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1 Zadania Ośrodka 

 

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawy działającą na terenie 

Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w dzielnicy Bemowo w szczególności na podstawie: 

 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. 

poz.163, z późn. zm./; 

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

zm./; 

 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. 

poz.1515, z późn. zm./; 

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

środków publicznych /tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz.581 z późn. zm./; 

 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /tekst jednolity: 

Dz.U. z 2015r., poz.1390/; 

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

jednolity: Dz.U. z 2015r. poz.332, z późn. zm./; 

 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

/tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz.149, z późn. zm./; 

 

Zakres działania Ośrodka wyznacza Statut Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo 

m.st. Warszawy stanowiący Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXIX/918/2008 Rady Miasta 

Stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008r. w sprawie nadania statutów ośrodkom 

pomocy społecznej m.st. Warszawy /z późn. zm./. 

Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb 

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

życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności 

człowieka.  

Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia się 

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

nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy 

społecznej. 

Ośrodek organizuje pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, które zamieszkują na terenie dzielnicy, w celu przywrócenia im 

zdolności do wypełnienia tych funkcji. 

 

Zgodnie z zapisami art.7 ustawy o pomocy społecznej pomocy udziela się osobom i 

rodzinom w szczególności przy wystąpieniu, co najmniej jednego z powodów wymienionych 

w ustawy tj.: 

1. ubóstwa; 

2. sieroctwa; 

3. bezdomności; 

4. bezrobocia; 

5. niepełnosprawności; 

6. długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

7. przemocy w rodzinie; 

7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 

8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 
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10. /uchylony/ 

11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 

status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; 

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

13. alkoholizmu lub narkomanii; 

14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

15. 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 i wynoszą, dla osoby samotnie gospodarującej dochód nie przekraczający kwoty 

634zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwoty 514 zł.(wg stanu na dzień 31.12.2015r.) 

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 2015 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 2015r. należało w szczególności: praca socjalna, 

przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 

przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i zasiłków specjalnych celowych, udzielanie 

zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, 

świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, 

organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dożywianie dzieci, przyznawanie pomocy w naturze, 

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

bezdomnym, wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, 

opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, sprawianie pogrzebów, w tym 

osobom bezdomnym, prowadzenie ośrodków wsparcia oraz kierowanie do nich osób 

wymagających opieki, prowadzenie i rozwój środowiskowych domów samopomocy dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na 

potrzeby weryfikacji uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub do świadczenia 

pielęgnacyjnego, udzielanie mieszkańcom dzielnicy informacji o przysługujących 

uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej, organizowanie prac społecznie użytecznych, 

współpraca z urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych 

miejscach pracy; upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego  

i o szkoleniach, wskazywanie osób, którym mogłaby być powierzona opieka lub kuratela, na 

wezwanie sądu opiekuńczego, organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,  

w tym dla rodzin naturalnych i zastępczych, organizowanie wsparcia dla rodzin zastępczych, 
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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, realizowanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, 

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

specjalistycznego wsparcia, realizowanie zadań wynikających z rządowych programów z 

zakresu wspierania rodziny, diagnoza problemów społecznych oraz określanie potrzeb w 

zakresie pomocy społecznej, udział w tworzeniu gminnego systemu opieki nad dzieckiem  

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

Warszawy. 

 

Ponadto Ośrodek uczestniczył w opracowywaniu i realizacji lokalnych i miejskich 

programów z zakresu polityki społecznej i zapewniał obsługę organizacyjno-techniczną 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz udział swych 

przedstawicieli w pracach Zespołu.  

W realizacji zadań Ośrodek współdziałał z organami administracji rządowej, 

samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi, jednostkami 

organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz innymi podmiotami 

działającymi w obszarze polityki społecznej. 
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2 Organizacja Ośrodka 

 

Organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zgodnie z którym w 2015r. w celu 

realizacji zadań funkcjonowały wymienione poniżej komórki organizacyjne: 

1. Dział Pomocy Środowiskowej; 

1a. Zespół ds. przeciwdziałania przemocy 

2. Dział Pomocy Środowiskowej i Usług;  

3. Dział Świadczeń; 

4. Dział Pomocy Specjalistycznej; 

4a. Zespół ds. rodziny i asysty rodzinnej; 

5. Dział Finansowo – Księgowy; 

6. Dział Administracyjny; 

6a. Zespół ds. informatyki i komunikacji; 

7. Samodzielne stanowisko Radcy Prawnego; 

8. Samodzielne stanowisko Eurokoordynatora; 

9. Ośrodki wsparcia: 

9a. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych, 

9b. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. 

 KADRA OŚRODKA 
 

W Ośrodku Pomocy Społecznej według stanu na dzień 31.12.2015r. zatrudnionych było 90 

osób na 85,5 etatach. 

 

Wyszczególnienie Liczba osób Liczba etatów 

Dyrektor 1 1 

Zastępca dyrektora 1 1 

Główny księgowy 1 1 

Kierownik działu 5 5 

Radca prawny 1 1 

Pracownicy socjalni Starszy specjalista pracy socjalnej 6 6 

Specjalista pracy socjalnej 9 8,75 

Starszy pracownik socjalny 6 5,90 

Pracownik socjalny 9 9 

Asystent rodziny 2 2 

Konsultant 1 0,75 

Inne stanowiska urzędnicze 17 16 

Inne stanowiska pomocnicze 4 4 

Ośrodki Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi 

5 3,5 

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 22 20,60 

OGÓŁEM 90 85,500 

/Źródło: Opracowanie własne OPS/ 

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

długoterminowe: 

 w zakresie prowadzenia konsultacji psychiatrycznych, 

 w zakresie prowadzenia konsultacji ortopedycznych,  

 w zakresie bhp. i p.poż., 

 w zakresie usług poradnictwa prawnego. 

 Struktura wykształcenia 

 

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

 

Wykształcenie Liczba osób 

Doktorat 1 

Podyplomowe 19 

Wyższe /magisterskie/ 44 

Wyższe /licencjat/ 16 

Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny 4 

Pomaturalne 12 

Średnie 12 

Zasadnicze zawodowe 5 

Podstawowe 1 

/Źródło: Opracowanie własne OPS/ 

Tabela 2  Struktura wykształcenia pracowników 

 

 Doskonalenie zawodowe 

 

W 2015r. podobnie jak w latach ubiegłych pracownicy Ośrodka systematycznie uzupełniali 

swoją wiedzę i umiejętności korzystając z oferowanych szkoleń doskonalących warsztat pracy. 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i dokształcanie się w formach szkolnych realizowało  

6 osób na studiach podyplomowych. Pracownicy skorzystali ogółem ze 165, zarówno 

odpłatnych jak i bezpłatnych, różnorodnych tematycznie form doskonalenia zawodowego tj.: 

szkolenia, wykłady, warsztaty, konferencje, seminaria, treningi itp., które dotyczyły: 

 zagadnień z zakresu pomocy społecznej związanych m.in. z przemocą w rodzinie, 

uzależnieniami, specjalistyczną pomocą dla rodzin, pracą z osobami starymi, pracą z 

osobami chorymi psychicznie, osobami niepełnosprawnymi, dziećmi autystycznymi, 

osobami bezdomnymi i bezrobotnymi itp. ; 

 zmian przepisów prawa m.in. z zakresu zamówień publicznych, prawa pracy, 

postępowania administracyjnego, finansów publicznych, pomocy społecznej itp.; 

 realizacji projektów unijnych w zakresie zarządzania projektami, wydatków 

kwalifikowanych, zamówień publicznych itp.  

 Staże, praktyki i inne 

 

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

zorganizował w roku 2015r. praktyki dla 9 studentów.  

 w Dziale Pomocy Specjalistycznej praktyki zawodowe odbyło indywidualne  

5 studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,  

 w Dziale Pomocy Środowiskowej praktyki zawodowe odbył indywidualnie 1 student z 

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie, 
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 w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

praktyki zawodowe odbyło 2 studentów z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej w Warszawie, 

 w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych praktyki zawodowe 

odbyło indywidualnie 6 studentów z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej w Warszawie. 

Ponadto w 2015r. w działalność Ośrodka zaangażowane było 12 osób skierowanych przez 

Kuratora zawodowego w celu wykonania kary ograniczenia wolności polegającej na 

nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne. Czas trwania prac był uzależniony od 

orzeczonej przez Sąd kary i trwał w przedziale od 6 miesięcy do 1 roku w stosunku 20/30 

godzin miesięcznie. 

 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  
 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2015r. nie 

prowadził postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. 

zm.). 

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

( tj. Dz.U. z 2015r. poz.2164 z późn. zm.), bez stosowania przepisów ustawy przeprowadzono 

w roku 2015 m.in. następujące postępowania ( kolejność wg wartości zamówienia ), których 

szacunkowa wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro: 

 

LP. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA TRYB ZAMÓWIENIA 
OKRES 

REALIZACJI 

WARTOŚĆ 

UMOWY 

/BEZ VAT/ 

1 Przygotowywanie i wydawanie 

zestawów obiadowych  klientom 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 

roku 2016 

zaproszenie do składania ofert I-XII 2016 116 424,00 zł 

2 Dostawa artykułów biurowych w roku 

2015 

zaproszenie do składania ofert I-XII 2015 45 854,92 zł 

3 Świadczenie poradnictwa 

specjalistycznego – poradnictwo 

prawne 2016 

wolna ręka I-XII 2016 39 600,05 zł 

4 Usługi konsultacji w zakresie zdrowia 

psychicznego na rok 2016 

wolna ręka I-XII 2016 36 000,00 zł 

5. Dostawa materiałów eksploatacyjnych 

do urządzeń drukujących w roku 2015 

zaproszenie do składania ofert I-XII 2015 25 120,80 zł 

6 Usługi pogrzebowe na rok 2015 zaproszenie do składania ofert I-XII 2015 24 030,00 zł 

7 Usługi pogrzebowe na rok 2016 zaproszenie do składania ofert I-XII 2016 24 030,00 zł 

/Źródło: Opracowanie własne OPS/ 

Tabela 3  Zamówienia publiczne do 30 tyś. Euro 
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 INFORMACJA PUBLICZNA 
 

Na bieżąco aktualizowane były informacje publiczne udostępnione w Biuletynie 

Informacji Publicznej, prowadzony w ramach BIP m.st. Warszawy. Ponadto, w celu możliwie 

szerokiego upublicznienia danych (w tym liczbowych) o działalności Ośrodka na stronie 

internetowej Ośrodka opublikowane są roczne sprawozdania merytoryczne z działalności 

(począwszy od sprawozdania za rok 2009) oraz różne informacje dotyczące działań Ośrodka. 

 

Wpłynęło 12 wniosków o udzielenie udostępnienie informacji publicznej. Część wniosków 

miała charakter złożony i zawierała kilka pytań.  

Tematem pytań były: 

 stawki za usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze pielęgnacyjne i usługi opiekuńcze 

specjalistyczne realizowane w latach 2004 – 2016;  

 wydatki na żywienie dzieci uczęszczające do szkół i placówek oświatowych;  

 posiadane przez kierownictwo i pracowników Ośrodka upoważnienia i pełnomocnictwa 

wydane przez Prezydenta m.st. Warszawy;  

 weryfikacja zgodności ze stanem faktycznym oświadczeń składanych na potrzeby 

rekrutacji do publicznych przedszkoli lub innej formy wychowania przedszkolnego;  

 różne aspekty systemu wsparcia seniorów;  

 sposób przyjmowania i załatwiania spraw oraz ich aktualny stanu;  

 rejestry, ewidencje i archiwa;  

 wydawane decyzje administracyjne;  

 kontrole zewnętrzne. 

 

Na wszystkie ww. wnioski udzielono odpowiedzi w terminie i w formach wskazanych 

przez wnioskodawców, w zakresie w jakim pytania dotyczyły informacji publicznej 

podlegającej udostępnieniu.  

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

W związku nowelizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

wprowadzoną ustawą z dnia 7 listopada 2014r. o ułatwieniu wykonywania działalności 

gospodarczej (tzw. ustawą regulacyjną) dostosowano obowiązujący w Ośrodku system 

bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych (BiODO) do zasad wprowadzonych nowelizacją 

ustawy oraz aktami wykonawczymi wydanymi przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. 

Zgodnie z nowo opracowaną polityką bezpieczeństwa ochrony danych osobowych: 

 powołano i zarejestrowano w GIODO administratora bezpieczeństwa informacji; 

 sporządzono i udostępniono jawny rejestr zbiorów danych osobowych; 

 wdrożono nowy system upoważnień do przetwarzania danych osobowych; 

 opracowano/zaktualizowano dokumenty powiązane z polityką bezpieczeństwa; 

 podniesiono poziom wiedzy pracowników i współpracowników Ośrodka z zakresu 

BiODO poprzez spotkania informacyjno – szkoleniowe dla pracowników oraz  

e-szkolenie dla wolontariuszy; 

 wdrożono system planowych sprawdzeń BiODO. 
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3 Plan i wykonanie budżetu 

 

W roku 2015 Ośrodek dysponował budżetem w wysokości:  9 801 755,00 PLN 

W tym: 

 na realizację zadań własnych     9 467 755,00 

- środki dzielnicy       7 859 905,00 

- środki MUW na dofinansowanie zadań własnych   1 607 850,00 

 na realizację zadań zleconych        334 000,00 

 

 

W ramach planu finansowego wykonano wydatki na kwotę:  9 560 609,21 PLN 

W tym 

 na realizację zadań własnych     9 424 177,19 

- środki dzielnicy       7 820 502,86 

- środki MUW na dofinansowanie zadań własnych   1 603 674,33 

 na realizację zadań zleconych        333 715,71 

 

Wykonanie planu finansowego w roku 2015 stanowi 99,55% budżetu. 

 

Dział Rozdz. Zakres rzeczowy Plan 
Wydatki 

ogółem 

W tym: 

Zadania 

własne 

Zadania 

zlecone 

851 85154 Ochrona zdrowia 15 000 15 000,00 15 000,00 0 

851 85195 Pozostała działalność 3 400 3 400,00 0 3 400,00 

852 85203 Ośrodki wsparcia 1 785 283 1 771 059,43 1 485 632,72 285 426,71 

852 85205 Zadania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 

4 500 4 493,36 4 493,36 0 

852 85206 Wspieranie rodziny-asysta  133 085 132 764,37 132 764,37 0 

852 85213 Składki na ubezpieczenia 

zdrowotne za osoby 

pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy 

społecznej 

69 800 69 800,00 69 800,00 0 

852 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 

składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe 

1  296 079 1 294 188,47 1 294 188,47 0 

852 85216 Zasiłki stałe 832 000 830 062,10 830 062,10 0 

852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 999 084 4 973 776,83 4 973 776,83 0 

852 85228 Usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 

479 600 479 485,90 434 596,90 44 889,00 

852 85295 Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania 

168 560 168 523,43 168 523,43 0 

853 85395 Pozostała działalność 15 364 15 339,01 15 339,01 0 

Ogółem 9 801 755 9 757 892,90 9 424 177,19 333 715,71 

/Źródło: Opracowanie własne OPS/ 

Tabela 4  Wykonanie planu finansowego wg działów budżetu 
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Wykres 1  Wykonanie Planu finansowego 
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przemocy
0,03%Wspieranie rodziny-

asysta

1,64%

Składki na ubezpieczenia 

zdrowotne za osoby 

pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy 

społecznej

0,69%

Zasiłki i pomoc w 

naturze składki na 

ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe

12,91%

Zasiłki stałe

8,42%

Ośrodki pomocy 

społecznej

49,83%

Usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi 

opiekuńcze
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4 Świadczenia pomocy społecznej 

 

W 2015r. pomocą Ośrodka w formie świadczeń w tym pracy socjalnej, objęte zostały 

osoby/rodziny pozostające w 1178 gospodarstwach domowych o łącznej liczbie 2404 osób tj. 

ok. 2,08% mieszkańców dzielnicy. Przy czym 1006 klientów objęto wszystkimi formami 

pomocy, przyznając decyzją administracyjną stosowne świadczenia a wyłącznie pracą socjalną 

objęto 356 klientów. 

 

Wyszczególnienie 

Liczba osób, 

którym przyznano 

świadczenie 

Liczba 

Rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Świadczenie przyznane w ramach zadań zleconych i zadań 

własnych 

1006 822 1587 

w tym:                    świadczenia pieniężne 662 653 1300 

świadczenia niepieniężne 454 375 768 

Świadczenie przyznane w ramach zadań zleconych 21 21 47 

Świadczenie przyznane w ramach zadań własnych 996 812 1551 

Pomoc udzielona w postaci pracy socjalnej x 1178 2404 

w tym:                     wyłącznie w postaci pracy socjalnej x 356 817 

/Źródło: wg Sprawozdania MPiPS-03/ 

Tabela 5 Liczba osób/rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

W 2015r. w sprawach dotyczących świadczeń z pomocy społecznej wydano 7652 

decyzje administracyjne (w tym 7 postanowień i 100 decyzji umarzających postępowanie 

administracyjne) i 50 decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. W ogólnej liczbie środowisk objętych pomocą 1006 

świadczeniobiorców uzyskało pomoc finansową, usługową i rzeczową.  

Liczba nowych klientów w roku 2015 wyniosła 412 czyli około 35% z ogólnej liczby 

osób korzystających z pomocy.  

Zgodnie z postanowieniem art. 99 ustawy o pomocy społecznej w 2015r. dokonano  

5 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 2015r. sporządzono 35 wniosków o refundację świadczeń za 10 

osób, jak również zrealizowano 3 wnioski przekazane przez inne Ośrodki Pomocy Społecznej 

o refundację świadczeń przyznanych dla 3 osób. 

W roku sprawozdawczym 6 klientów Ośrodka złożyło 17 odwołań do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego od decyzji z zakresu pomocy społecznej, co stanowiło 0,23% 

wszystkich rozstrzygnięć wydanych przez Ośrodek.  
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Rodzaj rozstrzygnięcia Liczba rozstrzygnięć 

Decyzje rozpatrzone we własnym zakresie /art.132 kpa/ 3 

Decyzje Ośrodka utrzymane w mocy 9 

Decyzje w części lub całości uchylone i przekazane do ponownego 

rozpatrzenia 

1 

Decyzje pozostające w rozpatrywaniu przez organ II instancji 4 

/Źródło: Opracowanie własne OPS/ 

Tabela 6 Odwołania od decyzji administracyjnych 

 

 CHARAKTERYSTYKA ŚWIADCZENIOBIORCÓW 
 

Poniżej przedstawiono charakterystykę świadczeniobiorców świadczeń pomocy społecznej  

w 2015r.  

 

 

  
 

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. 

  

do 18 lat; 19%

19 - 30 lat; 5%

31 - 50 lat; 29%

51 - 70 lat; 32%

powyżej 71 lat; 15%
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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 stanowi najmniejszą grupę wszystkich gospodarstw domowych objętych pomocą. 

 

Wyszczególnienie Liczba rodzin ogółem Liczba osób w rodzinach 

Rodziny ogółem 1178 2404 

o liczbie osób 1 576 576 

2 241 482 

3 184 552 

4 115 460 

5 46 230 

6 i więcej 16 104 

Rodziny z dziećmi ogółem 354 1214 

o liczbie dzieci 1 190 525 

2 118 448 

3 35 171 

4 9 52 

5 1 8 

6 0 0 

7 i więcej 1 10 

Rodziny niepełne ogółem 158 412 

o liczbie dzieci 1 90 182 

2 50 153 

3 13 52 

4 i więcej 5 25 

Rodziny emerytów i rencistów ogółem 282 427 

 

o liczbie osób 

1 188 188 

2 59 118 

3 23 69 

4 i więcej 12 52 

/Źródło: wg Sprawozdania MPiPS-03/ 

Tabela 7  Typy rodzin objętych pomocą społeczną 
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W większości spośród 1 366 rodzin objętych w roku 2015 świadczeniami pomocy społecznej 

w formie zasiłków, pomocy rzeczowej i usługowej oraz pracy socjalnej mieliśmy do czynienia, 

podobnie jak w latach ubiegłych, z wystąpieniem jednocześnie wielu, złożonych problemów. 

Dla potrzeb statystycznych spośród wielu problemów naszych klientów wybierany jest 

jeden, główny wiodący problem, najważniejszy do rozwiązania. Dlatego na 1178 rodzin, które 

skorzystały z pomocy społecznej przyznawanej w różnych formach, przypadają 1753 

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.  

 

 
/Źródło: wg Sprawozdania MPiPS-03/ 

Wykres 4  Powody przyznawania pomocy społecznej 

 

Wśród najistotniejszych powodów korzystania z pomocy społecznej w 2015r. dominującymi 

powodami były: 

 Niepełnosprawność -       24% 

 Długotrwała lub ciężka choroba-      23% 

 Ubóstwo-         18% 

 Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  

i prowadzeniu gospodarstwa domowego     11% 

 Bezrobocie -        10% 

 Bezdomność          2% 

 Ochrona macierzyństwa         4% 

 Przemoc w rodzinie         1% 

 Alkoholizm          4% 

 Narkomania          1% 

 Trudności po zwolnieniu z ZK        1% 
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Największą ilość osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej stanowiły osoby 

z dysfunkcją niepełnosprawności. Przyśpieszony wzrost liczby osób niepełnosprawnych nadaje 

coraz większą rangę temu zjawisku wśród innych problemów społecznych. Dynamika wzrostu 

niepełnosprawności związana jest nie tylko z tradycyjnymi jej przyczynami, lecz także  

z nowymi zjawiskami, które mają podłoże w zmianach społeczno–gospodarczych. 

Niepełnosprawność, w swojej istocie, jest zjawiskiem o komponentach medycznych  

i społecznych. Powodowana jest chorobami i dysfunkcjami fizycznymi bądź psychicznymi, 

wywiera znaczące konsekwencje funkcjonalne i społeczne. Mówiąc o osobach 

niepełnosprawnych, mamy na myśli osoby posiadające stopień niepełnosprawności orzeczony 

przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, komisję/lekarza orzecznika ZUS lub 

KRUS. 

Niepełnosprawność to jeden z czynników prowadzących do pogorszenia się kondycji 

finansowej każdej rodziny bez względu na jej przynależność społeczno–zawodową i miejsce 

zamieszkania. Sytuacja taka, to z jednej strony efekt wydatków na leczenie, rehabilitację  

i różnego typu świadczenia będące udziałem rodzin, w których żyją osoby z ograniczoną przez 

chorobę sprawnością. Z drugiej strony przyczyną jest ograniczenie aktywności zawodowej – 

utrata pracy i renta inwalidzka osoby niepełnosprawnej oraz ograniczenie aktywności 

zawodowej i możliwości zarobkowania przez innych członków rodziny zobowiązanych do 

świadczeń opiekuńczych. 

 RODZAJE UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ 
 

Poniższe dane prezentują strukturę świadczeń udzielonych w 2015r. mieszkańcom dzielnicy 

Bemowo, korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej. 

 

 

/Źródło: wg Sprawozdania MPiPS-03/ 

Wykres 5  Rodzaje i ilości udzielonych świadczeń pomocy społecznej 
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W 2015r. przyznano pomoc w formie zasiłków celowych 597 osobom, w formie zakupu 

posiłków 257 osobom, w formie zasiłków stałych 187 osobom, w formie usług opiekuńczych 

182 osobom, w formie składki na ubezpieczenie zdrowotne 179 osobom, w formie talonów 

towarowych 127 osobom, w formie zasiłków okresowych 55 osobom, w formie usług dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi 21 osobom, natomiast 9 osobom w formie sprawienia pogrzebu. 

 

 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 634 zł, dla osoby w 

rodzinie 514 zł. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 604 zł i nie ma charakteru 

uznaniowego ale jest ściśle uzależniona od posiadanego dochodu. 

Przyznano zasiłki stałe 187 osobom, łącznie wypłacono 1 837 świadczeń na kwotę 845 585 zł. 

 

Rodzaj świadczenia 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Średnia 

kwota 

zasiłku 

Zasiłki stałe-ogółem 187 1837 845585 184 208 460,31 

w tym dla os.samotnie gosp. 166 1657 803085 166 166 484,66 

w tym dla os.w rodzinie 21 180 42500 18 42 236,11 

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne 

179 1677 69880 - - - 

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

Tabela 8 Zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie zdrowotne przyznane w 2015r. 

 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 179 osób, łącznie przyznano 1 677 świadczeń na kwotę 69 880 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 55 osobom, wypłacono 182 świadczenia na kwotę 88 426 zł, 

przeciętny zasiłek okresowy wyniósł 486 zł.  
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Rodzaj 

świadczenia 

Liczba osób, 

którym przyznano 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 
Kwota świadczeń 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Średnia 

kwota 

zasiłku 

Zasiłki okresowe 55 182 88426 55 126 486 

w tym: środki własne 26900 x x x 

dotacja 61526 x x x 

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

Tabela 9  Zasiłki okresowe przyznane w 2015r. 

 Zasiłki celowe 

 

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

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

leków, zakup odzieży i obuwia, opłatę czynszu, opłatę kosztów energii i gazu, zakup 

niezbędnych artykułów użytku domowego, dofinansowanie wypoczynku.  

Przyznano zasiłki celowe 597 osobom, łącznie wypłacono 5224 świadczeń na kwotę 1 113 724 

zł, w tym pomocy w formie zasiłku celowego specjalnego udzielono 103 osobom w ilości 390 

świadczeń na kwotę 85 689 zł.  

 

Rodzaj świadczenia 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Średnia 

kwota 

Zasiłku 

Zasiłki celowe 597 5224 1113724 591 1225 213 

w tym: 

zasiłki celowe specjalne 

103 390 85689 102 214 220 

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

Tabela 10  Zasiłki celowe przyznane w 2015r. 

 

Wykres 6 Liczba osób oraz przeznaczenie zasiłków celowych. 
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Z analizy powyższego wykresu wynika, że największa ilość osób otrzymała pomoc z 

przeznaczeniem na zakup żywności (386 osób) oraz zakup odzieży (269 osób) i środków 

czystości (269). 

 

Cel przyznania pomocy 
Liczba osób, którym 

udzielono pomocy 
Kwota świadczeń 

Średnia kwota 

zasiłku na osobę 

leki i leczenie 253 142435 563 

zakup środków czystości 269 19430 72 

zakup środków higieny 172 25635 149 

zakup żywności 404 420060 1040 

opłata czynszu 85 90960 1070 

opłata energii 146 78207 536 

opłata za gaz 33 16680 505 

zakup  przedmiotów użytku domowego 78 44785 574 

remont mieszkania 14 5885 420 

zakup opału 16 16134 1008 

zakup odzieży 269 64734 241 

zakup obuwia 255 52260 205 

zakup bielizny osobistej 95 6270 66 

zakup bielizny pościelowej 98 14017 143 

zakup okularów korekcyjnych 13 3850 296 

opłata turnusu  rehabilitacyjnego. 25 24374 975 

opłata kolonii i opłata zimowiska 36 32043 890 

zakup wyposażenia szkolnego 64 22595 353 

zakup biletów ZTM 26 5565 214 

dot. zdarzenia losowego 0 0 0 

zakup sprzętu ortoped. i rehabilit. 7 5069 724 

inne cele 63 22736 246 

/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 420 060 zł., drugą co do wielkości 

grupą wydatków celowych była pomoc na zakup leków i leczenie na kwotę 142 435 zł. 

 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 

2015r. przyznano posiłki 257 osobom o wartości 212 925 zł. w następującym podziale: 

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

Pomoc przyznano dla 188 dzieci, łączna ilość przyznanych świadczeń wyniosła 23 541 

na kwotę 128 273zł, 

 dwudaniowego obiadu dla dorosłych, starszych, niepełnosprawnych, bezrobotnych. 

Łącznie przyznano pomoc dla 69 osób w formie 11 287 świadczeń na kwotę 84 652 zł. 
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W 2015r. średni koszt jednego posiłku dla osób dorosłych wynosił 7,50 zł, natomiast dla dzieci 

5,45 zł. Średni koszt jednego posiłku ogółem wynosił 6,11 zł. 

Posiłki dla dorosłych były realizowane przez wykonawcę wyłonionego w drodze zamówienia 

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

 16 szkołach podstawowych, 

 17 gimnazjach, 

 9 szkołach ponadgimnazjalnych, 

 

W 2015r. 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 243 360 zł, 

Programem zostało objętych 425 osób. Na realizacje zadania Ośrodek otrzymał dotacje w 

wysokości 144 000 zł, środki własne stanowiły kwotę 99 360 zł. 

 Talony 

 

Talony uprawniające do zakupu artykułów spożywczych i higienicznych przyznano 127 

osobom, łączna ilość przyznanych świadczeń wyniosła 72 000 zł. Talony wydawane przez 

Ośrodek upoważniają do zakupu artykułów spożywczych oraz podstawowych artykułów 

czystościowych i higienicznych w sklepie Tesco /wykonawca wyłoniony w drodze zamówienia 

publicznego/. 

 Sprawienie pogrzebu 

 

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

które nie posiadają rodziny, która mogłaby dokonać pochówku zmarłego. 

W 2015r. dokonano pochówku 9 osób przeznaczając na ten cel 33 318 zł, średni koszt jednego 

pogrzebu wyniósł 3 702 zł. 

W roku 2015 usługę pogrzebową na rzecz Ośrodka w zakresie pochówku zmarłych świadczyło 

Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Warszawie wraz z Zarządem 

Cmentarzy Komunalnych w Warszawie w zakresie udostępniania miejsca grzebalnego na 

cmentarzu.  

