013r. działalności była poprawa 

funkcjonowania społecznego uczestników, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do 

samodzielnego życia, przeciwdziałanie postępującej izolacji społecznej oraz degradacji psychicznej i 

zdrowotnej osób chorujących psychicznie. 

 

8.2.1 UCZESTNICY 

 

W 2012r . z usług Domu skorzystało 22 uczestników, w tym 9 kobiet na podstawie wydanych 

decyzji administracyjnych o pobycie oraz dodatkowo 7 osób w tym 4 kobiety, korzystało z usług w 

formie klubowej. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż 4 osoby spośród uczestników zmieniło formę uczestnictwa 

z pensjonariusza ŚDS na uczestnika zajęć w formie klubowej: 1osoba z powodu usamodzielnienia 1 

osoba z powodu przejścia na inną formę wsparcia dziennego, 2 osoby z powodu pogorszenia się stanu 

psychicznego. 

 

Struktura wieku i płci uczestników ŚDS w 2012 roku przedstawia się następująco: 

 
WIEK UCZESTNIKÓW KOBIETY MĘŻCZYŹNI OGÓŁEM 

26-40 lat 3 9 12 

41-60 lat 5 3 8 

powyżej 60 lat 1 1 2  

/Źródło: Opracowanie własne OPS/ 

Tabela 15 Struktura wieku i płci uczestników ŚDS 

 

8.2.2 FORMY I EFEKTY REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ 

 

W stosunku do uczestników ŚDS za ich pisemną zgodą prowadzone było postępowanie wspierająco – 

aktywizujące w formie zajęć grupowych lub indywidualnych, które obejmowało opisane poniżej 

działania: 

 

 Treningi funkcjonowania w życiu codziennym 
 

8.2.2.1.1 Trening kulinarny połączony z praktycznym treningiem budżetowym 

Czas realizacji: 

Zajęcia odbywały się 5 razy w tyg. w grupach 3-4 osobowych oraz indywidualnie w okresie I-XII. 

Cel zajęć: 

1. Wzrost poziomu samodzielności w codziennym funkcjonowaniu uczestników, 

2. Utrwalanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych w pracy zespołowej. 

Efekty prowadzonej działalności: 

1. Wzrost umiejętności dokonywania zakupów, samodzielnego dysponowania pieniędzmi oraz 

stosownego zachowania w sklepie,  

2. Wzrost umiejętności związanych z przygotowaniem posiłków złożonych /wybór dania, 

zaplanowanie czynności kulinarnych, przeprowadzenie odpowiednich czynności zgodnie z 

ustalonym wcześniej schematem/, 

3. Wyrobienie i utrwalenie nawyku aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym, 

4. Wzrost poziomu samodzielności w codziennym funkcjonowaniu klientów poza placówką. 
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Trening kulinarny umożliwiał zjedzenie ciepłego posiłku członkom społeczności ŚDS /różnorodne 

posiłki przygotowywane codziennie w ramach treningu kulinarnego pod kierownictwem terapeuty 

dyżurnego/. 

 
8.2.2.1.2 Trening porządkowy 

Czas realizacji: 

Zajęcia odbywały się 5 razy w tyg. w grupach 3-4 osobowych oraz indywidualnie w okresie I-XII. 

Cel zajęć: 

1. Wzrost poziomu samodzielności w codziennym funkcjonowaniu uczestników, 

2. Nauka pracy zespołowej.  

Efekty prowadzonej działalności. 

1. Wzrost umiejętności w zakresie pracy zespołowej, 

2. Utrwalanie nawyku dbałości o czystość pomieszczeń, 

3. Wzrost poziomu zaangażowania w życie społeczności, 

4. Wzrost samodzielności klientów podczas codziennego funkcjonowania w gospodarstwie 

domowym.  

Dzięki prowadzonemu treningowi utrzymany był porządek w pomieszczeniach ŚDS. 

 

8.2.2.1.3 Trening nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny 

Czas realizacji: 

Zajęcia indywidualne z wybranymi osobami w okresie I-XII. 

Cel zajęć: 

1. Nabywanie oraz utrwalanie nawyku dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny. 

Efekty prowadzonej działalności. 

1. Poprawa w zakresie dbałości o higienę i wygląd zewnętrzny uczestników ŚDS,  

2. Wdrożona została systematyczna motywacja metodą pochwał i wyróżnień za schludny wygląd 

i zadbaną fryzurę, 

3. Powstały mini- saloniki dbania o włosy, w których odbywały się prace z zakresu farbowania, 

mycia i strzyżenia włosów. 

 
8.2.2.1.4 Trening funkcji poznawczych 

Czas realizacji: 

Zajęcia odbywały się w okresie III-IV oraz w okresie IX-XII w formie grupowej- zajęcia 

obowiązkowe. 

Cel zajęć:  

1. Wzrost poziomu samodzielności, 

2. Poprawa funkcjonowania poznawczego osób z zaburzeniami psychicznymi ze względu na 

występujące u części z nich objawy dezorganizacji psychicznej. 

Efekty prowadzonej działalności. 

1. Wzrost poziomu funkcjonowania poznawczego, a tym samym wzrost poziomu 

samodzielności uczestników, 

2. Poprawa jakości funkcjonowania uczestników ŚDS poprzez obniżenie poziomu objawów 

dezorganizacji psychicznej /formalne zaburzenia myślenia, zaburzenia myślenia o podłożu 

organicznym/, 

3. Wzrost poziomu twórczego myślenia poprzez naukę przy wykorzystaniu „wszystkich 

zmysłów”, 

4. Nabycie umiejętności w budowaniu komunikatów werbalnych poprzez poszerzanie zakresu 

słownictwa. 

 
8.2.2.1.5 Trening umiejętności praktycznych i zaradności życiowej  

Czas realizacji: 

Zajęcia odbywały się w okresie I-XII w formie grupowej i indywidualnej.  

Cel zajęć: 

1. Nauka wykonania podstawowych czynności praktycznych potrzebnych w funkcjonowaniu 

codziennym, 
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2. Przystosowanie do wymagań codziennego życia, 

3. Odzyskanie utraconych umiejętności. 

Efekty prowadzonej działalności. 

1. Nastąpiła poprawa w zakresie obsługi kuchenki elektrycznej, kuchenki mikrofalowej, 

piekarnika elektrycznego,  

2. Opanowanie podstawowych umiejętności w zakresie obsługi maszyny do szycia przez osoby 

wybrane, zgodnie z ich zainteresowaniami.  

Uczestnicy samodzielnie, zgodnie z grafikiem dyżurów, chodzili po chleb do piekarni Dragan, 

wykonywali czynności w zakresie dbania o kota, obsługiwali pralkę oraz zajmowali się suszeniem i 

prasowaniem ścierek, obrusów, ubrań. 

 
8.2.2.1.6 Trening umiejętności obsługi komputera 

Czas realizacji: 

Zajęcia odbywały się w okresie II-XII w formie indywidualnej lub w grupach 2-3 osobowych.  

Cel zajęć: 

1. Nabywanie i doskonalenie umiejętności z zakresu podstaw obsługi komputera, 

2. Nauka obsługi programów MS Office, PowerPoint itp., 

3. Nauka korzystania z Internetu 

Efekty prowadzonej działalności. 

1. Wzrost umiejętności w posługiwaniu się programami MS Office, PowerPoint, 

2. Wzrost umiejętności w podstawowej obsłudze sprzętu komputerowego, posługiwania się 

Internetem i wykorzystania go w codziennym życiu, 

3. Zwiększenie zainteresowania pracą na komputerze wśród uczestników ŚDS, korzystanie z 

niego w czasie wolnym od zajęć. 

 

 Treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów  

 
8.2.2.1.7 Trening umiejętności interpersonalnych /teoretyczny z elementami psychoedukacji/ 

Czas realizacji: 

Zajęcia odbywały się w okresie od IX-XII w formie grupowej- zajęcia obowiązkowe.  

Cel zajęć: 

1. Rozwój różnych aspektów funkcjonowania społecznego.  

Efekty prowadzonej działalności. 

1. Pogłębienie poziomu wiedzy na temat aspektów, które mają korzystny wpływ na poprawę 

jakości kontaktów z otoczeniem, w tym członkami rodzin oraz z społecznością ludzi 

zdrowych, 

2. Utrwalanie wiedzy na temat roli oraz korzyści z kontaktów z ludźmi w celu zmniejszenia 

poziomu tendencji do izolacji społecznej uczestników ŚDS. 

 
8.2.2.1.8 Trening umiejętności interpersonalnych /twórczego działania/  

Czas realizacji: 

Zajęcia odbywały się w okresie IX-XI w formie grupowej.  

Cel zajęć: 

1. Nauka współpracy w grupie, 

2. Nabywanie umiejętności kontaktów i aktywności  społecznej, 

3. Kształcenie umiejętności współpracy oraz komunikowania się w grupie.  

Efekty prowadzonej działalności. 

1. Wzrost umiejętności komunikowania się, 

2. Lepsze poznanie siebie i motywów swojego działania,  

3. Wzrost asertywności, 

4. Wzrost umiejętności słuchania i wyrażania swoich potrzeb. 

 
8.2.2.1.9 Trening umiejętności rozwiązywania problemów 

Czas realizacji: 

Zajęcia odbywały się w okresie III-V w formie grupowej -zajęcia obowiązkowe.  



Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy za 2013 rok 

60 | S t r o n a  
 

Cel zajęć: 

1. Nabycie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, 

2. Kształtowanie zaradności życiowej,  

3. Poznanie 5 kroków rozwiązywania problemów.  

Efekty prowadzonej działalności. 

1. Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu treningu, poznanie 5 kroków rozwiązywania 

problemów, 

2. Wzrost umiejętności rozwiązywania  trudnych sytuacji przez uczestników. 

 
8.2.2.1.10 Grupa wsparcia 

Czas realizacji: 

Zajęcia odbywały się w okresie I-XII w formie grupowej.  

Cel zajęć: 

1. Wzmacnianie w procesie zdrowienia, 

2. Wsparcie w sytuacjach kryzysowych, 

3. Wzrost poziomu empatii, integracji, umacnianie tożsamości grupowej.  

Efekty prowadzonej działalności. 

1. Wsparcie psychologiczne w okresach pogorszenia stanu psychicznego,  

2. Diagnoza sytuacji problemowych, kryzysowych, 

3. Zaangażowanie członków społeczności w rozwiązywanie sytuacji problemowych, 

4. Wzrost poziomu empatii, skutecznej komunikacji oraz pogłębianie tożsamości grupowej 

członków społeczności. 

 
8.2.2.1.11 Trening twórczego myślenia oraz rozwoju osobistego 

Czas realizacji: 

Zajęcia odbywały się w okresie V-VI w formie grupowej.  

Cel zajęć: 

1. Wzbogacenie wiedzy na tematy dotyczące różnych aspektów funkcjonowania człowieka. 

2. Wzrost poziomu samodzielności, samostanowienia, „udrożnienie” metabolizmu 

informacyjnego Ja – otoczenie. 

