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I. WSTĘP – DZIELNICA  BEMOWO  W  STATYSTYCE 
 

 
 

Dzielnica Bemowo zajmuje powierzchnię 24,95 km² (4,8% powierzchni  

m. st. Warszawy) i jest położona w zachodniej części Warszawy. Według Miejskiego 

Systemu Informacji Bemowo dzieli się na 10 rejonów: Bemowo-Lotnisko (dzielące  

się na Stare Bemowo i Nowe Bemowo), Boernerowo, Chrzanów (w obrębie Chrzanowa: 

Karolin, Na Wyraju, Mory), Fort Bema, Fort Radiowo, Górce (Stare Górce  

– na zachodzie, Nowe Górce – na wschodzie), Groty, Jelonki Północne  

(w ich obrębie znajdują się Osiedle Przyjaźń oraz Stare Jelonki), Jelonki Południowe, 

Lotnisko. 

Szkic podziału Dzielnicy Bemowo: 

 
 

(Źródło: http://warszawa.wikia.com/wiki/Plik:Bemowo_MSI.png) 
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Przez ostatnie kilkanaście lat Dzielnica Bemowo odnotowywała przyrost liczby 

mieszkańców (dot. osób zameldowanych). Struktura demograficzna na dzień  

31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco: 

 

Łączna liczba mieszkańców:  115 786 osób  

 

 
 

Wykres nr 1

  

 

Wykres nr 2 Wykres nr 3 

 

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie danych uzyskanych  

 z Wydziału Spraw Obywatelskich Dzielnicy Bemowo)

53,75%
46,25%

Struktura mieszkańców                    
z podziałem na płeć

Kobiety:  62 233 Mężczyźni: 53 553

18,34%

51,84%

29,82%

Kobiety                                                
z podziałem na wiek

do 18 lat: 11 414
19-60 lat:  32 260
powyżej 60 lat:  18 559

22,53%

59,73%

17,74%

Mężczyźni                                             
z podziałem na wiek 

do 18 lat: 12 067
19-65 lat:  31 985
powyżej 65 lat:  9 501
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 Tabela nr 1 

Wiek Kobiety Mężczyźni 

do 18 lat 11 414 12 067 

19-60 32 260 ―― 

19-65 ―― 31 985 

powyżej 60 18 559 ―― 

powyżej 65 ―― 9 501 

Razem 62 233 53 553  

Łączna liczba mieszkańców:    115 786 

 

(Źródło: Dane uzyskane z Wydziału Spraw Obywatelskich Dzielnicy Bemowo) 

 

 

 

 

Wykres nr 4 

 

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie danych uzyskanych  

 z Wydziału Spraw Obywatelskich Dzielnicy Bemowo) 

 

 

20,28%

55,49%

24,23%

Struktura mieszkańców 
z podziałem na wiek

Dzieci i młodzież 0-18 lat:  23 481

Produkcyjny K. 19-60 lat M. 19-65 lat: 64 245

Poprodukcyjny K. pow. 60 M. pow. 65 lat: 28 060
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Tabela nr 2 

Mieszkańcy wg wieku Liczba osób Wskaźnik 

procentowy 

przedprodukcyjny 
 

dzieci i młodzież 0-18 lat 

23 481 20,28 % 

produkcyjny 
 

(K: 19-60 rok życia M: 19-65) 

64 245 55,49 % 

poprodukcyjny 
 

(K: 60 lat i powyżej 

M: 65 lat  i powyżej) 

28 060 24,23 % 

RAZEM  115 786 100% 
 

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie danych uzyskanych  

 z Wydziału Spraw Obywatelskich Dzielnicy Bemowo) 

 

Porównanie grupy mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym 

wskazuje przewagę liczby osób starszych nad liczbą dzieci i młodzieży. Powyższe dane 

znajdują również odzwierciedlenie w strukturze klientów Ośrodka Pomocy Społecznej: 

27,80 % rodzin korzystających z pomocy OPS stanowią rodziny emerytów i rencistów. 
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II. ZADANIA OŚRODKA 
 

 
 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości 

i uprawnienia. 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną 

administracji samorządowej realizującą zadania pomocy społecznej na terenie 

Dzielnicy. Współpracuje w tym zakresie z organizacjami społecznymi, Kościołem 

Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, 

fundacjami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Ośrodek działa  

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

 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r.  

poz. 1769 z późn. zm.); 

 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

2077 z późn. zm.); 

 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r.  

poz. 1875 z późn. zm.); 

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

finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.); 

 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz.1390); 

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

(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.); 

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

pracy (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.); 

 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1828 z późn. zm.). 