 Świadczenia opieki zdrowotnej 

 

Ośrodek w 2015r. prowadził postępowania w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie art. 2, art. 7 art. 54 

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

publicznych. 

Postępowanie to cechuje szczególnie duży stopień trudności, często wymagający 

podjęcia działań w krótkim terminie ponieważ kierowane do Ośrodka wnioski zawierają 

niepełne informacje. Znaczna część prowadzonych postępowań dotyczyła osób bezdomnych a 

wśród tej grupy osób Ośrodek napotyka na duże trudności z przeprowadzeniem rodzinnego 

wywiadu środowiskowego, będącego podstawą podjęcia decyzji o potwierdzeniu lub odmowie 

potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 

W 2015r. prowadzono 50 postępowań w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wydano: 

 33 decyzji przyznających potwierdzenie prawa do świadczeń,  

   4 decyzje odmawiające, 
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 11 decyzji o umorzeniu postępowania, 

   2 decyzje uchylające. 

 Praca socjalna 

 

Praca socjalna jest obowiązkowym, niepieniężnym świadczeniem z pomocy społecznej, 

publicznoprawną usługą realizowaną przez wykwalifikowanych, wyspecjalizowanych w tym 

zakresie pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej i stanowi 

podstawowy instrument działania pracownika socjalnego. 

Celem pracy socjalnej jest umożliwienie, wspieranie lub wywoływanie zmiany sposobu 

funkcjonowania osoby i rodziny oraz jej otoczenia, a także wzmocnienie potencjału osób  

i rodzin do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych i jest prowadzona: 

1. z osobami i rodzinami w celu odzyskania, rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności 

i samodzielności życiowej 

2. 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. 

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny. Praca 

socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. 

W roku 2015 praca socjalna realizowana przez pracownika socjalnego z klientem obejmowała 

działania w zakresie: 

 Praca socjalna na rzecz uzyskania środków materialnych  

 

Praca socjalna na rzecz uzyskania niezbędnych środków materialnych była realizowana 

m.in. poprzez pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków i dodatków do 

zasiłków rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, pomoc w uzyskaniu dodatku 

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

skorzystania z innego rodzaju ulg i uprawnień. To także pomoc w racjonalnym gospodarowaniu 

budżetem – wspólne planowanie wydatków z pracownikiem socjalnym poprzez ustalanie 

hierarchii potrzeb. 

 Praca socjalna na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych 

 

Pracownicy socjalni pomagali w uregulowaniu sytuacji mieszkaniowej klientów 

/złożenie wniosku o przydział mieszkania, udzielanie porad prawnych w zakresie praw do 

mieszkania/. To także pomoc w dostosowaniu mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, 

pomoc w uzyskaniu usług w zakresie wymiany bądź napraw w mieszkaniu oraz sprzętów.  

W sytuacji koniecznej potrzeby - organizacja usług porządkowych mieszkania, jego 

dezynfekcja i deratyzacja. W 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 i prowadzenia 

gospodarstwa domowego 

 

Praca socjalna z rodzinami przejawiającymi bezradność w sprawach  opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego– ukierunkowana na rzecz poprawy 

funkcjonowania rodziny, komunikacji w rodzinie, zabezpieczenia potrzeb rozwojowych 

dziecka, przeciwdziałanie przemocy, prowadzenia gospodarstwa domowego, funkcjonowania 

rodziny w środowisku lokalnym. Pracownicy socjalni i specjaliści prowadzili działania 



Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy za 2015 rok 

 
22 

 

wspierające, edukację, poradnictwo w obszarze opieki i wychowania dzieci, w tym pomoc w 

rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi. Prowadzili działania w obszarze 

pomocy w rozwiązywaniu i łagodzeniu konfliktów rodzinnych, wsparcia dla osób doznających 

przemocy, udzielanie informacji o poradnictwie specjalistycznym i motywowanie do 

skorzystania z grup pomocowych. W przypadku sytuacji kryzysowej w rodzinie świadczona 

była pomoc w zakresie uzyskania miejsca w placówce interwencji kryzysowej lub domu 

samotnej matki. 

 Praca socjalna z osobami pozostającymi bez pracy 

 

Praca socjalna z osobami pozostającymi bez pracy była nastawiona na pomoc w podjęciu 

zatrudnienia przez osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka, a tym samym na zabezpieczeniu 

ich potrzeb egzystencjalnych i rozwojowych oraz pewną stabilizację życiową. Podejmowano 

działania zmierzające do wzmocnienia oraz stworzenia warunków sprzyjających odzyskaniu 

zdolności do funkcjonowania osób bezrobotnych na rynku pracy poprzez pełnienie 

odpowiednich ról społecznych i zawodowych. 

W ramach pracy socjalnej na rzecz osób pozostających bez pracy pracownicy prowadzili 

działania edukacyjne, wspierające i motywujące skoncentrowane na dążeniu do zmiany postaw 

klientów wobec własnego bezrobocia, zdobycia zdolności adaptacyjnych  w środowisku pracy 

i sąsiedzkim, wzrostu własnych umiejętności zawodowych i interpersonalnych, rozwoju 

aspiracji i konkretyzacji planów życiowych, poprawy funkcjonowania psychospołecznego w 

tym wzrostu samooceny, samodzielności w rozwiązywaniu własnych problemów, wzrostu 

odpowiedzialności za własne życie. Pomagali w dotarciu do instytucji i organizacji 

realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu. 

Świadczenie pracy socjalnej wymaga od pracowników socjalnych specjalistycznej wiedzy 

z wielu dziedzin: socjologii, psychologii, pedagogiki a także sięgania do źródeł wiedzy 

prawniczej i lekarskiej 

Należy podkreślić, ze praca socjalna jest źródłem satysfakcji zawodowej realizujących 

ją pracowników socjalnych, ale z drugiej strony, z uwagi na jej trud, to że jest najbardziej 

niewymiernym elementem podejmowanych działań wobec osób i rodzin korzystających ze 

wsparcia Ośrodka, trudności w natychmiastowym oszacowaniu efektów prowadzonych działań  

wynikającej z długofalowości działań, złożoności problemów i dysfunkcji osoby/rodziny, oraz 

zdarzających się powrotów do dysfunkcji, bywa przyczyną wypalenia zawodowego 

pracowników socjalnych. 

 Praca socjalna z osobami otrzymującymi zasiłek stały  

 

W 2015r. Ośrodek wypłacał zasiłki stałe 181 osobom, co pozwala uznać te grupę 

beneficjentów za względnie stałą. 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. 

Niestety doświadczenia zawodowe pracowników socjalnych w tym zakresie pozwalają 

stwierdzić, że grupa osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym nie 

wykazuje praktycznie żadnej aktywności w tym obszarze. Pomimo prób mobilizowania 

klientów korzystających z zasiłku stałego do zwiększenia aktywności w obszarze poszukiwania 

pracy zawodowej zgodnej z predyspozycjami zdrowotnymi, skuteczność tych działań jest 

znikoma. 

Z jednej strony celem większości podopiecznych w tej grupie jest posiadanie stałego „ 

źródła utrzymania”, które nie powoduje konieczności dokonywania życiowych zmian. Z 
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drugiej strony brak jest odpowiedniego zaplecza w postaci instrumentów ekonomii społecznej 

przyjaznego tej grupie osób w środowisku lokalnym tj. Centrum Integracji Społecznej, które 

mogłyby wskazywać kierunki rozwijania własnej aktywności klientom na rzecz kształtowania 

postaw życiowych opartych na potrzebie samodzielnego zaspokajania potrzeb. Istnieje 

konieczność wykorzystywania instrumentów ekonomii społecznej, na rzecz zwiększenia szans 

osób wykluczonych społecznie na podjęcie pracy zawodowej oraz ponowne włączenie w życie 

społeczne. Wnioski pracownika socjalnego z przeprowadzonego eksperymentu socjalnego – 

„Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych” zrealizowanego do marca 2014r. posłużyły 

jako baza do usystematyzowania działań w ramach pracy socjalnej oraz podjęcia decyzji pod 

koniec 2015r. o przygotowaniu przez pracowników Działu Pomocy Środowiskowej i Usług w 

pierwszym kwartale 2016r. diagnozy możliwości zmiany postaw społecznych Klientów 

korzystających z zasiłku stałego w kierunku usamodzielnienia poprzez wzrost kompetencji oraz 

podejmowanie legalnego zatrudnienia, co pozwoli im w dłuższej perspektywie uzyskać prawo 

do świadczeń rentowych lub emerytalnych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Należy jednak podkreślić, że przeszkodą w poszukiwaniu i znalezieniu pracy tej grupy 

świadczeniobiorców jest ich zły stan zdrowia, który utrudnia też codzienne funkcjonowanie. 

Znaczącym ograniczeniem dla tej grupy beneficjentów okazuje się długotrwałe pozostawanie 

poza rynkiem pracy zwłaszcza ze względu na uzależnienie od alkoholu i narkotyków. Wydaje 

się również, że gotowość do zatrudniania osób niepełnosprawnych z kręgu pomocy społecznej 

jest niska, bowiem obawiają się niskich kompetencji takich pracowników. Ostatecznie można 

stwierdzić, że gwarantowane przez system pomocy społecznej świadczenia w formie zasiłków 

stałych są główną barierą w drodze do aktywności zawodowej osób posiadających stopień 

niepełnosprawności do celów nierentownych. 

Z doświadczeń pracowników socjalnych wynika, że osoby te wręcz obawiają się 

możliwości podjęcia legalnej pracy z ubezpieczeniem. Problemem podopiecznych jest również 

problem nadużywania alkoholu, narkotyków oraz leków psychotropowych. Klienci z reguły 

unikają identyfikacji z tymi problemami z uwagi na bardzo silny zespół iluzji i zaprzeczeń, 

charakterystyczny w takich przypadkach.  

W uzasadnionych sytuacjach, które pracownicy socjalni mogą udokumentować, że wypłata 

zasiłku stałego odbywa się w talonach towarowych, za które podopieczni mogą zakupić 

niezbędne towary spożywcze i przemysłowe z wyłączeniem alkoholu i tytoniu. Działanie takie 

ma przeciwdziałać marnotrawieniu środków publicznych oraz mobilizować 

świadczeniobiorców do podjęcia wysiłków w kierunku zmiany swoich postaw życiowych. 

 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 

2015r. zawarli 84 kontrakty socjalne ukierunkowane na wzmocnienie potencjału i aktywności 

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

 Interwencje w sprawach bezdomnych 

 

W okresie zimowym w szczególności w czasie występowania i nasilenia minusowych 

temperatur powietrza na terenie dzielnicy Bemowo pracownicy socjalni dokonują kontroli 

miejsc, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Zespół Interweniujący wspólnie  

z pracownikami Straży Miejskiej w 2015r. przeprowadził 7 interwencji wyjazdowych oraz  

12 samodzielnych interwencji do 20 miejsc przebywania bezdomnych. W czasie realizacji tego 
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zadania udzielono pomocy rzeczowej, materialnej i w formie pracy socjalnej 68 osobom 

bezdomnym. 

 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 2015 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 : 260 

dot. zobowiązań alimentacyjnych rodzin, osób przebywających w  domach pomocy 

społecznej 

69 

dot. rodzin o których mowa w atr.103 ustawy o pomocy społecznej 118 

inne 73 

Kompletowanie dokumentacji dla osób ubiegających się o miejsca w domach pomocy społecznej 36 

Wywiady środowiskowe i informacje udzielane na wniosek Policji, Sądów, Prokuratury, innych 

instytucji w tym: 

183 

dot. ustalenia sytuacji małoletnich 30 

dot. predyspozycji osób i rodzin do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 11 

dot. rodzin biologicznych pod kątem możliwości przywrócenia pełnienia funkcji 

opiekuńczych wobec dzieci przebywających w pieczy zastępczej 

20 

dot. ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 1 

inne 121 

Udział pracowników w posiedzeniach Zespołów w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych 23 

Udział pracowników w spotkaniach  grup roboczych  w tym: 398 

monitorowane środowiska 173 

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

Alkoholowych 

89 

Kontakty z innymi instytucjami w sprawach klientów, w tym: 927 

                   z placówkami służby zdrowia 128 

                   kuratorem, szkołami/pedagogiem, dzielnicowym 655 

 inne 144 

Postępowania w sprawach dotyczących potwierdzenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej –

określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

46 

Wydawanie zaświadczeń 109 

/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 54 interwencje /w 51rodzinach/ w środowisku lokalnym, reagując na 

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



Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy za 2015 rok 

 
25 

 

 Uczestniczyli 31 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 15 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 46 Zespołów Ekspertów w celu oceny sytuacji 

wychowawczej rodziny celem przyznania asystenta rodziny/kontynuacji pracy 

asystenta z rodziną. 
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5 Świadczenia usługowe  

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy 

Społecznej jest zobowiązany do zorganizowania i świadczenia usług opiekuńczych oraz 

specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.  

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 2015r. usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze były wykonywane 

przez Firmę „Gwarant” – Tomczyk spółka jawna. 

 

W roku 2015 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 2015r. przeznaczono na realizację: 

a. usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych – pielęgnacyjnych 

 474 178,50 zł, 

b. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 45 000 

zł. 

 

Od stycznia do grudnia 2015r. skorzystało: 

a. z usług opiekuńczych 171 osoby,  

b. ze specjalistycznych usług opiekuńczych – pielęgnacyjnych 62 osoby, 

c. ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 21 

osoby. 

 

Łącznie zrealizowano 47 270 godzin usług, w tym :  

a. usług opiekuńczych 34 883 godziny,  

b. specjalistycznych usług opiekuńczych - pielęgnacyjnych 10 085 godzin, 

c. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2 302 

godziny. 

 

Rodzaj świadczenia Cena za 1 godz. Usług Liczba osób Liczba godzin usług 

Usługi opiekuńcze 10,50 171 34883 

Specjalistyczne  usługi opiekuńcze - 

pielęgnacyjne 
10,70 62 10085 

Usługi specjalistyczne psychiatryczne 19,50 21 2302 

/Źródło: Opracowanie własne OPS/. 

Tabela 13  Zestawienie zrealizowanych usług w 2015r. 

 USŁUGI OPIEKUŃCZE 
 

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych-

pielęgnacyjnych może być przyznana osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub 

innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze lub 
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specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy 

innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie 

mogą takiej pomocy zapewnić. Celem tej formy pomocy jest stworzenie warunków do 

możliwie najdłuższego przebywania osób niepełnosprawnych oraz niesamodzielnych z tytułu 

wieku w przyjaznym środowisku domowym. 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 

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

kontaktów z otoczeniem, a w szczególności: 

1. zakup artykułów spożywczych i przemysłowych ze środków pieniężnych podopiecznego 

zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami, 

2. utrzymanie w czystości sprzętu gospodarstwa domowego, urządzeń sanitarnych i 

mieszkania podopiecznego, 

3. przygotowywanie posiłków, w tym przynajmniej jednego gorącego dziennie lub 

dostarczanie posiłków z placówki gastronomicznej, 

4. dbanie o czystość bielizny pościelowej, osobistej, odzieży lekkiej oraz pomoc w przesłaniu 

łóżka, zmianie bielizny osobistej i pościelowej podopiecznego, 

5. wykonywanie czynności mających na celu organizowanie życia codziennego a zwłaszcza 

przynoszenie opału i palenie w piecu, przynoszenie wody z zewnątrz, wynoszenie 

nieczystości, gdy lokal mieszkalny nie posiada wygód, 

6. karmienie i monitorowanie przyjmowania leków przez podopiecznego, 

7. wykonywanie prostych czynności pielęgnacyjnych polegających na: układaniu oraz 

zmianie pozycji chorego w łóżku, pomocy przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, 

8. zamawianie wizyt lekarskich oraz realizacja recept lekarskich w nagłych wypadkach oraz 

na życzenie podopiecznego, a także wykonywanie czynności umożliwiających korzystanie 

ze sprzętu rehabilitacyjnego (wózek inwalidzki, balkonik),  

9. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz organizowanie wolnego czasu i 

podtrzymywanie kontaktów z najbliższą rodziną. 

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb 

wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze 

specjalistycznym przygotowaniem zawodowym usługi te obejmują przede wszystkim 

pielęgnację podopiecznego w zakresie: 

1. wykonywanie czynności higieny osobistej w zakresie mycia i kąpania podopiecznego w 

zależności od stopnia zdolności do samoobsługi w łóżku lub w łazience, 

2. pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych w tym wymiana pieluchomajtek, 

zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, zmiana opatrunków, 

3. pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych oraz przedmiotów 

ortopedycznych zgodnie ze zleconą pielęgnacją, 

4. dbałość o monitorowanie wizyt lekarskich, wykonywanie zleconych badań, przyjmowanie 

leków przez podopiecznego oraz pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia. 

 

Ośrodek, przyznając usługi opiekuńcze w roku 2015, 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 2015 została 

ustalona w trybie przeprowadzonych postępowań przetargowych i wynosiła odpowiednio: 

a. Usługi opiekuńcze      10,50 zł. za 1 godz. usługi, 

b. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – pielęgnacyjne 10,70zł. za 1 godz. usługi, 

 

Przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze osobom 

niesamodzielnym o ograniczonej zdolności do samoobsługi w ocenie pracowników socjalnych 

pozwalają na wydłużenie okresu ich pozostawania w miejscu zamieszkania. Brak takiego 

wsparcia powodowałby konieczność umieszczania tych mieszańców dzielnicy w Domach 

Pomocy Społecznej Opóźnienie tego momentu daje szanse zaopiekowanym seniorom na 

szczęśliwe życie w przyjaznym dla nich środowisku lokalnym. W tym obszarze Ośrodek dąży 

do realizacji polityki społecznej opartej na integracji społecznej. Daje się również zauważyć 

wzrost wrażliwości oraz czujności sąsiadów na niewłaściwą opiekę ze strony rodziny lub brak 

opieki. 

Szczególny nacisk położono również w 2015r. wzorem lat ubiegłych na konieczność 

kontroli pod względem rzetelności wykonywanych zadań przez realizatorów usług oraz 

terminowości realizowania płatności za faktycznie wykonane usługi zgodnie z zarządzeniem 

Dyrektora Ośrodka z listopada 2012r. oraz Okólnikiem z sierpnia 2014r. 

Przeprowadzane przez pracowników socjalnych Działu Pomocy Środowiskowej i Usług 

kontrole usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przeprowadzane były przynajmniej 

1 raz na 2 w miesiące lub w przypadku osób obłożnie chorych i całkowicie niesamodzielnych 

1 raz w miesiącu.  

W 2015r. pracownicy socjalni DPŚiU wykonali 875 kontroli usług w miejscu 

zamieszkania klientów. Działania te miały na celu zapobieganie nieprawidłowościom  

w realizacji usług lub niezwłoczne ich eliminowanie. Kontrole te były również ważnym 

ogniwem monitorowania jakości świadczonych usług oraz ich zgodności z ustalonym przez 

pracowników socjalnych wymiarem godzin świadczonych usług i zaproponowanym zakresem 

czynności będącym załącznikiem do decyzji administracyjnej. 

Ankieta kontroli okazała się również pomocna w podejmowaniu czynności 

wyjaśniających w przypadkach powstawania zaległości w odpłatnościach za wykorzystane 

usługi oraz ich eliminowaniu. 

Częste wizyty pracowników socjalnych w miejscach zamieszkania klientów, u których 

realizowano usługi przyczyniały się także do wzrostu ich poczucia bezpieczeństwa.  

 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.  
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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.  

W 2015r. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi były 

wykonywane przez Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi „Pomost”. Wykonawca został zobowiązany do wykonania usług dla 

maksymalnie 25 osób miesięcznie. Zakres oraz specyfikę tych usług należy rozumieć jako 

usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia osób 

zaburzonych psychicznie przy czym istotne jest, że są one świadczone przez osoby ze 

specjalistycznym przygotowaniem zawodowym wynikającym z dyspozycji rozporządzenia 

Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług 

opiekuńczych. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi mają na celu: 

 

1. Monitorowanie stanu psychicznego osób chorych oraz wspieranie psychologiczno – 

terapeutyczne poprzez diagnozowanie stanu psychicznego, motywowanie do podjęcia 

lub kontynuowania leczenia, podejmowanie rozmów psychoedukacyjnych. 

2. Motywowanie do aktywności oraz podejmowanie kontaktów społecznych w tym do 

korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy. 

3. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia  a w 

szczególności uczestnictwo w treningach: samoobsługi, higieny, porządku, 

umiejętności kulinarnych, gospodarowania budżetem finansowym, załatwiania spraw 

urzędowych. 

4. Wspieranie w organizacji życia, rozwijaniu zainteresowań oraz codziennym 

zaspokajaniu potrzeb. 

5. Motywowanie do podjęcia pracy zawodowej począwszy od uczestnictwa w warsztatach 

terapii zajęciowej po aktywność w Centrum Integracji Społecznej oraz podjęcie 

zatrudnienia na chronionym rynku pracy. 

6. Udzielanie niezbędnego wsparcia psychicznego rodzinie osoby chorej. 

 

Ośrodek, przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w roku 2015, 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 2015 została ustalona w trybie przeprowadzonych 

postępowań przetargowych i wynosiła 19,50 zł. za 1 godz. usługi 

 

W 2015 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi skorzystało 21 osób. W grupie tej 14 osób miało zdiagnozowaną chorobę 

psychiczną, 7 osób autyzm. Wśród osób chorych psychicznie 9 osób stanowiły kobiety a 5 osób 

to mężczyźni. Spośród osób z autyzmem pomocą objęto 7 mężczyzn. 

Wśród osób z autyzmem pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi udzielono dzieciom do 17 lat, przy czym 6 z nich to dzieci 

w wieku poniżej 15 lat, oraz 1 dziecko w przedziale wiekowym od 15 do 17 lat. W grypie tej 

nie odnotowano osób w wieku powyżej 17 lat. Wszystkie dzieci wychowują się w rodzinach z 

tym, że 6 w rodzinach pełnych oraz 1 w rodzinie niepełnej (samotna matka). 
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 KOMPLETOWANIE DOKUMENTACJI DO DPS 
 

Działanie w kierunku umieszczania osób niepełnosprawnych zwłaszcza seniorów w 

państwowych Domach Pomocy Społecznej odbywa się gdy wsparcie w ramach 

proponowanych usług w miejscu zamieszania osób niesamodzielnych nie jest już wystarczające 

z powodu pogarszającego się stanu zdrowia powodującego konieczność przyznania usług 

kompleksowych w systemie całodobowym.  

Nadal obserwuje się negatywne tendencje do unikania przez rodziny tj. osoby 

zobowiązane do alimentacji, do pokrywania części kosztów pobytu osób ubiegających się o 

umieszczenie w placówce całodobowej. Zasobniejsze rodziny decydują się na umieszczenie 

członka rodziny wymagającego takiej opieki w prywatnych domach opieki, które są tańsze. 

Pogłębia się też zjawisko przenoszenia odpowiedzialności za sprawowanie opieki nad 

seniorem w środowisku oraz jej organizowanie na urzędy lokalne. Członkowie rodzin często 

obarczeni obowiązkami zawodowymi oraz wynikającymi z obowiązków wychowawczych 

wobec swoich dzieci i wnuków nie są w stanie sprawować opieki nad swoimi tracącymi 

zdolność do samoobsługi rodzicami. Jest to zapewne wynik zmian socjologicznych, a 

zwłaszcza zaniku tradycji rodziny wielopokoleniowej, która spełniała funkcje opiekuńcze 

wobec seniorów. Proces ten jest widoczny zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich.  

W 2015r. pracownicy socjalni Działu Pomocy Środowiskowej i Usług skompletowali 

dokumenty do Domu Pomocy Społecznej zgodnie z kwalifikacją lekarską oraz przekazali do 

decyzji Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w przypadku 36 osób, przy czym 12 z nich 

na podstawie ostanowienia Sądu o umieszczenie w placówce bez zgody. Ponadto pracownicy 

socjalni Działu Pomocy Środowiskowej i Usług przeprowadzili 75 wywiadów wynikających 

art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej mających na celu ustaleniu możliwości wnoszenia 

opłat za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej ( w tym 64 cz. I oraz 15 cz. II). 

 POMOC DLA OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA 
 

W roku 2015 w ramach współpracy w realizowaniu usług dla mieszkańców Bemowa z 

choroba Alzheimera Ośrodek realizował Porozumienie nr 13/2012 zawarte w dniu 30 maja 

2012r. z Centrum Alzheimera z siedziba przy Al. Wilanowskiej 257 w Warszawie w sprawie 

organizowania specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w Dziennym Domu 

Pomocy.  

W oparciu o obowiązujące przepisy Ośrodek wydał 2 decyzje administracyjne dla 2 

osób będących mieszkańcami dzielnicy Bemowo, uprawniające do korzystania ze 

specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w Dziennym Domu Pomocy przy 

Centrum Alzheimera - Al.Wilanowskiej 257 w Warszawie. Fakt ten jest spowodowany głównie 

tym, ze Centrum znajduje się w znacznej odległości od miejsca zamieszkania mieszkańców 

Dzielnicy Bemowo, co wiąże się z problemem samodzielnego dotarcia na zajęcia. Rodziny 

osób chorych obarczone obowiązkami zawodowymi nie są w stanie także dowozić 

potrzebujących wsparcia ani komunikacją miejską, ani własnym transportem. 
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 DZIAŁANIA NA RZECZ SENIORÓW 
 

Jedną z przyczyn wykluczenia społecznego seniorów jest brak integracji 

międzypokoleniowej. Powodem zaistnienia 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.  

Wydłużający się okres starości w życiu człowieka przynosi coraz większe wewnętrzne 

różnicowanie tego etapu. Zgodnie z założeniami „Programu Warszawa przyjazna Seniorom na 

lata 2012-2020” stanowiącego załącznik do uchwały nr LXXII/1870/2013 Rady m. st. 

Warszawy z dnia 5 grudnia 2013r., który za cel strategiczny zakłada aktywizację i integrację 

seniorów w miejscu zamieszkania oraz instytucjonalnych formach wsparcia, projekty socjalne 

skierowane przez Ośrodek do bemowskich seniorów, stanowią w tym obszarze dopasowaną 

ofertę pomocową. 

Z uwagi na fakt, że zgodnie z szacunkami demograficznymi do 2020r. oczekiwany jest 

systematyczny wzrost ludności Warszawy w wieku 60 lat i więcej, zasadne wydaje się 

korzystanie z projektów socjalnych. Zgodnie z art. 6 pkt 18 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o 

zmianie ustawy o pomocy społecznej projekt socjalny jest zespołem działań mających na celu 

poprawę sytuacji życiowej osób, rodzin, grup zagrożonych ubóstwem, marginalizacją i 

wykluczeniem społecznym, który zgodnie z dyspozycją art. 45 ust. 2 tejże ustawy został 

ostatecznie podniesiony prawnie do rangi instrumentu realizowania pracy socjalnej. 

 

W ramach działań na rzecz integracji społecznej seniorów pracownicy socjalni Działu 

Pomocy Środowiskowej i Usług przeprowadzili w 2015r. 3 projekty socjalne. 

 

 –„Usługi – gruntowne porządki w domach seniorów(…)” 

 

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby osób niesamodzielnych wynikające z niemożności 

zorganizowania we własnym zakresie usług sprzątających, które wykraczają poza zakres 

czynności usług opiekuńczych a dotyczących generalnych porządków, mycia okien, trzepania 

dywanów itd.  

Projekt został skierowany do 14 osób w wieku 60+ i był realizowany od października 

do listopada 2015r. W okresie tym wyłoniony oferent wykonał mycie okien, pranie dywanów  

i sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych na powierzchni wynoszącej łącznie 380 metrów 

kwadratowych. W toku diagnozowania kolejnych środowisk osób niesamodzielnych 

potwierdzono potrzebę kontynuowania tego projektu w 2016r. 

 

 „Usługi fryzjerskie i kosmetyczne dla seniorów” 

 

Projekt miał na celu zwiększenie dostępu do tych usług osobom mającym trudności  

w samodzielnej organizacji tych działań z uwagi na ograniczenia zdrowotne ( niemożność 

skorzystania z usług poza domem) oraz niskie dochody.  

Usługi te były odpowiedzią pracowników socjalnych na zgłaszane potrzeby Klientów 
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wykraczające poza zakres czynności usług opiekuńczych. W ocenie pracowników socjalnych 

projekt ten cieszył się dużą popularnością wśród niesamodzielnych Klientów tutejszego 

Ośrodka. 

Od października do grudnia 2015r. skorzystało z usług fryzjerskich 30 podopiecznych 

Działu Pomocy Środowiskowej i Usług. Projekt cieszył się b.dużym zainteresowaniem 

zwłaszcza ze strony kobiet. Wobec dużego zapotrzebowania osób niesamodzielnych, 

samotnych taką formą wsparcia projekt będzie realizowany także w 2016r. 

 

 „Wigilia u osób niepełnosprawnych i seniorów z Bemowa. Integracja 

społeczna seniorów i osób niepełnosprawnych”  

 

Projekt był rozszerzoną na osoby niepełnosprawne kontynuacją projektu zrealizowanego w 

latach 2013 - 2014. 