Efekty prowadzonej działalności. 

1. Wzrost  umiejętności interpersonalnych u uczestników ŚDS, 

2. Wzbudzenie ciekawości poznawczej,  

3. Wzrost zakresu zainteresowań własnych, 

4. Integracja, wzmacnianie poczucia przynależności do grupy. 

 
8.2.2.1.12 Trening aktywności w poszukiwaniu zatrudnienia  

Czas realizacji 

Zajęcia prowadzone w okresie V-VI /zajęcia teoretyczno – motywujące/, w małej grupie 6 osób 

zainteresowanych podjęciem zatrudnienia i nabyciem wiedzy w tym zakresie oraz w okresie IX-XII 

/zajęcia praktyczne/.  

Cel zajęć: 

1. Nabycie bądź utrwalenie nawyków i umiejętności potrzebnych w pracy zawodowej, 

2. Zdobycie umiejętności poszukiwania pracy /poszukiwanie zatrudnienia poprzez ogłoszenia w 

prasie oraz Internecie/,  

3. Zdobycie umiejętności odpowiedniego zachowania się wobec pracodawcy, 

4. Nauka umiejętności sprawnego załatwienia formalności związanych z podjęciem pracy, 

5. Kontakt z pracodawcą. 

Efekty prowadzonej działalności. 

1. Podjęcie okresowego zatrudnienia w warunkach pracy chronionej przez dwóch uczestników 

ŚDS, 

2. Wzbudzenie motywacji do poszukiwania pracy poprzez wskazanie na korzyści wynikające z 

aktywności zawodowej w przebiegu procesu zdrowienia, 

3. Nabycie umiejętności praktycznych, które mogą w przyszłości zostać wykorzystane przy 

podjęciu aktywności zawodowej. 
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8.2.2.1.13 Trening umiejętności prowadzenia rozmowy /teoretyczny i praktyczny/ 

Czas realizacji 

Zajęcia odbywały się w okresie od V-VI w formie grupowej- zajęcia obowiązkowe.  

Cel zajęć:  

1. Nauka nawiązania i podtrzymania kontaktu, 

2. Skuteczna komunikacja werbalna i niewerbalna, 

3. Asertywne wyrażanie potrzeb, uczuć, emocji.  

Efekty prowadzonej działalności. 

1. Wzrost poziomu umiejętności interpersonalnych w zakresie nawiązywania i podtrzymywania 

rozmowy, 

2. Integracja uczestników społeczności. 

 
8.2.2.1.14 Spotkania społeczności 

Czas realizacji: 

Zajęcia odbywały się w okresie I-XII, w formie grupowej z częstotliwością 5 razy w tygodniu. 

Cel zajęć:  

1. Wspieranie inicjatyw uczestników, 

2. Wspieranie wszelkich form samoorganizowania się uczestników, 

3. Społeczność terapeutyczna jako podstawowe narzędzie podejmowania decyzji dotyczących 

form aktywności na terenie placówki oraz poza placówką, 

4. Wzmacnianie procesu grupowego.  

Efekty prowadzonej działalności. 

1. Pogłębianie poczucia tożsamości grupowej, poczucia odpowiedzialności za sprawy dotyczące 

społeczności, 

2. Wzrost poziomu motywacji do uczestniczenia w różnych formach aktywności poprzez 

zaangażowanie w życie społeczności,  

3. Zwiększenie społecznej odpowiedzialności, 

4. Wypracowanie  nawyków celowej aktywności w zakresie przestrzegania zasad współżycia 

społecznego, 

5. Poprawa w zakresie komunikowania się i wypowiadania się na forum grupy, 

6. Wzrost poziomu angażowania się w życie grupy społecznej. 

 

 Treningi umiejętności spędzania czasu wolnego 

 
8.2.2.1.15 Biblioterapia 

Czas realizacji: 

Zajęcia odbywały się w okresie I-XII w formie grupowej- zajęcia dowolne.  

Cel zajęć: 

1. Wzbudzenie zainteresowania literaturą, 

2. Uwrażliwienie na tekst terapeutyczny, 

3. Pobudzenie procesów myślowych i emocjonalnych.  

Efekty prowadzonej działalności. 

1. Wzbogacenie słownictwa oraz wiedzy ogólnej, 

2. Wzrost umiejętności w zakresie czytania i prezentowania poezji, 

3. Zwiększenie skłonności do refleksji, wypowiedzi na temat treści tekstów. 

 
8.2.2.1.16 Zajęcia świetlicowe, klubowe, spotkania integracyjne 

Czas realizacji: 

Zajęcia odbywały się w okresie I-XII w formie grupowej.  

Cel zajęć: 

1. Aktywizacja zewnętrzna uczestników, 

2. Nauka poruszania się środkami komunikacji miejskiej , 

3. Konstruktywne spędzanie czasu wolnego. 

4. Rozwój zainteresowań, integracja.  
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Efekty prowadzonej działalności. 

1. Spędzanie czasu wolnego wg zainteresowań /gry planszowe, gry w karty, rozmowy 

towarzyskie/, 

2. Wzrost zainteresowań i aktywności uczestników, 

3. Wzrost poczucia tożsamości grupowej, 

4. Nawiązanie, pogłębianie relacji z rodzinami uczestników, 

5. Modelowanie  zachowań adekwatnych do okoliczności oraz otoczenia społecznego, 

6. Integracja społeczności ŚDS z innymi placówkami /WTZ, Ośrodek Wsparcia przy 

Stowarzyszeniu POMOST, ŚDS Żytnia, ŚDS Grochowska, OWIRON Rozłogi/. 

 
8.2.2.1.17 Zajęcia aktywizacji zewnętrznej 

Czas realizacji: 

Zajęcia odbywały się w okresie I-XII w formie grupowej.  

Cel zajęć: 

1. Aktywizacja uczestników poza godzinami pobytu w placówce, 

2. Integracja uczestników, 

3. Rozwój zainteresowań, 

4. Nauka aktywnego spędzania czasu wolnego. 

 Efekty prowadzonej działalności. 

1. Wzrost samodzielności w zakresie organizowania czasu wolnego przez uczestników ŚDS, 

2. Integracja członków społeczności, 

3. Wzrost zainteresowania aktywnym wypoczynkiem. 

 
8.2.2.1.18 Klub filmowy 

Czas realizacji: 

Zajęcia odbywały się w okresie I-XII w formie grupowej, zajęcia dowolne.  

Cel zajęć: 

1. Zainteresowanie filmem uczestników ŚDS, 

2. Nauka wartościowego spędzania czasu wolnego.  

Efekty prowadzonej działalności. 

1. Rozbudzenie zainteresowania filmami polskimi i zagranicznymi,  

2. Integracja członków społeczności, 

3. Wzrost samodzielność w wyborze repertuaru, 

4. Wzrost odpowiedzialności poprzez dostarczanie filmów na zajęcia, 

5. Dzielenie się wrażeniami po obejrzeniu filmu. 

 
8.2.2.1.19 Prowadzenie Kroniki 

Czas realizacji: 

Zajęcia odbywały się w okresie I-XII w formie indywidualnej.  

Cel zajęć: 

1. Dokumentowanie najważniejszych wydarzeń z działalności ŚDS, 

2. Nauka pisania tekstu, ozdabiania stron Kroniki ŚDS.  

Efekty prowadzonej działalności. 

1. Wzrost samodzielności i aktywności w zakresie  prowadzenia Kronika ŚDS  

2. Odręczne pisanie Kroniki, co stanowi jej szczególną wartość, 

3. Włączanie w prace nad pisaniem tekstów do Kroniki innych uczestników ŚDS. 

 
8.2.2.1.20 Terapia ruchem  

/gimnastyka na Sali, spacery po najbliższej okolicy Bemowa, zajęcia na basenie przy ul. Oławskiej, 

zajęcia na siłowni w Ośrodku Michael, realizacja Projektu socjalnego „Połączeni sportem”/ 

Czas realizacji: 

Zajęcia odbywały się w okresie I-XII w formie grupowej, zajęcia dowolne.  

Cel zajęć: 

1. Ogólna poprawa kondycji i sprawności fizycznej, 

2. Integracja uczestników  
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Efekty prowadzonej działalności: 

1. Wzrost aktywności ruchowej, 

2. Poprawa kondycji fizycznej i samopoczucia uczestników, 

3. Wzrost poziomu integracji i współrealizacji w grupie, 

4. Rozwój sprawności psychoruchowej, 

5. Przełamywanie bariery lęku przed wodą podczas zajęć na basenie, 

6. Wzrost zainteresowania sportem. 

 
8.2.2.1.21 Przegląd wydarzeń-prasówka 

Czas realizacji: 

Zajęcia odbywały się w okresie I-XII w formie grupowej, zajęcia dowolne.  

Cel zajęć: 

1. Nauka wyszukiwania i przekazywania ważnych informacji z kraju i ze świata, 

2. Nauka wypowiadania się na forum. 

Efekty prowadzonej. 

1. Wzrost zaangażowania w zajęcia /dostarczanie prasy, wypowiadanie się na forum grupy, 

podtrzymywanie dyskusji na interesujące tematy/, 

2. Wykorzystanie stron internetowych podczas zajęć,  

3. Wzrost samodzielności przy przygotowywaniu artykułów na wybrane przez siebie tematy. 

 
8.2.2.1.22 Terapia zajęciowa  

/różne formy, decoupage, działania twórcze, zajęcia plastyczne/ 

Czas realizacji: 

Zajęcia odbywały się w okresie I-XII, zajęcia indywidualne lub grupowe, dowolne. 

Cel zajęć: 

1. Pobudzanie działań twórczych, 

2. Rozwój osobowości, 

3. Wzrost kreatywności, 

4. Nauka swobodniejszego wyrażania siebie, 

5. Rozwijanie zdolności manualnych,  

6. Podniesienie poziomu zainteresowań terapią zajęciową, jako formą aktywizacji. 

Efekty prowadzonej. 

1. Wykonanie prac plastycznych różnymi technikami, zgodnie z planem, zainteresowaniami 

uczestników, ich możliwościami. 

2. Wykonanie stroików świątecznych, wyrobów papierowych, wyrobów z masy solnej, 

rysunków pastelami suchymi, pastelami olejnymi, farbami akrylowymi na czarnym i białym 

papierze, prace wykonane kredkami świecowym, „wysypywanki” wyrobów z bibuły, kartek 

okolicznościowych, 

3. Wykonanie prac z rycyklingu, nauka wykorzystania odpadów- bombki z żarówek, korki 

plastikowe.  

4. Tworzenie prac zespołowych, 

5. Nabycie nowych umiejętności, rozwoju zainteresowań, zorganizowaniu czasu w sposób 

konstruktywny i sprzyjający poprawie kondycji psychicznej, 

6. Zorganizowanie wystaw prac uczestników w ramach imprez odbywających się w ŚDS i poza 

nim /dekoracje wnętrza Domu, wystawy podczas uroczystego Podpisania Porozumienia o 

współpracy na rzecz osób chorych psychicznie- Koalicji „Razem skutecznie” w Urzędzie 

Dzielnicy Bemowo, 10-Lecia ŚDS, II Forum Psychiatrii Środowiskowej w Bemowskim 

Centrum Kultury, wystawa prac w Przychodni przy ul. Wrocławskiej, wystawa stroików 

Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych w Przychodni przy ul. Wrocławskiej/. 