 

Zakres działania Ośrodka określony jest szczegółowo w Statucie Ośrodka 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy stanowiącym Załącznik  

Nr 1 do uchwały nr XXIX/918/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia  

17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej  

m.st. Warszawy (z późn. zm.). 
 

Pracę Ośrodka reguluje ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku oraz 

akty wykonawcze do tej ustawy. 
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Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 

1) ubóstwa, 

2) sieroctwa, 

3) bezdomności,  

4) bezrobocia,  

5) niepełnosprawności, 

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

7) przemocy w rodzinie, 

7a)    potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, 

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

9) bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

10) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 

status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, 

11) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

12) alkoholizmu lub narkomanii,  

13) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

14) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 

Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej mogą korzystać z następujących form 

pomocy: 
 

Usługowej: 

 usługi opiekuńcze; 

 specjalistyczne usługi opiekuńcze – pielęgnacyjne; 

 specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
 

Rzeczowej, np. przyznania: 

 talonów obiadowych do jadłodajni; 

 obiadów dla dzieci w szkołach; 

 wypoczynku letniego dla dzieci; 

 pośrednictwa w rozdawnictwie artykułów spożywczych i higienicznych. 
 

Instytucjonalnej poprzez: 

 pomoc w znalezieniu miejsca w domu pomocy społecznej dla osoby, która  

ze względu na stan zdrowia, sytuację życiową, rodzinną, mieszkaniową 

i materialną tego wymaga – odbywa się to wyłącznie za zgodą osoby 

potrzebującej pomocy, jej przedstawiciela ustawowego lub po wydaniu 

postanowienia sądowego; 

 zapewnienie miejsca w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób 

Niepełnosprawnych; 
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 zapewnienie miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi działającym przy OPS Dzielnicy Bemowo, 

w Środowiskowych Domach Samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi i dla osób upośledzonych umysłowo, a także mieszkaniach 

chronionych prowadzonych przez m. st. Warszawa; 

 zapewnienie miejsca w Domu Dziennego Pobytu Centrum Alzheimera; 

 zapewnienia miejsca w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi 

i Kobiet w Ciąży. 
 

Finansowej: 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych 

przysługuje osobom i rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 

wysokości kryterium dochodowego określonego ww. ustawą.  

W uzasadnionych przypadkach pomoc finansową mogą otrzymać również osoby, 

których dochód przekracza to kryterium. Każda decyzja o przyznaniu  

lub odmowie świadczenia wymaga przeprowadzenia przez pracownika 

socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby 

ubiegającej się o pomoc (wyjątkiem jest praca socjalna). 
 

Pracy socjalnej i bezpłatnego poradnictwa, w tym poradnictwa 

specjalistycznego świadczonego zarówno w miejscu zamieszkania klienta,  

jak i na terenie Ośrodka: 

 informacji na temat przysługujących uprawnień; 

 bazy danych: domów pomocy społecznej, świetlic, klubów, ośrodków 

terapeutycznych i samopomocowych; 

 pomocy w załatwianiu trudnych spraw bytowych; 

 kierowania do schronisk dla bezdomnych, ośrodków dla samotnych matek, 

hosteli dla osób doświadczających przemocy w rodzinie; 

 pomocy w uzyskaniu miejsca w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych, 

wychowawczych, leczniczych i innych; 

 poradnictwa specjalistycznego i konsultacji. 

 

Ośrodek prowadzi również działania w formie: 

 interwencji kryzysowej; 

 psychoterapii indywidualnej; 

 udziału w programach realizowanych przez Ośrodek oraz inne podmioty 

interwencji na terenie m.st. Warszawy. 
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Ośrodek realizuje zadania własne oraz zadania zlecone m. st. Warszawie, 

określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach oraz zadania wynikające  

z porozumień zawartych z Wojewodą Mazowieckim, innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego i administracją rządową. 
 

Ośrodek przeprowadza także wywiady środowiskowe i wydaje decyzje w związku 

z potwierdzaniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wynikającego  

z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1938  

z późn. zm.). 
 