Projekt w 2015r, obejmował 30 osób, które ze względu na samotność oraz stan zdrowia 

nie mogłyby uczestniczyć w spotkaniach świątecznych organizowanych  przez różne instytucje 

i organizacje pozarządowe. Osoby biorące udział w tym projekcie były odwiedzane przez 

pracowników socjalnych oraz informowane o wizycie przedstawiciela – realizatora usługi, 

która miała im dostarczyć potrawy wigilijne do miejsca zamieszkania. W ten sposób głęboko 

niesamodzielne osoby mogły poczuć atmosferę świat. Projekt i tym razem spotkał się z bardzo 

gorącym przyjęciem uczestników. 
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6 Pomoc specjalistyczna 

Strategicznym celem świadczonej pomocy specjalistycznej przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej 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. 

Oddziaływania specjalistyczne kierowane były w szczególności do osób i rodzin 

przeżywających różne trudności życiowe, kryzysy, osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w tym: osób bezrobotnych, rodzin przejawiających trudności opiekuńczo-

wychowawcze, rodzin zastępczych. 

Praca socjalna prowadzona była w kontekście indywidualnym i było to głównie: 

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

realizowano także działania grupowe, które miały charakter edukacyjno-wspierający, 

integracyjny, edukacyjno-warsztatowy. W realizacji zadań pracownicy prowadzili współpracę 

z innymi podmiotami: instytucjami i organizacjami pozarządowymi. 

W roku 2015 pracownicy Działu Pomocy Specjalistycznej podjęli działania  

o charakterze wyjaśniającym, informacyjnym, krótkoterminowym  w celu ustalenia sytuacji 

rodziny na wniosek innego podmiotu, w odniesieniu do 296 osób/rodzin. Specjaliści ds. rodziny 

wsparciem objęli 102 rodziny, którym świadczono różnego rodzaju pomoc, w tym poradnictwo 

specjalistyczne. 

W roku sprawozdawczym ze specjalistycznego poradnictwa Ośrodka Pomocy Społecznej 

skorzystało 279 świadczeniobiorców, świadczono poradnictwo prawne (51 osób), rodzinne (85 

osób), psychologiczne (64 osoby), specjalistyczne poradnictwo w zakresie aktywizacji 

zawodowej 123 osoby. Dane liczbowe nie sumują się do ogólnej liczby udzielonego 

poradnictwa, gdyż jeden świadczeniobiorca korzystał z różnych form poradnictwa 

specjalistycznego, szczegółowe dane dot. udzielonego poradnictwa specjalistycznego znajdują 

się w dalszej części sprawozdania. 

 

 POMOC DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 
 

W języku potocznym osobą bezrobotną określa się sytuację osoby nie posiadającej 

pracy i poszukującej pracy zarobkowej. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielając pomocy 

klientom bezrobotnym lub poszukującym pracy, stosuje definicję bezrobocia rejestrowego 

określonego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz definicję osób 

poszukujących pracy określoną przez przywołaną powyżej ustawę. 

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 jest celem prowadzonej pracy socjalnej z tą grupą 

klientów Ośrodka.  

W 2015r. praca socjalna z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy realizowana 

była w następujących formach: 
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 Realizacja we współpracy z Urzędem Pracy m. st. Warszawy Programu 

Aktywizacja i Integracja w ramach którego realizowano prace społecznie 

użyteczne 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy we współpracy  

z Urzędem Pracy m.st. Warszawy, na mocy podpisanego Porozumienia realizował Program 

Aktywizacja i Integracja (PAI).  

Celem PAI było udzielenie kompleksowej pomocy osobom bezrobotnym, 

korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujący kontrakt 

socjalny, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, dla których Urząd Pracy  

m. st. Warszawy ustalił III profil pomocy, integracja społeczna służąca kształtowaniu aktywnej 

postawy w życiu społecznym i zawodowym, przeciwdziałanie pogłębianiu się problemów 

związanych z wykluczeniem społecznym. Założeniem Programu było rozwinięcie umiejętności 

psychospołecznych, budowanie prawidłowych interakcji z otoczeniem, powrót do aktywności 

społecznej i zawodowej jego uczestników oraz przygotowanie bezrobotnych do lepszego 

radzenia sobie na rynku pracy.  

Planowano udział 10 klientów Ośrodka w Programie, ponieważ 3 osoby podjęły 

zatrudnienie po rozpoczęciu Programu, a 1 osoba nie pojęła uczestnictwa, dodatkowo 

zakwalifikowano 4 osoby – łącznie do Programu skierowano 14 osób ze strony OPS. Realizacja 

Programu Aktywizacja i Integracja obejmowała dwa zadania: 

a. Integracja Społeczna – grupowe warsztaty specjalistyczne oraz indywidualne 

konsultacje specjalistyczne (w wymiarze 10 godzin tygodniowo). Program Aktywizacja 

i Integracja realizowany był w okresie kwiecień – lipiec 2015 roku. 

b. Aktywizacja Zawodowa – realizacja prac społecznie użytecznych w wymiarze  

10 godzin tygodniowo, 40 godzin w miesiącu. Uczestnicy Prac społecznie użytecznych 

otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 8,10 zł za jedną przepracowaną godzinę. 

Uczestnicy PAI wykonywali pracę stanowisku opiekuna osoby starszej w Domu 

Pomocy Społecznej „Kombatant”, w tym celu Ośrodek podpisał Porozumienie z DPS 

Kombatant przy ul. Sterniczej. 

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

sumienie wykonywały powierzone obowiązki Ich praca i zaangażowanie zostały pozytywnie 

ocenione przez pracownika nadzorującego zadanie. Zarówno uczestnicy prac społecznie 

użytecznych jak i podmiot, w którym były one organizowane potwierdzają zasadność 

kontynuowania tej formy aktywizacji zawodowej, gdyż osoba bezrobotna odzyskuje, bądź 

nabywa umiejętność „rytmu dnia pracy”, współpracy z innymi osobami (współpracownikami, 

przełożonymi), odzyskuje wiarę we własne siły własną sprawczość. Osoby, które uczestniczyły 

w pracach społecznie użytecznych przejawiają gotowość podjęcia zatrudnienia, jednak 

aktualny rynek pracy nie dysponuje miejscami pracy dla tych osób. Łącznie 6 osób biorących 

udział w PAI podjęło zatrudnienie. 

 

 Projekt „Klub Aktywizacji Zawodowej” 

 

Działający od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.15-10.15 - 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, 

organizowanych targach i giełdach pracy.  
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Ta 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. U 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 2015 z usług świadczonych w ramach Klubu Aktywizacji Zawodowej 

skorzystało 123 osoby, zanotowano 1662 wizyty osób poszukujących zatrudnienia. W ramach 

dostępu do stanowisk komputerowych zgłaszało się średnio 12 osób dziennie. 

 

 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 o działalności fundacji i organizacji pozarządowych zajmujących się 

aktywizacją zawodową, umożliwieniu skorzystania z pomocy psychologicznej, umożliwieniu 

skorzystania z  pomocy prawnej. 

W roku sprawozdawczym z poradnictwa indywidualnego skorzystało 123 osoby, 

udzielono łącznie 626 indywidualnych porad a prace podjęło 30 osób. 

 

 Projekty socjalne 

 - „Z nami łatwiej podejmiesz pracę – Warsztaty Aktywnego Poszukiwania 

Pracy”  

 

Projekt adresowany był do osób bezrobotnych, przejawiających deficyty w umiejętnościach 

wyszukiwania ofert pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, zaprezentowania się 

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

praktyczne. 

Głównym celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie dla osób 

bezrobotnych, poszukujących pracy, osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie,  

a tym samym, dorowadzenie do usamodzielnienia tych osób poprzez określenie swoich 

mocnych i słabych stron, zapoznanie się z prawem pracy, analizą rynku pracy, poznanie zasad 

pisania dokumentów aplikacyjnych, poszerzenie wiedzy dotyczącej komunikacji werbalnej, 

mowy ciała, przygotowanie uczestników do prezentowania własnych możliwości, umiejętności 

i wiedzy, poznanie zasad ułatwiających poszukiwanie pracy, określenie indywidualnych 

sposobów poszukiwania ofert pracy oraz przygotowanie do procesu planowania przyszłej 

ścieżki zawodowej. Zajęcia odbyły się w 2 edycjach, po 8 spotkań w każdej. W projekcie 

uczestniczyło łącznie 12 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, 3 osoby podjęły zatrudnienie.  
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 „Komputer jako narzędzie w poszukiwaniu pracy – podstawy obsługi 

komputera”.   

 

Głównym celem projektu było zwiększenie możliwości wyszukania i podjęcia pracy poprzez 

zdobycie podstawowych umiejętności obsługi komputera. 

Metody pracy: mini wykład, zajęcia praktyczne. 

W roku 2015 przeprowadzono 2 edycje zajęć, w których udział wzięło 8 osób, z czego 

2 osoby podjęły zatrudnienie. Podczas realizacji projektu socjalnego pt: „Komputer jako 

narzędzie w poszukiwaniu pracy - podstawy obsługi komputera”, uczestnicy zdobyli wiedzę 

dotyczącą obsługi komputera, pisania dokumentów w programie Word, poruszania się po 

Internecie, obsługi poczty e-mail oraz wyszukiwania ofert pracy na stronach internetowych.  

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

zagadnienia omawiane na warsztatach. 

Na mocy Porozumienia z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Pawlikowskiej - 

Jasnorzewskiej z siedzibą przy ul. A.Krzywoń 3 w Warszawie w prowadzenie zajęć 

zaangażowani zostali również wolontariusze, którzy przekazywali wiedzę z zakresu podstaw 

obsługi komputera,  

Po przeanalizowaniu ankiet ewaluacyjnych oraz rozmów z uczestnikami projektu 

wynika, iż istnieje potrzeba dalszej realizacji warsztatów edukacyjnych w zakresie podstaw 

obsługi komputera, a także zwiększenie liczby godzin warsztatów pn. „Komputer jako 

narzędzie w poszukiwaniu pracy - podstawy obsługi komputera” w celu pogłębienia wiedzy z 

zakresu podstaw obsługi komputera, zważywszy, że wielu spośród klientów Ośrodka nie ma w 

domu komputera, nie ma też bezpłatnego dostępu do tego sprzętu, stąd jest planowana 

kontynuacja warsztatów w latach następnych. 

 

 „Prowadzenie wsparcia dla osób bezrobotnych z doradcą zawodowym i 

pośrednikiem pracy – 2015”przez doradcę zawodowego i pośrednika 

pracy”  

 

Projekt polegające na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy 

w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz udzielaniu pomocy w wyborze ścieżki 

zawodowej najbardziej adekwatnej do możliwości danej osoby. 

W 2015 roku odbyło się 13 dyżurów pośrednika pracy i doradcy zawodowego, którzy 

udzielali fachowego wsparcia osobom bezrobotnym. Pośrednik pracy udzielił 71 porad dla 47 

osób, natomiast doradca zawodowy udzielił 72 porad dla 46 osób. 

 

 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ 
 

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

poz. 1493 ze zm./ oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie 

procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” /Dz. U. Nr 209, poz. 

1245/ nakłada na jednostki organizacyjne pomocy społecznej obowiązek udzielania pomocy 

osobom doznającym przemocy w rodzinie. 

W ramach realizowanych przez Ośrodek zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie w 2014r.dokonano zmian w strukturze organizacyjnej Ośrodka i powołano Zespół ds. 

Przeciwdziałania Przemocy, który koordynuje i monitoruje działania związane z 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz uczestnictwem w pracach Zespołu 
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Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzielnicy Bemowo m.st. 

Warszawy. Gromadzi informacje na temat sytuacji osób doświadczających przemocy i rodzin, 

w których występuje przemoc poprzez przeprowadzanie rodzinnych wywiadów 

środowiskowych w celu ustalenia sytuacji tych rodzin, zajmuje się obsługą organizacyjno-

techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla 

Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy (w tym: opracowuje dokumentację pracy Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo, 

opracowuje i monitoruje spotkania Grup Roboczych, gromadzi dane przekazywane przez grupy 

Robocze i prowadzi dokumentację w zakresie procedury Niebieska Karta, integruje i 

koordynuje działania służb na rzecz pomocy ofiarom przemocy i przeciwdziałania temu 

zjawisku, podejmuje działania w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, 

rozpowszechnia informacje o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w 

środowisku lokalnym), opracowuje statystyki oraz sporządza sprawozdania i analizy z zakresu 

działań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej, sporządza analizy i sprawozdania dotyczące zakresu pracy Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie. 

W roku 2015 w związku z występowaniem przemocy w rodzinie w 81 nowych 

środowiskach wdrożono procedurę Niebieskiej Karty, natomiast Zespół ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie monitorował 137 środowisk, w których wszczęta została procedura przez 

wszystkie upoważnione służby.  

 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 24 

środowiskach.  

Natomiast na mocy Uchwał Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, pracownicy socjalni pracowali w 79 nowo 

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

całego roku pracownicy socjalni uczestniczyli w 375 spotkaniach Grup Roboczych.  

Praca socjalna i monitoring funkcjonowania rodzin doświadczających przemocy w roku 

2015, były prowadzone przez pracowników socjalnych w 137 środowiskach w tym w 81 

nowych środowiskach, gdzie założona została „Niebieska Karta”. 

 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.  
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Specjalistyczna pomoc udzielana w toku indywidualnej pracy z klientem 

doświadczającym przemocy, prowadzona była przez pracowników Zespołu  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w tym certyfikowanego specjalistę ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz przez psychologa. W przypadku działań prowadzonych przez 

specjalistów świadczona pomoc miała na celu przerwanie izolacji społecznej i emocjonalnej, 

dostarczenie wiedzy na temat problemów związanych z przemocą, pomoc w rozwiązaniu 

problemu z wykorzystaniem przepisów prawa, zachęcanie do uczestnictwa w grupie wsparcia 

i spotkaniach informacyjno-edukacyjnych oraz motywowano do podjęcia terapii  

i systematycznego korzystania z pomocy psychologicznej oraz do podejmowania działań 

zmierzających do zatrzymania przemocy w rodzinie. 

 Pomoc grupowa 

 

Pomoc osobom doświadczającym przemocy Ośrodek realizował m.in. poprzez 

prowadzenie grupy psycho-edukacyjnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.  

Na lata 2014-2016 przewidziany został do realizacji projekt socjalny „Nowy początek”. 

Jest to oferta adresowana do osób, mieszkańców dzielnicy Bemowo, ze szczególnym 

uwzględnieniem kobiet doświadczających przemocy w rodzinie ze strony bliskich a także do 

osób zagrożonych przemocą w rodzinie, gdzie była i jest wszczęta procedura „Niebieskiej 

Karty”. 

Celem niniejszego projektu jest zwiększenie dostępności oraz poszerzenie oferty 

pomocowej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, poprzez stworzenie 

bezpiecznego miejsca, w którym osoby doświadczające przemocy w rodzinie mają możliwość 

uzyskania emocjonalnego wsparcia, przedstawienia bieżących problemów oraz edukacji na 

temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, naukę radzenia sobie w sytuacjach przemocy, 

pomoc prawną oraz informacje o służbach i instytucjach zobowiązanych do pomocy ofiarom 

przemocy w rodzinie.  

 POMOC DLA OSÓB Z PROBLEMEM UZALEŻNIENIA 
 

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /t.j. D.U. 2015r., poz. 163 ze zm./,./, 

ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi /t.j.: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231 ze zm./ oraz akty prawa miejscowego 

nakładają na gminę i działające w niej jednostki organizacyjne pomocy społecznej obowiązek 

opracowania i realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 

W 2015r. w kręgu zainteresowania Ośrodka pozostawały 83 środowiska, w których 

występował problem uzależnienia, w tym dla 65 środowisk jako powód udzielenia pomocy /na 

podstawie wywiadów środowiskowych/ wskazano alkoholizm, a dla 18 środowisk wskazano 

narkomanię.  

Ponadto w 2015r. Ośrodek zaopiniował 89 wniosków w związku z toczącym się 

postępowaniem o poddanie leczeniu odwykowemu, prowadzonym przez Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Bemowo. Wnioski 

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

rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają 

spokój lub porządek publiczny. 

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

problemów wynikających z uzależnienia od środków psychoaktywnych realizowana była 

pogłębiona praca socjalna w formie pomocy specjalistycznej.  
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Realizowano również działania interwencyjno-pomocowe, które miały na celu 

udzielenia wszechstronnej pomocy skierowanej do osób/rodzin uwikłanych w problem 

uzależnienia przede wszystkim osób „słabszych” tj. małoletnich, osób starszych 

niepełnosprawnych. 

W 2015r. przeprowadzono interwencje kryzysowe w 20 środowiskach. Przeprowadzane 

interwencje dot. podejrzenia zaniedbywania małoletnich, sytuacji zaniedbywania osób 

starszych, trudnych sytuacji zdrowotnych osób borykających się z problemem uzależnienia, 

zakłócania spokoju publicznego przez osoby nadużywające alkoholu, pogorszenia stanu 

zdrowia w wyniku zespołu abstynenckiego.  
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 POMOC W OBSZARZE WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ  
 

 Pomoc we wspieraniu rodziny 

 

Przesłanki do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej określone są w ustawie 

o pomocy społecznej jako bezradność w sprawach opiekuńczo -wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, natomiast zapisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, określają zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych,  rozdzielając jednocześnie kompetencje gminy i powiatu  

w tym zakresie poprzez nałożenie obowiązku organizowania i prowadzenia pieczy zastępczej 

powiatowi, natomiast gminie, tutaj Ośrodkowi Pomocy Społecznej jako zadanie własne 

przypisana jest praca z rodziną biologiczną dziecka tak w obszarze przeciwdziałania 

oddzielenia dziecka od rodziny jak też działania zmierzające do jak najszybszego powrotu 

dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. 

Pomoc rodzinie, szczególnie rodzinie przejawiającej trudności opiekuńczo-wychowawcze 

należy od wielu lat do priorytetowych zadań Ośrodka. 

W roku 2015 ze specjalistycznego poradnictwa rodzinnego Ośrodka skorzystało 102 

rodziny (w tym 6 rodzin zastępczych oraz 30 rodzin ze wsparcia asystenta rodziny).  

Należy zaznaczyć, że u większości rodzin pozostających w kręgu oddziaływań Ośrodka, 

definiowane są poza bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, również inne przyczyny delegujące te rodziny do otrzymania 

pomocy ze strony instytucji pomocy społecznej. Rodziny z bezradnością opiekuńczo-

wychowawczą bardzo często są rodzinami wieloproblemowymi, z różnorodnymi, często 

sprzężonymi ze sobą konsekwencjami zaistniałych sytuacji, a bezradność jest już skutkiem 

doświadczania mnogości problemów przez rodzinę. Wymienić tutaj należy: ubóstwo, 

bezrobocie, przemoc w rodzinie, nadużywanie alkoholu czy wielodzietność, stąd podane 

poniżej dane liczbowe nie sumują się do ogólnej liczby rodzin objętych wsparciem, gdyż w 

jednej rodzinie definiowano różnorakie problemy i prowadzona była praca w jednym lub 

obszarze problemowym. 

 

Wśród zdefiniowanych problemów w rodzinach pozostających w kręgu oddziaływań 

specjalistycznych jako dominujące należy wymienić  

 

W obszarze spraw opiekuńczo-wychowawczych:  

1. Zaburzenia komunikacji przejawiające się brakiem jasnych, czytelnych komunikatów 

niedostosowanych do wieku i poziomu intelektualnego członków rodziny, agresywne, 

głośne rozmowy, wydawanie poleceń (brak dialogu) - 18 rodzin 

2. Brak wzorców – dziedziczenie negatywnego stylu życia, brak pozytywnych 

przykładów, trudności adaptacyjne - 26 rodzin 

3. Brak autorytetów - niedojrzałość emocjonalna członków rodziny w tym rodziców 

(obserwowano że to dziecko „rządzi” w rodzinie) - 17 rodzin 

4. Brak właściwych metod wychowawczych – brak konsekwencji w postępowaniu 

rodziców, brak lub niewłaściwy system kar i nagród, brak prawidłowej stymulacji – 31 

rodzin 

5. Niedostateczne (lub też brak) zainteresowania potrzebami rozwojowymi dziecka - 

niedostateczna dbałość o zdrowie dziecka,  rozwój emocjonalny i intelektualny, brak 
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umiejętności organizowania czasu wolnego dziecka, brak umiejętności i potrzeby 

wspólnie spędzania czasu wolnego - 30 rodzin 

6. Niewłaściwy (lub brak) podział obowiązków wśród domowników  - 18 rodzin 

W obszarze prowadzenia gospodarstwa domowego:  

1. Nieumiejętność gospodarowania budżetem i zaburzona hierarchia potrzeb - 19 rodzin 

2. Brak umiejętności organizowania domowej przestrzeni – brak miejsca do nauki, zabawy 

a nawet snu dla dziecka - 12 rodzin 

3. Nieumiejętność utrzymania czystości w domu - 13 rodzin 

4. Nieumiejętność przygotowania pełnowartościowych  i ekonomicznych posiłków 

dostosowanych do wieku i potrzeb dzieci - 12 rodzin 

W obszarze funkcjonowania społecznego (w środowisku lokalnym i zawodowym) 

1. Brak umiejętności załatwiania spraw urzędowych - 19 rodzin 

2. Brak umiejętności korzystania z zasobów lokalnych a także przysługujących praw i 

uprawnień - 24 rodziny 

3. Brak zatrudnienia -  rodzin 

W roku sprawozdawczym specjalistyczną pracę na rzecz rodzin, ze zdefiniowanymi w 

toku specjalistycznej diagnozy środowisk problemami, realizowali pracownicy socjalni oraz 

asystenci rodziny. 

Działania Ośrodka, wzmacniające, edukacyjne, naprawcze a także interwencyjne 

ukierunkowane były na pomoc w zakresie wzmocnienia, rozwinięcia lub wręcz nabycia przez 

rodziców umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, poprawy funkcjonowania rodziny, a 

także natychmiastowego zabezpieczenia interesów dziecka. 

 

Praca z rodzinami była realizowana w wymiarze indywidualnym i grupowym.  

 

Praca z indywidualnym klientem/rodziną obejmowała: 

a. Działania wychowawcze. 

Dostarczenie wiedzy niezbędnej do podniesienia kompetencji, kształtowania umiejętności 

w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, stosowanych metod wychowawczych. 

Wzmocnienie lub nabycie przez rodziców prawidłowych umiejętności prowadzenia 

gospodarstwa domowego i gospodarowania budżetem domowym 64 rodziny (w tym 22 

rodziny objęte asystą). 

b. Wzmocnienie lub nabycie prawidłowych umiejętności funkcjonowania społecznego.  

Działanie ukierunkowane na wzmocnienie  lub nabycie prawidłowych umiejętności 

komunikacji interpersonalnej, korzystania z własnych możliwości i uprawnień, korzystania 

z zasobów środowiska lokalnego, załatwiania spraw urzędowych 39 rodzin (w tym 22 

rodziny objęte asystą). 

c. Pomoc w uzyskaniu innego poradnictwa specjalistycznego. 

Pracownicy dokładali należytych starań w dotarciu klientów do specjalistów, których nie 

mógł zaoferować Ośrodek (mediatorzy, służba zdrowia, inni) 36 rodzin (w tym 17 rodzin 

objętych asystą). 

d. Wsparcie i pomoc asystenta rodziny. 

Asysta rodzinna jest formą wspierania rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. 

Asystent prowadzi bezpośrednią pracę z rodziną w środowisku jej życia, służąc wsparciem 

w wypełnianiu codziennych zadań i obowiązków.  

 

Asystent rodziny pracuje z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem. Motywuje 

wszystkich jej członków do aktywnego współdziałania w realizacji wspólnie stworzonego 

planu pracy na rzecz poprawy sytuacji życiowej rodziny. Asystent wspomaga rodzinę w 

podnoszeniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, prowadzeniu gospodarstwa 
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domowego, zarządzaniu budżetem, zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, w znalezieniu 

pracy, a także dopełnianiu spraw urzędowych. Praca asystenta jest procesem długofalowym, 

zmierzającym do usamodzielnienia rodziny. 

 

W roku 2015 w Ośrodku w zadaniowym systemie pracy zatrudnionych było 2 

asystentów rodziny (w ramach 2 etatów). Asystą było objętych 30 rodzin (z czego rodzin 

niepełnych 20, rodzin pełnych 5, związków konkubenckich 5).  

Na dzień 31.12.2015r.. kontynuowano pracę z 18 rodzinami. W roku sprawozdawczym 

zakończona została praca z 12 rodzinami, w tym z uwagi na osiągnięcie celów. Z 6 rodzinami 

z uwagi na brak współpracy z 5 rodzinami, oraz z 1 rodziną z uwagi na brak efektów. 

Zobowiązanie do współpracy z asystentem rodziny Sąd nałożył na 1 rodzinę. 

Wśród rodzin objętych asystą rodzinną znajdowały się 4 rodziny, których dzieci przebywały w 

pieczy zastępczej, w tym 2 w instytucjonalnej oraz 2 w rodzinnej pieczy zastępczej.  

Prowadzona praca z powyższymi rodzinami ma na celu umożliwienie powrotu dzieci do domu 

rodzinnego oraz podtrzymanie więzi między dziećmi a rodzicami.  

Rodziny kierowane do objęcia wsparciem asystenta rodziny, to rodziny wycofane 

społecznie o dosyć dużych problemach komunikacyjnych, z problemami w nawiązywaniu 

kontaktów społecznych, o dużych deficytach umiejętności wychowawczych, z brakami w 

zakresie organizacji życia rodzinnego, organizacji czasu wolnego dzieci, z deficytami w sferach 

prowadzenia gospodarstwa domowego.  

Mimo bardzo dużego zaangażowania w pracę na rzecz rodzin asystentów rodziny, 

należy zaznaczyć, że nie we wszystkich rodzinach zostały osiągnięte zakładane cele. Praca z 

rodziną, szczególnie o znacznych deficytach wymaga dużego nakładu pracy w dłuższym 

okresie czasu, jest to bowiem pewien proces, nadto obserwowalny był brak współpracy ze 

strony rodziców (sytuacja ta dotyczyła 5 rodzin).  

Należy podkreślić, ze w wielu rodzinach zauważalny jest już efekt prowadzonej pracy, 

a zakładane cele zostały osiągnięte. W wielu przypadkach na różnych płaszczyznach udało się 

osiągnąć zakładane cele jednak w większości rodzin niezbędna jest dalsza praca w formie 

wsparcia asystenta rodziny, a po zakończeniu okresu współpracy asystenta, kontynuowanie 

pracy przez pracownika socjalnego.  

 

Bardzo ważnym elementem pracy na rzecz funkcjonowania rodzin są działania 

edukacyjne oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w tym integracja rodzin ze 

środowiskiem lokalnym. Działania o charakterze grupowym wydają się być najlepszą formą 

pracy z rodzinami w kierunku przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i izolacji społecznej. 

Działania grupowe Ośrodek realizował w oparciu o projekty socjalne opisane poniżej. W roku 

2015 rodziny objęte asystą były współuczestnikami 3 projektów socjalnych: „Odpowiedzialne 

rodzicielstwo, pogodne dzieciństwo – spotkania edukacyjne dla rodziców 2015”; „Świat 

dookoła nas bawi, uczy edukuje – 2015”, „Gwiazdka 2015” 

 

 Projekt socjalny „Odpowiedzialne rodzicielstwo, pogodne dzieciństwo – 

spotkania edukacyjne dla rodziców 2015”   

 

Grupowe zajęcia edukacyjne dla rodziców z terenu Dzielnicy Bemowo, szczególnie 

klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w tym rodzin objętych asystą, w których uczestnicy 

mogli uzyskać wiedzę z zakresu sprawowania prawidłowej opieki nad dzieckiem, wychowania 

bez stosowania kar cielesnych ("klapsa") oraz konsekwencji stosowania kar cielesnych. 

Zadanie realizowano we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje. 
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Projekt podzielono na dwa bloki. Pierwszy obejmował spotkanie edukacyjne dla 

rodziców małych dzieci pn. „Niejadek – o diecie małego dziecka”. Drugi blok został 

zrealizowany w ramach trzech spotkań edukacyjno – warsztatowych pn. „Bez klapsa – czyli 

jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”. W projekcie wzięło udział łącznie 13 

osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali pakiety materiałów edukacyjnych, na temat prawidłowej 

komunikacji z dzieckiem bądź materiały dotyczące zdrowego żywienia. Uczestnicy aktywnie 

uczestniczyli w zajęciach, dzieląc się swoimi doświadczeniami, uwagami i przemyśleniami, 

zwiększając tym samym swoje kompetencje wychowawcze. 

Z obserwacji osób prowadzących spotkania, rozmów przeprowadzonych z 

uczestnikami, a ponadto na podstawie analizy ankiet ewaluacyjnych należy uznać, że warsztaty 

spotkały się z bardzo dobrym odbiorem. Ewaluacja całego projektu pokazuje jednoznacznie, że 

motywacja rodzin korzystających ze wsparcia tut. Ośrodka do uczestnictwa w spotkaniach 

edukacyjnych, jest niska. Związane być to może z niskim wykształceniem, brakiem gotowości 

do zdobywania nowej wiedzy, a także z okrojonym rozumieniem przekazywanych treści. 

Zaznaczyć jednak należy, że otwartość na wiedzę osób korzystających z tego typu ofert, jest 

bardzo duża dlatego też zasadne jest organizowanie w przyszłości tego typu projektów 

skierowanych do rodziców małych dzieci. 