 

 Inne zajęcia z zakresu psychoedukacji, rozwijania zainteresowań historią oraz zasad 

zdrowego żywienia 

 
8.2.2.1.23 Zajęcia edukacyjne  „ Świat i jego tajemnice” 

Czas realizacji: 
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Zajęcia odbywały się w okresie od I-III, zajęcia grupowe, dowolne.  

Cel zajęć: 

1. Wzbogacenie wiedzy ogólnej o otaczającym nas świecie,  

2. Zapoznanie  uczestników z ciekawostkami pod hasłem „Świat i jego tajemnice”, 

Efekty prowadzonej. 

1. Poznanie bogatej tematyki zawartej w książce „Świat i jego tajemnice”, 

2. Wzbogacenie zajęć ilustracjami, zdjęciami, pokazami filmowymi, 

3. Wprowadzenie elementu pracy z mapą świata, 

4. Pobudzenie zainteresowań i zaangażowania uczestników ŚDS, 

5. Wzbogacenie wiedzy ogólnej o otaczającym nas świecie, 

6. Pobudzenie do aktywności w zakresie postrzegania świata i rozwoju zainteresowań. 

 
8.2.2.1.24 Psychoedukacja  „Rola farmakoterapii i kontaktu z lekarzem psychiatra w moim leczeniu” 

Czas realizacji: 

Zajęcia odbywały się w okresie I-IV, w formie grupowej, zajęcia obowiązkowe.  

Cel zajęć: 

1. Nabycie podstawowych informacji na temat działania leków, możliwych skutków ubocznych 

oraz na temat roli kontaktu z lekarzem, 

2. Przedstawienie zasad dotyczących podstawowych praw pacjentów chorych psychicznie w 

kwestii korzystania z usług służby zdrowia. 

Efekty prowadzonej. 

1. Wypracowanie lub utrwalenie pozytywnego stosunku do regularnego  stosowania 

farmakoterapii, 

2. Uzyskanie informacji na temat działania leków oraz sposobów radzenia sobie w przypadku 

występowania nasilonych skutków ubocznych, 

3. Wzrost poziomu poczucia wpływu na przebieg choroby, 

4. Uzyskanie wiedzy na temat roli kontaktu z lekarzem psychiatrą i/lub psychologiem w 

przebiegu choroby. 

 

8.2.2.1.25 Zajęcia edukacyjne „Bliżej historii” 

Czas realizacji: 

Zajęcia odbywały się w okresie I-IV w formie grupowej, zajęcia dowolne.  

Cel zajęć: 

1. Poszerzenie wiedzy ogólnej z dziedziny historii, 

2. Poszerzanie zakresu słownictwa, trening funkcji poznawczych /czytanie tekstu ze 

zrozumieniem, zapamiętywanie materiału, analiza poznawcza/, 

3. Wzbudzenie ciekawości poznawczej klientów. 

Efekty prowadzonej działalności: 

1. Rozwój zakresu zainteresowań własnych uczestników, 

2. Ćwiczenia pamięci i koncentracji. 

 
8.2.2.1.26 Zajęcia edukacyjne  „Jak zdrowo żyć?” 

Czas realizacji: 

Zajęcia odbywały się w okresie IV-VIII, w formie grupowej, zajęcia dowolne. 

Cel zajęć: 

1. Wzbogacenie wiedzy nt. „Jak zdrowo żyć?”, 

2. Zbieranie odpowiednich materiałów dotyczących zdrowego odżywiania, aktywnego stylu 

życia, 

3. Poznanie smaków niektórych potraw poprzez zastosowany trening kulinarny. 

Efekty prowadzonej działalności. 

1. Nabycie wiedzy uczestników z zakresu zdrowego odżywiania, 

2. Zwiększenie motywacji do zdrowego trybu życia, 

3. Wypracowanie nawyków celowej aktywności w zakresie zdrowego odżywiania, 

Powstanie Dekalogu zdrowego żywienia, został oprawiony i zawieszony na ścianie 
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 Poradnictwo psychologiczne  

 

Wsparcie psychologiczne odbywało się w formie indywidualnego kontaktu oraz w formie Grupy 

wsparcia. Indywidualny kontakt odbywał się z częstotliwością uzależnioną od stanu psychicznego 

uczestnika, nie rzadziej niż raz w miesiącu.  

 
8.2.2.1.27 Rozmowy indywidualne  

Dotyczyły aktualnej sytuacji życiowej, miały na celu wsparcie w ewentualnych trudnościach 

związanych najczęściej z niekorzystną sytuacją rodzinną, finansową, stosowaną farmakoterapią, 

trudnościami wynikającymi z faktu przewlekłego chorowania. W okresach zaostrzenia choroby 

rozmowy miały charakter interwencji kryzysowych – diagnoza przyczyn pogorszenia stanu 

psychicznego, stopnia nasilenia deficytów w aktualnym funkcjonowaniu oraz określenie strategii 

mających na celu wsparcie uczestnika w procesie poprawy kondycji psychicznej. Podczas 

indywidualnego kontaktu diagnozowano nasilenie pozytywnych i negatywnych objawów choroby 

oraz stopnia i zakresu wpływu objawów na różne aspekty funkcjonowania uczestnika ŚDS.  

 
8.2.2.1.28 Spotkania grup wsparcia  

Odbywały się z częstotliwością raz w tygodniu. Podczas grup wsparcia uczestnicy mieli okazję do 

wyrażenia trudnych emocji związanych z przeżywanymi trudnościami oraz do podzielenia się swoimi 

osiągnięciami w codziennym życiu. Grupa wsparcia to ważne narzędzie w postępowaniu wspierająco - 

aktywizującym, który umożliwia regularne monitorowanie stanu psychicznego uczestników oraz 

zwiększanie poziomu umiejętności społecznych. 

 

 Realizacja pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych  

 

Realizacja pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych była realizowana w 

następujących formach: 

a. Udział w wizytach lekarskich /lekarz psychiatra/ – rozmowa z lekarzem za zgodą uczestnika 

ŚDS w celu udrożnienia przepływu informacji na temat funkcjonowania pacjenta oraz 

relacjonowanie objawów pogorszenia kondycji psychicznej  /5 przypadków/, 

b. Pomoc w umawianiu wizyt lekarskich /lekarz psychiatra, endokrynolog, gastrolog, internista, 

chirurg, naczyniowiec/, 

c. Informowanie członków rodzin na temat adresów placówek zajmujących się leczeniem osób z 

podwójną diagnozą, 

d. Wezwanie pogotowia w przypadku wystąpienia pogorszenia stanu somatycznego oraz stanu 

psychicznego /4 przypadki/, 

e. Monitorowanie stanu psychicznego oraz somatycznego uczestników – w przypadku 

pogorszenia stanu zdrowia zalecenia do odbycia kontroli u lekarza psychiatry lub lekarza innej 

specjalności /8 przypadków/ oraz zalecenie odbycia hospitalizacji na oddziale 

psychiatrycznym w przypadku nawrotu choroby o ostrym przebiegu /1 przypadek/. 

 

8.2.3 PROJEKTY SOCJALNE  

 

Działalność ŚDS była w dużej mierze wzbogacana o realizowane projekty socjalne, których celem 

było uzyskanie jak najtrwalszych efektów pracy terapeutycznej z uczestnikami. 

Były to następujące projekty socjalne: 

 

 „Warsztaty teatralne dla osób chorych psychicznie”  

 

Projekt realizowany od stycznia do grudnia 2013 roku w Bemowskim Centrum Kultury.  

Celem projektu było przeciwdziałanie społecznej izolacji osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez 

warsztatową pracę teatralną oraz rozwijanie zainteresowania teatrem uczestników ŚDS.  

Aktorzy mieli możliwość odreagowywać tłumione emocje, konflikty, korzystać z dorobku 

kultury jakim jest muzyka, taniec i teatr. W 2013 roku w zajęciach grupy teatralnej ZGODA 

uczestniczyło 3 podopiecznych Domu Środowiskowego. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu. 
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Grupa ZGODA prezentowała przedstawienie „Autyzm miejski-ZGODA w poszukiwaniu absurdu” 

podczas imprezy Spotkanie ze sztuką w ramach Dni Osób Niepełnosprawnych w Dzielnicy Bemowo. 

Zajęcia teatralne pod kierownictwem p.Agaty Adamek stały się skutecznym narzędziem 

oddziaływania edukacyjnego i terapeutycznego. Jednym z celów pracy terapeutycznej była 

aktywizacja potencjału twórczego w formie aktywnego współdziałania z drugim człowiekiem oraz 

radość tworzenia a także nowe widzenie świata, odnalezienie swoistej harmonii między nim i sobą, 

odnalezienie własnej tożsamości przez aktorów grupy ZGODA. 

 

 „Terapeutyczna moc muzyki”  

 

Projekt realizowany od lutego do listopada 2013 roku. 

Celem projektu było rozwijanie zainteresowań muzyką i śpiewem uczestników ŚDS.  

Projekt od kilku lat rozszerza ofertę zajęć terapeutycznych w Środowiskowym Domu 

Samopomocy. Polegał na wspólnym śpiewaniu popularnych piosenek, wybranych przez uczestników 

ŚDS. W ramach projektu odbyły się następujące imprezy wewnętrzne: Walentynki, obchody 10-Lecia 

ŚDS w ramach Dni Osób Niepełnosprawnych w dzielnicy Bemowo, oprawa muzyczna do Świąt 

Wielkanocnych, zabawa Sylwestrowa. Zespół muzyczny z ŚDS uczestniczył w Korowodzie 

Integracyjnym w Parku Sowińskiego z piosenką „Metro Warszawskie”. Projekt był okazją do 

prezentowania na forum grupy swoich zdolności, przełamywania nieśmiałości, pokonywania barier 

przez uczestników Domu oraz stwarzał możliwość uzewnętrzniania swoich uczuć i emocji. Cele 

terapeutyczne zajęć realizowane były z powodzeniem, wielu uczestników poprawiło swoja ekspresję 

emocjonalną, zmniejszyły się ich leki społeczne, zjecie pełniły też funkcję integracyjną.  

Podczas zajęć wykorzystywane były mikrofony i komputerowy program karaoke. Średnia 

liczba uczestników zajęć w 2013 roku wyniosła 11 osób. Z uwagi na duże zainteresowanie zajęcia 

będą kontynuowane w 2014 roku. 

 

 „Poznajemy kulinarne miejsca Warszawy”  

 

Projekt realizowany od stycznia do grudnia 2013 roku. 

Celem projektu było rozwijanie zainteresowań kuchniami różnych regionów świata, doskonalenie 

zachowań społecznych, umiejętności kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych, 

praktyczny trening budżetowy, integracja uczestników ze „społeczeństwem ludzi zdrowych” a także 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.  