Od czerwca 2009 roku zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca  

2004 roku (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) Ośrodek ma za zadanie wypłatę 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekunom prawnym osób, co do których 

Sąd Rodzinny i Nieletnich wydał takie postanowienie. 
 

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

i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 697 z późn. zm.) Ośrodek Pomocy 

Społecznej pełni rolę organizatora pracy z rodzinami przeżywającymi trudności 

w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 
 

W statucie Ośrodka zawarte jest także zadanie zapewnienia obsługi 

organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, którego działalność reguluje ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390). Ośrodek 

wyznacza również swoich przedstawicieli do pracy w Zespole 

Interdyscyplinarnym. 

 

Od lipca 2013 roku Ośrodek realizuje zadanie przeprowadzania rodzinnych 

wywiadów środowiskowych na potrzeby weryfikacji uprawnień do specjalnego 

zasiłku opiekuńczego lub w przypadkach określonych w Ustawie z dnia  

28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, do świadczenia 

pielęgnacyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.). 
 

Zadaniem nadanym Ośrodkowi na podstawie Uchwały Rady m. st. Warszawy  

z dnia 5 czerwca 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom 

pomocy społecznej m. st. Warszawy jest także przygotowanie dokumentacji 

niezbędnej do wydania decyzji administracyjnych przez Dyrektora 

Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie kierowania do Domów 

Pomocy Społecznej (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 239 poz. 8501). 
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Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi sprawy 

w zakresie weryfikacji i potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach 

rodziców o przyjęcie dzieci do publicznych przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego, szkół i publicznych placówek, weryfikacji oświadczeń o samotnym 

wychowywaniu dziecka oraz występowania do instytucji publicznych i organizacji 

pozarządowych celem uzyskania wyjaśnień i informacji zawartych w oświadczeniach. 
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III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPS 
 

 
 

 

1. DZIAŁY OPS 
 

 

Organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny 

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zgodnie z którym  

w 2017 roku w celu sprawnej realizacji zadań funkcjonowały wymienione poniżej 

komórki organizacyjne: 

1) Dział Pomocy Środowiskowej I, 

2) Dział Pomocy Środowiskowej II, 

3) Dział Pomocy Specjalistycznej, 

4) Klub Integracji Społecznej, 

5) Dział Wsparcia Społecznego, 

a. w ramach Działu Wsparcia Społecznego: Zespół ds. Pomocy 

Usługowej, 

6) Zespół Pomocy Specjalistycznej ds. Przeciwdziałania Przemocy, 

7) Zespół Realizacji Świadczeń i Analiz, 

8) Zespół Finansowo – Księgowy, 

9) Dział Administracyjno – Gospodarczy, 

a. w ramach Działu Administracyjno – Gospodarczego: Zespół  

ds. Obsługi Sekretariatu oraz Zakładowej Składnicy Akt, 

b. w ramach Działu Administracyjno – Gospodarczego: Zespół  

ds. Informatyki, 

10) Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych, 

11) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, 

12) Klub Integracji Społecznej, 

13) Samodzielne jednoosobowe stanowisko Administratora Bezpieczeństwa 

Informacji. 

 

Poniżej przedstawiamy schemat organizacji Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Bemowo: 
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(Źródło: Opracowanie własne OPS)  
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2. STAN ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW NA DZIEŃ 31.12.2017 R. 
 

 

W Ośrodku Pomocy Społecznej według stanu na dzień 31.12.2017 roku zatrudnione 

były 104 osoby na 97,35 etatach. 

 

Tabela nr 3 

Wyszczególnienie 
Liczba 

osób 

Liczba 

etatów 

Dyrektor 1 1 

Zastępca dyrektora 1 1 

Główny księgowy 1 1 

Kierownik działu 5 5 

Kierownik zespołu  1 1 

Pracownicy 

socjalni 

Starszy specjalista pracy socjalnej 7 7 

Specjalista pracy socjalnej 7 7 

Starszy pracownik socjalny 8 8 

Pracownik socjalny 6 6 

Asystent 

rodziny 

Starszy asystent rodziny 3 3 

Asystent rodziny 1 1 

Konsultant 11 10 

Inne stanowiska urzędnicze 16 15,75 

Inne stanowiska pomocnicze 7 6 

Ośrodki 

Wsparcia 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób 

z Zaburzeniami Psychicznymi 

5 3,5 

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób 

Niepełnosprawnych 

24 21,10 

OGÓŁEM 104 97,35 

 