 

 Projekt socjalny „Świat dookoła nas bawi, uczy edukuje – 2015” 

 

Projekt o charakterze integracyjno – edukacyjnym (wycieczka do „Magicznych 

Ogrodów” w Janowcu koło Kazimierza Dolnego) dla rodzin z dziećmi, korzystających ze 

wsparcia Ośrodka, w tym dla rodzin objętych asystą rodzinną. Zadanie miało za cel integrację 

rodzin, przeciwdziałanie wykluczeniu, nabycie umiejętności rodzinnego spędzania czasu. W 

wycieczce uczestniczyło 18 rodzin (w tym 3 rodziny objęte asystą, 2 rodziny zastępcze), z 

czego 28 dzieci (w tym 5 dzieci z rodzin objętych asystą oraz 4 dzieci z rodzin zastępczych). 

Łącznie w projekcie uczestniczyło 46 klientów w tym 28 dzieci oraz 4 pracowników 

socjalnych. 

Należy podkreślić, że w rodzinach które od co najmniej 1-2 lat pozostają w kręgu 

oddziaływań Ośrodka zaobserwowano poprawę relacji w rodzinach. Zwrócono  uwagę na 

obycie tych rodzin, umiejętność podporządkowania się określonym normom i zasadom 

panującym w grupie. Ponadto zauważono nabycie przez rodziny umiejętności poprawnego 

komunikowania się z dziećmi. Jednocześnie u „nowych” rodzin widoczne są duże deficyty w 

powyższych obszarach i rodziny te wymagają większego nakładu pracy. 

 

 Projekt socjalny „Gwiazdka 2015”-  

 

Zadanie o charakterze integracyjno-edukacyjnym - zabawa mikołajkowa dla rodzin z 

dziećmi, korzystających ze wsparcia Ośrodka, w tym dla rodzin objętych asystą. Zadanie miało 

za cel integrację rodzin, przeciwdziałanie wykluczeniu, nabycie umiejętności rodzinnego 

spędzania czasu. W zabawie uczestniczyło 18 rodzin (w tym 3 rodziny objęte asystą), 31 dzieci 

( w tym 6 dzieci z rodzin objętych asystą). Łącznie w projekcie wzięło udział 49 osób w tym 

31 dzieci. 

 

W ramach współpracy z Oddziałem Zewnętrznym Warszawa Bemowo przy Areszcie 

Śledczym Warszawa Białołęka, Ośrodek Pomocy Społecznej został zaproszony do 

współorganizowania zabawy mikołajkowej pn.: „Mikołajki bez granic” dla dzieci i ich rodzin 
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zamieszkałych na terenie Dzielnicy Bemowo. Imprezę zorganizowano w Sali Widowiskowej 

IGB Mazovia przy ul. Kocjana 3.  

 Ze strony Ośrodka uczestniczyło w imprezie 28 osób w tym 12 dzieci. Atrakcją Zabawy 

Mikołajkowej był aktywny udział dzieci w konkursach oraz upominki od Św. Mikołaja dla 

wszystkich dzieci na zakończenie imprezy. 

 

 Działania profilaktycznie w oparciu o „Program Dobry Rodzic. Dobry 

Start”. 

 

Poza działaniami interwencyjnymi, naprawczymi, edukacyjnymi i wzmacniającymi 

Ośrodek realizował działania profilaktycznie w oparciu o „Program Dobry Rodzic. Dobry 

Start”. W roku 2013 Dzielnica Bemowo przystąpiła do realizacji powyższego Programu  

w ramach Lokalnego Systemu Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci, którego  autorem jest 

Fundacja Dzieci Niczyje i który od grudnia 2015 roku wdrożony jest w całym m.st. Warszawie. 

Celem Programu Dobry Rodzic – Dobry Start jest zapobieganie krzywdzeniu małych 

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

edukacja w zakresie zwiększania kompetencji opiekuńczo – wychowawczych 

rodziców/opiekunów. 

Odbiorcami Programu są rodziny z dziećmi w wieku 0 – 3 lata, a założeniem Programu 

jest przekazanie wszystkim rodzicom małych dzieci pakietów edukacyjnych Dobrego Rodzica, 

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

urazami, a także na temat wyznaczania granic oraz wspólnego spędzania czasu z dzieckiem. 

W ramach Programu Dobry Rodzic – Dobry Start na Bemowie, Ośrodek Pomocy 

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

poradnictwo psychologiczne; wykłady i warsztaty edukacyjne; edukację w zakresie aktywnego 

spędzania czasu wolnego z małym dzieckiem; interwencję kryzysową; diagnozę sytuacji 

rodzinnej z uwzględnieniem czynników ryzyka krzywdzenia dzieci, w oparciu o ankietę 

diagnostyczną; spotkania okolicznościowe. 

Od końca 2013 roku do końca 2015 roku 121 rodzin zostało objętych Programem Dobry 

Rodzic – Dobry Start przez Ośrodek Pomocy Społecznej, z czego 30 rodzin w 2015 roku. W 

rodzinach, objętych Programem przez Ośrodek, pracownicy socjalni, poza przekazaniem 

Pakietu Dobrego Rodzica, zawierającego szereg broszur informujących o prawidłowej opiece 

i pielęgnacji dziecka oraz ulotek wskazujących na prawidłowe postawy rodzicielskie, zebrali 

dane niezbędne do wypełnienia Ankiety diagnozującej czynniki ryzyka w poszczególnych 

rodzinach. W realizacji Programu czynnie uczestniczą również partnerzy – ZOZ Bemowo – 

Włochy oraz Zespół Żłobków. 

W ramach dodatkowych działań zorganizowano spotkanie edukacyjne dla rodziców 

małych dzieci pn. „Niejadek – o diecie małego dziecka” oraz warsztaty umiejętności 

wychowawczych pn. „Bez klapsa – czyli jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku 

granice”. 

Udział w spotkaniach edukacyjnych dał rodzicom małych dzieci możliwość 

podniesienia umiejętności w zakresie wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczej wobec 

dzieci oraz pogłębienia wiedzy na temat prawidłowego żywienia dzieci. 
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 PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE 
 

Poradnictwo specjalistyczne skierowane jest zarówno do osób samotnych jak i członków 

rodzin, mierzących się z trudnościami w różnych sferach swojego życia – m.in. w obszarze 

relacji rodzinnych, pełnienia ról, a także przeżywających sytuacje kryzysowe. Poradnictwo 

specjalistyczne świadczone jest z zachowaniem zasady poufności, w atmosferze 

bezpieczeństwa i akceptacji. Mając na uwadze dostępność proponowanej pomocy, dyżury 

prawnika w Ośrodku zostały ustalone w godzinach popołudniowych 

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne 

świadczone było osobom i rodzinom bez względu na dochód. Tak jak w latach ubiegłych, w 

roku 2015 specjalistycznego poradnictwa rodzinnego udzielali specjaliści zatrudnieni w tym 

prawnik i psycholog.  

 Poradnictwo rodzinne 

 

Poradnictwo rodzinne 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. W roku 2015 ze 

specjalistycznego poradnictwa  rodzinnego  skorzystało 85 osób, udzielono 1138 porad.  

 Poradnictwo prawne 

 

Poradnictwo prawne udzielane przez prawnika w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, 

kwestii dotyczących zabezpieczenia społecznego (sprawy rent, emerytur, orzecznictwa ds. 

niepełnosprawności, zabezpieczenia alimentacyjnego), ochrony praw lokatorów, pomocy 

w sporządzaniu pism procesowych, oraz wsparcia w toczących się postępowaniach - z pomocy 

prawnika zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej skorzystało 51 osób, udzielono 75 

porad. 

 Poradnictwo psychologiczne 

 

Poradnictwo i wsparcie psychologiczne: udzielane przez psychologa w zakresie  

problemów natury psychologicznej wynikające z doświadczania przemocy bądź związane z 

długotrwałym bezrobociem, trudności z podejmowaniem życiowych decyzji, problemy w 

relacjach z najbliższymi członkami rodziny, kryzysy życiowe, kłopoty wychowawcze, 

dezadaptacyjne zachowania związane z zaburzeniami psychiatrycznymi, lęki, zaburzenia 

nastroju.  

W 2015r. z usług konsultanta psychologa skorzystało 64 osoby w tym, dla 36 osób był 

to pierwszy kontakt z psychologiem w Ośrodku, a pozostałe osoby korzystały we 

wcześniejszym okresie tj. w latach 2011 - 2014r z pomocy psychologicznej. Łącznie w roku 

2015 zostało przeprowadzonych 383 sesje w formie konsultacji, poradnictwa bądź wsparcia 

psychologicznego, w tym 9, to konsultacje, które miały charakter jednorazowy, a pozostałe 

kontakty z psychologiem odbywały się w formie od kilku do kilkunastu spotkań.  

Należy podkreślić, ze w trakcie kolejnych spotkań z klientami, można było zaobserwować 

polepszenie ich funkcjonowania w problemowych, zgłaszanych obszarach bądź osoby te 

uzyskiwały bardziej adekwatny obraz sposobu swojego doświadczania trudnych dla nich 

sytuacji. 
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7 Działalność Ośrodków Wsparcia 

 OŚRODEK WSPARCIA I REHABILITACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
 

Celem działania Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych  

(OWiRON) jest rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną, 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprawa jakości życia, rewalidacja i edukacja 

oraz stwarzanie szansy na lepsze funkcjonowanie w środowisku społecznym. 

W 2015r. Ośrodek Wsparcia świadczył chronione warunki przebywania, socjoterapię, 

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

intelektualną kontynuowano terapię zajęciową oraz wysokospecjalistyczne zajęcia edukacyjno-

rewalidacyjne. Oferowane usługi dostosowano do specjalnych potrzeb i możliwości 

psychofizycznych uczestników. Obecnie średnia wieku uczestników zajęć w Ośrodku 

Wsparcia kształtuje się powyżej 40 roku życia. W związku z tym działania placówki 

skoncentrowano na podtrzymaniu wypracowanych już umiejętności możliwie samodzielnego 

funkcjonowania, zaradności życiowej i dalszego wspomagania w budowaniu autonomii. Ze 

względów istotnych dla dobrostanu funkcjonowania dorosłych z niepełnosprawnością 

intelektualną kontynuowano działania nastawione na podnoszenie samooceny, kształtowanie 

umiejętności dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości, umiejętności współżycia  

z innymi ludźmi z zachowaniem szacunku, tolerancji i współpracy. Zapewniono kontynuację 

aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społeczno-przyrodniczym jako istotne działanie 

wspomagające budowanie otwartej postawy wobec otoczenia, rozwijanie wrażliwości 

moralnej, estetycznej, formowanie wewnętrznej dyscypliny i postawy humanistycznej. 

Kontynuowano wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla rodzin, opiekunów 

dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie i uczestników Ośrodka w obszarach 

dotyczących rozumienia i akceptacji dla dorosłości swoich dzieci oraz udzielano wsparcia w 

kryzysach dotyczących sytuacji życiowych rodziców ich zmęczenia i frustracji spowodowanej 

całkowitą wieloletnią opieką nad człowiekiem upośledzonym umysłowo. 

Kontynuowano działania edukacyjne mające na celu zmniejszenie dystansu 

społecznego do osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz kształtowanie w 

społeczności właściwych postaw wobec problemów osób niepełnosprawnych. 

Podejmowano inicjatywy w których dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną 

prezentowały swoje umiejętności i talenty budując pozytywny wizerunek i prawo  

do pełnowartościowego miejsca w życiu. 

 

 Uczestnicy  

 

W 2015r z usług Ośrodka Wsparcia korzystały osoby dorosłe wymagające postępowania 

rehabilitacyjno-opiekuńczego w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz  

w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb.  

Według stanu na dzień 31.12.2015r.w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób 

Niepełnosprawnych było 47 uczestników, w tym: 24 kobiety i 23 mężczyzn. Frekwencja 

uczestników kształtowała się na poziome 84,2% z pominięciem lipca i sierpnia 2015r. 

W 2015 roku w OWiRON korzystało z wielospecjalistycznych zajęć 10 osób na wózkach, 

30 osób wymagało stałej pomocy i wsparcia we wszystkich czynnościach życiowych podczas 

pobytu w Ośrodku Wsparcia.  
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Stopnie niepełnosprawności i jednostki chorobowe Liczba osób 

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim 

(dodatkowe sprzężenia i dysfunkcje rozwojowe) 
5 

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu w umiarkowanym 9 

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu w znacznym 22 

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu w głębokim 11 

w tym 

Niepełnosprawność sprzężona 34 

Mózgowe porażenie dziecięce i dysfunkcje ruchu 26 

Zespoły genetyczne 6 

Epilepsja 16 

Zaburzenia psychiczne 19 

Zaburzenia sensoryczne 10 

Zaburzenia zachowania i emocji 11 

 

 Formy i efekty realizowanych działań 

 

 Działania treningowe 

 

Działania treningowe mające na celu naukę samodzielnego funkcjonowania w stopniu 

dostępnym osobie z niepełnosprawnością intelektualną oraz wspieranie wszelkich przejawów 

aktywności zmierzających do niezależnego funkcjonowania. 

Terapia zajęciowa- dotyczyła 47 uczestników wg indywidualnych możliwości i potrzeb 

i była prowadzona w pracowniach: ceramiczno-plastycznej, gospodarstwa domowego, 

przyrodniczo-środowiskowej, stolarsko-ślusarskiej, komputerowej, edukacyjnej. W wyniku 

działań wielokierunkowych stosowane formy aktywizacji i zajęcia terapeutyczne pozwoliły na 

podtrzymanie i uniknięcie regresu w obszarze samodzielności działania, komunikacji werbalnej 

i pozawerbalnej, sprawności manualnej, praktycznych umiejętności życiowych.  

Prowadzone terapie przyczyniły się do przełamywania stereotypów społecznych, włączania 

osób niepełnosprawnych intelektualnie w nurt życia społecznego Dla większości uczestników 

terapia zajęciowa jest jedyną możliwością nawiązania kontaktów z osobami spoza najbliższej 

rodziny. 

Treningi dotyczyły 47 uczestników wg indywidualnych możliwości i potrzeb. 

 

 Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych; 

 

Trening obejmuje: nawiązywanie i utrzymywanie satysfakcjonujących kontaktów 

społecznych, doświadczanie aktywności i odpowiedzialności, doświadczanie samorządności 

po przez uczestniczenie w spotkaniach społeczności Ośrodka i kształtowanie samorządności w 

swojej społeczności przez działalność Rady Domu, prowadzenie grupy samorządowej, 

motywowanie do podejmowania pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, 

wyrażania próśb i własnych opinii, szanowania praw innych osób oraz budowania umiejętności 

z zakresu asertywności,  

Naukę pełnienia jak największej liczby ról społecznych w rodzinie i środowisku, umiejętność 

przestrzegania norm społecznych w przestrzeni publicznej. 

 



Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy za 2015 rok 

 
48 

 

 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, spotkania z ludźmi o ciekawych zawodach, udział w spotkaniach 

integracyjnych na zaproszenie zaprzyjaźnionych ośrodków wsparcia, udział  

w przedstawieniach teatralnych i seansach filmowych oraz wycieczki turystyczne, których 

celem było poznawanie nowych miejsc na Bemowie i innych dzielnicach Warszawy, 

przebywanie w środowisku przyrodniczym. Proponowano zajęcia sportowe oraz wyjścia do 

kawiarni, barów i lodziarni w kameralnych grupach terapeutycznych. W ramach treningu 

zachęcano uczestników do czytania czasopism, książek, odwiedzania biblioteki, oglądania 

filmów, odwiedzania parków warszawskich. 

 

 Trening samoobsługi;  

 

W ramach, którego uczestnicy podtrzymali umiejętności samodzielnego jedzenia, 

mycia się, ubierania i załatwiania potrzeb fizjologicznych, utrzymania higieny ciała, dbania  

o estetykę wyglądu, dbania o zdrowie, tak aby osiągnięte sprawności i umiejętności umożliwiły 

w miarę samodzielne, niezależne i godne życie na miarę indywidualnych możliwości 

psychofizycznych.  

 

 Trening zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu; 

 

Kontynuowano m.in. podtrzymanie umiejętności takich jak: sprzątanie swojego miejsca 

pobytu tj. pracowni, szatni, sprzątanie po sobie w toalecie i pod prysznicem, poszanowania 

pracy innych osób w tym zakresie, przygotowania prostych dań obiadowych prania, prasowania 

i drobnych napraw, gospodarowania pieniędzmi, nauki planowania zakupów, dokonywania 

zakupów, obsługi podstawowych urządzeń domowych, wdrażanie zasad korzystania  

z komunikacji masowej. Zagospodarowano ogródek /sadzenie i pielenie/ przy wejściu do 

OWiRON oraz dbano o zieleń w Ośrodku. W ramach tego treningu uczestnicy uczyli się także 

radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.  

 

 Trening higieniczny;  

 

Prowadzony w celu wypracowania i podtrzymania nawyków higienicznych i estetyki 

wyglądu zewnętrznego. W ramach tego treningu odbywały się zajęcia praktyczne prowadzone 

przez pielęgniarki OWiRON, zajęcia edukacyjne we współpracy z rodzicami i opiekunami 

dotyczące codziennej higieny osobistej i estetyki indywidualnej oraz dbania o bieliznę osobistą, 

prania bielizny i odzieży. Stan higieny uczestników OWiRON wymaga stałego monitorowania 

i indywidualnych treningów, wciąż obserwuje się duże zaniedbania w tym obszarze. Działania 

rodziców w tym zakresie są nadal wysoce niewystarczające.  

Proponowano uczestnikom oraz ich rodzinom aktywny udział w imprezach integracyjnych 

organizowanych na terenie OWiRON i imprezach na terenie Warszawy i województwa 

mazowieckiego oraz udział w programach organizacji pozarządowych.  

 

Program wspierająco-rehabilitacyjny w znaczący sposób wpłynął na utrzymanie 

właściwej kondycji psychofizycznej dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie, 

pozwolił na systematyzowanie wiedzy na temat własnej osoby z uwzględnieniem stopnia 
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samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności, zainteresowań, umiejętności 

wyrażania własnego zdania, własnych potrzeb, swoich przyzwyczajeń, rozpoznawania własnej 

roli i pozycji w grupie, doświadczania umiejętności pozytywnego myślenia o sobie. Działania 

terapeutyczne w Ośrodku wsparcia i w przestrzeni publicznej umożliwiły pełnienie różnych ról 

społecznych np. przy okazji brania udziału w spotkaniach towarzyskich (gospodarza spotkania, 

gościa, klienta kawiarni, osoby zapraszającej na spotkanie, zapraszającej do tańca itp.). Poprzez 

proponowane działania osoby z niepełnosprawnością intelektualną realizowały własną 

aktywność twórczą prezentując talenty i umiejętności manualne i ruchowe. 

 

 Działania terapeutyczne 

 

Prowadzono terapię psychologiczną, terapię pedagogiczną, rehabilitację ruchową 

wspomaganie komputerowe, zajęcia rewalidacyjne, aktywność i ekspresję twórczą, zajęcia 

edukacyjne. W 2015r. realizowano 29 programów w oparciu o treningi terapeutyczne i  

5 projektów socjalnych  

 

 Spotkanie społeczności “Poranny krąg”  

Czas realizacji: I-XII  200 spotkań;  

Realizator: Wszyscy terapeuci, pedagog, psycholog, rehabilitant;  

Uczestnicy: Wszyscy;  

Rezultaty: W ramach treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych, poprawa, jakości 

kontaktów interpersonalnych, doświadczanie wpływu społecznego oraz doświadczanie 

podejmowania decyzji i wpływu na przebieg zajęć w Ośrodku. 

 

 Zajęcia z zakresu psychoedukacji seksualnej  

Czas realizacji: I-XII  6 spotkań;  

Realizator: Psycholog;  

Uczestnicy: 12 osób z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim i umiarkowanym, 

Rezultaty: Edukacja w zakresie rozumienia sytuacji intymnych. Wzrost kontroli emocji 

związanych z tematem seksualności człowieka, rozumienie sytuacji intymnych i potrzeb osób 

bliskich. 

 

 Grupa psychoterapeutyczna  

Czas realizacji: I-XII  42 spotkania 

Realizator: Psycholog;  

Uczestnicy: 20 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.  

 

 Indywidualne spotkania terapeutyczne z rodzicami i uczestnikami  

Czas realizacji I-XII   285 spotkań indywidualnych z uczestnikami Ośrodka  

130 konsultacji edukacyjnych i wsparcia z rodzinami  

Realizator Psycholog,  
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Uczestnicy Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym  

i znacznym i ich rodziny.  

Rezultaty Rozpoznawanie emocji, kontrola napięć i frustracji, rozpoznawanie sytuacji 

społecznych i konfliktów. Wzmacnianie samooceny i samoakceptacji. Radzenie sobie  

z trudnymi sytuacjami związanymi z niepełnosprawnością dzieci oraz osobistymi rodziców. 

Korzystne zmiany w jakości więzi terapeutycznej i zaufania. Działania podejmowane we 

współpracy z pracownikiem socjalnym. 

 

 Dyskusyjny Klub Filmowy  

Czas realizacji I-XII   24 spotkania klubowe;  

Realizator Terapeuci zajęciowi;  

Uczestnicy Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym  

i znacznym.  

Rezultaty W ramach treningu podnoszenia kompetencji społecznych i spędzania czasu wolnego 

osoby obejrzały 20 filmów. 

 

 Socjoterapia  

Czas realizacji: I- XII  48 spotkań;  

Realizator: Terapeuta zajęciowy i psycholog;  

Uczestnicy: Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym  

i znacznym  

Rezultaty: W ramach treningu nabywania kompetencji interpersonalnych i wzmacniania 

poczucia wartości, pewności siebie. Zajęcia umożliwiły swobodniejsze poruszanie się 

uczestników w obrębie podstawowych zagadnień związanych z emocjami uczuciami, 

odnajdywaniem pozytywnych i negatywnych cech osobowości.  

 

 Nutą po mapie. Muzyka świata. Muzyka etniczna  

Czas realizacji: I-XII  24 spotkania, 

Realizator: Terapeuci zajęciowi;  

Uczestnicy: Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym;  

Rezultaty: Poznanie charakterystycznych cech kultury Afryki, kultury muzułmańskiej, kultury 

żydowskiej. Doświadczenie różnorodności, inności nabywanie umiejętności samodzielnego 

zdobywania informacji oraz doświadczania umiejętności samodzielnego przygotowania  

i prezentowania informacji.  

 

 Relaksacja z bajką  

Czas realizacji: I-XII  36 spotkań;  

Realizator: Terapeuta zajęciowy;  

Uczestnicy: Osoby z głęboką i znaczną niepełnosprawnością;  

Rezultaty: Wpływ na poprawę samopoczucie osób z głęboką i znaczną niepełnosprawnością, 

odpoczynek fizyczny dla osób poruszających się na wózku, wyciszenie, budowanie poczucia 

bezpieczeństwa.  

 

 „Zabawa słowem”  

Czas realizacji: I-XII  30 spotkań;  

Realizator: Pedagog;  
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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 i tekstów zamieszczonych w kalendarzu OWiRON na 2016r. 

 

 „Ciekawe miejsca ciekawi ludzie”  

Czas realizacji: I-XII  12 wyjść;  

Realizator: Terapeuta zajęciowy;  

Uczestnicy: Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym  

i znacznym;  

Rezultaty: Z wyjść skorzystało 30 uczestników w tym osoby na wózkach i osoby z głęboką 

niepełnosprawnością. Doświadczenie pozytywnych relacji społecznych w środowisku 

zewnętrznym, doświadczanie akceptacji, spotkania w muzeach, galeriach, spotkanie  

z cukiernikiem, weterynarzem, ogrodnikiem, przewodnikiem. Odwiedzano parki warszawskie 

np. Ogród Saski, cmentarze warszawskie /wolski, żydowski/, bulwary nad Wisłą, tężnie  

w Konstancinie. 

 

 Profilaktyka zdrowotna  

Czas realizacji: I-XII  8 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, 

pierwsza pomoc, jak się zachować w razie wypadku. 

 

 Czystość i higiena na co dzień  

Czas realizacji: I-XII  24 spotkania celowe oraz trening codzienny;  

Realizator: Terapeuta zajęciowy, Pedagog, Pielęgniarki;  

Uczestnicy: Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym  

i znacznym posiadające możliwość samoobsługi.  

Rezultaty: Poprawa w obszarze znajomości zasad dbania o higienę, trudności w zastosowaniu 

praktycznym zasad. Poprawa w obszarze znajomości zasad dbania o higienę, nadal trudności 

w praktyce. 

 

 Kulinarna mapa Warszawy  

Czas realizacji: IV-X 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 baru mlecznego  

i naleśnikarni. 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.  
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 Kino Teatr 2015 

Czas realizacji: I-XII  11 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 Studio, Teatr Komedia, 4 wyjścia do 

muzeum- Muzeum Plakatu, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, Muzeum Etnograficzne, 

Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach programu „Muzyka Świata” 

 

 „Savoir- vivre”- Dobre Wychowanie na co dzień” 

Czas realizacji: I-XII  24 spotkania;  

Realizator: pedagog;  

Uczestnicy: Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym  

i znacznym; 

Rezultaty: Zajęcia edukacyjno-praktyczne mające na celu poznanie podstawowych zasad 

dobrego wychowania i ich zastosowania w codziennym życiu. Wiedza i umiejętności 

wyniesione z tych zajęć sprawdzają się w codziennym funkcjonowaniu w przestrzeni 

publicznej, to pozwala postrzegać osoby z upośledzeniem umysłowym jako kulturalnych ludzi. 

 

 Kawiarenka „Przy pianinie”  

Czas realizacji: II-XII  10 spotkań;  

Realizator: Terapeuta zajęciowy;  

Uczestnicy: wszyscy uczestnicy OWiRON 

Rezultaty:  Realizowana w ramach treningu kulinarnego i treningu umiejętności społecznych 

doświadczanie ról społecznych, umiejętności współpracy. Doświadczanie obowiązkowości  

i odpowiedzialności za podejmowane działania. 

 

 „Kochamy Polskie seriale” 

Czas realizacji: I-XII  24 spotkania;  

Realizator: Pedagog  

Uczestnicy: Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym; 

Rezultaty: W ramach treningu spędzania czasu wolnego poprawa jakości życia, koncentracji 

uwagi, pewności siebie, doświadczanie akceptacji i dobrej zabawy, podtrzymywanie 

umiejętności czytania, ćwiczenie wymowy. wyrażanie własnych opinii. wykazywanie się 

wiedzą i znajomością w tematyce polskiego kina, miłe spędzanie wspólnego czasu. 

 

 Zajęcia sportowe i rehabilitacja  

Czas realizacji: I-XII  Codziennie 

Realizator Rehabilitant, terapeuta zajęciowy;  

Uczestnicy Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym  

i znacznym; 

Rezultaty: Turystyka piesza - udział w Rajdzie Rowerowym i Pieszym w Łubcu, zimowe  

i jesienne wyprawy piesze szlakami Puszczy Kampinoskiej, Dzień Sportu, Turniej 



Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy za 2015 rok 

 
53 

 

Piłkarzyków, wyprawa piesza do Parku Moczydło, Parku Górczewska, wyjścia do siłowni 

plenerowych poprawa kondycji fizycznej, trening spędzania czasu wolnego. Codzienne zajęcia 

ruchowe w siłowni Ośrodka podtrzymujące, sprawność fizyczną, fizykoterapia. Zajęcia te 

podtrzymują kondycję uczestników, zachęcają do aktywności poza Ośrodkiem, w prywatnym 

czasie wolnym uczestnika. 

 

 Zajęcia rytmiczno-muzyczne  

Czas realizacji: I-XII  24 spotkania;  

Realizator: Terapeuci zajęciowi;  

Uczestnicy Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. głębokim i znacznym;  

Rezultaty: aktywizacja psychoruchowa, doświadczanie sprawstwa i autonomii przez osoby  

z głęboką niepełnosprawnością. po przez te zajęcia zaspokajane są potrzeb psychicznych osób 

głęboko upośledzonych, wpływają na rozwój świadomości własnego ciała, koncentrację uwagi, 

wyobraźnię. 

 

 Pomóż innym”  

Czas realizacji I-XII   

Realizator: Terapeuci zajęciowi;  

Uczestnicy : wszyscy uczestnicy OWiRON 

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- przekazano 200zł i 20 kg suchej karmy oraz koce. Przekazanie jabłek dla 

zwierzaków w ZOO warszawskim. 

Zbiórka korków dla 2 letniej Natalki Pataj na rehabilitację zebrano 50 worków 120 l. Nakrętki 

odbiera osobiście ojciec Natalki. Współpraca z gabinetem weterynarii –zbiórka suchego chleba 

dla danieli. Doświadczanie gotowości niesienia pomocy i bycia dla innych.  

 

 Surowce wtórne  

Czas realizacji: I-XII  

Realizator: Terapeuta zajęciowy’  

Uczestnicy: Wszyscy uczestnicy i ich rodziny’  

Rezultaty: Promowanie ekologicznego trybu życia, nauka odzyskiwania surowców wtórnych, 

segregacji śmieci, ochrona środowiska. Zmiana myślenia na proekologiczne, nauka 

odzyskiwania surowców wtórnych, segregacji śmieci, ochrona środowiska zebrano w tym roku 

1180 kg makulatury i 25 kg złomu, trening ekonomiczny, doświadczanie sprawstwa.  

 

 Reedukacja  

Czas realizacji: I-XII  24 spotkania;  

Realizator: Pedagog;  

Uczestnicy: Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, umiarkowanym;  

Rezultaty: Podtrzymywanie umiejętności czytania, pisania i liczenia. 