Uczestnicy samodzielnie wybierali dania z Karty i z własnych środków finansowych płacili za 

zamówione dania, ponadto mieli możliwość poruszania się środkami komunikacji miejskiej po 

Warszawie, wielu z nich nabyło nowe umiejętności w tym zakresie. Projekt był też praktycznym 

treningiem budżetowym. W projekcie brało udział średnio 9 osób. W minionym roku odwiedzili: 

restaurację SPHINKS w styczniu 2013r.; WOK w maju 2013r.; Bar Mleczny Prasowy w lipcu 2013r.; 

restaurację GROOLE w sierpniu 2013r.; restaurację BURNBURGER we wrześniu 2013r.; KEBAB 

KING w listopadzie 2013r.. Ze względu na zainteresowanie uczestników projektem, będzie on 

realizowany w 2014r. pn. Kuchnie świata. 

 

 „Spotkania z przyrodą” 

 

Projekt realizowany od czerwca do września 2013 roku-  

Cel projektu: rozwijający zainteresowania przyrodą, krajobrazem, naturą i otaczającym światem. 

Uczestnicy mieli możliwość spacerów, podziwiania przyrody i poznania wielu ciekawych miejsc. 

Celem tego projektu był edukacja i turystyka przyrodnicza, kształtowanie wrażliwości na piękno 

krajobrazu oraz doskonalenie zdrowia i kondycji psychicznej. W ramach projektu od czerwca do 

września zostało zorganizowane: wyjście na ognisko do Lasku Bemowskiego, wyjście do Fortów 

Bema, wyjście do Parku Szczęśliwickiego odbył się spacer po Osiedlu Przyjaźń, spacer po parku przy 

ul. Ks. Janusza na Woli, Rejs statkiem po Wiśle. Podsumowaniem projektu była wycieczka 

jednodniowa zorganizowana przez Biuro Turystyczne RAFA- wyjazd do gospodarstwa 

agroturystycznego w ok. Kołbieli „Od ziarenka do bochenka” w październiku 2013 roku. W projekcie 

uczestniczyło średnio 11 osób. 
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 „Radość bycia razem” 

 

Projekt realizowany od lutego do listopada 2013 roku. 

Podstawowym celem projektu było rozwijanie zainteresowań kinem, poszerzanie zakresu 

zainteresowań uczestników, wzajemna integracja członków społeczności, wzbudzenie i utrwalanie 

motywacji do aktywnego organizowania czasu wolnego w formie udziału w wydarzeniach 

kulturalnych. 

W tym okresie odbyło się 8 wyjść do kina na filmy: Tajemnica Westerplatte, Syberiada 

Polska, Idealne matki, Układ zamknięty, Blue Jasmine, Wałęsa-człowiek z nadziei, Chce się żyć, 

Płonące wieżowce. Średnia liczba uczestników objętych działaniem wyniosła 10 osób. Uczestnicy 

partycypowali w kosztach zakupu biletów /praktyczny trening budżetowy/. Efektem była realizacja 

celów  projektu, co niewątpliwie korzystnie wpłynęło na poprawę jakości życia uczestników ŚDS 

poprzez aktywizację zewnętrzną oraz możliwość integracji ze społecznością ludzi zdrowych. 

Kontynuowanie realizacji projektu poszerzonego o wyjścia grupowe do teatrów w 2014 roku wydaje 

się istotne, ponieważ podjęte działania cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, 

stanowiły atrakcyjne uzupełnienie oferty postępowania wspierająco-aktywizującego. 

 

 „Sen o Poezji” 

 

Projekt realizowany w okresie od lutego do grudnia 2013 roku.  

Celem projektu było rozwijanie zainteresowań poezją, uwrażliwienie na piękno poezji uczestników 

ŚDS, rozładowanie wewnętrznych napięć, rozbudzenie pozytywnych emocji; zorganizowanie 

wieczorków poetyckich. 

Spotkania poetyckie odbywały się raz w miesiącu. Dzięki staraniom prowadzącej projekt 

udało się zaangażować Koło Literackie „Nasza Twórczość” działające przy Stowarzyszeniu 

„Wspólnota Polska”, z siedzibą w Domu Polonia przy Krakowskim Przedmieściu. Poeci z Koła 

Literackiego systematycznie przychodzili do ŚDS , jeden raz w miesiącu zgodnie z ustalonym planem. 

Podczas spotkań uczestnicy poznali różne formy poetyckie, prezentowane przez autorów w sposób 

śpiewany i mówiony. Na spotkania przychodzili również opiekunowie podopiecznych, a także 

klubowicze. Średnia frekwencja wynosiła 10 osób Uczestnicy otrzymywali utwory poetyckie z 

dedykacjami, co z pewnością dostarczało im wiele radości i satysfakcji. Rozbudzenie pozytywnych 

emocji służyło rozładowaniu napięć wewnętrznych, ogólnej poprawie kondycji psychicznej. Projekt 

będzie realizowany także w 2014 roku. 

 

 „Połączeni sportem” 

 

Projekt realizowany od lutego do listopada 2013 roku. 

Podstawowym celem projektu było promowanie prozdrowotnego trybu życia uczestników ŚDS, 

zainteresowanie uczestników aktywnym sposobem spędzania czasu wolnego w formie rekreacji 

sportowej oraz integracja ze społecznością ludzi zdrowych. Rozwijający i utrwalający zainteresowanie 

uczestników ŚDS aktywnością sportową oraz obiektami sportowymi.  

W tym okresie odbyły się wyjścia grupowe w celu zwiedzania i rekreacji w obiektach 

sportowych /Aqua Park na Mokotowie, Stadion Legii, Pływalnia „Pingwin”, „Hokus Pokus” Cinema 

City Bemowo, OSiR Bemowo, Ośrodek Wychowawczo – Profilaktyczny „Michael”/.  

Średnia liczba uczestników objętych działaniem wyniosła 6. Uczestnicy partycypowali w kosztach 

zakupu biletów / praktyczny trening budżetowy /. Efektem zrealizowanych zadań był wzrost poziomu 

świadomości na temat roli sportu w życiu człowieka oraz poprawa kondycji fizycznej uczestników, 

którzy aktywnie uczestniczyli w zajęciach na siłowni oraz basenie. Ponadto, wielu uczestników 

deklaruje motywację do rozwijania aktywności fizycznej w dłuższej perspektywie czasu, dlatego 

ważne wydaje się być kontynuowanie realizacji projektu w 2014 roku.  
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8.2.4 AKTYWIZACJA ZEWNĘTRZNA UCZESTNIKÓW 

 

Szczególną formą działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2013 była aktywizacja 

zewnętrzna uczestników ŚDS polegająca na ich aktywnym udziale w następujących spotkaniach i 

wyjściach integracyjnych: 

 

L.P. 
OKRES 

REALIZACJI 
NAZWA WYDARZENIA, IMPREZY 

1. Styczeń 
1. 10 urodziny ŚDS- impreza w Środowiskowym Domu Samopomocy, 

2. Koncert Kolędy polskie oraz W krainie tanga argentyńskiego w Mazowieckim Teatrze Muzycznym, 

3. Wyjście do restauracji SPHINX w ramach projektu Poznajemy kulinarne miejsca Warszawy, 
4. Zabawa Karnawałowa w Stowarzyszeniu POMOST, 

2. Luty 
1. Zabawa Karnawałowa w ŚDS Wrocławska 

2. Otrzymanie darowizny-telewizora od pracowników Sądu Rejonowego Warszawa Wola 
3. Spotkanie z poezją w ŚDS wg projektu Sen o poezji 

4. Rozpoczęcie projektu Połączeni sportem-wyjście na łyżwy i basen 

3. Marzec 
1. Spotkanie z poezją w ŚDS wg projektu Sen o poezji 

2. Uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy na rzecz osób chorych psychicznie i członków ich rodzin 

w dzielnicy Bemowo-powołanie Koalicji Razem skutecznie- Urząd Dzielnicy Bemowo 

3. Śniadanie Wielkanocne w ŚDS 

4. Kwiecień 

1. Spotkanie z poezją w ŚDS wg projektu Sen o poezji 
2. Wydmuszka –Bielańska Scena Kameralna 

3. Tajemnice ludzkiego głosu-poranek muzyczny Bielańska Scena Kameralna 

4. Wyjście do Cinema City Bemowo- Syberiada Polska 
5. Wyjście na koncert Tadeusz Woźniaka,  Bielańska Scena Kameralna 

5. Maj 

1. Wyjście do restauracji WOOK wg projektu Poznajemy kulinarne miejsca Warszawy 

2. Wyjazd do Otrębus na Koncert-Gala rozdania teatralnych nagród Kiepurowskich 
3. Wyjście na Stadion Legii wg projektu Połączeni sportem 

4. Majówka na Żytniej pn. Hiszpańska Fiesta 

5. Spotkanie z poezją w ŚDS wg projektu Sen o poezji 

6. Czerwiec 

1. Udział w imprezie Spartakiada Osób Niepełnosprawnych na Bemowie w ramach Dni Osób 
Niepełnosprawnych 

2. Udział w imprezie Spotkanie ze sztuką w BCK w ramach Dni Osób Niepełnosprawnych w Dzielnicy 

Bemowo 
3. Wyjście na ognisko do Lasku Bemowskiego wg projektu Spotkania z przyrodą 

4. 10 Lecie ŚDS w ramach Dni Osób Niepełnosprawnych w Dzielnicy Bemowo 

7. Lipiec 

1. Wyjście do kina Femina wg projektu Radość bycia razem 
2. Wyjście do Fortów Bema w ramach projektu Spotkania z przyrodą 

3. Wyjazd do Otrębus w ramach aktywizacji zewnętrznej 

4. Wyjście do Aquaparku na Warszawiance wg projektu Połączeni sportem 
5. Spacer po Osiedlu Przyjaźń wg projektu Spotkania z przyrodą 

6. Wyjście do baru Prasowy wg projektu Zwiedzamy kulinarne miejsca Warszawy 

7. Spacer po parku przy ul. Ks. Janusza na Woli wg projektu Spotkania z przyrodą 
8. Wyjście do Parku Szczęśliwickiego wg projektu Spotkania z przyrodą i Połączeni sportem 

8. Sierpień 

1. Wycieczka na basen Moczydło wg projektu Połączeni sportem 

2. Rejs statkiem po Wiśle wg projektu Spotkania z przyrodą 

3. Wyjście do kina Femina wg projektu Radość bycia razem 
4. Wyjście do restauracji GROOLE wg projektu Poznajemy kulinarne miejsca Warszawy 

5. Wyjście na wystawę malarstwa EWY KAMIENIECKIEJ – Biblioteka Publiczna Solidarności 90 

9. Wrzesień 
1. Wyjście do kina Femina wg projektu Radość bycia razem 

2. Wyjście do restauracji Burn Burgen wg projektu Poznajemy kulinarne miejsca Warszawy 

3. Udział w Korowodzie Integracyjnym w Parku Sowińskiego na Woli 

10. Październik 

1. Wyjście do Zachęty –wystawa GOOD WE TRUST 

2. Udział w II Forum Psychiatrii Środowiskowej w BCK 
3. Wyjście do kina Femina wg projektu Radość bycia razem 

4. Wyjście do kina Atlantic wg projektu Radość bycia razem 

5. Wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego w okolice Kołbieli „Od ziarenka do bochenka” wg projektu 
Spotkania z przyrodą 