(Źródło: Opracowanie własne OPS) 

 

Ponadto dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Ośrodka zawarto umowy 

długoterminowe: 

 w zakresie prowadzenia konsultacji psychiatrycznych, 

 w zakresie prowadzenia konsultacji ortopedycznych,  

 w zakresie bhp. i  ppoż., 

 w zakresie usług poradnictwa prawnego. 
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IV. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU 
 

 
 

1. WYDATKI  BIEŻĄCE  I  MAJĄTKOWE 2017 R.  
 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia  

Plan 22 600 zł  Wykonanie 19 900,85 zł   tj. 88,06 % planu 
 

Rozdział 85154 – Pozostała działalność 

Plan  15 000 zł  Wykonanie 12 500 zł    tj. 83,33 % 

 

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 

Plan  7 600 zł  Wykonanie 7 400,85 zł     tj. 97,38 % 

 

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na pokrycie kosztów postępowania 

w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria 

dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach  

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zadanie to realizowane  

jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Pracownicy socjalni OPS 

przeprowadzają postępowania w tej sprawie. W roku 2017 wydano 83 decyzje 

(świadczenia). 
Ponadto w tym rozdziale pokryto koszty użytkowania pomieszczeń Punktu 

Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu. 
 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Plan 11 853 691  zł Wykonanie 11 832 625,28 zł  tj. 99,82 % planu 
 

Rozdział 85203 – Ośrodki  wsparcia 

Plan  2 295 895 zł  Wykonanie  2 294 680,33 zł   tj. 99,95 %  

W tym : 

wydatki bieżące :      plan 2 075 725,00    wykonanie 2 074 510,33 zł 

wydatki majątkowe :    plan    220 170,00    wykonanie    220 170,00 zł 
 

Z planowanych środków w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym 

wydatkowano kwotę 2 294 680,33 zł, w tym 1 984 398,83 zł z budżetu Gminy  

i 2 250,00 zł budżetu Wojewody na utrzymanie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji  

dla Osób Niepełnosprawnych i kwotę 308 031,50 zł z budżetu Wojewody na utrzymanie 

Środowiskowego Domu Samopomocy.  
 

 W Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych zatrudnione były 

24 osoby na 21,10 etatach (stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2017 roku). W okresie 

sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

pracowników w kwocie 1 538 570,84 zł, na wydatki rzeczowe w kwocie 227 907,99 zł, 

z czego finansowano: zakup artykułów żywnościowych, materiałów biurowych, 

czystościowych, zakup energii, zakup usług remontowych, usługi pozostałe, opłaty 
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pocztowe, telefoniczne, monitoring, wywóz śmieci, zakup imprez kulturalnych  

dla pensjonariuszy, a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz 

wydatki majątkowe w wysokości 220 170 zł na zakup samochodu – autobusu  

18-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Liczba 

podopiecznych korzystających z pobytu w Ośrodku wynosi średnio 44,4 osoby 

miesięcznie. 
 

W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych jest 5 osób na 3,5 etatach 

(stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2017 roku). W okresie sprawozdawczym 

poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników  

w kwocie 269 911,61 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 38 119,89 zł, z czego 

finansowano: zakup energii, zakup artykułów żywnościowych, materiałów biurowych, 

czystościowych, zakup usług remontowych, usługi pozostałe (opłaty telefoniczne, 

monitoring, wywóz śmieci, zakup imprez kulturalnych dla pensjonariuszy), a także odpis 

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Liczba podopiecznych korzystających  

z pobytu w Ośrodku wynosi średnio 22 osoby miesięcznie. 
 

 

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

Plan  12 860 zł   Wykonanie 12 826,44zł     tj. 99,74 % 
 

W ramach tego rozdziału OPS realizował Projekt socjalny dla osób 

doświadczających przemocy „Budowanie mocy – stop przemocy na Bemowie” 

(wydatkowano kwotę w wysokości 7 842,32 zł) oraz obsługę Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy (4 984,12 zł). 
 