 

 Kronika OWiRON 2015  

Czas realizacji: I-XII  

Realizator: Terapeuta zajęciowy;  
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Uczestnicy: Wszyscy uczestnicy z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim, 

umiarkowanym  

Rezultaty: XIII edycja Kroniki w ramach treningu aktywności i ekspresji nabywanie 

umiejętności pracy twórczej i doświadczania sprawstwa, pisanie tekstów pod kierunkiem.  

 

 „English is Easy”  

Czas realizacji: I-XII  10 zajęć;  

Realizator Terapeuta zajęciowy;  

Uczestnicy 12 uczestników z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim i umiarkowanym 

Rezultaty: Nauka podstaw języka angielskiego metodami aktywnymi w oparciu o zabawę., 

nauka kolędy „Last Christmas” prezentacja osiągnięć podczas spotkania wigilijnego  

w Ośrodku. 

 

 Zajęcia rewalidacyjno-wspomagające indywidualne  

Czas realizacji: I-XII   4 uczestników dziennie indywidualnie;  

Realizator: Terapeuta zajęciowy; pedagog, psycholog 

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 wielozmysłowego poznania 

otoczenia.  

 

 Zajęcia umuzykalniające  

Czas realizacji: I-XII 40 spotkań;  

Realizator Terapeuta zajęciowy;  

Uczestnicy wszyscy uczestnicy;  

Rezultaty: Zabawa dźwiękami. wyrażanie emocji, zmniejszenie napięcia psychofizycznego. 

Doświadczanie radości. Poprawa jakości życia.  

 

 Spotkania integracyjne w OWiRON  

Czas realizacji: I-XII  20 spotkań,  

Realizator: Cały zespół,  

Uczestnicy: Wszyscy uczestnicy wraz z rodzinami i zaproszeni goście,  

Rezultaty: Spotkanie integracyjne w ramach treningu nabywania kompetencji społecznego 

funkcjonowania i spędzania czasu wolnego. Pełnienie ról społecznych. Doświadczanie 

odpowiedzialności i obowiązku, pozytywnych uczuć, sprawstwa i akceptacji.  

 

 Bal karnawałowy w OWiRON gościli na balu uczestnicy ŚDS z ul. Górskiej oraz 

młodzież i dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Paska, /80 osób/  

 Kolędowanie i Pastorałki na Mokotowie w ŚDS Warszawskiego Koła PSOUU przy 

ul.Górskiej 7 współorganizacja spotkania, wspólne śpiewanie, 

 Bal karnawałowy w ŚDS Warszawskiego Koła PSOUU przy ul.Górskiej 7  

 Dzień Sportu w OWiRON przygotowany przez studentów uczelni Pedagogium, 

 Dyskoteka w OWiRON, zaproszono ŚDS Stowarzyszenia Przyłącz się do Nas z Łubca 
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 Spotkanie integracyjne przy grillu i muzyce z ŚDS, 

 Dyskoteka w OWiRON z konkursami z okazji Tłustego Czwartku /80 osób/, zaproszeni 

uczestnicy ŚDS Warszawskiego Koła PSOUU przy ul. Górskiej 7, 

 „Spotkanie Wielkanocne” w OWiRON, /100os./  

 Powitanie Lata w ŚDS Warszawskiego Koła PSOUU przy ul. Górskiej 7, 

 Spotkanie edukacyjne „Warsztaty ozdabiania pierników”, 

 Dyskoteka andrzejkowa w OWiRON - spotkanie integracyjne,  

 „Turniej piłkarzyków” - zawody sportowe, 

 XIV Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w OWiRON,  /200 uczestników/  

 Udział w Rajdzie Pieszym i Rowerowym w Łubcu,  

 

 Zakończenie roku szkolnego grupy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z udziałem 

rodziców we współpracy z Fundacją Nie Tylko, czytanie publiczne Małego Księcia z 

udziałem uczestników OWiRON, 

 Udział w Przeglądzie Pracowni Stolarskich w ŚDS Warszawskiego Koła PSOUU przy 

ul. Górskiej 7, 

 „Bądźmy razem” zajęcia edukacyjno-rozrywkowe organizowane przez Fundację Iwony 

Kalaman, 

 Koncert Kwartetu smyczkowego w OWiRON w ramach współpracy z Art.Bem w 

ramach programu Kultura bez barier, 

 Koncert muzyki Jazzowej na żywo w OWiRON w ramach współpracy z Art.Bem w 

ramach programu Kultura bez barier, 

 Wigilia w OWiRON /100os./  

 

 Indywidualne spotkania pedagogiczne z uczestnikami Ośrodka  

Czas realizacji: I-XII  65 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. 

 

 Wystawy prac uczestników OWiRON  

Czas realizacji: I-XII  

Realizator: Terapeuta zajęciowy;  

Uczestnicy: Wszyscy uczestnicy terapii zajęciowej w różnych pracowniach;  

Rezultaty: Kiermasze świąteczne, prezentacja prac plastycznych i innych wykonanych  

w pracowniach, uczestnicy doświadczają uznania, budowanie poczucia wartości, wspieranie 

rodziców . 

 

 Projekty socjalne 

 

W 2015r. realizowano 6 projektów socjalnych:  

 

 Projekt socjalny „Jeden Rytm - Jeden Świat”  

Projekt pełnił funkcję edukacyjną społecznie poprzez pokazanie talentów i umiejętności osób 

niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej, Angażuje członków zespołu do pełnienia różnych 

ról społecznych, realizuje potrzebę akceptacji i bycia potrzebnym. 
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Czas realizacji:12 miesięcy /135 prób/  

Uczestnicy: 14 uczestników z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym  

Rezultaty współpraca z Fundacją Nie Tylko, współpraca z Art. Bem Zespół Jeden Rytm-Jeden 

Świat zagrał w 2015r 11 koncertów: w tym 4 koncerty w przedszkolach, 2 koncerty  

w żłobkach,2 koncerty w szkołach podstawowych poza tym koncert ŚDS Górska, oraz koncert 

w Akademii Pedagogiki Specjalnej podczas Ogólnopolskiej  Sceny Prezentacji Artystycznych 

Realizacji, gdzie Zespół otrzymał wyróżnienie. Zespół rozwija się muzycznie, uczestnicy 

układają teksty do granych utworów, śpiewają. W planach na 2016 rok nagranie 3 płyty . 

 

 Projekt socjalny „Mocna Rodzina”  

Środowiskowa praca socjalna; działania mające na celu pomoc rodzinom we wzmacnianiu 

zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, konsultacje psychologiczne, psychiatryczne, 

neurologiczne, działania o charakterze interwencji kryzysowej, konsultacje pielęgniarskie 

dotyczące problemów zdrowotnych i dbania o higienę osobistą oraz organizację wspólnych 

spotkań integracyjnych .Współpraca z pracownikiem socjalnym OPS. 

Czas realizacji: 12 miesięcy  

Uczestnicy: wszyscy uczęszczający do OWiRON oraz członkowie ich rodzin  

Rezultaty: udzielono wsparcia psychologiczno-pedagogicznego 15 rodzinom, interweniowano 

8 razy, udzielano poradnictwa i konsultacji zdrowotnych, psychiatrycznych, neurologicznych, 

psychologiczno-pedagogicznych dla rodziców i opiekunów /odbyto 480 konsultacji, 1 zebranie 

z rodzicami i opiekunami/. Ponadto kontynuowano działania na rzecz kształtowania 

prawidłowych postaw rodzicielskich głównie w uznaniu praw dorosłego dziecka 

niepełnosprawnego oraz rozumnej swobody. Kontynuowano pracę nad radzeniem sobie  

z sytuacjami konfliktowymi w rodzinie, w dwóch przypadkach kontynuowano procedury 

Niebieskiej Karty 

 

 Projekt socjalny „Kalendarz 2016”  

Opracowanie 6 ilustracji przedstawiających różnorodne prace wykonane przez uczestników 

OWiRON podczas terapii zajęciowej w różnych pracowniach oraz przygotowanie i wybór 

tekstów tworzonych przez uczestników OWiRON w celu stworzenia kalendarza.  

Czas realizacji: październik –grudzień 2015r.  

Uczestnicy: osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopni lekkim, umiarkowanym  

Rezultaty: Stworzenie kalendarzyków kieszonkowych, kalendarzy na biurko i specjalnych 

kalendarzy plakatowych ze zdjęciami dla wszystkich uczestników Ośrodka. W ramach treningu 

aktywności i ekspresji nabywanie umiejętności pracy twórczej i doświadczania sprawstwa. 

Projekt pełnił funkcję edukacyjną społecznie poprzez pokazanie talentów osób 

niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej. Ponadto była to promocja działań 

terapeutycznych i osiągnięć osób niepełnosprawnych .  

 

 Projekt socjalny „Klikacz”  

Celem prowadzonego projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprawa 

funkcjonowania społecznego, integracja ze społeczeństwem, budowanie pozytywnego 

wizerunku osoby niepełnosprawnej.  

Czas realizacji: 12 miesięcy  

Uczestnicy: osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym  

i znacznym  

Rezultaty: Zaobserwowano zwiększenie sprawności w obszarze posługiwania się Internetem w 

celu pozyskania informacji, pozyskiwanie materiałów pomocniczych do zajęć tematycznych 
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przez uczestników, samodzielne rysowanie, kolorowanie swoich prac, obsługa drukarki, 

koordynacja oko ręka z wykorzystaniem programów multimedialnych. 

 

 Projekt socjalny „Mazowiecka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych”  

Istotą projektu jest popularyzacja sportu i kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych oraz 

integracja środowiska osób niepełnosprawnych. Zwiększenie świadomości społecznej poprzez 

szerzenie wiedzy na temat możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną.  

Czas realizacji: czerwiec 2015  

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. współpraca z innymi, wyrabianie odwagi, 

zwiększona odporność psychiczna. Zaobserwowano iż zaangażowanie w aktywność fizyczną 

ogranicza negatywne następstwa niepełnosprawności w psychice i zwiększa aktywność 

społeczną. rola edukacyjna projektu w stosunku do środowiska wolontariuszy, młodzieży 

gimnazjalnej i studentów  

 

 Projekt socjalny „ Teatr Niezwykły”  

Czas realizacji: cały rok  

Uczestnicy: osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym  

i znacznym oraz głębokim  

Rezultaty: Istotą projektu jest wspieranie kompetencji społecznych uczestników, stworzenie 

warunków do uwolnienia nagromadzonych emocji, uaktywnienia sfery komunikacji, 

zwiększenia poziomu samowiedzy i akceptacji, rozwijania poczucia przynależności do 

określonej grupy. Wspólna praca nad przygotowaniem tekstów, strojów, dekoracji sprzyja 

wzajemnej integracji i wzmaga poczucie odpowiedzialności za wspólny cel.  Obserwuje się 

pozytywne procesy w zakresie rozwijania wyobraźni, spostrzegawczości, orientacji w czasie i 

przestrzeni, usprawniania prawidłowej intonacji zdania. W wyniku realizacji tego pomysłu 

wystawiono dwa przedstawienia „Wielkanocne wierszowanie” oraz „ Nie Było Miejsca Dla 

Ciebie” zaprezentowane podczas spotkania wigilijnego w OWiRON. 

 

Opisane powyżej działania prowadzone były w oparciu o potrzeby uczestników, 

indywidualne możliwości, na podstawie opracowanych planów postępowania wspierająco-

rehabilitacyjnego.  

Celem zabiegów terapeutycznych było budowanie pozytywnych relacji miedzy ludzkich 

gdyż jakość relacji decyduje często o sposobie postrzegania, interpretowania, nazywania 

trudności, jakich doświadcza osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Realizowane 

działania przybierały formy wsparcia o charakterze integracyjno-aktywizującym. Ogromne 

znaczenie mobilizująco-motywujące miały działania prowadzone poza Ośrodkiem, wyjazdy na 

spotkania integracyjne, wycieczki poznawcze, spacery - 44 wyjścia poza Ośrodek zapewniające 

różnorodność poznania i relacji. 

 Pozostałe działania 

 

Ważnym aspektem podtrzymania dobrostanu psychofizycznego jest rehabilitacja ruchowa a w 

2015 roku prowadzono:  

 

 ćwiczenia ogólno-kondycyjne  34 uczestników  

 ćwiczenia specjalistyczne   440 zabiegów  
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 ćwiczenia indywidualne w tym doskonalenie chodzenia  360 zabiegów  

 zabiegi fizykoterapeutyczne wg zlecenia lekarza ortopedy  110 zabiegów  

 

Ponadto, odbyło się:  

 295 konsultacji u lekarza neurologa  

 185 konsultacji u lekarza psychiatry  

 220 konsultacji u lekarza ortopedy  

 

Działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej i doraźnej pomocy medycznej wykonywały 

pielęgniarki i zrealizowały: 

 1786 działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej /pomiar ciśnienia, pomiar cukru we 

krwi, mierzenie temperatury, pomiar wagi ,mycie, kąpanie, monitorowanie higieny 

osobistej uczestników/, 

 543 działania z zakresu doraźnej pomocy medycznej /podawanie leków, wykonanie 

opatrunków, wykonanie zastrzyków, wykonanie wlewek doodbytniczych, pomoc 

przedlekarska w stanach padaczkowych, 

 32 interwencje - pomoc w nagłych przypadkach zdarzenia-wymioty, bóle brzucha, 

zębów, głowy, biegunki, autoagresja, pobudzenie psychoruchowe, niepokój, 

zdławienie, omdlenie, urazy. 

 

 Podsumowanie 

 

W 2015 roku kontynuowano działania rozwijające samorządność i organizacyjną 

aktywności tzn. włączanie uczestników zajęć do planowania działań w grupie, organizowania 

życia grupy. W modelowaniu samorządności powierzano współudział w wypełnianiu takich 

zadań jak utrzymanie czystości i porządku, pomoc w przygotowaniu posiłków, niesienie 

pomocy koleżeńskiej, planowanie i wypełnianie czasu wolnego oraz inicjowanie  

i podejmowanie prac społecznie użytecznych na rzecz środowiska społecznego.  

Efektem podjętej strategii działania w kierunku kształtowania u osób 

z niepełnosprawnością umiejętności niesienia pomocy innym była realizacja rzeczywistych 

działań na rzecz innych ludzi i zwierząt. Często u uczestników obserwuje się postawy 

roszczeniowe przejawiające się w stwierdzeniach „to ja wymagam pomocy”. Stąd  praca nad 

postawą „ja też umiem opiekować się innymi”. Ponieważ możliwości autonomicznego 

funkcjonowania są w dużym stopniu uzależnione od umiejętności komunikacyjnych, ważne 

jest nauczenie osób niepełnosprawnych intelektualnie komunikowania swoich stanów, potrzeb 

oraz odbierania podobnych sygnałów pochodzących od innych ludzi. 

Istotne wydaje się kontynuowanie w roku 2016 działań zmierzających do uznania przez 

rodziców dorosłości ich dziecka, zauważenia jej i zaakceptowania. Do prawidłowego 

funkcjonowania społecznego w dorosłym życiu potrzebna jest umiejętność podejmowania 

decyzji i dokonywania wyborów. Wiąże się to z przyjmowaniem ich konsekwencji, dlatego tak 

istotna jest duża ilość doświadczeń w tym zakresie. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną 

mają pewne ograniczenia i wynikające z nich trudności w rozwoju są w sposób naturalny 

bardziej zależne od otoczenia. Dlatego  proponowane programy mają na celu motywować do 

działań samodzielnych na miarę możliwości, podejmowania osobistych decyzji, wyrażania 

swojego zdania, dostrzeganie własnych możliwości, osiągnięć, posiadania poczucia 

bezpieczeństwa w kontakcie z innymi, umożliwianie osobom z niepełnosprawnością 

intelektualną zaistnienie w rolach charakterystycznych dla okresu dorosłości.  

Działając w oparciu o wymienione programy i projekty utrzymano dobry poziom 

psychosomatyczny i wzrost zaradności osobistej oraz pobudzenie aktywności społecznej. 
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Nadal szczególne znaczenie ma rehabilitacja ruchowa, wyjścia poza Ośrodek, które znacząco 

wspierały kondycję psychiczną oraz fizyczną co spowodowało wzrost niezależności, 

samodzielności i aktywności oraz lepsze radzenie sobie w nowych sytuacjach.  

 

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konsekwentnie realizuje działania 

terapeutyczno-rehabilitacyjno-edukacyjno-rekreacyjne zmierzające do podtrzymywania  

i wspierania funkcjonowania emocjonalnego, poznawczego oraz fizycznego, a także 

wspierające w nabywaniu sprawności psychospołecznej oraz samodzielności w podejmowaniu 

aktywności życiowej osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Jednak  należy brać 

pod uwagę, iż wśród uczestników Ośrodka są osoby coraz starsze, z  różnymi stopniami 

niepełnosprawności zatem w przypadku bardzo wielu uczestników z uwagi na ich stan 

psychofizyczny oczekiwania względem skuteczności procesu rehabilitacji, stają się coraz 

bardziej ograniczone. 
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 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY  
 

Środowiskowy Dom Samopomocy /ŚDS/ przy ulicy Rozłogi 10 funkcjonuje w strukturze 

organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy. Celem 

prowadzonej przez ŚDS w 2015r. działalności była poprawa funkcjonowania społecznego 

uczestników, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, 

przeciwdziałanie postępującej izolacji społecznej oraz degradacji psychicznej i zdrowotnej. 

W 2015r. z usług Domu skorzystało 25 uczestników, w tym 11 kobiet i 14 mężczyzn na 

podstawie wydanych decyzji administracyjnych o pobycie. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż 

4 osoby spośród uczestników opuściły Dom z różnych przyczyn : 2 uczestników przeszło do 

innych form wsparcia, 1 uczestnik zmarł i 1 uczestnik opuścił Dom z powodu niskiej 

frekwencji. 

 

 Formy i efekty realizowanych działań 

 

W stosunku do uczestników ŚDS za ich pisemną zgodą prowadzone było postępowanie 

wspierająco–aktywizujące w formie zajęć grupowych lub indywidualnych, które obejmowało 

opisane poniżej działania: 

 

 Treningi funkcjonowania w życiu codziennym 

 Trening umiejętności praktycznych i zaradności życiowej (trening kulinarny 

połączony z praktycznym treningiem budżetowym) 

 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się od stycznia do grudnia 2015r. 5 razy  

w tygodniu w grupach 3-4 osobowych oraz indywidualnie. 

Cel zajęć: 

1. Wzrost poziomu zaradności, samodzielności oraz niezależności w codziennym 

funkcjonowaniu uczestników. 

2. Wzrost umiejętności interpersonalnych poprzez naukę pracy zespołowej oraz stosowne 

zachowanie się w sklepie w ramach treningu budżetowego. 

Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny 

wyników postępowania wspierająco- aktywizującego: 

1. Podtrzymanie oraz doskonalenie umiejętności dokonywania zakupów, a także 

umiejętności dysponowania środkami pieniężnymi. 

2. Podtrzymanie oraz doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowania posiłku 

prostego oraz złożonego. 

3. Wzrost umiejętności w zakresie planowania, organizowania, odpowiedzialności za 

powierzone zadania . 

Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Trening 

kulinarny umożliwiał zjedzenie ciepłego posiłku członkom społeczności ŚDS (różnorodne 

posiłki przygotowywane codziennie w ramach treningu kulinarnego pod kierownictwem 

terapeuty dyżurnego). Wzmocnione zostały kompetencje uczestników w zakresie treningu 

kulinarnego, budżetowego, a w szczególności w zakresie samopomocy (ze względu na 

nieobecność osób dyżurujących w prace włączały się inne osoby dzieląc między siebie 

obowiązki związane z pełnieniem dyżuru kulinarnego). Większą trudność sprawia uczestnikom 
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przygotowanie posiłku złożonego, co wiąże się głównie z ograniczeniami wynikającymi z 

choroby (trudności w wytrwałej realizacji celów, nadreaktywność, niechęć do aktywności 

wymagającej wysiłku). Uczestnicy brali aktywny udział w planowaniu jadłospisu na każdy 

tydzień, który udostępniany był w jadalni. Wpłynęło to na wzrost umiejętności w zakresie 

planowania posiłków oraz budżetu, sporządzania listy zakupów oraz stosowania zdrowego 

odżywiania w codziennym życiu. 

 

 Trening umiejętności praktycznych i zaradności życiowej (trening 

porządkowy)  

 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się od stycznia do grudnia 2015r. 5 razy w 

tygodniu w grupach 3-4 osobowych oraz indywidualnie. 

Cel zajęć: 

1. Wzrost poziomu zaradności, samodzielności oraz niezależności w codziennym 

funkcjonowaniu uczestników. 

2. Wzrost umiejętności interpersonalnych poprzez naukę pracy zespołowej. 

3. Wypracowanie poczucia obowiązku, rzetelności, odpowiedzialności, zaangażowania  

i samodyscypliny w zakresie czynności porządkowych. 

Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny 

wyników postępowania wspierająco- aktywizującego: 

1. Potrzymanie podstawowych umiejętności dbania o czystość i estetykę pomieszczeń 

terapeutycznych oraz znajdujących się tam sprzętów i urządzeń. 

2. Podtrzymanie umiejętności w zakresie odpowiedniego wyboru środka czystości do 

wykonania danego zadania. 

3. Podtrzymanie umiejętności komunikacyjnych podczas pracy w zespole zadaniowym. 

4. Wzrost zaangażowania w wykonywaną pracę. 

5. Wzrost umiejętności pracy na zasadzie samopomocy. 

Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym z uwagi na 

stopniowo obniżającą się sprawność fizyczną uczestników, męczliwość wynikającą ze słabej 

kondycji psychofizycznej. Uczestnicy nie ujawniają potrzeby systematycznego dbania  

o porządek i estetykę miejsc, w których przebywają. Nie przywiązują wagi do dokładności przy 

wykonywaniu czynności porządkowych, co ma to związek nie tylko ze specyfiką choroby, lecz 

także brakiem chęci i świadomości dokładnego wykonywania poszczególnych czynności 

porządkowych u większości uczestników. Większość uczestników podobnie jak w treningu 

kulinarnym ujawnia trudności w wykonywaniu złożonych czynności porządkowych, natomiast 

proste i indywidualnie dedykowane czynności wykonywane są dość sprawnie. Większość 

uczestników z uwagi na stan zdrowia oraz umiejętności na bardzo niskim poziomie nie są w 

stanie samodzielnie pełnić dyżuru porządkowego. Podczas treningu niezwykle ważna jest 

osoba terapeuty, pełniącego funkcję osoby rozdzielającej zadania, a także koordynującą, 

nadzorującą i egzekwującą. 

 

 Trening umiejętności praktycznych i zaradności życiowej (obsługa urządzeń 

AGD, RTV, wykonywanie czynności przydatnych w życiu) teoretyczny i 

praktyczny 

 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia praktyczne odbywały się od stycznia do grudnia 2015r. 

w formie indywidualnej, w zależności od potrzeb i możliwości uczestników ŚDS. 
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Cel zajęć: Wzrost samodzielności w codziennym funkcjonowaniu poprzez nabycie nowych 

umiejętności i/lub odzyskanie utraconych umiejętności. 

Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny 

wyników postępowania wspierająco- aktywizującego: 

1. Podtrzymanie umiejętności w zakresie obsługi urządzeń AGD, sprzętu RTV, sprzętu 

nagłaśniającego. 

2. Wzrost umiejętności w zakresie dbałości o kwiaty doniczkowe. 

3. Nabycie/podtrzymanie umiejętności w zakresie obsługi maszyny do szycia. 

Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Nabycie 

lub utrwalenie wyżej wymienionych umiejętności wymagało wielokrotnego przeprowadzania 

treningu teoretycznego połączonego z treningiem praktycznym ze względu na deficyty w 

funkcjonowaniu poznawczym (kodowanie, zapamiętywanie materiału) połączone z niskim 

poziomem motywacji do nabycia umiejętności w celu wzrostu poziomu samodzielności. Są 

osoby, które nie dążą do nabycia umiejętności w zakresie obsługi urządzeń gospodarstwa 

domowego, nie są nastawieni do nabycia umiejętności w tej sferze życiowej, czego przyczyną 

są aspekty wynikające z przebiegu choroby. 

 

 Trening umiejętności praktycznych i zaradności życiowej (opieka nad kotem 

Plastusiem) 

 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia praktyczne odbywały się od stycznia do grudnia 2015r. 

5 razy w tygodniu w formie indywidualnej. 

Cel zajęć: Wykształcenie nawyku odpowiedzialności i dbałości o zwierzę. 

Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny 

wyników postępowania wspierająco-aktywizującego: 

1. Nieznaczny wzrost umiejętności w zakresie dbałości o higienę kota. 

2. Wzrost umiejętności w zakresie czynności porządkowych niezbędnych  

w pomieszczeniu w którym przebywa kot. 

3. Podniesienie kompetencji w zakresie pielęgnacji i potrzeb żywieniowych kota. 

4. Wzrost aktywności w zakresie kontaktu ze zwierzątkiem. 

Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane na poziomie niskim. Uczestnicy 

wykazywali znikome zainteresowanie kotem, jego higieną i samopoczuciem. Ważnym 

elementem składającym się na niewystarczający udział uczestników w opiece nad kotem jest 

fakt późniejszego ich przychodzenia do placówki. Większość czynności pielęgnacyjnych  

i obsługowych zwierzęcia odbywała się rano, tuż po otwarciu placówki, czyli w czasie, w 

którym w ŚDS przebywało najmniej uczestników, także tych dyżurujących. Uczestnicy 

długotrwale chorujący przejawiają duży egocentryzm w relacjach z innymi, dlatego własne 

potrzeby traktują jako priorytetowe w stosunku do potrzeb innych osób, a tym bardziej kota. W 

praktyce większość czynności higienicznych była inicjowana przez dyżurującego terapeutę.  

 

 Trening nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny (teoretyczny i 

praktyczny) 

 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się w od stycznia do grudnia 2015r. formie 

indywidualnej w zależności od potrzeb i możliwości uczestników ŚDS. 

Cel zajęć: Kształtowanie nawyków codziennego i prawidłowego dbania o higienę oraz czystość 

i estetykę ubioru. 
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Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny 

wyników postępowania wspierająco - aktywizującego: 

1. Wzrost umiejętności w zakresie dbałości o higienę i wygląd zewnętrzny uczestników 

ŚDS,  

2. Zwiększenie świadomości istoty własnego wyglądu i higieny osobistej w relacjach 

interpersonalnych i kontaktach międzyludzkich. 

Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Uczestnicy 

prezentują wciąż zbyt niską świadomość dotyczącą znaczenia higieny osobistej i wyglądu 

zewnętrznego. Część z nich wykazuje znaczne trudności w rozumieniu zależności pomiędzy 

estetycznym wyglądem a dobrym samopoczuciem oraz oceną społeczną. Dużym kłopotem w 

treningu higienicznym osób chorych psychicznie była niechęć do regularnego  

i systematycznego wykonywania czynności, a zatem długofalowego i celowego dbania o swój 

wygląd, czego przyczyną są deficyty na poziomie poznawczo-wykonawczym oraz 

motywacyjnym. Pozytywne efekty treningu w przypadku niektórych osób są poprzedzone nie 

potrzebą dbania o siebie, ale indywidualnie dedykowanym wysiłkiem terapeutycznym. 

 

 Trening umiejętności obsługi komputera (teoretyczny i praktyczny) 

 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się w od stycznia do grudnia 2015r. w formie 

indywidualnej lub w grupach 2-3 osobowych w zależności od potrzeb i możliwości 

uczestników ŚDS. 

Cel zajęć: 

1. Nabywanie i doskonalenie umiejętności z zakresu podstaw obsługi komputera. 

2. Doskonalenie umiejętności korzystania z Internetu. 

Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny 

wyników postępowania wspierająco- aktywizującego: 

1. Wzrost umiejętności w posługiwaniu się programami: MS Office, PowerPoint. 

2. Wzrost umiejętności w podstawowej obsłudze sprzętu komputerowego, posługiwania 

się Internetem i wykorzystania go w codziennym życiu. 

3. Wzrost umiejętności w wykorzystywaniu sprzętu komputerowego oraz urządzeń 

biurowych w realizacji drobnych zadań na rzecz sprawnego funkcjonowania placówki 

(np. zaproszenia na imprezy okolicznościowe, sporządzanie listy uczestników 

biorących udział w wydarzeniach okolicznościowych, przepisywanie tekstów, wierszy, 

przepisów na dania obiadowe, ćwiczeń na zajęcia, przygotowywanie jadłospisów). 

4. Zwiększenie zainteresowania pracą na komputerze wśród uczestników ŚDS, 

korzystanie z niego w czasie wolnym od zajęć. 

Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. 

Zaobserwowano niski poziom zainteresowania komputerem u większości uczestników. 

Najwięcej efektów dawała metoda indywidualnego podejścia. Zmiany organiczne u większości 

uczestników były przeszkodą w realizacji zadania. Większość uczestników koncentruje się 

wyłącznie na korzystaniu z portali społecznościowych a także tych zawierających muzykę, gry 

komputerowe itp. Brak jest zainteresowana zwiększeniem i doskonaleniem swoich kompetencji 

dotyczących obsługi komputera. 

 

 Trening funkcji poznawczych 

 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się od stycznia do grudnia 2015r. 1 raz w 

tygodniu w formie grupowej - zajęcia obowiązkowe.  

Cel zajęć:  
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1. Poprawa funkcjonowania poznawczego. 