6. Wyjazd na Wojskowy Cmentarz Powązkowski –Święto Zmarłych 

7. Wyjazd na Cmentarz w Babicach-Święto Zmarłych 

11. Listopad 
1. Wyjście do KEBAB KINGA wg projektu Poznajemy kulinarne miejsca Warszawy 
2. Spotkanie z poezja w ŚDS wg projektu Sen o poezji 

3. Wyjście do Kinoteki wg projektu Radość bycia razem 

4. Zabawa Andrzejkowa w ŚDS 

12. Grudzień 
1. Wyjazd do pałacu w Wilanowie-zwiedzanie 

2. Wyjście do Muzeum Narodowego w Warszawie-zwiedzanie 

3. Wigilia w ŚDS 
4. Zabawa Sylwestrowa w ŚDS 
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8.2.5 WSPÓŁPRACA Z RÓŻNYMI PODMIOTAMI I JEJ EFEKTY 

 

Przy wykonywaniu zadań ŚDS współpracował z następującymi podmiotami w środowisku lokalnym: 

 

Rodzinami uczestników ŚDS – udzielanie wsparcia poprzez rozmowy indywidualne, wymiana 

informacji na temat funkcjonowania i stanu psychicznego uczestników ŚDS, wspólne wypracowanie 

form wsparcia uczestników ŚDS w przypadku pogorszenia stanu psychicznego oraz somatycznego, 

Urzędem Dzielnicy Bemowo- w zakresie poszerzania oferty zajęć dla uczestników Domu, wspólnych 

działań związanych z Koalicja „Razem skutecznie” 

Poradniami Zdrowia Psychicznego - PZP przy ul. Wrocławskiej 19 – w zakresie konsultacji 

dotyczących stanu psychicznego uczestników ŚDS, wyznaczania terminów wizyt, pozyskiwania 

zaświadczeń lekarskich niezbędnych do kontynuacji pobytu w placówce, 

Bemowskim Centrum Kultury – w zakresie realizowania imprez kulturalnych oraz integracyjnych 

/obchody 10-lecia ŚDS, spektakle teatralne/, działania grupy teatralnej ZGODA, 

Samodzielnym Zespołem Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo Włochy – w zakresie 

korzystania z bazy lokalowej w celu prowadzenia grupy wsparcia, terapii ruchem, organizowania 

wystaw prac uczestników, 

Piekarnią Dragan – w zakresie pozyskania pieczywa na śniadania dla uczestników ŚDS, 

Innymi placówkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z Warszawy i województwa 

mazowieckiego – w zakresie organizowania i udziału we wspólnych imprezach mających na celu 

promowanie założeń psychiatrii środowiskowej oraz wzajemnej integracji, 

Ośrodkiem Kultury i Edukacji Bemowo Spółdzielni Mieszkaniowej „Wola” – w zakresie 

korzystania z bazy lokalowej na potrzeby Tygodnia Konsultacji pt. „Wspieramy osoby 

niepełnosprawne i ich rodziny” pod patronatem koalicji „Razem skutecznie..”, 

Kinami na terenie Warszawy: Femina, Kinoteka, Atlantic -  w zakresie realizacji projektu „Radość 

bycia razem”, 

Obiektami sportowymi na terenie Warszawy: Stadion Legii, Pływalnia „Pingwin”, „Hocus Pokus” 

City Bemowo, Ośrodek Profilaktyczno-Wychowawczy „Michael”, Hala Sportowa OSiR na Bemowie, 

Aqua Park na Mokotowie w celu realizacji projektu „Połączeni sportem”, 

Restauracjami w Warszawie – w ramach realizacji projektu „Poznajemy kulinarne miejsca 

Warszawy”, 

Kołem Literackim „Nasza twórczość” w zakresie realizacji projektu „Sen o poezji”, 

Instytucjami i Organizacjami należącymi do powstałej na Bemowie-Koalicji „Razem 

skutecznie”- w zakresie podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania stygmatyzacji i 

marginalizacji osób chorujących psychicznie, 

Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie- w zakresie pozyskiwania wolontariuszy oraz prac 

związanych z powstaniem „Porozumienia na rzecz wspierania osób chorych psychicznie”. 

Forum ŚDS przy Stowarzyszeniu BORIS- w zakresie uczestnictwa w spotkaniach, szkoleniach, 

wizytach studyjnych. 

 

Współpraca z podmiotami w środowisku lokalnym to przede wszystkim: 

a. Realizowanie idei tworzenia sieci wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich 

środowisku lokalnym, 

b. Promowanie problematyki zdrowia psychicznego w społeczeństwie, 

c. Doskonalenie kompetencji pracowników ŚDS poprzez wymianę doświadczeń z „dobrych” 

praktyk z innymi osobami profesjonalnie zajmującymi się leczeniem oraz wsparciem osób z 

zaburzeniami psychicznymi, 

d. Wzbogacenie oferty programowej placówki, 

e. Zwiększenie poczucia integracji osób chorych psychicznie ze społecznością lokalną, 

zmniejszenie izolacji społecznej, przełamywanie negatywnych stereotypów społecznych o 

osobach dotkniętych chorobami psychicznymi, wzrost wiedzy w społeczności o tego typu 

zaburzeniach. 
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8.2.6 PODSUMOWANIE  

 

Dom realizował zadania zgodnie z wytyczonymi celami i zadaniami na 2013 rok w oparciu o 

ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, ustawę o pomocy społecznej, Regulamin organizacyjny 

ŚDS oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów 

samopomocy.  

W przebiegu postępowania wspierająco-aktywizującego realizowano następujące cele 

terapeutyczne: Wypracowanie oraz umocnienie zasady partnerstwa, która zakłada aktywny udział 

uczestników w procesie zdrowienia. Odbywało się to w formie prób konstruowania wspólnie z 

uczestnikiem celów, zadań terapeutycznych, których realizacja wpłynie na wzrost samodzielności oraz 

odpowiedzialności we własnym życiu. Z uwagi na specyfikę grupy uczestników – przewaga osób 

przewlekle chorujących w starszym wieku, brak motywacji do podjęcia działań w celu poprawy 

jakości życia oraz ze względu na trudności wynikające z przebiegu zaburzeń o podłożu organicznym 

oraz spowodowanych niepełnosprawnością intelektualną, wyżej opisany cel okazał się u większości 

osób niemożliwy do zrealizowania lub możliwy w ograniczonym zakresie.  

 

Poprawa w następujących obszarach funkcjonowania uczestników: 

 

a. Samoobsługa – narzędzia terapeutyczne: treningi umiejętności praktycznych i zaradności 

życiowej, trening dbałości o higienę oraz wygląd zewnętrzny, trening funkcji poznawczych jako 

baza do osiągnięcia efektów w tym oraz pozostałych obszarach funkcjonowania.  

Wnioski: w większości przypadków osiągnięto podtrzymanie oraz utrwalenie posiadanych 

umiejętności. Niewielka poprawa dotyczyła wzrostu poziomu umiejętności w wykonywaniu 

czynności związanych z przygotowaniem posiłków złożonych u jednej z uczestniczek.  

b. Kontakty interpersonalne – narzędzia terapeutyczne: grupa wsparcia, trening prowadzenia 

rozmowy, trening umiejętności interpersonalnych, spotkania społeczności, trening twórczego 

myślenia oraz rozwoju osobistego, trening aktywności w poszukiwaniu zatrudnienia /część 

teoretyczna/. 

Wnioski: Nastąpiło podtrzymanie nabytych umiejętności oraz rozwój nowych umiejętności w 

tym aspekcie funkcjonowania w przypadku większości osób. Grupa wsparcia okazała się 

ważnym narzędziem do poprawy jakości kontaktów z innymi członkami społeczności. Procesy 

grupowe /często dość dynamiczne/ zachodzące podczas spotkań grupowych świadczą o tym, że 

została wzbudzona u większości uczestników potrzeba kontaktu, interakcji z innymi osobami.  

 

Podczas spotkań społeczności zaobserwowano udrożnienie większej ilości kanałów informacyjnych, 

dlatego można stwierdzić, że uczestnicy wykazują wyższy poziom zainteresowania sprawami innych 

członków społeczności. W przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi stanowi to podstawę do 

dalszego poszukiwania, a nawet pogłębiania kontaktów społecznych. 

 

Trening aktywności w poszukiwaniu zatrudnienia stanowił okazję do uzyskania konkretnych 

wskazówek na temat odpowiedniego zachowania w otoczeniu ludzi zdrowych. Postawa „wyuczonej 

bezradności” w przebiegu dotychczasowego funkcjonowania w otoczeniu rodzinnym i społecznym 

oraz konsekwencje autostygmatyzacji stanowią bezpośredni czynnik zakłócający, utrudniający 

wzbudzenie motywacji do zaistnienia w szerszym otoczeniu społecznym podczas wykonywania 

obowiązków związanych z pracą. Należy zaznaczyć, że dwie uczestniczki znalazły zatrudnienie w 

warunkach pracy chronionej na czas określony /około 6 miesięcy/.  

 

Rozwój osobisty /poszukiwanie oraz rozwijanie zainteresowań własnych, wartościowe 

spędzanie czasu wolnego/ – narzędzia terapeutyczne: trening twórczego myślenia i rozwoju 

osobistego, zajęcia edukacyjne „Bliżej historii”, realizacja projektów socjalnych: „Połączeni 

sportem”, „Radość bycia razem”. W tym obszarze zaobserwowano poszerzenie zakresu 

zainteresowań uczestników poprzez aktywny udział w wyjściach do kina. W sferze rozwoju 

osobistego należy podkreślić fakt, że tematyka filmów wybieranych przez większość uczestników 

miała związek z rozwojem ich zainteresowań /filmy historyczne/ oraz poruszała różnorodne, często 
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trudne tematy dotyczące natury człowieka i jego zachowań. Wspólna analiza treści filmów stanowiła 

okazję do pobudzenia procesów poznawczych oraz rozwoju światopoglądu uczestników. 

Monitorowanie stanu psychicznego, wsparcie psychologiczne, diagnoza objawów zwiastunowych 

nawrotu choroby oraz włączenie strategii postępowania w celu zapobiegania leczenia w warunkach 

szpitalnych. 

 

Uczestnicy zostali objęci profesjonalnym wsparciem psychologicznym. W okresach 

zaostrzenia stanów chorobowych lub w sytuacjach trudności w różnych obszarach funkcjonowania 

uczestnicy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami, wykazywali postawę zaufania, chęci 

współpracy z psychologiem, stosowali się do zaleceń w celu poprawy kondycji psychicznej. 