 

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej  

Plan  74 100 zł   Wykonanie   74 045,64  zł      tj. 99,93 % 
 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku opłacanie składek 

na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w przepisach o świadczeniach opieki 

zdrowotnej, od sierpnia 2009 roku jest zadaniem własnym Gminy, dotacja  

na ten cel przekazywana jest z budżetu Wojewody.  

Z planowanych środków w tym rozdziale, w okresie sprawozdawczym 

wydatkowano 74 045,64 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne  

dla 165 osób pobierających świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 

 

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 

Plan  1 251 370 zł   Wykonanie  1 251 270,18 zł   tj. 99,99 % 
 

 

Rozdział 85230 – Pozostała działalność 

Plan    210 000 zł   Wykonanie    210 000,00 zł   tj. 100 % 

 
 

W ramach tych rozdziałów tj. 85214 i 85230 wydatkowano kwotę 1 461 270,18 zł 

na świadczenia społeczne z tytułu realizacji zadań. Niżej wymienione świadczenia,  

tj. zasiłki celowe na żywność, obiady dla dorosłych i dzieci oraz zasiłki okresowe 

finansowane są z budżetu Gminy jak i Wojewody.  
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 Wydatki z budżetu OPS w 2017 roku na poniższe świadczenia przedstawiały się 

następująco: 
 

 

Tabela nr 4 

Rozdział Rodzaj świadczenia Liczba osób, 

którym 

przyznano 

świadczenie 

Kwota 

wydatkowana w zł 

Ogółem 

85214 – 

budżet gminy 

 

85230 –  

budżet 

wojewody 

- zasiłki celowe 

- zasiłki celowe na 

żywność 

- zasiłki celowe dla 

podopiecznych 

Bemowskiego Klubu 

Integracji Społecznej 

 

 

 

547 

581 996,00 

256 654,00 

838 650,00 

4 750,00 

 

 

 

940 096,00 

zasiłki celowe  

na żywność 

96 696,00 

85214 – 

budżet gminy 

- obiady dla dorosłych 

- obiady dla dzieci 

 

237 w tym:  

101 dorosłych 

136 dzieci 

198 719,00 

56 287,00 

 

 

368 310,00 85230 – 

budżet 

wojewody 

- obiady dla dorosłych 

- obiady dla dzieci 

 

74 272,00 

39 032,00 

85214 – 

budżet gminy 

- sprawienie pogrzebu 8 24 441,18 24 441,18 

85214 – 

budżet gminy 

 

85214 – 

budżet 

wojewody 

 

- zasiłki okresowe 

 

 

 

104 

 

30 423,00 

 

 

128 423,00 

- zasiłki okresowe 98 000,00 

  Ogółem:  1 461 270,18 
 

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie Sprawozdania MPiPS 

oraz Sprawozdania z wydatkowania budżetu zadaniowego) 
 

 

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 

Plan  880 500 zł   Wykonanie 872 910,72zł    tj. 99,14 % 
 
 

Tabela nr 5 

Rodzaj świadczenia Liczba osób Kwota wydatkowana w zł 

Zasiłki stałe 177 872 910,72 

 

 

Powyższe środki na zasiłki stałe zostały wydatkowane z budżetu Wojewody. 
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Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 

Plan  6 020 704 zł   Wykonanie   6 008 768,33 zł   tj. 99,80 % 
 

W tym : 

wydatki bieżące:        plan 5 995 154,00    wykonanie   5 984 302,46 zł 

wydatki majątkowe:  plan      25 550,00    wykonanie         24 465,87 zł 

 

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania z zakresu pomocy 

mieszkańcom  Dzielnicy Bemowo, przedstawiają się następująco: 

 

 wynagrodzenia wraz z pochodnymi  - 5 233 925,40 zł 

w tym m. in.: wynagrodzenia na dzień 31.12.2017r. 68,75 etaty pracowników  

oraz umowy zlecenie 

 wydatki rzeczowe  -   750 377,06 zł 

w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputery, meble, 

urządzenia do serwerowni, materiały biurowe, środki czystości, druki), zakup energii, 

zakup usług remontowych, usług pozostałych (opłaty pocztowe, telefoniczne, 

szkolenia, wywóz nieczystości, nadzór nad oprogramowaniem komputerowym, 

konserwacja oprogramowania znajdującego się w OPS), a także odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych 

 wydatki majątkowe - 24 465,87zł 
na zakup urządzenia UTM – wielofunkcyjnej zapory sieciowej zintegrowanej  

w postaci jednego urządzenia wraz z 3-letnią licencją na oprogramowanie 

FortinetFortiCloud 
W ramach środków przeznaczono kwotę 6 881,81 zł na wynagrodzenie za sprawowanie 

opieki przez opiekunów osób ubezwłasnowolnionych i obsługę zadania. Środki 

wydatkowano z budżetu Wojewody. 
 