2. Wzrost poziomu samodzielności uczestników. 

Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny 

wyników postępowania wspierająco-aktywizującego: 

1. Poprawa w zakresie pamięci, koncentracji i uwagi. 

2. Wzrost poziomu umiejętności wykonywania zadań o różnym poziomie trudności. 

3. Wzrost poziomu samodzielności i krótszy czas wykonywania zadań. 

4. Wzrost zasobu słownictwa. 

Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Uczestnicy 

wykazywali duży poziom zainteresowania zajęciami. Prawdopodobnie ma to związek z tym, 

że zajęcia były prowadzone w oparciu o ćwiczenia, zadania o zróżnicowanej tematyce, które 

dostosowane były do możliwości poznawczych każdego z uczestników. Podczas zajęć zadbano 

o udzielanie komunikatów będących wzmocnieniami pozytywnymi, które zachęcały 

uczestników do podejmowania zadań o wyższym poziomie trudności. Po analizie poziomu 

wykonania zadań na forum grupy terapeuta w formie indywidualnej pracował z osobami, które 

miały trudności z rozwiązaniem zadań, co niewątpliwie miało korzystny wpływ na jakość 

prowadzonych zajęć. 

 

 Trening lekowy 

 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się od stycznia do grudnia 2015r. w formie 

indywidualnej, w zależności od zgłaszanych potrzeb uczestników. Zajęcia w formie grupowej 

odbywały się 1 raz w tygodniu w okresie od maja do czerwca 2015r. oraz we wrześniu 2015r. 

Cel zajęć:  

1. Utrwalenie nawyku regularnego przyjmowania farmakoterapii. 

2. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat działania leków oraz możliwości skutków 

ubocznych. 

3. Dostarczenie wiedzy na temat strategii postępowania w okresach pogorszenia stanu 

psychicznego. 

Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny 

wyników postępowania wspierająco- aktywizującego: 

1. Wzrost umiejętności radzenia sobie w sytuacjach pogorszenia stanu zdrowia 

psychicznego.  

2. Wzrost efektywnej współpracy z psychologiem w zakresie informowania  

o trudnościach związanych z przyjmowaniem leków. 

Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane na poziomie umiarkowanym. 

Większość uczestników dzięki monitoringowi stosowania farmakoterapii wywiązywało się z 

zaleceń wynikających z proponowanego modelu leczenia, co przekładało się na utrzymywanie 

remisji. Niektóre osoby nie stosowały się do zaleceń farmakoterapeutycznych lub stosowały się 

do nich w ograniczonym zakresie, co okresowo nasilało ich złe samopoczucie lub powodowało 

nawrót bądź zaostrzenie objawów chorobowych. Jedna z osób mimo występujących objawów 

chorobowych nie jest leczona farmakologicznie z powodu indywidualnych przekonań 

dotyczących leczenia i skutków ubocznych jej rodziców. Powodów niesubordynacji należy 

upatrywać w postępujących procesach chorobowych, dezorganizacji procesów poznawczych, 

a co za tym idzie - trudności w adekwatnej ocenie własnego stanu psychicznego i trudności w 

systematycznym dbaniu o własne zdrowie oraz niewystarczającym wsparciu środowiska 

rodzinnego uczestników ŚDS. 
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 Treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów 

 

 Trening umiejętności rozwiązywania problemów 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się od stycznia do grudnia 2015r. w formie 

indywidualnej, w zależności od zgłaszanych potrzeb uczestników. Zajęcia w formie grupowej 

odbywały się 1 raz w tygodniu w okresie od lutego do kwietnia 2015r.  

Cel zajęć: 

1. Wzrost umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. 

2. Wzrost poziomu zaradności życiowej uczestników. 

Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart  okresowej oceny 

wyników postępowania wspierająco- aktywizującego: 

1. Nabywanie i utrwalanie podstawowej wiedzy na temat sposobów rozwiązywania 

problemów w oparciu o potrzeby, zasoby własne oraz styl działania w sytuacjach 

trudnych, z uwzględnieniem dostępności konkretnych rozwiązań w najbliższym 

otoczeniu chorego. 

2. Wzrost umiejętności elastycznego stosowania skutecznych rozwiązań w podobnych 

sytuacjach problemowych.  

3. Nauka adekwatnej oceny własnych zasobów i możliwości rozwiązywania problemów.  

4. Wzrost umiejętności identyfikowania zasobów najbliższego otoczenia oraz 

efektywnego korzystania z niech. 

Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Uczestnicy 

placówki wykazują dużą trudność w zakresie elastycznego wykorzystywania nabytej wiedzy 

oraz umiejętności w codziennym życiu. Nabyte umiejętności nie mają dla nich wartości 

uniwersalnej, co oznacza, iż nie stosują ich w sytuacjach podobnych. Każdy kolejny problem 

separują, traktując jak nowy, do którego należy dostosować nową strategię postępowania. 

Uczestnicy stosują utrwalone schematy działania, co świadczy o "sztywności" w ich myśleniu. 

Trening umiejętności rozwiązywania problemów stanowi uzupełnienie postępowania 

wspierająco–aktywizującego ze względu na możliwość trenowania funkcji poznawczych w 

przebiegu analizowania sytuacji problemowych, poszukiwania rozwiązań, podejmowania 

decyzji i ewaluacji rozwiązań. Ważna okazuje się tu także zasada omawiania tematów 

poszczególnych zajęć, co wpływa pozytywnie na trenowanie procesów utrwalania wiedzy oraz 

pamięciowych. 

 

 Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych  (teoretyczny i 

praktyczny) 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się w od kwietnia do czerwca 2015r. oraz od 

września do listopada 2015r.1 raz w tygodniu w formie grupowej- zajęcia obowiązkowe.  

Cel zajęć: 

1. Kształtowanie osobowości w sferze intelektualnej emocjonalnej i duchowej. 

2. Rozwój umiejętności społecznych uczestnika przy uwzględnieniu jego indywidualnych 

predyspozycji, potrzeb, oczekiwań i pragnień. 

Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart  okresowej oceny 

wyników postępowania wspierająco- aktywizującego: 

1. Wzrost umiejętności interpersonalnych poszczególnych osób w zakresie: aktywnego 

słuchania, skutecznej komunikacji, asertywnego wyrażania potrzeb, próśb  

i oczekiwana, asertywnej odmowy, roli komunikacji werbalnej i niewerbalnej.  

2. Wzrost świadomości własnych potrzeb oraz efektywności omawianych narzędzi. 
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3. Nabycie i praktyczne rozwijanie pozytywnych doświadczeń relacyjnych w grupie 

społecznej. 

Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Uczestnicy 

mają trudność z wykorzystywaniem zdobytej wiedzy w codziennym funkcjonowaniu. Zajęcia 

teoretyczne separują od zajęć praktycznych. Uczestnicy placówki podczas zajęć teoretycznych 

wykazywali się wcześniej zdobytą wiedzą, chętnie wykonywali zadania ćwiczeniowe, jednak 

na podstawie obserwacji podczas codziennego pobytu w placówce można zauważyć duży 

kłopot w przełożeniu wiedzy teoretycznej na trenowanie praktycznych umiejętności. Powodem 

tych trudności są najprawdopodobniej postępujące zmiany dezorganizujące funkcjonowanie 

aparatu psychicznego uczestników, masywne deficyty poznawcze oraz motywacyjne.  

 

 Trening twórczego myślenia i rozwoju osobistego 

 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się od stycznia do grudnia 2015r. 1 raz  

w tygodniu w formie grupowej- zajęcia obowiązkowe.  

Cel zajęć: 

1. Poprawa funkcji poznawczych (koncentracji, pamięci i logicznego myślenia). 

2. Stymulacja intelektualna uczestników i bazowanie na ich zasobach poznawczych. 

3. Wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą i wzajemne uczenie się. 

4. Wzajemna integracja uczestników. 

Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart  okresowej oceny 

wyników postępowania wspierająco- aktywizującego: 

1. Wzrost funkcji poznawczych, zwłaszcza w zakresie pamięci, koncentracji, słuchania, 

logicznego myślenia, procesów kojarzeniowych . 

2. Wzrost aktywności indywidualnej i zespołowej, chęci rywalizacji, ale także wzajemnego 

pomagania sobie. 

3. Wzrost umiejętności uczestników w zakresie rozumienia i akceptowania odmienności  

w sposobie bycia, zachowania się, ograniczeń interpersonalnych i deficytów 

intelektualnych.  

4. Wzrost wiary we własne siły i możliwości, co wzmocniło samoocenę uczestników treningu. 

5. Wzrost integracji pomiędzy uczestnikami zarówno na poziomie interpersonalnym, jak  

i grupowym. 

6. Wzrost możliwości zaspokojenia szerokiej gamy potrzeb uczestników treningu - 

tj.: potrzeby bliskości, przynależności, akceptacji, uznania, rywalizacji, uczenia się, 

samorealizacji 

Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu wysokim, gdyż uczestnicy 

wykazywali duże zainteresowanie zajęciami z wykorzystaniem gier, krzyżówek, rebusów, 

zagadek. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się gry: „Milionerzy”, ”Kocham Cię, 

Polsko”, „Scrabble” oraz zadania o charakterze łamigłówek, zagadek i innych, stymulujących 

aktywność poznawczą. Wśród naszych uczestników nadal trudną do wypracowania 

umiejętnością osobistą i zespołową jest kontrolowanie emocji, dostosowanie się do 

obowiązujących reguł gry, szacunku do tempa wypowiedzi innych uczestników. Zajęcia 

przebiegały z dużym wsparciem terapeuty w zakresie komunikacji opartej na szacunku, 

rezygnacji z tendencji do oceniania, niestosowania się do podstawowych zasad współpracy 

zadaniowej. Największą trudnością dla naszych uczestników okazała się zgodna, oparta na 

szacunku i komunikacji współpraca zespołowa. Jest to umiejętność deficytowa w przypadku 

osób chorujących psychicznie, zubażająca znacznie zasoby zespołowe. Trudności 

komunikacyjne są dostrzegalne wśród naszych uczestników na terenie placówki i poza nią.  
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 Grupa wsparcia 

 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się od stycznia do grudnia 2015r. 1 raz  

w tygodniu w formie grupowej.  

Cel zajęć: 

1. Wzmacnianie w procesie zdrowienia.  

2. Wzrost kompetencji społecznych. 

3. Wzrost poziomu integracji uczestników. 

Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny 

wyników postępowania wspierająco- aktywizującego:  

1. Wzrost tożsamości i integracji  grupowej poprzez koncentrację na wspólnym celu. 

2. Zaspokojenie potrzeby bliskości, przynależności, akceptacji, rozumienia. 

3. Osiąganie lepszego samopoczucia wskutek redukcji napięcia wywołanego przeżywanymi 

trudnościami. 

4. Bieżące monitorowanie stanu psychicznego uczestników.  

Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Udzielanie 

wsparcia wymaga posiadania odpowiedniego poziomu empatii, skutecznego komunikowania 

się, koncentrowania na problemach drugiej osoby oraz umiejętności  identyfikowania oraz 

nazywania uczuć, emocji. Znaczna większość uczestników nie posiada tych umiejętności, 

dlatego grupy wsparcia były okazją do podzielenia z członkami społeczności  aktualnymi 

trudnościami, ale wsparcia udzielał głównie prowadzący zajęcia psycholog. Uczestnicy 

posiadają tendencję do postawy egocentrycznej, potrafią udzielić prostych, raczej 

powierzchownych wskazówek, rad. Grupy wsparcia były źródłem wiedzy dla prowadzącego 

psychologa  na temat stanu psychicznego uczestników, problemów w codziennym 

funkcjonowaniu, głównie w obszarze relacji z członkami rodziny oraz niekorzystnego stanu 

somatycznego. Podczas indywidualnych rozmów psychologicznych tematy  ujawnione podczas 

grupy wparcia zostały pogłębione, udzielano profesjonalnego wsparcia uczestnikom. 

 

 Trening podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy (teoretyczny i 

praktyczny) 

Okres realizacji i forma zajęć: 

Zajęcia odbywały się w okresie od września do listopada 2015r. 1 raz w tygodniu w formie 

grupowej- zajęcia obowiązkowe. Zajęcia odbywały się także w styczniu oraz jednorazowo  

w lutym 2015r., jako przedłużenie treningu z roku 2014. 

Cel zajęć: Nabycie i/lub utrwalenie umiejętności interpersonalnych. 

Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart  okresowej oceny 

wyników postępowania wspierająco- aktywizującego: 

1. Nabycie oraz utrwalenie wiedzy przez  uczestników na temat podstawowych zasad 

rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy.  

2. Wypracowanie norm w komunikowaniu się z innymi. 

3. Wzbogacenie słownictwa, utrwalenie kultury językowej, skutecznego oraz 

konstruktywnego prowadzenia rozmowy. 

Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Trening 

cieszył się  dużym zainteresowaniem  ze strony uczestników. Omówione zostały oraz 

przećwiczone wszystkie etapy rozmowy. Przeprowadzenie treningu sprzyjało utrwaleniu 

nabytej wiedzy, rozwojowi myślenia twórczego, a także motywacji własnej do udziału  

w rozmowach towarzyskich z wykorzystaniem umiejętności skutecznej komunikacji werbalnej 

Nabycie wiedzy przez  uczestników na temat podstawowych zasad rozpoczęcia, podtrzymania 

i zakończenia rozmowy.  
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 Trening aktywności w poszukiwaniu zatrudnienia (teoretyczny i praktyczny) 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się od stycznia do grudnia 2015r. w formie 

indywidualnej- w zależności od potrzeb i oczekiwań uczestników Domu. 

Cel zajęć: 

1. Wzbudzenie motywacji do poszukiwania pracy. 

2. Poprawa zaradności osobistej i umiejętności praktycznych niezbędnych  

o wykorzystania przy staraniu się o zatrudnienie. 

Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart  okresowej oceny 

wyników postępowania wspierająco- aktywizującego: 

1. Wzrost wiedzy i świadomości w zakresie aktualnych wymagań rynku pracy  

w odniesieniu do konkretnych zawodów. 

2. Wzrost wiedzy na temat możliwości podjęcia zatrudnienia przez osoby  

z niepełnosprawnością. 

3. Zwiększenie świadomości i umiejętności poruszania się po aktualnym rynku pracy.  

4. Zwiększenie świadomości własnych atutów i możliwości na współczesnym rynku 

pracy. 

Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. W wyniku 

indywidualnych oddziaływań prowadzonych w ramach treningu aktywności w poszukiwaniu 

zatrudnienia jeden z naszych uczestników podjął pracę dorywczą, drugi zaś pomaga mamie  

w prowadzonej działalności handlowej. Większość uczestników ujawnia, że nie jest 

zainteresowana podjęciem pracy zarobkowej, u części podopiecznych chęć zatrudnienia 

pozostaje na poziomie deklaratywnym. Niektóre osoby realnie interesują się rynkiem pracy, 

podejmując samodzielnie lub z pomocą terapeuty działania zmierzające do zdobycia informacji 

i poznania struktury rynku pracy oraz aktualnych wymagań i preferencji ze strony 

pracodawców na stanowiska zgodne z zainteresowaniami i realnymi możliwościami 

uczestników. 

 

 Spotkania społeczności 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się w okresie od stycznia do grudnia 2015r., 

5 razy w tygodniu w formie grupowej. 

Cel zajęć:  

1. Wzrost poziomu odpowiedzialności i zaangażowania uczestników w życie 

społeczności. 

2. Integracja i aktywizacja uczestników ŚDS. 

3. Wzmacnianie procesu grupowego. 

Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart  okresowej oceny 

wyników postępowania wspierająco- aktywizującego: 

1. Wzrost poczucia tożsamości grupowej i odpowiedzialności za sprawy dotyczące 

społeczności. 

2. Wzrost poziomu motywacji do uczestniczenia w różnych formach aktywności poprzez 

zaangażowanie w życie społeczności.  

3. Poprawa w zakresie komunikowania i wypowiadania się na forum grupy. 

4. Wzrost otwartości w dzieleniu się wydarzeniami z życia poza placówką. 

Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Uczestnicy 

wykazują niski poziom decyzyjności, odpowiedzialności za sprawy dotyczące funkcjonowania 

społeczności. Oczekują od członków zespołu wspierająco-aktywizującego pokierowania w 

większości aspektów funkcjonowania placówki, biernie przyjmują ustalenia terapeutów, 

zazwyczaj nie generują pomysłów związanych ze zmianą lub zmodyfikowaniem tematów, form 
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zajęć na terenie placówki.  Uczestnicy rzadko z własnej inicjatywy zgłaszają problemy 

dotyczące trudności interpersonalnych w kontaktach z innymi członkami społeczności - 

prawdopodobnie ma to związek z dość niskim poczuciem tożsamości grupowej. Można 

stwierdzić, że większość uczestników posiada niski poziom poczucia wpływu na jakość 

swojego życia, a co za tym idzie niski poziom decyzyjności, odpowiedzialności we własnym 

życiu. Sposób funkcjonowania uczestników w obrębie społeczności w dużej mierze stanowi 

zobrazowanie funkcjonowania uczestników poza placówką. 

 

 Treningi umiejętności spędzania czasu wolnego 

 

 Terapia ruchem 

 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się od stycznia do grudnia 2015r. 5 razy  

w tygodniu w formie grupowej, zajęcia dowolne. 

Cel zajęć: 

1. Poprawa kondycji oraz sprawności fizycznej uczestników. 

2. Wypracowanie nawyku regularnej aktywności fizycznej 

Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny 

wyników postępowania wspierająco- aktywizującego: 

1. Wzrost sprawności fizycznej uczestników w zakresie zwiększenia zakresu ruchu.  

2. Wzrost dobrego samopoczucia. 

3. Rozumienie zależności pomiędzy ćwiczeniami fizycznymi a dobrym samopoczuciem 

ogólnym i pozytywnym nastrojem. 

4. Wzrost motywacji do podejmowania regularnej aktywności fizycznej. 

Ocena realizacji prowadzonych zajęć: Zadanie zostało zrealizowane na poziomie 

umiarkowanym ze względu na niechęć naszych podopiecznych do aktywności ruchowej, 

regularnego wysiłku fizycznego oraz tendencję do wybierania biernych, mało rozwijających 

form aktywizujących, tj. rozwiązywanie krzyżówek, słuchanie radia, gra w karty, korzystanie 

z komputera, oglądanie TV. Większość uczestników boryka się ze skutkami ubocznymi 

farmakoterapii, co wpływa na obniżoną motywację do działania, trudności w poruszaniu się, 

koordynowaniu ruchu. Ważną zmienną jest tu też wiek i stale pogarszające się samopoczucie 

psychofizyczne uczestników, którzy odmawiają wysiłku fizycznego ze względu na 

ograniczenia somatyczne.  

 Biblioterapia 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się od stycznia  do grudnia 2015r. 1 raz  

w tygodniu 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 w oparciu o obserwację oraz analizę kart okresowej oceny 

wyników postępowania wspierająco- aktywizującego: 

1. Nabycie umiejętności pracy z książką, dokonywania wyboru odpowiednich utworów, 

fragmentów. 

2. Wzbogacenie słownictwa. 

3.  Wzrost poczucie własnej wartości. 

4. Wzrost umiejętności w zakresie czytania i prezentowania poezji. 
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Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu wysokim. Zajęcia były  

prowadzone  w oparciu o literaturę z nowo założonej biblioteczki, wykorzystane zostały m.in. 

następujące pozycje: „Skrzydła dla duszy” Norberta Lechleitnera , „Tradycje i Obrzędy 

Polskie”, „Tolerancja”; zbiórki poezji – „W strugach nocy” Borys Russko, „Niepokoje” 

Wiesława Teichert-Makuszewska, „Człowiek dla człowieka”, „Niektóre myśli sercem 

wysłuchane” ks. Romana Indrzejczyka, fragmenty z powieści „Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej, 

fragmenty z pracy „Zdrowie Psychiczne” Kazimierza Dąbrowskiego, a także opisy zimy  

i wiosny z literatury wybranej. Uczestnicy wykazali zainteresowanie poprzez samodzielny 

wybór lektury, dokonali wyboru odpowiednich fragmentów na wskazane tematy: pogadanka o 

człowieczeństwie, o tolerancji, „to mnie uwrażliwia… wzrusza”, „zaprzyjaźnij się z opisem 

przyrody”. Ćwiczenia w zakresie omówienia utworów literackich dotyczyły barwy nastroju, 

emocji, „kolorowania” wierszy, interpretacji. Zajęcia uzupełnione były licznymi ćwiczeniami, 

które motywowały do wypowiedzi, dyskusji, aktywności. W efekcie pracy uczestników 

wybrane przez nich materiały posłużyły do przygotowania programów spotkań z Poezją, 

odbyły się 4 imprezy w roku: „Posłanie do nadwrażliwych”, „Barwy Poezji”, „Kobieta 

ośpiewana w Poezji”, „Życzenia Bożonarodzeniowe”. Uczestnicy sami dokonywali wyboru 

czytanych przez nich tekstów. Wykazali się aktywnością, odpowiednimi umiejętnościami oraz 

zdolnościami. Zajęcia z biblioterapii cieszyły się powodzeniem u klubowiczów. Uczestnicy 

samodzielnie pisali na komputerze, drukowali oraz prezentowali wybrane przez nich fragmenty 

poezji. Czytanie na forum i analiza tekstu przyczyniły się do podniesieniu poziomu wypowiedzi 

uczestników, wzbogacenia ich słownictwa, pobudzenia twórczego myślenia. 

 

 Trening umiejętności spędzania czasu wolnego- wyjścia poza ŚDS, zajęcia 

świetlicowe, realizacja projektów socjalnych, spotkania integracyjne, 

zabawy taneczne. 

 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się w okresie od stycznia do grudnia 2015r. 

w formie grupowej, zgodnie z harmonogramem imprez. Zajęcia dowolne. 

Cel zajęć: 

1. Nauka wartościowego spędzania czasu wolnego. 

2. Integracja członków społeczności, ich przyjaciół i rodzin. 

3. Zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze społeczeństwem. 

Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart  okresowej oceny 

wyników postępowania wspierająco- aktywizującego: 

1. Wzrost umiejętności w zakresie wartościowego spędzanie czasu wolnego. 

2. Integracja uczestników społeczności. 

3. Wzrost otwartości uczestników na kontakt interpersonalny oraz poprawa w obszarze 

adekwatnego reagowania w sytuacjach społecznych i zachowania stosownego do 

okoliczności. 

4. Stworzenie przyjaznej przestrzeni do komunikacji z rodzinami naszych podopiecznych, 

wymiany informacji, wzmocnienia poczucia przynależności i wzajemnego zaufania w 

celu nawiązania efektywnej współpracy.  

5. Integracja uczestników społeczności z innymi placówkami (WTZ przy Stowarzyszeniu 

POMOST, ŚDS „Pod skrzydłami”, ŚDS Żytnia, Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, ŚDS na Ursynowie, ŚDS w Ursusie, ŚDS w Łubcu, ŚDS 

Targówek, ŚDS Wilanów). 

Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Zarówno 

wewnętrzne, jak i zewnętrzne formy aktywności nie cieszyły się zainteresowaniem ze strony 

wszystkich uczestników. Większość z nich brała udział w proponowanych formach aktywnego 
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spędzania wolnego czasu, jednak nie były to aktywności systematyczne, ukazujące wyraźne 

zainteresowanie ze strony uczestnika. Udział podopiecznych w wielu aktywnościach 

poprzedzony był w przypadku niektórych osób intensywną pracą terapeutyczną. Szczegółowy 

wykaz imprez znajduje się w tabeli dotyczącej aktywizacji zewnętrznej uczestników ŚDS. 

 Zajęcia świetlicowe 

 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się od stycznia do grudnia 2015r. w formie 

grupowej, 2 razy w tygodniu w formie grupowej, zajęcia dowolne. 

Cel zajęć: 

1. Rozwój zainteresowań. 

2. Nauka wartościowego spędzania czasu wolnego. 

3. Wzrost umiejętności w zakresie samodzielnego organizowania czasu wolnego. 

Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart  okresowej oceny 

wyników postępowania wspierająco- aktywizującego: 

 

1. Wzrost umiejętności gospodarowania własnym czasem wolnym na terenie placówki. 

2.  Wzrost integracji wewnątrzgrupowej, wzajemne poznawanie się. 

3. Wzrost umiejętności nawiązywania kontaktów podczas podejmowania wspólnych 

aktywności. 

4. Wzrost elastyczności w myśleniu i umiejętności w funkcjonowaniu w małych grupkach 

zadaniowych. 

Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Część osób 

potrafi zorganizować sobie czas wolny podejmując na terenie placówki działania służące 

rozwijaniu własnych zainteresowań. Jednak większość uczestników preferuje bierne spędzanie 

czasu lub podejmowanie aktywności proponowanych przez terapeutę. Cechą charakterystyczną 

osób przewlekle chorujących jest niechęć do wysiłku poznawczego i fizycznego, tendencja do 

biernych rozwiązań, wyłączania się z zajęć ogólnogrupowych, trudności w długotrwałym 

utrzymywaniu koncentracji uwagi. Poważnym ograniczeniem wydaje się być egocentryzm 

pochodzenia chorobowego, masowe deficyty poznawczo-emocjonalno-motywacyjne, 

okresowe nasilanie się objawów chorobowych. 

 

 Zajęcia aktywizacji zewnętrznej 

 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się w okresie od stycznia do grudnia 2015r. 

 1 raz w tygodniu w formie grupowej, zajęcie dowolne. 

Cel zajęć: 

1. Aktywizacja uczestników poza godzinami pobytu w placówce, 

2. Wzmocnienie integracji grupowej. 

3. Rozwój zainteresowań. 

4. Nauka samodzielnego organizowania czasu wolnego. 

5. Zapobieganie izolacji społecznej oraz umożliwienie integracji ze społeczeństwem. 

 Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart  okresowej oceny 

wyników postępowania wspierająco- aktywizującego:  

1. Wzrost samodzielności w zakresie organizowania czasu wolnego przez nieliczną grupę 

uczestników ŚDS. 

2. Integracja członków społeczności. 

3. Wzrost zainteresowania aktywnym wypoczynkiem np. udział w festynie „Ulica 

integracyjna”, wyjście na koncerty ( Klub Lekarza,  Dom Kultury Zacisze, Bemowskie 
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Centrum Kultury, Park Sowińskiego), wyjazdy na miasto, wyjścia do kościołów, do 

kina, na spacery.  

4. Wzrost umiejętności w zakresie samodzielnego poruszania się środkami komunikacji 

miejskiej. 

Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. W ramach 

spotkań społeczności uczestnikom  systematycznie przekazywano informacje dotyczące 

zaplanowanych, bezpłatnych imprez kulturalnych w Dzielnicy Bemowo i Mieście Stołecznym 

Warszawa. Udzielano odpowiedniej instrukcję dojazdu oraz umieszczano  informacje na 

tablicy w pokoju wielofunkcyjnym.  Z zaproponowanych form aktywnego spędzenia czasu 

wolnego korzystały przeważnie te same osoby.  

 

 Prowadzenie Kroniki 

 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się od stycznia do grudnia 2015 w formie 

indywidualnej, zajęcie dowolne. 

Cel zajęć: 

1. Dokumentowanie najważniejszych wydarzeń z działalności ŚDS, 

2. Nauka oraz utrwalanie umiejętności redagowania tekstu i ozdabiania stron Kroniki.  

Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart  okresowej oceny 

wyników postępowania wspierająco- aktywizującego: 

1. Wzrost samodzielności i aktywności w zakresie  prowadzenia Kroniki ŚDS. 

2. Dokumentowanie na bieżąco wydarzeń z życia ŚDS.  

Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu wysokim. Praca nad 

Kroniką odbywała się na bieżąco. Systematycznych wpisów dokonywało 2 uczestników, jako 

osoby odpowiedzialne za zadanie. Dokumentowanie najważniejszych wydarzeń z działalności 

ŚDS wymagało wiele czasu i skupienia, szczególnie przez jednego z uczestników, który dołożył 

wiele starań by pokonać własne trudności, wynikające z jego licznych dolegliwości 

chorobowych, towarzyszących mu na co dzień. Efekt jego pracy zasługuje na szczególne 

wyróżnienie. Praca nad Kroniką stała się pasja jego życia, uczestnik wyraził prośbę na zebraniu 

społeczności, by nadal móc pełnić ten obowiązek. 

 

 Terapia zajęciowa- Malarstwo 

 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia z terapii zajęciowej odbywały się w od stycznia do 

grudnia 2015r., 3 razy w tygodniu, zajęcia  indywidualne lub grupowe, zajęcia dowolne. Zajęcia 

z malarstwa odbywały się w okresie od połowy czerwca do połowy sierpnia 2015r., 2 razy  

w tygodniu, zajęcia  indywidualne, zajęcia dowolne. 

Cel zajęć: 

1. Pobudzanie działań twórczych. 

2. Rozwój zdolności manualnych. 

3. Rozwój zainteresowań. 

Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart  okresowej oceny 

wyników postępowania wspierająco- aktywizującego: 

1. Wzbogacenie wiedzy na temat technik z zakresu malarstwa na płótnie. 

2. Poszerzenie zainteresowań własnych. 

3. Promocja prac uczestników ŚDS – zorganizowanie Galerii Obrazów (Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Przychodnia przy ul. Wrocławskiej 19, Bemowskie Centrum Kultury 

podczas „Spotkania ze sztuką” w ramach Dni Osób Niepełnosprawnych w Dzielnicy 

Bemowo). 
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4. Wykorzystanie różnych form sztuki do celów terapeutycznych. 