Oddziaływania psychologiczne to niewątpliwie ważny element zapobiegania nawrotom oraz 

powtórnym hospitalizacjom osób przewlekle chorujących psychicznie.  

 

Współpraca z rodzinami uczestników. Nastąpiło pogłębienie kontaktu z członkami rodzin 

niektórych uczestników w formie rozmów indywidualnych oraz regularnego kontaktu telefonicznego. 

Celem współpracy z rodzinami jest przepływ informacji na temat funkcjonowania uczestnika, a w 

konsekwencji stanowi to podstawę do konstruowania planów terapeutycznych obejmujących bardziej 

rozbudowany zakres aktywności uczestnika oraz diagnozę psychospołeczną. Ponadto, w okresach 

pogorszenia kondycji psychicznej dobry współpraca z członkiem rodziny to bardzo ważny element 

wspierania osoby chorej w podjęciu działań w celu poprawy stanu psychicznego. 

 

W celu poprawy jakości i zakresu efektów prowadzonego postępowania wspierająco-

aktywizującego można rozważyć wprowadzenie podziału uczestników na dwie grupy z 

uwzględnieniem specyfiki choroby oraz poziomu motywacji do rozwoju osobistego. Osoby z 

zaburzeniami o podłożu organicznym oraz z niepełnosprawnością intelektualną można zaangażować 

w treningi umiejętności praktycznych, spędzania czasu wolnego oraz zajęcia rozwijające umiejętności 

manualne. Natomiast grupa osób, która wykazuje wyższy poziom funkcjonowania poznawczego oraz 

posiada wyższy poziom motywacji do rozwoju osobistego, należy zaangażować w zajęcia o wyższym 

poziomie trudności. Podział uczestników ze względu na ich potrzeby oraz zasoby pozwoli na bardziej 

skuteczną organizację pracy, a co za tym idzie wyeliminuje w dużym stopniu czynniki zakłócające 

efektywność podjętych zadań. Taki podział będzie molwy dzięki polepszeniu warunków lokalowych 

związanych z przejściem do nowych pomieszczeń przygotowanych przy ul. Rozłogi 10. 

 

Kontynuowanie założeń społeczności terapeutycznej, wzmacnianie inicjatyw, poczucia 

odpowiedzialności za sprawy społeczności. Członkowie zespołu wspierająco-aktywizującego powinni 

kierować się w pracy z klientami wspólnie wypracowanymi podczas zebrań zespołu strategiami w celu 

realizacji planów terapii indywidualnej uczestników. W podejściu terapeutycznym powinna 

dominować jednomyślność oraz konsekwencja wszystkich członków zespołu. 

Kontynuowanie realizacji zadań, które korespondują z zainteresowaniami uczestników 

/projekt „Radość bycia razem” oraz „Połączeni sportem”, „Sen o poezji” „Terapeutyczna moc 

muzyki”, zajęcia edukacyjne/, a przez to rozwijają i poszerzają ich zakres. 

 

Ośrodek prowadził w 2013r. prace związane ze standaryzacją ŚDS w zakresie dostosowania 

warunków lokalowych Środowiskowego Domu Samopomocy do wymogów określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy rozpoczęły się w 2013 roku i nadal trwają.  

Przygotowane zostały nowe pomieszczenia dla funkcjonowania ŚDS przy ulicy Rozłogi 10. 

Rozpoczęcie funkcjonowania ŚDS w nowym lokalu jest planowane najpóźniej do końca pierwszego 

kwartału 2014 roku.  

Jednocześnie zgodnie z planem standaryzacji określonym przez Biuro Projektów i Pomocy Społecznej 

Urzędu m. st. Warszawy do końca 2014 roku będą kontynuowane dalsze czynności standaryzacyjne.  
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9 Wolontariat 
 

W roku 2013 w Ośrodku pracowało 80 wolontariuszy, w tym z 42 wolontariuszami zostały 

podpisane Porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych.  

W ramach usług świadczonych przez wolontariuszy na rzecz podopiecznych Ośrodka były 

następujące formy pracy: 

 Korepetycje      31 wolontariuszy 

 Prowadzenie kursów i szkoleń    20 wolontariuszy 

 Pomoc osobie niepełnosprawnej     7 wolontariuszy 

 Pomoc seniorowi       5 wolontariuszy 

 Pomoc w organizacji wydarzeń akcyjnych:  42 wolontariuszy 

 

Z uwagi na fakt, iż wolontariusze pomagają w więcej niż jednam środowisku lub w danym środowisku 

pomaga więcej niż jeden wolontariusz oraz wolontariusze wykonujący świadczenia w oparciu o stałe 

Porozumienia biorą także udział w wydarzeniach akcyjnych – nie są wówczas wliczani po raz kolejny 

do ogólnej sumy wolontariuszy pracujących na rzecz ośrodka w danym okresie rozliczeniowym, 

liczby przedstawione powyżej nie sumują się. 

 

Wolontariusze współpracujący z tut. Ośrodkiem aktywnie uczestniczyli świadcząc różnego 

typu pracę w następujących projektach: 

 

Komputer jako narzędzie w poszukiwaniu pracy – podstawy obsługi komputera”, organizowane 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy na rzecz aktywizacji osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy Wolontariusze prowadzili cykl zajęć warsztatowych z zakresu 

obsługi komputera - 24 wolontariuszy. 

 

„Speak English - zajęcia edukacyjne z języka angielskiego dla osób bezrobotnych z Dzielnicy 

Bemowo”, organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy na 

rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy Wolontariusz prowadził cykl spotkań 

edukacyjnych nauki języka angielskiego - 1 wolontariusz. 

 

Piknik rodzinny 2013 „Rodzinnie na Bemowie” organizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-

wychowawcze. Wolontariusze pomagali w sprawach organizacyjnych pikniku, współprowadzili gry i 

zabawy dla dzieci – 2 wolontariuszy. 

 

XI Rajd Rowerowy Niepełnosprawnych połączony z piknikiem integracyjnym organizowany przez 

Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz Stowarzyszeniem Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i 

Osób Niepełnosprawnych „Bliżej Dziecka”. Wolontariusze pomagali w przygotowaniu trasy rajdu, 

asekurowali przejazd, przeprowadzili konkursy oraz zabawy dla uczestników rajdu i pikniku, a także 

udostępnili samochód dostawczy, którym rozwożono sprzęt niepełnosprawnych uczestników 

wydarzenia. Uczestniczyło - 10 wolontariuszy. 

 

10-lecie Środowiskowego Domu Samopomocy organizowanego w ramach Dni Osób 

Niepełnosprawnych na Bemowie. Wolontariusze pomagali w wykonaniu dekoracji w Art.-Bem, gdzie 

odbyła się impreza oraz aktywnie uczestniczyli w prowadzonych konkursach. Uczestniczyło 8 

wolontariuszy. 

 

Projekt kulturalny pn. „Fredro igraszki” organizowany z okazji Roku Fredry przez Wydział Kultury 

Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy – Zadaniem wolontariuszy było przybliżenie i utrwalenie 

postaci Aleksandra Fredry poprzez organizowanie zajęć na poszczególnych stanowiskach i pomaganie 

uczestnikom w wykonywaniu zadań dot. życia i twórczości Fredry. W przedsięwzięciu wzięło udział 8 

wolontariuszy. 
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Projekt kulturalny pn. „Boernerowo pełne historii. I ty złam szyfr" organizowany przez Wydział 

Kultury Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.  Wolontariusze pomagali uczestnikom gry w 

rozwiązywaniu zadań związanych z II wojną światową. W przedsięwzięciu wzięło udział 5 

wolontariuszy. 

 

Projekt kulturalny pn. „Olimpijski Start” organizowany przez Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy 

Bemowo m.st. Warszawy. 6 wolontariuszy wspierało organizację zajęć na poszczególnych 

stanowiskach i pomagało uczestnikom w wykonywaniu zadań. 

 

 

Ponadto w ramach współpracy z wolontariuszami w roku 2013 zorganizowane zostały: 

 

 Spotkania informacyjno-integracyjne dla wolontariuszy mające na celu integrację 

wolontariuszy skupionych przy Ośrodku Pomocy Społecznej oraz popularyzację i umacnianie 

idei wolontariatu, a także doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie, poszerzenie 

rozumienia pojęć wsparcie pomoc integracja oraz utrwalenie idei wolontariatu w działaniach 

człowieka w środowisku jego zamieszkania. 

 

 Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza - 19 listopada 2013r. na zaproszenie 

Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy wolontariusze z Ośrodka wzięli udział w 

uroczystym spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. W wydarzeniu 

wzięło udział 13 wolontariuszy, którzy zostali zaproszeni na spektakl pt. „4 tony podłogi” w 

Teatrze Kamienica. Przed spektaklem Pan Marek Karpowicz Burmistrz Dzielnicy Bemowo 

m.st. Warszawy osobiście podziękował zebranym wolontariuszom za świadczoną pracę. 

 

 Spotkanie wigilijne Wolontariuszy – 10 grudnia 2013r. w ramach projektu socjalnego odbyło 

się wigilijne spotkanie wolontariuszy. Złożono podziękowania wolontariuszom za ich 

zaangażowanie i pracę w minionym roku na rzecz mieszkańców Bemowa. Podczas uroczystej 

kolacji wolontariusze otrzymali upominki wraz życzeniami świątecznymi . W wydarzeniu 

wzięło udział 30 osób.  
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10 Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi  
 

Wzorem lat poprzednich, Ośrodek kontynuował realizację następujących stałych, pisemnych 

Porozumień o współpracy /pozafinansowej/ z organizacjami pozarządowymi w celu rozszerzania 

oferty pomocowej dla mieszkańców dzielnicy Bemowo i zwiększania jej dostępności przy realizacji 

działań z zakresu pożytku publicznego w sposób nieodpłatny dla mieszkańców /bez pobierania opłat 

od mieszkańców/. 

 Stowarzyszeniem Profilaktyki Depresji ”Iskra” w/s prowadzenia „Telefonu Zaufania dla Osób 

Doświadczających Depresji”,  

 Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Opiekunów „Nadzieja” w/s wsparcia 

działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia,  

 Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Iskra” w/s wsparcia działań na rzecz 

osób niepełnosprawnych i ich otoczenia,  

 Stowarzyszeniem Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Bliżej 

Dziecka” w/s wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, 

 Klubem Integracji Społecznej Środowiska Trzeźwościowego /inicjatywa lokalna/ ws. 

wsparcie działalności Klubu - działań integracyjnych i szkoleniowych w ramach KISŚT. 

 

W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji Programu współpracy m.st. Warszawy z 

organizacjami pozarządowymi przedstawiciel Ośrodka na bieżąco aktywnie uczestniczył w pracach 

Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, zarówno 

poprzez udział w odbywających się cyklicznie posiedzeniach DKDS jak również poprzez 

opracowywanie materiałów na potrzeby DKDS oraz współredagowania dokumentacji wytwarzanej 

przez DKDS. 

Ponadto Ośrodek podpisał Porozumienia o współpracy z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na terenie Dzielnicy Bemowo, które w drodze konkursu otrzymały dotacje Urzędu m. st. 