 

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Plan  951 340 zł   Wykonanie  951 334,87 zł    tj. 100 %  
 

W okresie sprawozdawczym usługami opiekuńczymi objęto ogółem 239 osób, 

które z uwagi na podeszły wiek lub niepełnosprawność wymagały pomocy. Z usług 

opiekuńczych finansowanych ze środków budżetu Miasta jako zadanie własne 

skorzystało 217 osób na kwotę 910 234,87 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowanymi z budżetu państwa jako zadanie 

zlecone objęto 22 osoby. Wydatki na ten cel wyniosły 41 100 zł. 
 
 

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców 

Plan  13 340 zł   Wykonanie 13 340,00 zł,    tj. 100 % 
 

Zadanie finansowane ze środków Wojewody. Pomocą objęto 1 rodzinę. 
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Rozdział 85295 – Pozostała działalność 

Plan 143 582 zł   Wykonanie  143 448,77 zł    tj. 99,91 % 

 

W ramach rozdziału zrealizowano następujące projekty: 
 

 Projekt „Klub Seniora” – 28 366,23 zł; 

 Projekt „Wczasy w ogrodzie” – 13 451,17 zł; 

 Dzielnicowy Bal Seniora – 4 676,17 zł; 

 Projekt „Klub Tęczowy Uśmiech” wspieranie osób z doświadczeniem choroby 

psychicznej – 42 402,80 zł; 

 Projekt „Rodzina” – 31 950,10 zł; 

 Projekt „Młodzież” – 6 832,61 zł; 

 Eko-piknik dla osób niepełnosprawnych – 3 769,23 zł; 

 Spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu 

„Spartakiada” – 3 986,16 zł; 

 Spotkania informacyjno-integracyjne dla wolontariuszy – 4 976,52 zł; 

 Grupa wsparcia dla opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera – 3 037,78 zł. 
 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Plan 18 645 zł  Wykonanie   18 639,81 zł    tj. 99,97 % planu 
 

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 

Plan  18 645 zł   Wykonanie 18 639,81 zł    tj. 99,97 % 
 

W w/wym. rozdziale wydatkowano kwotę w wysokości 18 639,81 zł, w tym na: 
 

 Realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS pn. „Bemowski Klub 

Integracji Społecznej” – 9 735,00 zł; 

 Organizację prac społecznie – użytecznych dla osób bezrobotnych – 4 907,16 zł; 

 Aktywizację zawodową osób bezrobotnych, działalność Klubu Pracy – 3 997,65 zł. 
 

Dział 855 – Rodzina  

Plan 242 683 zł  Wykonanie  240 910,61 zł    tj. 99,27 % planu 

 

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny  

Plan  242 683 zł   Wykonanie  240 910,61 zł      tj. 99,27 % 
 

Zadanie wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

którego głównym celem jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo–wychowawczych oraz przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci  

w pieczy zastępczej. W 2017 roku 4 asystentów rodziny objęło pogłębioną pracą socjalną 

43 rodziny, w których zagrożone było dobro dzieci. 

Z planowanych środków w tym rozdziale wydatkowano kwotę 240 910,61 zł  

(z budżetu Wojewody 25 685,93 zł; z dotacji z Funduszu Pracy 52 086,45 zł; z budżetu 

Gminy 163 138,23 zł) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystentów 

rodziny, materiały biurowe, dopłaty do biletów oraz pokrycie kosztów rodzin 

wspierających. 
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Szczegółowa analiza planu i wykonania budżetu  

w działach 851, 852, 853 i 855 w 2017 r. w złotych 
Tabela nr 6 

Dział Rozdział 

Gmina Wojewoda Łącznie (G+W) % 

Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 
Wykonanie 

do planu 

851 

Ochrona 

zdrowia 

 