5. Umożliwienie wyrażania w sposób symboliczny trudnych przeżyć, emocji  

w bezpiecznych warunkach. 

6.  Obniżenie emocjonalnego napięcia, lęku poprzez terapię zajęciową. 

Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Uczestnicy 

dość nieregularnie uczestniczyli w proponowanych zajęciach, szybko tracili motywację do 

wykonania zaczętych prac. Uczestnicy pracowali z takimi materiałami, jak: filc, suszone 

kwiaty, papier, krepina, szkło, drewno, nici. Doskonalili umiejętności manualne, posługując się 

igłą, nożyczkami, linijką. Wykonane zostały: serwetniki, talerze, różyczki z filcu, kartki z 

życzeniami, czapki od słońca, torebki, worki na obuwie, kwiaty z bibuły, pudełka ozdobne, 

ozdoby choinkowe (bombki, aniołki, szyszki), papierowe oraz piórkowe choinki. Wzbogacona 

została wiedza z zakresu terapii zajęciowej u osób zainteresowanych. W pracowni plastycznej 

powstały dzieła sztuki, które zostały wystawione podczas organizowanych wystaw, co z 

pewnością sprzyjało promowaniu placówki. Prace plastyczne były wystawiane podczas 

prezentacji stoisk na imprezach integracyjnych m.in. Dni Osób Niepełnosprawnych w 

Dzielnicy Bemowo,  II Warszawskie Forum Psychiatrii Środowiskowej w PKiN oraz 

imprezach okolicznościowych: z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Ponadto z 

inicjatywy uczestników została wykonana Karykatura Pracownika Socjalnego z okazji Dnia 

Pracownika Socjalnego. 

 

 Relaksacja psychofizyczna. 

 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się od stycznia do grudnia 2015r. 1 raz  

w tygodniu w formie grupowej, zajęcia dowolne. 

Cel zajęć: 

1. Wypracowanie nawyku wprowadzania się w stan relaksu. 

2. Uzyskanie stanu odprężania,  spokoju i zadowolenia. 

3. Regeneracja organizmu i aparatu psychicznego. 

4.  Stabilizacja reakcji emocjonalnych. 

5. Zmniejszenie stanu mobilizacji organizmu. 

Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart  okresowej oceny 

wyników postępowania wspierająco- aktywizującego: 

1. Wzrost rozumienia i odczuwania zależności pomiędzy równowagą psychofizyczną  

a regularnym wypoczynkiem, odprężeniem, rozluźnianiem. 

2. Osiąganie stanu równowagi i odprężenia podczas treningu, którego efekt utrzymywał 

się przez kilka kolejnych godzin. 

3. Umożliwienie bieżącej redukcji napięcia psychofizycznego. 

Ocena realizacji prowadzonych zajęć: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym 

ze względu na trudności niektórych uczestników związane z występowaniem objawów 

polekowych tj. niepokoju psychoruchowego, drażliwości, nadreaktywności. Część osób (ok. 7 

uczestników) bardzo chętnie korzystała z proponowanych zajęć z uwagi na ich wymierne efekty 

i przydatność w procesie zdrowienia. Uczestnicy korzystający z relaksacji podkreślali osiąganie 

stanu głębokiego relaksu, wypoczynku, lepszego samopoczucia, harmonii, spowolnienia 

procesów psychofizycznych, a nawet pojawiania się pozytywnych uczuć: radości, optymizmu, 

spokoju.  
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 Prasówka 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się w od stycznia do grudnia 2015r. 2 razy  

w tygodniu w formie grupowej, zajęcia dowolne. 

Cel zajęć: 

Pobudzenie funkcji poznawczych. 

Nauka wypowiadania się na forum grupy. 

Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart  okresowej oceny 

wyników postępowania wspierająco- aktywizującego: 

1. Wzrost zaangażowania w zajęcia (dostarczanie prasy, wypowiadanie się na forum grupy, 

podtrzymywanie dyskusji na interesujące tematy), 

2. Wzrost umiejętności w zakresie wykorzystania  stron internetowych podczas zajęć,  

3. Wzrost samodzielności w zakresie przygotowywania artykułów na wybrane przez siebie 

tematy. 

Ocena realizacji: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Część 

uczestników posiada ogólną wiedzę na temat aktualnych wydarzeń z informacji 

przekazywanych w tv, prasie,  potrafi wypowiedzieć się na forum grupy, przedstawić swoje 

stanowisko w danej kwestii czy zagadnieniu. Osoby z deficytami funkcji poznawczych mają 

poważne problemy z przetwarzaniem informacji, ich skrótowym przekazaniem i 

zrozumieniem zaprezentowanego materiału. 

 

 Poradnictwo psychologiczne  

 

Wsparcie psychologiczne odbywało się w formie indywidualnego kontaktu  

z częstotliwością uzależnioną od potrzeb uczestników, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu oraz w 

formie grupy wsparcia z częstotliwością 1 raz w tygodniu. Podczas grup wsparcia  uczestnicy 

informowali o aktualnych trudnościach, głównie w obszarach relacji z członkami rodziny oraz 

niekorzystnej kondycji somatycznej. Otrzymali wsparcie od członków społeczności w postaci 

prostych wskazówek, rad odnośnie możliwych sposobów rozwiązania problemu. Natomiast 

prowadzący grupę psycholog oprócz bieżących interwencji wspierających w trakcie trwania 

grupy starał się pogłębiać ujawnione treści podczas indywidualnego kontaktu, gdzie uczestnicy 

otrzymywali profesjonalną pomoc psychologiczną. Grupa wsparcia to ważne narzędzie  

w postępowaniu wspierająco- aktywizującym, który umożliwia regularne monitorowanie stanu 

psychicznego uczestników oraz zwiększanie poziomu umiejętności społecznych. Podczas 

indywidualnego kontaktu psychologicznego omawiane były różne aspekty chorowania oraz 

zdrowienia, strategie w celu poprawy funkcjonowania w otoczeniu rodzinnym, społecznym. W 

przypadku pogorszenia stanu psychicznego zalecano uczestnikom wizytę u lekarza psychiatry, 

wspierano w stosowaniu się do zaleceń lekarskich w kwestii zaleconej farmakoterapii.  

Poradnictwo psychologiczne obejmowało nie tylko uczestników, ale też członków ich 

Rodzin. Jego celem było wsparcie  w procesie leczenia poprzez edukację na temat choroby oraz 

aktywną współpracę mającą na celu budowanie i pogłębianie relacji z bliskimi uczestników. 

Praca z rodzinami realizowana była w formie indywidualnych rozmów osobistych bądź  

w formie kontaktu telefonicznego, podczas których podejmowano działania interwencyjne oraz 

rozmowy na temat funkcjonowania uczestnika, jego postępów oraz ewentualnych trudności  

w terapii. Wykonanie tego zadania określa się na poziomie wysokim. Rodziny naszych 

uczestników wykazywały zainteresowanie stanem psychicznym swoich bliskich oraz 

poziomem ich funkcjonowania na terenie placówki i poza nią. Rodziny chętnie nawiązywały 

kontakt z terapeutą prowadzącym w celu wymiany istotnych informacji, czy ustalenia dalszego 

sposobu postępowania terapeutycznego adresowanego do ich bliskich.  
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Poziom realizacji zadania ocenia się jako wysoki, ponieważ wszyscy uczestnicy  

w zależności od potrzeb otrzymali wsparcie psychologiczne w postaci rozmów 

psychologicznych, których przebieg został odnotowany w dokumentacji indywidualnej. 

Efektem udzielonego wsparcia psychologicznego było utrzymanie podopiecznych w stabilnym 

stanie psychofizycznym (1 osoba wymagała hospitalizacji).   

 

 Inne zajęcia realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy w 2015 

roku o charakterze wspierającym, edukacyjnym oraz promującym 

założenia psychiatrii środowiskowej 

 Zajęcia edukacyjne „Chce wiedzieć więcej…” 

 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się w okresie od lutego do kwietnia 2015r.  

1 raz w tygodniu w formie grupowej, zajęcia dowolne. 

Cel zajęć: 

1. Poszerzenie zakresu zainteresowań uczestników. 

2. Poprawa funkcjonowania poznawczego. 

Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart  okresowej oceny 

wyników postępowania wspierająco- aktywizującego: 

1. Wzrost zakresu zainteresowań własnych uczestników. 

2. Poprawa pamięci i koncentracji. 

Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane na poziomie umiarkowanym. 

Skierowane było do osób, które chcą poszerzać swoja wiedzę w różnych obszarach  

i dyscyplinach. Poruszane tematy to: historia piłki nożnej, rola ziołolecznictwa, podstawowe 

fakty biograficzne z życia papieża Jana Pawła II, życie Wioletty Willas. Uczestnicy zajęć 

wykazali się wiedzą w zakresie poruszanych tematów. 

 

 Psychoedukacja 

 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się w okresie od marca  do maja oraz od 

września do listopada 2015r. 1 raz w tygodniu w formie grupowej, zajęcia dowolne. 

Cel zajęć: 

1. Wzrost świadomości w obszarze dbania o stan zdrowia psychicznego oraz 

somatycznego. 

2. Nabycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu strategii prawidłowego integrowania się 

ze środowiskiem rodzinnym, lokalnym oraz ze społecznością ludzi zdrowych. 

Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart  okresowej oceny 

wyników postępowania wspierająco- aktywizującego: 

1. Wzrost wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych w zakresie zdrowia somatycznego, 

higieny życia psychicznego oraz sposobów uzyskiwania równowagi psychofizycznej. 

2. Wzrost troski o własne zdrowie psychofizyczne w zakresie dbania o regularny dostęp do 

opieki specjalistycznej, przestrzegania terminów wizyt lekarskich. 

3. Podniesienie umiejętności interpersonalnych w zakresie efektywnej komunikacji  

z członkami rodziny oraz zespołem wspierająco-aktywizującym w obszarze informowania 

o swoim stanie psychicznym, zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych oraz w 

sytuacji kryzysu. 

Ocena realizacji prowadzonych zajęć: Poziom realizacji zadania określa się jako umiarkowany. 

Większość uczestników posiada wysoki poziom wiedzy teoretycznej na temat dbania o własne 
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zdrowie, zachowań prozdrowotnych, wagi umiejętności interpersonalnych oraz rozszerzania 

sieci społecznych, jednak wykazują dużą trudność w ich realizacji na poziomie praktycznym. 

Pod wpływem zajęć z psychoedukacji u niektórych uczestników zaobserwowano wzrost 

zainteresowania obszarem własnego zdrowia i odpowiedzialności za zdrowienie (5 osób), 

wzrost regularności wizyt lekarskich (2 osoby), większe stosowanie się do zaleceń lekarskich 

(2 osoby), wzrost współpracy z zespołem wspierająco-aktywizującym w zakresie bieżącego 

monitorowania swojego stanu psychicznego (2 osoby). 

 

 Grafomotoryka 

 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się w od stycznia do grudnia 2015r. 1 raz w 

tygodniu w formie grupowej, zajęcia dowolne. 

Cel zajęć: 

1. Wzrost koncentracji uwagi oraz myślenia przyczynowo- skutkowego. 

2. Poprawa funkcjonowania procesów poznawczych. 

3. Poprawa poziomu graficznego pisma poprzez usprawnianie motoryki małej. 

Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart  okresowej oceny 

wyników postępowania wspierająco- aktywizującego: 

1. Wzrost koncentracji uwagi w sytuacjach zadaniowych. 

2. Wzrost jakości wykonywanych zadań grafomotorycznych.  

3. Wzrost samooceny i chęci rywalizacji wewnątrzgrupowej. 

4. Wzrost umiejętności dostosowanie się do wymagań sytuacji zadaniowej. 

5. Wzrost częstotliwości kończenia rozpoczętych zadań. 

Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Uczestnicy 

chętnie brali udział w proponowanych zajęciach wykazując duże zainteresowanie materiałem 

ćwiczeniowym. 

 

 Zajęcia edukacyjne „Jak żyć zdrowo?…” 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się od maja do września 2015r. 1 raz  

w tygodniu w formie grupowej, zajęcia dowolne. 

Cel zajęć: 

1. Wzbogacenie wiedzy na temat zdrowego odżywiania. 

2. Wypracowanie nawyku zdrowego odżywiania. 

3. Wdrażanie nawyku zdrowego odżywiania w codziennym spożywaniu posiłków. 

Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart  okresowej oceny 

wyników postępowania wspierająco- aktywizującego: 

1. Zastosowanie nabytej wiedzy w codziennym odżywianiu. 

2. Poznanie walorów poszczególnych produktów żywnościowych (warzyw, ryb, mięsa, 

owoców, ziół, wody). 

Ocena realizacji zadania: Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Zajęcia 

cieszyły się sporym zainteresowaniem uczestników, jednak tylko kilka osób zastosowało 

nabyta wiedzę w codziennym życiu. 

 

 Psychorysunek 

 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się w okresie od lutego do kwietnia 2015r.  

1 raz w tygodniu w formie grupowej, zajęcia dowolne. 
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Cel zajęć: 

1. Nawiązanie głębszego kontaktu ze sferą własnych stanów emocjonalnych,  

ich identyfikacja i prawidłowe nazwanie. 

2. Odblokowanie zalegających, tłumionych uczuć w celu uzyskania ulgi i akceptacji 

własnych przeżyć. 

Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart  okresowej oceny 

wyników postępowania wspierająco- aktywizującego: 

1. Wzrost umiejętności rozpoznawania własnych stanów emocjonalny oraz nazywania ich. 

2. Wzrost umiejętności odblokowania tłumionych uczuć oraz akceptacji własnych przeżyć. 

3. Poprawa umiejętności dzielenia się własnymi doświadczeniami. 

4. Wzrost umiejętności wypowiadania się, poprawnego formułowania myśli, opowiadania. 

Wzrost zainteresowania pracami innych osób, wzmacnianie procesu grupowego 

Ocena realizacji zadania: zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Uczestnicy 

wykazywali wysoki poziom zainteresowania zajęciami oraz w sposób interesujący omawiali 

prace osób biorących udział w zajęciach. Zajęcia dawały możliwość luźnej interpretacji prac 

oraz wyrażania własnych stanów emocjonalnych. Osoby, których dezorganizacja psychiczna w 

znacznym stopniu utrudnia skuteczną komunikację z otoczeniem miały możliwość wyrażenia 

trudnych do zaakceptowania treści.  Tematy zajęć obejmowały: Kłamać i być okłamywanym, 

Mój dom, Ja i moja Rodzina, Mój Czas, Obawiam się..., Narysuj to, co chcesz…, Ja w trudnej 

sytuacji, Kto lub co cieszy mnie najbardziej?,  Czego oczekuję od ludzi?. 

 

 Udział w wydarzeniach związanych z promowaniem założeń psychiatrii 

środowiskowej 

Okres realizacji i forma zajęć: Zajęcia odbywały się w okresie od stycznia do grudnia 2015r. 

w formie grupowej oraz indywidualnej 

Cel zajęć: 

1. Promowanie ŚDS jako placówki realizującej założenia psychiatrii środowiskowej. 

2. Wzmacnianie w procesie zdrowienia. 

3. Integracja poprzez wymianę doświadczeń z innymi placówkami i organizacjami. 

Efekty prowadzonej działalności w oparciu o obserwację oraz analizę kart  okresowej oceny 

wyników postępowania wspierająco- aktywizującego: 

1. Wzrost poziomu wiedzy poprzez udział w wydarzeniach o charakterze naukowym oraz 

integracyjnym związanych z problematyką doświadczenia oraz leczenia choroby 

psychicznej. 

2. Wzrost aktywności Uczestników poprzez tworzenie prac artystycznych, które 

prezentowane były na stoiskach promujących działalność naszej placówki. 

Ocena realizacji zadania:  Zadanie zostało zrealizowane w stopniu umiarkowanym. Zajęcia 

spełniały cel edukacyjny, były też sposobem wartościowego spędzania czasu poza ŚDS. 

Większość uczestników przejawiała bierny stosunek do uczestniczenia w wyżej wymienionych 

wydarzeniach, a co za tym idzie nie wykazywała motywacji do aktywnego udziału w procesie 

zdrowienia. Społeczność ŚDS brała udział w następujących wydarzeniach: 

 Spotkanie z pisarzem Krystianem Głuszko, autorem książki „Szukaj mnie wśród 

szaleńców” w Muzeum Niepodległości (4 osoby) 

  Konferencja „Obudźmy nadzieję i szukajmy rozwiązań! Nowi eksperci, Nowe 

podejście, Nowe doświadczenia” organizowanej przez Polski Instytut Otwartego 

Dialogu w UKSW (11 osób) 

 Spotkanie z Pracownikami Socjalnymi w ŚDS - promowanie placówki (12 osób) 
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 Seminarium organizowane przez Porozumienie na Rzecz Wspierania osób Chorujących 

Psychicznie na APS „Jak skutecznie wspierać osoby chorujące psychicznie. 20 lat 

działalności Środowiskowych Domów Samopomocy” (5 osób) 

 IV Warszawskie Forum Psychiatrii Środowiskowej w Pałacu Kultury i Nauki (8 osób) 

 Konferencja „Samopomoc i partnerstwo. Nowe perspektywy we wspieraniu osób  

z doświadczeniem kryzysu psychicznego” (6 osób) 

 Spotkaniach robocze Porozumienia na Rzecz Wspierania Osób Chorujących  

Psychicznie na APS w okresie styczeń-grudzień 2015 (2 osoby, 4 spotkania) 

 Spotkania Grupy Wsparcia TROP na APS w okresie styczeń-grudzień 2015 (8 osób,  

8 spotkań) 

 Promocja ŚDS – rozpowszechnianie ulotek na Konferencjach i Spotkaniach ( 6 osób) 

 Spotkania Zarządu Warszawskiej Filii Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji 

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (3 osoby, 5 spotkań) 

 

 Realizacja pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. 

 

Działanie  adresowane było do wszystkich uczestników, a zwłaszcza tych, których stan 

psychofizyczny wskazywał na taką potrzebę. Realizacja pomocy w dostępie do niezbędnych 

świadczeń zdrowotnych trwała od I do XII 2015 r. i odbywała się w następujących formach: 

 Pomoc w umówieniu wizyty lekarskiej (dotyczyły 5 uczestników), 

 Zalecenia do konsultacji lekarskiej na okoliczność pogorszenia się stanu zdrowia 

psychicznego (dotyczyło 10 uczestników), 

 Zalecenia do konsultacji lekarskiej na okoliczność pogorszenia się stanu zdrowia 

fizycznego (dotyczyło 5 uczestników), 

  Wezwanie karetki pogotowia w przypadku ostrego nawrotu choroby psychicznej 

(dotyczyło 1 uczestnika), 

 Udział w powołanych specjalistycznych grupach ds. przemocy oraz współpraca ze 

specjalistami i rodzinami w tym zakresie; współudział w planowaniu dalszej pracy 

grupy (dotyczyło 3 uczestników), 

 Pomoc specjalistyczna wraz z przedstawieniem oferty usług oraz udostępnieniem bazy 

teleadresowej (dotyczyło 3 uczestników), 

 Informowanie członków rodzin uczestników o ofercie specjalistycznej w zakresie 

aktualnych problemów rodzinnych, wraz z podaniem bazy teleadresowej (dotyczyło  

3 uczestników), 

 Monitoring stanu zdrowia i ogólnego funkcjonowania uczestnika podczas odwiedzin  

w domu wraz z zaleceniami do konsultacji specjalistycznych (dotyczyło 1 uczestnika), 

 Interwencja kryzysowa w przypadku ostrego pogorszenia samopoczucia wywołanego 

okolicznościami zewnętrznymi (choroba bliskiego członka rodziny) – wizyta domowa; 

monitoring stanu zdrowia uczestnika, zalecenia do konsultacji specjalistycznych 

(dotyczyło 1 uczestnika. 

Poziom wykonania zadania ocenia się jako wysoki, gdyż wszyscy potrzebujący uczestnicy 

otrzymali  pomoc w dostępie do niezbędnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, 

zarówno w obszarze psychologicznym, jak i somatycznym. Działania te każdorazowo zostały 

odnotowane w dokumentacji indywidualnej, a ich efektem było utrzymanie stabilnego stanu 

psychofizycznego uczestników ŚDS. Ponadto działania w obszarze przeciwdziałania przemocy 

odniosły skutek zapobiegający patologii więzi oraz poprawę jakości relacji interpersonalnych 

w rodzinach naszych uczestników. Efektem tych działań była poprawa jakości życia 

uczestników.  
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 Realizacja pomocy w załatwianiu spraw urzędowych 

 

Realizacja pomocy w załatwianiu spraw urzędowych odbywała się przy udziale  

i współpracy z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Bemowo. 

Uczestnicy Domu byli kierowani do pracownika socjalnego przez zespół wspierająco-

aktywizujący ŚDS, gdzie otrzymywali fachową pomoc i wsparcie w tym zakresie. Uczestnicy 

dość często zwracali się o pomoc do pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego ŚDS. 

Zapewniono wsparcie 1 uczestnikowi podczas wizyty w Urzędzie Pracy, gdzie uzyskał pomoc 

w formie ubezpieczenia zdrowotnego. Zebrano informacje dla 1 uczestnika, które dotyczyły 

ubezwłasnowolnienia bliskiej osoby (męża), a także umieszczenia go  w przyszłości w Domu 

Pomocy Społecznej (wykaz prywatnych placówek). Udzielono wsparcia 1 uczestnikowi  

w zakresie uzyskania stopnia niepełnosprawności. Udzielona została pomoc 1 uczestnikowi  

w zakresie korzystania ze sprzętu komputerowego uzyskanego od Miasta Stołecznego 

Warszawy. Ponadto pracownicy zespołu wspierająco-aktywizującego byli często pośrednikami 

w kontaktach uczestników ŚDS z pracownikiem socjalnym. Poziom realizacji zadania określa 

się jako wysoki, gdyż wszyscy uczestnicy, którzy wyrazili potrzebę skorzystania z pomocy 

uzyskali dostęp do niej na poziomie satysfakcjonującym. 

 

 Projekty socjalne  

 

Działalność  ŚDS w roku 2015 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 – grupa ZGODA” 

Projekt realizowany był w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku (z przerwą 

wakacyjną w lipcu i sierpniu) przez Bemowskie Centrum Kultury przy współpracy z ŚDS. 

Celem projektu poprawa jakości życia uczestników ŚDS poprzez rozwijanie zainteresowań 

oraz przeciwdziałanie społecznej izolacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzona była 

warsztatowa praca teatralna, której efektem było przygotowanie spektaklu „Autobus….część 

I”. Jego premiera odbyła się w lipcu w Klubie Studenckim KARUZELA. W okresie 1-8 

października aktorzy uczestniczyli w wyjeździe do Michałowic k. Jeleniej Góry i wzięli udział 

w XI Festiwalu Muzyki Teatralnej To circ/Cricot. 9 października teatr ZGODA zagrał w teatrze 

STUDIO w Warszawie w ramach IV Warszawskiego Forum Psychiatrii Środowiskowej. 

Poprzez uczestniczenie w zajęciach teatralnych uczestnicy mieli możliwość odreagowywania 

tłumionych emocji, konfliktów, ale także korzystania z dorobku kultury jakim jest muzyka, 

taniec i teatr. W 2015 roku w zajęciach grupy teatralnej ZGODA brało udział 6 uczestników 

ŚDS (4 września zmarł uczestnik grupy ZGODA p. Mariusz ). W 2015 roku Grupa ZGODA 

prowadziła casting do sekcji muzycznej, który zakończył się przyjęciem kilku nowych 

uczestników. Zajęcia dla grupy teatralnej ZGODA w 2015 roku odbywały się w Klubie 

Studenckim KARUZELA  z częstotliwością 2 razy w tygodniu (środy i piątki w godz. 12-15). 

 

 „Terapeutyczna moc muzyki” 

Projekt realizowany był w okresie od lutego do czerwca 2015 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: Zabawa karnawałowa połączona z Walentynkami, 
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spotkanie integracyjne w związku z  12 rocznicą powstania ŚDS, Spotkanie Integracyjne  

z okazji Świąt Wielkanocnych, Spotkania Integracyjne Rodzin i Przyjaciół Uczestników ŚDS. 

Projekt był okazją do prezentowania na forum grupy swoich zdolności, przełamywania 

nieśmiałości, pokonywania barier przez uczestników Domu oraz stwarzał możliwość 

uzewnętrzniania swoich uczuć i emocji. Cele terapeutyczne zajęć realizowane były  

z powodzeniem, wielu uczestników poprawiło swoja ekspresję emocjonalną, zmniejszyły się 

ich leki społeczne, zajęcie pełniły też funkcję integracyjną. Podczas zajęć wykorzystywane były 

mikrofony i śpiewniki. Średnia liczba uczestników zajęć w 2015 roku wyniosła 8 osób. Z uwagi 

na dość duże koszty finansowe związane z realizacją projektu podjęta została decyzja  o jego 

zakończeniu w czerwcu 2015 roku. 

 

 „Kuchnie świata” 

Projekt realizowany był w okresie od lutego do grudnia 2015 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, dla wielu z nich była to 

możliwość utrwalenia wcześniej nabytych umiejętności w tym zakresie. Projekt stał się też 

praktycznym treningiem budżetowym, gdyż uczestnicy odkładali niewielkie kwoty z własnych 

dochodów by móc uczestniczyć w wyjściu. W projekcie brało udział średnio 6 osób.  

W minionym roku odwiedziliśmy: restaurację amerykańską Bern Burger (marzec), afrykańską 

La MaMa (maj), arabską Hello Dubai (lipiec), Chińską (wrzesień), polską Leniwiec (listopad). 

Ze względu na spore zainteresowanie uczestników projektem, będzie on realizowany w 2016 

roku. 

 

 „Spotkania z przyrodą” 

Projekt realizowany był w okresie od maja do września 2015 roku. Cel projektu to 

rozwijanie zainteresowania przyrodą, krajobrazem, naturą i otaczającym nas światem. 

Uczestnicy mieli możliwość spacerów, podziwiania przyrody i poznania wielu ciekawych 

miejsc. Celem tego projektu był edukacja i turystyka przyrodnicza, kształtowanie wrażliwości 

na piękno krajobrazu oraz doskonalenie zdrowia i kondycji psychicznej. W ramach projektu od 

maja do września  zostały zorganizowane: wyjazd do Leszna (podziwianie uroków Puszczy 

Kampinoskiej), 3-dniowy wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego w miejscowości Budy 

Grabskie k.Skierniewic (podziwianie Puszczy Bolimowskiej), grillowanie na działkach 

Bemowo na zaproszenie jednego z uczestników ŚDS (2 razy), spacer po Parku  

im. Szymanowskiego na Woli, wyjście do ZOO, spacer po Ogrodzie Saskim oraz kilka 

spacerów po najbliższej okolicy Bemowa w tym Lasek Bemowski, Osiedlowe Siłownie.  

W projekcie uczestniczyło średnio 10 osób. Jego realizacja w 2016 roku jest ważna, projekt 

wykorzystany będzie podczas zajęć z arteterapii i terapii ruchem. 

 

 „Radość bycia razem” 

Projekt realizowany był w okresie od lutego do grudnia 2015 roku. Podstawowym celem 

projektu była poprawa jakości życia uczestników ŚDS poprzez aktywizację zewnętrzną oraz 

możliwość integracji ze społecznością ludzi zdrowych, rozwijanie zainteresowań kinem, 

poszerzanie zakresu zainteresowań uczestników, wzajemna integracja członków społeczności, 

wzbudzenie i utrwalanie motywacji do aktywnego organizowania czasu wolnego w formie  
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udziału w wydarzeniach kulturalnych. W okresie trwania projektu odbyło się 8 wyjść do kina 

(Cinema City Bemowo, Kinoteka, Muranów) na filmy: „Za Jakie grzechy dobry Boże”, „Disco 

polo”, „Ze wszystkich sił”, „Sils Maria”, „Chemia”, „Smak curry”,„11 minut”, „Listy do 

M2”. Projekt zakończyliśmy integracyjnym wyjściem do teatru Kwadrat na przedstawienie 

„Okno na parlament”, w którym wzięło udział 30 osób w tym rodziny i przyjaciele 

uczestników Domu. Średnia liczba uczestników objętych działaniem wyniosła 8 osób. 

Realizacja projektu stwarzała możliwość treningu praktycznego umiejętności i zaradności 

życiowej w kwestii poruszania się środkami komunikacji miejskiej i samodzielnego powrotu 

do domu. W efekcie nastąpił wzrost/podtrzymanie tych umiejętności u uczestników. 

Uczestnicy partycypowali w kosztach zakupu biletów (praktyczny trening budżetowy) oraz  

z niewielkim udziałem i zaangażowaniem dokonywali wyboru filmu, który chcieli obejrzeć. 

Projekt stanowił atrakcyjne uzupełnienie oferty postępowania wspierająco-aktywizującego  

w Środowiskowym Domu Samopomocy. 