Warszawy na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących 

przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.  

Na mocy zawartych Porozumień, pracownicy socjalni po rozeznaniu potrzeb rodziny kierowali 

klientów i ich dzieci do odpowiedniej organizacji, która w swojej ofercie mogła zapewnić oczekiwane 

wsparcie rodzinie, natomiast organizacje pozarządowe kierowanych przez Ośrodek klientów 

traktowały priorytetowo, zapewniając im wsparcie w pierwszej kolejności.  

W roku sprawozdawczym prowadzona była współpraca m.in. ze szkołami, przedszkolami, 

żłobkami, placówkami służby zdrowia, ośrodkami szkolno-wychowawczymi, pogotowiem 

opiekuńczym, zakładami karnymi, urzędami pracy, sądami, prokuratura, policja, Strażą Miejską, 

spółdzielniami mieszkaniowymi oraz Dzielnicowym Zespołem Realizacji Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, placówkami leczenia uzależnień. 

Od wielu lat kontynuowana jest współpraca z organizacjami pozarządowymi na rzecz 

rozwiązywania problemów mieszkańców Bemowa w zakresie pozyskiwania na ich rzecz szkoleń lub 

poradnictwa i różnych form wsparcia. Można w tym miejscu wymienić Stowarzyszenie „Niebieska 

linia”, Biuro Karier Osób Niepełnosprawnych, Caritas, Fundację „Polsat”, Polski Czerwony Krzyż, 

Fundację Dzieci Niczyje, Stowarzyszenie „Bliżej Dziecka”, Stowarzyszenie „Nadzieja”, Fundacja 

„Zdrowie”, „Synapsis” oraz hospicja działające na terenie Warszawy.  

 

10.1.1 WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ „JEDEN DRUGIEMU” 

 

W roku 2013 na rzecz klientów Ośrodek kontynuował współpracę z Fundacją „Jeden 

Drugiemu” 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 w dniu 2 stycznia 2013r. Porozumienia zadaniem Ośrodka było 

kierowanie osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, uprawnionych do korzystania ze świadczeń 
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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.  

Przez 12 miesięcy współpracy skierowano do sklepu patronackiego Fundacji 57 rodzin, co 

daje w przybliżeniu około 180 osób, które skorzystało z tej formy pomocy. 
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11 Środki europejskie i Eurokoordynacja 
 

11.1 PROJEKT „AKTYWNA INTEGRACJA DROGĄ DO ZATRUDNIENIA” 
 

W 2013r. Ośrodek zorganizował kolejną, już VI 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 

osób z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez aktywną integrację w okresie trwania 

projektu.  

Celami szczegółowymi projektu były: 

 Wyrobienie i utrzymanie motywacji do korzystania ze wsparcia i uczestnictwa w Projekcie, 

 Zwiększenie poziomu kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania rodziny – poprawy relacji rodzice dzieci,  

 Zwiększenie odpowiedzialności i świadomości za zmianę aktualnej sytuacji życiowej, 

 Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem z powodów ekonomicznych, 

 

11.1.1 DZIAŁANIA PROJEKTOWE 

 

Spośród klientów Ośrodka wyłoniona została grupa 25 osób, z którymi pracownicy socjalni 

podpisali kontrakty socjalne w ramach Projektu. Przez cały okres trwania Projektu świadczona była 

praca socjalna przez pracowników socjalnych . 

 

W ramach Projektu zatrudnionych zostało 3 asystentów rodziny, którzy od kwietnia do września 

2013r. udzielali wsparcia rodzinom uczestniczącym w Projekcie, pracując na podstawie 

opracowanego, po wstępnej diagnozie psychologa oraz doradcy zawodowego i konsultacji z 

pracownikiem socjalnym, Indywidualnego Planu Pracy, w następujących obszarach: 

 Pomoc rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności 

prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, 

 Pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych, 

 Pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, 

 Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, 

 Wspieranie aktywności społecznej rodzin, 

 Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

 Organizacja animacji kulturalnej i sportowej uczestników Projektu, 

 Pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej, 

 Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu 

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, 

 Udzielanie wsparcia rodzinom poprzez motywowaniu do udziału w zajęciach 

psychoedukacyjnych, 

 Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 

dzieci i rodzin, 

 Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, 

 Współpraca z pracownikami OPS i pracownikami Projektu. 

 

Pierwszym działaniem w ramach Projektu był wyjazd diagnostyczno- szkoleniowo – 

integracyjny, który odbył się w dniach 2-3.03.2013r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym 

Exploris w Serocku. Uczestniczyło w nim 18 uczestników Projektu /17K, 1M/, wraz z członkami 

rodzin. Łączna liczba uczestników wyjazdu: 45 osób.  

W ramach wyjazdu zorganizowane zostały dla dorosłych Indywidualne konsultacje 

psychologiczne. W konsultacji wzięło udział 18 osób. Celem konsultacji indywidualnych było 
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uzyskanie szczegółowych informacji nt. uczestników i ich potrzeb, przydatnych w trakcie Projektu ,w 

tym sytuacji życiowej uczestników ich potencjałów i deficytów oraz predyspozycji zawodowych, w 

celu dostosowania form wsparcia co zostało udokumentowane w postaci diagnoz psychologicznych. 

Podczas wyjazdu przeprowadzone zostały Warsztaty grupowe z doradztwa zawodowego mające 

na celu uzyskanie szczegółowych informacji nt. uczestników i ich potrzeb w zakresie potencjałów i 

deficytów oraz predyspozycji zawodowych w celu dostosowania form wsparcia co zostało 

udokumentowane w postaci wykonanych diagnoz. W warsztatach wzięło udział 18 osób. 

Z przeprowadzonych indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz warsztatów z doradztwa 

zawodowego sporządzony został Raport zespołu ds. diagnozy w którym znalazły się wskazania i 

rekomendacje psychologa oraz diagnoza doradcy zawodowego.  

Dla osób dorosłych i dzieci uczestników i osób z otoczenia uczestników Projektu podczas w/w 

wyjazdu zostały zorganizowane również zajęcia rekreacyjne, które były prowadzone przez osoby 

posiadające odpowiednie wykształcenie pedagogiczne, z ukończonym kursem pierwszej pomocy 

włącznie.  

 

Uczestnicy Projektu od kwietnia do września 2013r. zostali objęci indywidualnym 

wsparciem psychologicznym. Konsultacje prowadzone przez doświadczonego psychologa odbywały 

się indywidualnie w różnym wymiarze godzin, w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników. 

Indywidualne wsparcie psychologiczne miało na celu wzmocnienie motywacji do udziału w 

działaniach Projektowych oraz poprawę bieżącego funkcjonowania i sformułowania wskazań do 

dalszych działań.  

Łącznie przeprowadzonych zostało 80 godzin indywidualnych spotkań w których wzięło 

udział 24 uczestników. 11 uczestników Projektu systematycznie korzystało z indywidualnego 

wsparcia psychologicznego, 14 uczestników zostało skierowanych do skorzystania ze specjalistycznej 

pomocy, z zaleceniem pracy w obszarach problemów emocjonalnych, zaburzeń psychicznych, 

współuzależnienia, doznawania przemocy oraz konfliktów systemu rodzinnego. 

 

W ramach Projektu organizowano liczne szkolenia i warsztaty dla uczestników Projektu, które 

odbywały się w siedzibie OPS.  

W terminie 13-14.04.2013r. miały miejsce warsztaty z komunikacji w łącznym wymiarze 14 

godzin lekcyjnych. Udział w nich wzięło 18 osób. 

Celem warsztatów było: 

 Przygotowanie uczestników do udziału w kolejnych warsztatach, 

 Zwiększenie poczucia odpowiedzialności za własną sytuację życiową i zwiększenie motywacji 

do zmiany swojej sytuacji życiowej, 

 Nabycie umiejętności skutecznego porozumiewania się z innymi ludźmi, 

 Nabycie umiejętności wykorzystania technik i narzędzi komunikacji w życiu rodzinnym oraz 

sferze kontaktów społecznych i zawodowych. 

Wyniki przeprowadzonych ankiet ewaluacyjnych świadczą, że udało się zrealizować powyższe 

zamierzenia. 

 

W terminach 27.04.2013r., 12.05.2013r., 25.05.2013r. odbyły się warsztaty umiejętności 

wychowawczych, w łącznym wymiarze 21 godzin lekcyjnych w których wzięła udział grupa 15 osób 

z czego 12 osób ukończyło warsztaty. 

Celem warsztatów było: 

 Zrozumienie potrzeb dziecka, 

 Poznanie specyfiki wieku rozwojowego dziecka, 

 Poznanie mechanizmów radzenia sobie dziecka w różnych rolach, 

 Nauka nawiązywania efektywnej współpracy z dzieckiem, 

 Modyfikowanie nieodpowiednich zachowań dziecka, 

 Budowanie poczucia wartości dziecka, 

 Nauka mądrego wspierania procesu usamodzielniania się dziecka, 

 Wzrost kompetencji wychowawczych rodziców, 

 Umiejętność korzystania ze specjalistycznej pomocy przez rodziców. 
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Wyniki ankiet przeprowadzone po skończonych warsztatach pokazały, że uczestnicy zwiększyli 

umiejętności wychowawcze, wzrosło zrozumienie potrzeb dziecka a także poprawiło się porozumienie 

z dzieckiem oraz wzrosła ich motywacja do budowania relacji z dzieckiem. 

 

Kolejnym punktem programu były warsztaty antystresowe, zorganizowane w terminie 08-

09.06.2013r. w łącznym wymiarze 14 godzin lekcyjnych. W zajęciach udział wzięło 9 osób, z czego 6 

ukończyło warsztaty w pełnym wymiarze czasu. Uczestnicy mogli poznać, jakie są źródła stresu oraz 

jego objawy, sposoby unikania stresu oraz metody radzenia sobie ze stresem. Nauczyli się również 

kilku przydatnych ćwiczeń relaksacyjnych. 

 

Zainteresowaniem wśród uczestników Projektu cieszyły się zorganizowane w czerwcu 2013r. 

warsztaty gospodarowania budżetem domowym. Osoby /9/, które wzięły w nich udział poznały 

podstawy finansów domowych i cele finansowania. Nauczyły się, jak stworzyć budżet domowy i 

dlaczego należy nim umiejętnie zarządzać. Zapoznały się z metodami planowania i kontroli wydatków 

oraz uzyskały informacje nt. instrumentów bankowych i umiejętnego korzystania z tej formy zasilania 

budżetu domowego. 

 

Jednym z ostatnich działań w 6 edycji Projektu był drugi wyjazd szkoleniowo – integracyjny, 

który odbył się w dniach 21-22.09.2013r. w Hotelu Warszawianka w Jachrance. Uczestniczyło w nim 

16 osób biorących udział w Projekcie, wraz z członkami rodzin. Łączna liczba uczestników wyjazdu: 

40 osób. W ramach wyjazdu zorganizowane zostały Warsztaty rozwojowe dla uczestników i dzieci 

uczestników. Ankieta ewaluacyjna, która została przeprowadzona po zakończonych warsztatach 

przeprowadzona wśród pełnoletnich uczestników warsztatów wskazuje, iż zostały one pozytywnie 

ocenione. Większość osób poznała nowe sposoby spędzania czasu z dziećmi. Uczestnicy ocienili, że 

warsztaty przyczyniły się do wzrostu umiejętności takich jak komunikacja, współpraca oraz poprawa 

relacji w rodzinie. Ankietowani zgodnie stwierdzili, że zajęcia te wpłynęły również na lepsze poznanie 

potrzeb dziecka. 