85195 

Pozostała 

działalność 
0 0 7 600 7 400,85 7 600 7 400,85 97,38 % 

85154 

Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 
15  000 12 500 0 0 15 000 12 500 83,33 % 

852 

Pomoc 

społeczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85203 

Ośrodki Wsparcia 
1 984 607 1 984 398,83 311 288 310 281,50 2 295 895 2 294 680,33 99,95 % 

85205 

Zadania 

w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy  

w rodzinie 

12 860 12 826,44 0 0 12 860 12 826,44 99,74 % 

85213 

Składki  

na ubezpieczenie 

zdrowotne 

opłacone  

za osoby 

pobierające 

świadczenia 

z pomocy 

społecznej 

0 0 74 100 74 045,64 74 100 74 045,64 99,93 % 

85214 

Zasiłki i pomoc 

w naturze oraz 

składki  

na ubezpieczenia 

społeczne 

1 153 370 1 153 270,18 98 000 98 000 1 251 370 1 251 270,18 99,99 % 

85216 

Zasiłki stałe 
0 0 880 500 872 910,72 880 500 872 910,72 99,14 % 

85219 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

5 554 259 5 542 323,52 466 445 466 444,,81 6 020 704 6 008 768,33 99,80 % 

85228 

Usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

910 240 910 234,87 41 100 41 100,00 951 340 951 334,87 100 % 

85230  

Pomoc  

w zakresie 

dożywiania 

0 0 210 000 210 000,00 210 000 210 000,00 100 % 

85231  

Pomoc  

dla cudzoziemców 
0 0 13 340 13 340 13 340 13 340,00 100 % 

85295 

Pozostała 

działalność 
143 582 143 448,77 0 0 143 582 143 448,77 99,81 % 



 

 
22 

 

853 

Pozostała 

działalność 

w zakresie 

polityki 

społecznej 

85395 

Pozostała 

działalność 

18 645 18 639,81 0 0 18 645 18 639,81 99,97 % 

855 

Rodzina 

85504 

Wspieranie 

rodziny 
163 233 163 138,23 79 450 77 772,38 242 683 240 910,61 99,27 % 

 Ogółem 9 955 796 9 40 780,65 2 181 823 2 171 295,90 12 137 619 12 112 076,55 99,79% 

 

 

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie Sprawozdania z wydatkowania budżetu zadaniowego) 
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V. ŚWIADCZENIA  POMOCY  SPOŁECZNEJ 
 

 

Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej stanowią 2,21 % ogólnej liczby mieszkańców 

Dzielnicy Bemowo. Odsetek ten uwzględnia liczbę osób w rodzinach korzystających  

z pomocy społecznej (liczba osób korzystających z pomocy społecznej  2 563, liczba 

mieszkańców  115 786). 

Stosunek liczby osób korzystających z pomocy do liczby mieszkańców ilustruje poniższy 

wykres: 

 

 

Wykres nr 5 

 

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie danych uzyskanych  

z Wydziału Spraw Obywatelskich Dzielnicy Bemowo oraz Sprawozdania MPiPS) 

 
  

2,21%

97,79%

Liczba osób korzystających z pomocy 
w stosunku do liczby pozostałych 

mieszkańców 

Liczba mieszkańców  korzystających z pomocy OPS:  2 563

Liczba pozostałych mieszkańców 113 223
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1.  STRUKTURA  RODZIN 
 

 

Tabela nr 7 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LICZBA 

RODZIN 

LICZBA OSÓB 

W RODZINACH 

RODZINY OGÓŁEM   

 1 288 2 563 

 o liczbie osób              1  615 615 

 2  305 610 

 3  204 612 

 4  116 464 

 5  34 170 

              6 i więcej  14 92 

w tym (z wiersza 1) 

rodziny z dziećmi ogółem: 354 1 172 

 o liczbie dzieci            1  200 539 

2  115 423 

3  25 122 

4  9 50 

5  4 28 

6  0 0 

             7 i więcej  1 10 

RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM 109 286 

 o liczbie dzieci            1  71 154 

 2  30 97 

 3  5 20 

              4 i więcej  3 15 

RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM 358 509 

 o liczbie osób              1  246 246 

2  82 164 

3  23 69 

             4 i więcej  7 30 

 

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie Sprawozdania MPiPS) 

 

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. 
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Wykres nr 6 

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie Sprawozdania MPiPS) 

 

 

 
 