 

 „Sen o Poezji” 

Projekt realizowany był w okresie od lutego do grudnia 2015 roku. Celem projektu była 

poprawa jakości życia uczestników poprzez: rozwijanie zainteresowań poezją, rozładowanie 

wewnętrznych napięć oraz rozbudzenie pozytywnych emocji. Zorganizowano 5 wieczorków 

poetyckich, w których wzięło udział średnio 17 osób. Tematy Spotkań: Kobieta ośpiewana  

w Poezji (marzec), Posłanie do nadwrażliwych (maj), Poetyckie barwy (sierpień), Posłanie do 

Nadwrażliwych (listopad) – powtórka tematu z dedykacją dla Pracowników Socjalnych z okazji 

ich Święta, Życzenia Wigilijne (grudzień). Kontynuowana była współpraca z Klubem 

Literackim „Nasza Twórczość” w osobie Pani Marii Bednarek, która towarzyszyła uczestnikom 

podczas wyjazdu na konkurs Literacki do ŚDS Ursynów w maju, a także uczestniczyła  

w imprezach organizowanych na terenie Domu. Uczestnicy dość chętnie włączali się  

w organizowanie Spotkań z Poezją, dokonywali wyboru tekstów, prezentowali je podczas 

Spotkań i czuli się przez to wyjątkowymi. W 2016 roku zamierzamy realizować projekt 

włączając go w biblioterapię. 

 

 „Połączeni sportem” 

Projekt realizowany był w okresie od lutego do grudnia 2015 roku. Celem projektu było 

promowanie prozdrowotnego trybu życia uczestników ŚDS, zainteresowanie uczestników 

aktywnym sposobem spędzania czasu wolnego w formie rekreacji sportowej oraz integracja ze 

społecznością ludzi zdrowych. Projekt Rozwijał i utrwalał zainteresowanie uczestników ŚDS 

aktywnością sportową oraz obiektami sportowymi. W ramach projektu odbyło się 6 wyjść 

grupowych w celu zwiedzania i rekreacji w obiektach sportowych (turniej bowlingowy  

w Centrum Rozrywki Hokus Pokus, gra w rzutki i bilard, rekreacja w Łazienkach Królewskich, 

ćwiczenia na Osiedlowych Siłowniach, zwiedzanie Stadionu Polonia). Średnia liczba 

uczestników objętych działaniem wyniosła 7 osób. Uczestnicy partycypowali także w kosztach 

zakupu biletów, co dawało możliwość praktycznego treningu budżetowego. Efektem realizacji 

projektu było zaangażowanie uczestników w aktywność fizyczną połączoną z integracją 

społeczności ŚDS a także poznanie historii sportu oraz osiągnięć sportowców. Uczestnicy 

deklarują chęć rozwijania aktywności fizycznej w dłuższej perspektywie czasu, dlatego ważne 

wydaje się być  kontynuowanie realizacji projektu w 2016 roku.  

 

 „Muzea-skarby Warszawy” 

Projekt realizowany był w okresie od lutego do grudnia 2015 roku. Celem projektu była 

poprawa jakości życia uczestników poprzez: kształtowanie nawyków aktywnego i kulturalnego 
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spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowania historią i współczesnością. W ramach 

projektu zostało zorganizowanych 11 wyjść grupowych, w których uczestniczyło średnio  

7 osób, do niżej wymienionych muzeów: Muzeum Ikon, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum 

Historii Żydów Polskich, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Warszawy, 

zwiedzanie Barbakanu, Muzeum Pragi, Muzeum Pałacu w Wilanowie, Muzeum Akademii 

Sztuk Pięknych, Muzeum Kolejnictwa, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Zamku 

Królewskiego. 

Koszty związane z realizacją projektu były częściowo pokryte ze środków własnych 

uczestników, pozostałe z budżetu przeznaczonego na działalność ŚDS w 2015 roku. Projekt 

cieszył się zainteresowaniem uczestników. 

 

 „Integracyjne Spotkania Przyjaciół i Rodzin Uczestników ŚDS”  

Projekt realizowany w okresie od lutego do grudnia 2015 roku. Celem projektu było 

nawiązanie i pogłębienie relacji z Rodzinami Uczestników ŚDS. Odbyło się 5 Spotkań 

Integracyjnych, które polegały na zorganizowaniu na terenie ŚDS wspólnych aktywności  

o charakterze integrującym: tańców, gier, zabaw, rozmów. Tematy Spotkań w 2015 roku: 

Zabawa Karnawałowa (luty), Kocham Cię Polsko (maj), Grill Integracyjny (czerwiec), Dzień 

Czekolady (wrzesień), Karaoke (grudzień). W projekcie uczestniczyło średnio ok. 17 osób,  

w tym 5-6 osób to Rodziny, Opiekunowie lub Przyjaciele Uczestników ŚDS. Spotkania 

odbywały się w pomieszczeniach ŚDS w godzinach popołudniowych. 

 

 „Klub Popołudniowy Tęczowy Uśmiech” 

 Nowy projekt w ŚDS, którego realizacja rozpoczęła się od czerwca i trwała do grudnia 

2015 roku. Celem działalności Klubu było rozszerzenie i wzbogacenie oferty zajęć dla 

uczestników ŚDS oraz osób z doświadczeniem choroby psychicznej z Bemowa i innych 

dzielnic Warszawy. Zaplanowano organizowanie Spotkań Klubowych z częstotliwością raz  

w tygodniu w każdą środę. Projekt miał na celu zagospodarowanie czasu wolnego osób po 

kryzysie psychicznym poprzez zorganizowanie ciekawych zajęć edukacyjnych, wspierających 

oraz rozwijających zainteresowania tych osób. Odbyło się 30 Spotkań Klubowych w których 

średnio uczestniczyło 9 osób. Deklarację Uczestnika Klubu w minionym okresie wypełniło  

26 osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, w tym 14 osób z zewnątrz, którzy na co 

dzień nie są uczestnikami zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy. Uczestnicy mieli 

możliwość w sposób wartościowy spędzać swój czas wolny, uczestniczyć w arteterapii, 

zajęciach świetlicowych, Klubie filmowym, zajęciach komputerowych i świetlicowych. 

Podsumowaniem projektu było zorganizowanie Zabawy Sylwestrowej. Klub stał się ważnym 

miejscem dla Uczestników. 

 

 Aktywizacja zewnętrzna uczestników 

 

Szczególną formą działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2015 była 

aktywizacja zewnętrzna uczestników ŚDS polegająca na ich aktywnym udziale w spotkaniach 

i wyjściach integracyjnych: 
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M-c Nazwa wydarzenia , imprezy 

S
ty

cz
eń

 

1. 11 urodziny ŚDS- impreza w Środowiskowym Domu Samopomocy 

2. Udział w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Centrum Kultury Łowicka 

L
u

ty
 

1. Zabawa Walentynkowa w ŚDS 

2. Integracyjne Spotkanie Przyjaciół i Rodzin Uczestników ŚDS „Zabawa Karnawałowa” 

3. Wyjście do kina Muranów na film „Za jakie grzechy dobry Boże” wg projektu „Radość bycia razem” 

4. Zwiedzanie Muzeum Ikon wg projektu „Muzea -skarby Warszawy” 

M
a

rz
ec

 

1. Udział w Spotkaniu z pisarzem Krystianem Głuszko w Muzeum Niepodległości, autorem książki 

„Szukaj mnie wśród szaleńców”  

2. Wyjście na  Spektakl „Boska” do  Teatru Polonia  

3. Spotkanie z poezją w ŚDS– Kobieta ośpiewana w poezji wg projektu „Spotkanie z poezją”  

4. Wyjście do  Cinema City Bemowo na film „Disco polo” wg projektu „Radość bycia razem”  

5. Udział w Konferencji nt. zdrowia psychicznego z udziałem Daniela Fishera organizowanej przez 

Instytut Otwartego Dialogu na UKSW  

6. Wyjście do Muzeum Niepodległości na „Wieczór Mistrzów”-spotkanie z Ewą Wiśniewską. 

K
w

ie
ci

eń
 

1. Wyjście do Mazowieckiego Teatru Muzycznego w Otrębusach na Koncert z okazji 

Międzynarodowego Dnia Tańca 

2. Wyjście do Muzeum Historii Żydów Polskich wg projektu Muzea skarby Warszawy 

3. Wyjście do Ośrodka Kultury Ochota na spektakl grupy Reflektor pt. „Sny, zęby i Jazz” 

4. Wyjście do Kinoteki na film pt. „Ze wszystkich sił” wg projektu Radość bycia razem 

5. Wyjście do Muzeum Niepodległości na „Wieczór Mistrzów”-spotkanie z Dorotą Stalińską 

6. Wyjście na kręgle wg projektu Połączeni sportem 

7. Integracyjne Spotkanie Przyjaciół i Rodzin Uczestników ŚDS – teleturniej  „Kocham Cię Polsko” 

M
a

j 

1. Wyjście do kina Muranów na film pt. „Sils Maria” wg projektu „Radość bycia razem”, 

2. Wyjście do restauracji afrykańskiej „La Mama” wg projektu „Kuchnie świata”, 

3. Wyjście do Muzeum Powstania Warszawskiego wg projektu „Muzea-skarby Warszawy”, 

4. Wyjście na wernisaż wystawy fotografii JESTEŚMY w galerii „Pod Okiem” ul. Grójecka 79, 

5. Udział w premierze przedstawienia „AUTOBUS część 1” –grupy teatralnej ZGODA w Klubie 

Karuzela, 

6. Wyjście do Aqua Parku Merliniego wg projektu „Połączeni sportem” 

7. Udział w konkursie literackim organizowanym przez ŚDS Ursynów ul. Pachnącej 95 

C
ze

rw
ie

c
 

1. Udział w Dniach Osób Niepełnosprawnych na Bemowie-Spartakiada, Piknik, koncert zespołu „Cała 

Praga śpiewa”, rajd rowerowy. 

2. Wyjście do Aqua Parku przy ul. Merliniego wg projektu „Połączeni sportem” 

3. Wyjście do Domu Kultury ZACISZE na spotkanie poświęcone Stanisławowi Augustowi 

Poniatowskiemu 

4. Inauguracja działalności Klubu Popołudniowego „Tęczowy Uśmiech” 

5. Wyjazd na cmentarz do Leszna-zapalenie zniczy na grobie śp. Marka 

6. Integracyjne Spotkanie Przyjaciół i Rodzin Uczestników ŚDS- grill przed OPS  

7. Integracyjny grill z Uczestnikami Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 

pracownikami OPS Bemowo 

8. Udział w imprezie  w Domu Kultury Zacisze – „Mikrofon dla wszystkich” 

L
ip

ie
c 

1. Wyjście do restauracji arabskiej- projekt „Kuchnie świata” 

2. Wyjazd integracyjno-edukacyjno-zdrowotny do Bud Grabskich wg projektu „Spotkanie z przyrodą” 

3. Wyjście do kina Muranowa na film pt. „Smak curry” wg projektu „Radość bycia razem” 

4. Wyjście do Klubu Studenckiego KARUZELA na spektakl grupy teatralnej ZAGODA  AUTOBUS…. 

część I 

5. Spotkanie integracyjne na działkach Bemowo na zaproszenie uczestnika ŚDS-grillowanie wg projektu 

„Spotkania z przyrodą” 

6. Spacer po Łazienkach Królewskich w ramach treningu umiejętności spędzania czasu wolnego i 

projektu „Połączeni sportem” 

7. Wyjście do Muzeum Pragi wg projektu „Muzea skarby Warszawy” 

S
ie

rp
ie

ń
 

1. Zwiedzanie Pałacu w Wilanowie wg projektu „Muzea skarby Warszawy” 

2. Wyjazd do Łubca na Rajd Pieszy i Rowerowy na zaproszenie Środowiskowego  Domu Samopomocy 

w Łubcu w ramach integracji z innymi ŚDS 

3. Wyjście do Kościoła Podwyższenia Krzyża Św. w ramach treningu umiejętności spędzania czasu 

wolnego 
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4. Wyjście do Parku im. Szymanowskiego na Woli w ramach projektu „Spotkanie z przyrodą” 

5. Wyjście do ZOO wg projektu „Spotkania z przyrodą” 

6. Wyjazd do Ogrodu Saskiego wg projektu „Spotkania z przyrodą” 
W

rz
es

ie
ń

 

1. Uczestniczenie w ceremonii pogrzebowej Uczestnika ŚDS na cmentarzu Powązki 

2. Wyjście do baru orientalnego chińskiego wg projektu „Kuchnie świata” 

3. Wyjście do Akademii Sztuk Pięknych-oglądanie wystawy wg projektu „Muzea skarby Warszawy” 

4. Integracyjne Spotkanie Przyjaciół i Rodzin Uczestników ŚDS-dzień czekolady 

5. Udział w warsztacie o talentach organizowanego  przez Fundację Wolni Razem 

P
a

źd
zi

er
n

ik
 

1. Wyjście na koncert  „Muzyka dla Niepełnosprawnych” do Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

2. Udział w IV Forum Psychiatrii Środowiskowej „Godność w zdrowiu psychicznym” w Pałacu Kultury i 

Nauki 

3. Wyjście do Kinoteki na film pt. „Chemia” wg projektu „Radość bycia razem” 

4. Udział w Dniu Otwartym Ośrodka Wsparcia przy ul. Śreniawitów w ramach Tygodnia Zdrowia 

Psychicznego 

5. Udział w Dniu Otwartym ŚDS Wilanów w ramach Tygodnia Zdrowia Psychicznego 

6. Udział w imprezie z okazji 10-lecia działalności ŚDS „Słoneczny Dom” w Ursusie i wydania gazetki 

Alternatywy 

7. Udział w Dniu Otwartym ŚDS Targówek i WTZ przy Stowarzyszeniu POMOST w ramach Tygodnia 

Zdrowia Psychicznego 

L
is

to
p

a
d

 

1. Wyjście do KINOTEKI na film pt. „11 minut” wg projektu „Radość bycia razem” 

2. Udział w Konferencji „Samopomoc i Partnerstwo” na APS 

3. Wyjście do Muzeum Etnograficznego wg projektu „Muzea skarby Warszawy”  

4. Wyjście do baru LENIWIEC wg projektu „Kuchnie świata” 

5. Zorganizowanie Spotkania z poezją pt. „Posłanie do nadwrażliwych” z okazji Dnia Pracownika 

Socjalnego  

G
ru

d
zi

eń
 

1. Wyjście do Kinoteki na film „Listy do M.2” wg projektu „Radość bycia razem” 

2. Wyjście integracyjne do restauracji „Folk Gospoda” – zakończenie projektu socjalnego „Kuchnie 

świata” 

3. Wyjście integracyjne do teatru Kwadrat na przedstawienie „Okno na parlament” – zakończenie 

projektu socjalnego „Radość bycia razem” 

4. Wyjście na kręgle wg projektu „Połączeni sportem” 

5. Wyjście na Wernisaż Prac Plastycznych w ramach projektu „Człowiek jest celem samym w sobie” - 

hol Sali Widowiskowej Urzędu Dzielnicy Bielany 

6. Udział w Wigilii Grupy Wsparcia TROP na APS 

7. Wyjście do Zamku Królewskiego- Wizyta u Króla wg projektu „Muzea-skarby Warszawy” 

8. Wigilia w ŚDS z udziałem Rodzin, Przyjaciół, zaproszonych gości 

 

 Współpraca z różnymi podmiotami i jej efekty 

 

 Opis współpracy z podmiotami w środowisku lokalnym i jej efektów. 

 

Przy wykonywaniu zadań ŚDS współpracował z następującymi podmiotami w środowisku 

lokalnym: 

 Rodzinami uczestników ŚDS – w zakresie utrzymywania kontaktu i udzielania wsparcia 

poprzez rozmowy indywidualne, wymianę informacji na temat funkcjonowania  

i ewentualnych trudności uczestnika, jego stanu psychicznego, wspólne wypracowanie 

form wsparcia w przypadku pogorszenia stanu psychicznego oraz somatycznego. 

Rodziny uczestników wykazywały umiarkowane zainteresowanie stanem psychicznym 

swoich bliskich oraz poziomem ich funkcjonowania na terenie placówki. Kontakt 

inicjowany był głównie przez terapeutę prowadzącego. Celem polepszenia współpracy 

z rodzinami w okresie od lutego do grudnia zorganizowano  na terenie ŚDS  

5 Integracyjnych Spotkań Rodzin i Przyjaciół Uczestników ŚDS.  Ich efektem było 

pogłębienie relacji pomiędzy rodziną a placówką. Zamierzamy je kontynuować w 2016 

roku. 

 Ośrodkami Pomocy Społecznej – w zakresie rozwiązywania trudnych sytuacji 

bytowych, mieszkaniowych oraz potrzeb bieżących uczestników ŚDS, a także  
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w zakresie przedłużenia decyzji na pobyt w placówce. Celem umocnienia współpracy 

zorganizowane zostało spotkanie integracyjno-informacyjne pracowników ŚDS  

z pracownikami socjalnymi OPS. Przedstawiona została oferta placówki, jej 

osiągnięcia, trudności w pracy wynikające z różnorodności jednostek chorobowych 

osób przebywających w placówce oraz wyrażona została potrzeba naboru nowych 

uczestników. Spotkania te zamierzamy kontynuować w 2016 roku. 

 Poradniami Zdrowia Psychicznego przy ul. Wrocławskiej 19, Nowowiejskiej 27, 

Kasprzaka 17 oraz Centrum Zdrowia Psychicznego na Bemowie i Woli – w zakresie 

konsultacji z lekarzami psychiatrami dotyczących stanu psychicznego uczestników 

ŚDS, wyznaczania terminów wizyt, pozyskiwania zaświadczeń lekarskich. Na 

poziomie partnerskim odbywały się kontakty osobiste z lekarzami psychiatrami za 

zgodą uczestników  ŚDS oraz kontakty telefoniczne. Współpraca utrzymywała się na 

wysokim poziomie, czego efektem było utrzymanie w dobrej kondycji psychicznej 

uczestników  Domu. 

 Bemowskim Centrum Kultury – w zakresie realizowania imprez kulturalnych oraz 

integracyjnych w ramach odbywających się rokrocznie Dni Osób Niepełnosprawnych 

w Dzielnicy Bemowo. Współpraca dotyczyła także działania grupy teatralnej ZGODA. 

 Samodzielnym Zespołem Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo  Włochy –  

w zakresie organizowania wystaw prac uczestników ŚDS. 

 Innymi placówkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z Warszawy  

i województwa mazowieckiego – w zakresie organizowania i udziału we wspólnych 

imprezach mających na celu  promowanie założeń psychiatrii środowiskowej oraz 

wzajemnej. 

 Kinami na terenie Warszawy: Femina, Kinoteka, Cinema City Bemowo, Muranów -  

w zakresie realizacji projektu „Radość bycia razem”. 

 Obiektami sportowymi na terenie Warszawy: Stadion Polonii, Centrum Rozrywki 

„Hocus Pokus” City Bemowo – w zakresie realizacji projektu „Połączeni sportem”. 

 Restauracjami w Warszawie : La MaMA, Bern Burger, Leniwiec, Hello Dubai –  

w ramach realizacji projektu  „Kuchnie świata”. 

 Kołem Literackim „Nasza twórczość” - w zakresie realizacji projektu „Sen o poezji”. 

 Muzeami w Warszawie : Muzeum Pragi, Pałacu w Wilanowie, Akademii Sztuk 

Pięknych, Kolejnictwa, Etnograficzne, Zamku Królewskiego, Ikon, Wojska Polskiego, 

Historii Żydów Polskich, powstania Warszawskiego – w zakresie realizacji projektu 

„Muzea-skarby Warszawy”. 

 Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie- w zakresie pozyskiwania 

wolontariuszy oraz prac związanych z Porozumieniem na Rzecz Wspierania Osób 

Chorujących  Psychicznie. ŚDS aktywnie uczestniczył w spotkaniach roboczych 

POROZUMIENIA oraz spotkaniach grupy wsparcia TROP.  

 PCK przy ul. Rozłogi- w zakresie pozyskiwania żywności (serki, owoce, napoje) oraz 

ubrań dla uczestników  ŚDS. 

 Fundacją WOLNI RAZEM – w zakresie zorganizowania warsztatów o talentach. 

 Wolontariuszami – z Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz działającymi przy Ośrodku 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo. Wolontariusze aktywnie uczestniczyli  

w realizacji Planu Pracy na 2015 rok, współprowadzili zajęcia, udzielali wsparcia 

uczestnikom ŚDS, pełnili funkcje opiekuńczą podczas wyjść poza placówkę. Zawartych 

zostało 7 umów z wolontariuszami. 

 

Współpraca z podmiotami w środowisku lokalnym to przede wszystkim: 

a. Realizowanie idei tworzenia sieci wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

w ich środowisku lokalnym, 
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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. 

 PODSUMOWANIE  
 

Dom realizował zadania zgodnie z wytyczonymi celami i zadaniami na 2015 rok  

w oparciu o ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, ustawę o pomocy społecznej, Regulamin 

organizacyjny ŚDS oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 

2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy.  

Cele i zadania Domu zostały zrealizowane na poziomie umiarkowanym, uczestnicy 

otrzymali wsparcie, akceptację, miejsce bezpiecznego pobytu. W ŚDS spotykali się  

z życzliwością i zainteresowaniem  zespołu wspierająco-aktywizującego. Poszczególne 

działania realizowane były zgodnie z ustalonym planem na 2015 rok.  Zespół wspierająco-

aktywizujący wyraził opinię, że Plan Pracy zawierał zbyt dużą ilość zadań, co nie sprzyjało 

komfortowi pracy i budziło wiele napięć. W przebiegu postępowania wspierająco-

aktywizującego starano się wdrażać te oddziaływania, których celem jest wzrost 

samodzielności w różnych aspektach funkcjonowania uczestników ŚDS.  

Cel terapeutyczny okazał się trudny do zrealizowania głównie ze względu na niewielki 

poziom motywacji uczestników do podjęcia działań w celu poprawy jakości życia oraz 

akceptowanie przez nich sytuacji, że w przyszłości otrzymają wsparcie, pomoc od członków 

rodziny lub w ramach instytucji pomocy społecznej. Większość uczestników nastawiona jest 

na zaspakajanie podstawowych potrzeb życiowych, nie widzą konieczności zmiany aktualnej 

sytuacji życiowej, dlatego na przykład, wzbudzenie motywacji do poszukiwania zatrudnienia 

w celu poprawy sytuacji materialnej oraz rozwoju osobistego wydaje się celem bardzo trudnym 

do zrealizowania. Pomimo realizowania przez placówkę zadań, których celem jest poprawa 

jakości funkcjonowania społecznego, w przypadku większości uczestników nie 

zaobserwowano znaczącej poprawy w tym aspekcie. Uczestnicy mają trudność  

z wykorzystywaniem nabytej wiedzy w przebiegu codziennego funkcjonowania. Jednak pobyt 

w placówce daje możliwość poszerzenia sieci społecznych, co jest ważnym aspektem  

w przebiegu rehabilitacji. Trening funkcji poznawczych oraz trening twórczego myślenia oraz 

rozwoju osobistego stanowią skuteczne narzędzia terapeutyczne w celu zaktywizowania 

uczestników do przezwyciężania skutków chorowania w aspekcie pogorszenia pamięci, 

koncentracji uwagi, "sztywności" w myśleniu. Zajęcia edukacyjne, których celem jest 

poszerzanie zakresu zainteresowań uczestników okazały się wartościową forma spędzania 

czasu w placówce tylko dla nielicznej grupy uczestników, którzy posiadają wyższy poziom 

motywacji do rozwoju osobistego.  

W celu poprawy jakości prowadzonego postępowania wpierająco - aktywizującego 

należy kontynuować w 2016 roku oddziaływania, których celem jest wzrost samodzielności 

uczestników w zakresie samoobsługi, wzmacnianie inicjatyw uczestników do podejmowania 

działań w celu samodzielnego realizowania potrzeb życiowych. Podczas realizowania zadań 

mających na celu rozwój osobisty, poszerzenie zakresu zainteresowań należy uwzględnić 

możliwości poznawcze uczestników oraz ich aktualne potrzeby. Wychodząc naprzeciw 

potrzebom uczestników, podjęto decyzje o rozszerzeniu oferty programowej w 2016 roku  
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o realizację : treningu gospodarczo-technicznego – będzie on skierowany głównie do mężczyzn 

i będzie miał na celu wykonywanie drobnych napraw na terenie naszej placówki z użyciem 

dostępnych narzędzi. Zamierzamy również kontynuować realizację projektu socjalnego Klubu 

Popołudniowego „Tęczowy Uśmiech” rozpoczętą w 2015 roku. 
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8 Wolontariat 

 

W roku 2015r. w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo pracowało  

78 wolontariuszy, w tym z 50 wolontariuszami zostały podpisane Porozumienia o 

wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych a w ramach podpisanych Porozumień: z Liceum 

Ogólnokształcącym im. Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej współpracowało  

24 wolontariuszy. 

W ramach usług świadczonych przez wolontariuszy na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy 

Społecznej były następujące formy pracy: 

 Korepetycje dla dzieci i młodzieży :  28 wolontariuszy 

 Prowadzenie kursów i szkoleń:    26 wolontariuszy 

 Pomoc osobie niepełnosprawnej:      7 wolontariuszy 

 Pomoc seniorowi:        8 wolontariuszy 

 Wspieranie Środowiskowego Domu Samopomocy-    9 wolontariuszy 

 Pomoc w organizacji wydarzeń realizowanych przez  

Ośrodek lub inne instytucje z terenu Dzielnicy Bemowo:  33 wolontariuszy 

 

W roku sprawozdawczym z pomocy wolontarystycznej prowadzonej z indywidualnym 

odbiorcą skorzystało 57 osób. Należy zaznaczyć, że poszczególni wolontariusze pracują 

czasami w kilku środowiskach rodzinnych lub w danym środowisku pomaga więcej niż jeden 

wolontariusz oraz że wolontariusze wykonujący świadczenia w oparciu o stałe Porozumienia 

biorą także udział w wydarzeniach akcyjnych – nie są wówczas wliczani po raz kolejny do 

ogólnej sumy wolontariuszy pracujących na rzecz Ośrodka w danym okresie rozliczeniowym, 

stąd liczby przedstawione powyżej nie sumują się. 

 

 Projekty realizowane z udziałem wolontariuszy 

 

Poniżej zaprezentowane zostały projekty adresowane do różnych grup odbiorców, w których 

aktywnie uczestniczyli Wolontariusze współpracujący z tut. Ośrodkiem: 

 

 Komputer jako narzędzie w poszukiwaniu pracy – podstawy obsługi 

komputera”, 

 

Organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 

warsztaty obsługi komputera dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, wolontariusze 

prowadzili zajęcia edukacyjno-warsztatowe  Współpracowało 26 wolontariuszy. 

 

 XII Rajd Rowerowy Niepełnosprawnych połączony z piknikiem 

integracyjnym  

 

Organizowany przez Władze dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz Stowarzyszenie Bliżej 

Dziecka. Wolontariusze pomagali w przygotowaniu trasy rajdu, asekurowali przejazd, 

przeprowadzili konkursy oraz zabawy dla uczestników rajdu i pikniku, a także udostępnili 
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samochód dostawczy, którym rozwożono sprzęt niepełnosprawnych uczestników wydarzenia. 

Uczestniczyło 8 wolontariuszy. 

 

 Działania zrealizowane dla wolontariuszy 

 

  „Spotkania informacyjno-integracyjne dla wolontariuszy”  

 

W roku sprawozdawczym odbyło się  2 spotkania mające na celu integrację wolontariuszy 

skupionych przy Ośrodku Pomocy Społecznej oraz popularyzację i umacnianie idei 

wolontariatu, a także doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie, poszerzenie 

rozumienia pojęć wsparcie pomoc integracja oraz utrwalenie idei wolontariatu w działaniach 

człowieka w środowisku jego zamieszkania. W powyższych spotkaniach uczestniczyło  

24 wolontariuszy.  

 

 „Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza”  

 

20 listopada 2015r. 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 16 wolontariuszy, którzy zostali zaproszeni na 

spektakl kabaretowy do Bemowskiego Centrum Kultury.  

 

  „Spotkanie wigilijne Wolontariuszy” 

 

W ramach projektu socjalnego odbyło się wigilijne spotkanie wolontariuszy. Złożono 

podziękowania wolontariuszom za ich zaangażowanie i pracę w minionym roku na rzecz 

mieszkańców Bemowa. Podczas uroczystej kolacji wolontariusze otrzymali upominki wraz 

życzeniami świątecznymi .Do uczestnictwa w wydarzeniu zaproszono wszystkich 

współpracujących z Ośrodkiem wolontariuszy W spotkaniu wzięło udział 14 wolontariuszy. 
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9 Współpraca z instytucjami i organizacjami 

pozarządowymi 

W celu umożliwienia organizacjom pozarządowym realizacji / ubiegania się o środki na 

realizację konkretnych działań projektowych kontynuowano podejmowanie z nimi współpracy 

celowej (na podstawie Listów Intencyjnych lub Porozumień o współpracy projektowej) 

dotyczącą konkretnych aspektów realizacji projektów na rzecz mieszkańców. 

Współpraca tematyczna obejmowała w szczególności tematykę wsparcia osób 

bezdomnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie; wsparcia osób niepełnosprawnych; 

działań opiekuńczo wychowawczych na rzecz młodzieży; wsparcia dla rodzin dotkniętych lub 

zagrożonych ubóstwem. 

 

W uzasadnionych przypadkach, po łącznym spełnieniu następujących warunków: 

 działania prowadzone przez organizacje wchodzą w skład sfery zadań publicznej, 

zgodnej ze statutowym zakresem działania Ośrodka,  

 działania nie były prowadzone w ramach działalności gospodarczej; 

 działania realizowane były nieodpłatnie dla mieszkańców m.st. Warszawy, 

udostępniano organizacjom pomieszczenia Ośrodka na realizację konkretnych działań. 

 

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 generowanej 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, Prokuraturą, 

Policją, 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  
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