Podczas wyjazdu przeprowadzono zajęcia szkoleniowo-rekreacyjne dla osób dorosłych i dzieci, w 

tym warsztaty z wizażu oraz zajęcia rekreacyjne dla uczestników i dzieci uczestników projektu Celami 

min. edukacyjnym zajęć było rozwinięcie wyobraźni twórczej, doskonalenia zręczności i sprawności 

ruchowej, ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, kształtowanie logicznego myślenia, a także 

kształtowanie umiejętności pracy w grupie. Uczestniczki warsztatów wizażu nabyły umiejętności 

niezbędne w kształtowaniu własnego wizerunku. 

 

Na przełomie września i października 2013r. zostało przeprowadzone szkolenie 

podnoszące/aktualizujące kwalifikacje zawodowe w zakresie korzystania z technik 

informatycznych. W szkoleniu wzięło udział 12 osób. Celem kursu było podwyższenie lub 

aktualizacja posiadanych kwalifikacji zawodowych uczestników Projektu w zakresie technik 

komputerowych. Wszystkie osoby /10/, które ukończyły kurs otrzymały stosowny certyfikat na 

potwierdzenie uzyskanych umiejętności. Z testu przeprowadzonego wśród uczestników dotyczącego 

praktycznych umiejętności wykorzystania komputera wynika, że wszystkim poszerzyła się wiedza w 

tym zakresie. 

W trakcie całego Projektu organizowane były dla uczestników Projektu i osób z otoczenia 

uczestników animacje kulturalne i sportowe, dzięki czemu mogli nauczyć się wspólnie planować i 

spędzać czas oraz poznawać siebie nawzajem. 

 

VI Edycję Projektu „Aktywna Integracja Drogą Do Zatrudnienia” ukończyły 22 osoby, które 

otrzymały stosowne zaświadczenia. 

 

W listopadzie 2013r. rozpoczęła się ostatnia, VII edycja projektu systemowego „Aktywna 

Integracja Drogą Do Zatrudnienia”, która potrwa do czerwca 2014r. Bierze w niej udział 28 osób, z 

którymi podpisane zostały stosowne kontrakty socjalne. Niezmienne w stosunku do lat ubiegłych 

pozostają zarówno grupa docelowa uczestników, jak i cele Projektu.  
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Dotychczas uczestnicy Projektu mieli możliwość skorzystać z następujących form wsparcia i 

działań w ramach Projektu: 

 Praca socjalna, 

 Wsparcie asystenta rodziny /zatrudnionych jest 4 asystentów/, 

 Indywidualne diagnozy psychologa i doradcy zawodowego /raport zespołu ds. diagnozy/, 

 Indywidualne wsparcie psychologiczne, 

 Wyjazd diagnostyczno-szkoleniowo-integracyjny /Ośrodek GUS w Jachrance/. 

 

Pozostałe działania realizowane będą w roku 2014, zgodnie z harmonogramem Projektu oraz 

indywidualnymi oczekiwaniami i potrzebami uczestników Projektu. 

 

11.2 EUROKORDYNACJA I INNE DZIAŁANIA 
 

11.2.1 PROJEKT WIP 

 

W 2013r. Ośrodek kontynuował udział w realizacji projektu  PO KL 7.2.1 „Warszawskie 

Inspiracje do Pracy” dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zaplanowanego na lata 2012-

2014. 

Projekt jest realizowany przez Miasto Stołeczne Warszawa /Biuro Pomocy i Projektów 

Społecznych/ oraz Fundację MANZANA i jest współrealizowany przez 6 warszawskich OPS-ów, w 

tym OPS Dzielnicy Bemowo.  

 

W 2013r. uczestniczyły w Projekcie 22 osoby /17 K + 5 M/, w tym: 

 13 osób /I i II Edycja: 10 K + 3 M/  zrekrutowanych w 2012 r.  

 9 osób /7 K + 2 M/ z rekrutowanych w 2013 r. w ramach III Edycji. 

Ich sytuacja na dzień 31 grudnia 2013r. kształtowała się następująco: 

 7 osób /6 K + 1 M/ ukończyło udział w projekcie zgodnie z zaplanowana ścieżką podejmując 

zatrudnienie, w tym 6 osób osiągnęło trwałość efektu zatrudnieniowego.  

 2 osoby przerwały udział w projekcie – 1 rezygnacja uczestniczki z dalszego udziału /1 K/ i 1 

wykluczenie z projektu /1 M/. 

 13 osób /10 K + 3 M/ osób kontynuuje udział w Projekcie. 

 

Wszyscy uczestnicy zrealizowali: 

 zadanie pierwsze – wsparcie psychologiczne i doradztwo zawodowe /grupowe warsztaty 

psychologiczne z zakresu integracji i komunikacji, zająć antystresowych z elementami 

motywacji i zarządzania czasem, autoprezentacji i asertywności; grupowe warsztaty z 

doradztwa zawodowego; indywidualne poradnictwo psychologiczne i doradztwo zawodowe/.  

 zadanie drugie - kurs komputerowy /60 h obejmujący podstawowe umiejętności obsługi m.in. 

MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, poczty elektronicznej, stron internetowych/ 

Uczestnicy z I i II Edycji zakończyli zadanie 3 - indywidualnie dobrane szkolenia zawodowe, III 

Edycja jest w trakcie realizacji zadania. 

 

Przykładowe tematy odbytych kursów zawodowych:  

 zintegrowany kurs księgowości z zagadnieniami kadrowo płacowymi, książką przychodów i 

rozchodów, Symfonią i MS Excel, 

 szkolenie zawodowe na samodzielną księgową z naliczaniem wynagrodzeń i obsługą 

programu Płatnik, 

 kadry, płace, ZUS z Płatnikiem z obsługa programu Symfonia, 

 specjalista ds. marketingu i promocji, 

 Coach Wise Coaching Essentials w zakresie zgodnym z programem akredytowanym w 

International Coach Federation na poziomie ACTP, 

 Instruktor rekreacji ruchowej specjalność Pilates, 

 szkolenia zawodowe z zakresu podstaw mediacji zgodnie ze standardami szkolenia 

mediatorów określonymi w zał. do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
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18.05.2001r. oraz zgodne z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13.06.2003r. 

jak również  szkolenie z zakresu mediacji rodzinnych, 

 Prince 2 Foundation,  

 florystyka,  

 kurs przygotowujący do egzaminu CGAP,  

 pracownik biurowy. 

 

5 osób zakończyło - odbywane w ramach zadania czwartego - zajęcia reintegracji zawodowej /ZRZ - 

czteromiesięczne staże u pracodawców niezależnych od projektodawców/. ZRZ zostały odbyte w 

urzędach skarbowych i przedsiębiorstwie transportowym. Jedna osoba jest w trakcie ZRZ /w 

niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej/, odnośnie 3 osób zawarto umowy w/s realizacji ZRZ w 

2014 r. /w sektorze finansowym oraz organizacjach pozarządowych/. 

Zadanie piąte – Aktywne Poszukiwanie Pracy jest w trakcie realizacji. 

 

11.2.2 INNE DZIAŁANIA 

 

Ośrodek wspierał realizację innych projektów współfinansowanych ze środków europejskich 

realizowanych przez samorząd warszawski i inne podmioty, przykładowo: 

 wsparto /w szczególności na etapie rekrutacji/ realizację przez Biuro Pomocy i Projektów 

Społecznych Urzędu m.st. Warszawy Projektu PO KL 7.2.1 „Chcę być niezależna! Program 

aktywizacji zawodowej kobiet” 

 kierowano zainteresowanych klientów Ośrodka spełniających wymogi formalne do Projektu 

PO KL 7.2.1 „Mogę więcej – aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych” 

realizowanego przez WYG International Sp. z o.o. w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. 

 w grudniu 2013r. zgłoszono do Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. 

Warszawy akces do przygotowań /jako instytucja uczestnicząca / interesariusz/ do stworzenia 

wniosku aplikacyjnego do Projektu PO KL 7.4 /niepełnosprawni na rynku pracy/.  

 

Konsekwentne zaangażowanie się Ośrodka w Projekt PO KL 1.2 „Tworzenie i rozwijanie 

standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów 

Ludzkich w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi przyniosło wymierny skutek w postaci 

doposażenia Ośrodka w sprzęt informatyczny. 

 

Ośrodek włączył się do działań o charakterze badawczym i informacyjnym nt. środków 

europejskich: 

 poprzez udział w indywidualnych wywiadach pogłębionych - do prowadzonych na zlecenie 

Samorządu Województwa Mazowieckiego badań nt. „Stanu realizacji projektów systemowych 

w gminach i powiatach Mazowsza” oraz prowadzonych przez Instytut Rozwoju Służb 

Społecznych badań nt. „Oceny wpływu realizacji programów unijnych na sposób pracy i 

umiejętności służb społecznych w Polsce”, 

 poprzez udział w fokusach grupowych badań pt. „Kalkulator kosztów zaniechania – 

wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej – 

analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających” prowadzonych 

przez Szkołę Główna Handlową wraz z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, 

 upowszechniając informację o Ośrodku i jego ofercie w ramach Rejestru Jednostek Pomocy 

Społecznej stworzonego w ramach Projektu PO KL 1.2 „Koordynacja na rzecz aktywnej 

integracji" realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. 

 

Wobec braku odpowiedniego lokalu skutkującego przeniesieniem realizacji Projektu na obszar 

prawobrzeżnej Warszawy zakończono współpracę przy realizacji projektu PO KL 1.5. „Żłobek 

rodzinny – wspieramy powrót do pracy” z Chrześcijańską Spółdzielnią Socjalną „Nasz Domek” oraz 

Urzędem Pracy m.st. Warszawy. 
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Na bieżąco podejmowano również działania i prace w ramach struktur m.st. Warszawy, mające na 

celu bieżącą ocenę i zmiany istniejących uregulowań, kontynuowano współpracę z innymi 

instytucjami takimi jak Regionalny Ośrodek EFS.  

Na bieżąco przygotowywano opracowania w ramach Systemu Monitoringu Projektów 

Europejskich m.st. Warszawa opartego na sprawozdawczości elektronicznej.  

Pozyskiwano informacje i upowszechniano wśród pracowników OPS wiedzę o programach i 

projektach pomocowych– związanych z działalnością merytoryczną OPS, w tym zaplanowanych na 

lata 2014 -2020 /ze szczególnym uwzględnieniem Programów POWER i RPO WM/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

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

sprawozdań komórek organizacyjnych Ośrodka. 

 