2. LICZBA  OSÓB  I  RODZIN  OBJĘTYCH  

POSZCZEGÓLNYMI  RODZAJAMI  POMOCY  MATERIALNEJ 
 

 

Tabela nr 8 

Formy pomocy 

Liczba osób, 

którym przyznano 

decyzją świadczenie 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Liczba 

świadczeń 

Wartość 

świadczeń 

w zł 

Zasiłki stałe 177 176 198 1 774 872 910,72 

Zasiłki okresowe 

 
104 103 196 359 128 423,00 

Zasiłki celowe 

i w naturze ogółem 
 

547 532 1 001 5 099 940346,00 

 

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie Sprawozdania MPiPS 

oraz Sprawozdania z wydatkowania budżetu zadaniowego) 
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3.  POWODY  UDZIELANIA  ŚWIADCZEŃ 
 

 
Tabela nr 9 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin 
Liczba osób 

w rodzinach 

Ubóstwo 306 508 

Sieroctwo 0 0 

Bezdomność 56 67 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 

   w tym: 

   wielodzietność 

84 

 

29 

319 

 

153 

Bezrobocie 121 287 

Niepełnosprawność 432 669 

Długotrwała lub ciężka choroba 397 641 

Bezradność w sprawach opiekuńczych 

i prowadzeniu gospodarstwa domowego 

– ogółem 

   w tym: 

 

 

204 

 

 

560 

   rodziny niepełne 109 286 

   rodziny wielodzietne 25 127 

Przemoc w rodzinie 20 49 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 

Alkoholizm 67 114 

Narkomania 18 32 

Trudności w przystosowaniu do życia  

po zwolnieniu z zakładu karnego 

15 21 

Trudności w integracji osób,  

które otrzymały status uchodźcy  

lub ochronę uzupełniającą 

4 11 

Zdarzenie losowe 1 1 

Sytuacja kryzysowa 13 20 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 

 

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

 

 

 

Tabela nr 10 

Wyszczególnienie 

Liczba osób, 

którym przyznano 

decyzją świadczenie 

Liczba rodzin 
Liczba osób 

w rodzinach 

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań zleconych i zadań własnych 

(bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę 

oraz źródło finansowania) 
 

932 795 1 399 

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań zleconych 

(bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę) 
 

22 22 38 

Świadczenia przyznane 

w ramach zadań własnych 

(bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę) 
 

929 787 1 380 

Pomoc udzielana w postaci 

pracy socjalnej – ogółem 

- 1 239 2 479 

w tym wyłącznie w postaci pracy 

socjalnej 
 

- 493 1 164 

Interwencja kryzysowa - 86 221 

Poradnictwo specjalistyczne 

(m.in. prawne, psychologiczne, rodzinne) 
 

- 319 762 

 

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie Sprawozdania MPiPS 
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5.  RODZAJE  UDZIELONYCH  ŚWIADCZEŃ 
 

 

Poniższe dane prezentują strukturę świadczeń udzielonych w 2017 roku  

 

Wykres nr 7 

 

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie Sprawozdania MPiPS) 

 

Największą grupę udzielonych świadczeń stanowią wypłacone klientom OPS zasiłki 

celowe. Zasiłki przeznaczone są na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, przede 

wszystkim na zakup żywności, zakup leków, zakup odzieży i obuwia, opłatę czynszu, opłatę 

kosztów energii i gazu, zakup niezbędnych artykułów użytku domowego, dofinansowanie 

wypoczynku. Świadczenie przyznano łącznie 547 osobom, w 2017 roku wypłacono  

5 099 świadczeń na kwotę 940 096, 00 zł. 
 

Tabela nr 11 

Rodzaj świadczenia 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Średnia 

kwota 

zasiłku 

 

Zasiłki celowe 

 

547 

 

 

5 099 

 

940 096,00 

 

532 

 

1001 

 

184,37 

 

(Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS 

oraz Sprawozdania z wydatkowania budżetu zadaniowego) 

 

Największa liczba osób otrzymywała pomoc z przeznaczeniem na zakup żywności, 

środków czystości, obuwia, leków, odzieży i środków higieny osobistej. Powyższe dane 

dotyczące liczby świadczeniobiorców nie sumują się, gdyż niektóre osoby otrzymywały 

zasiłki na różne cele. 
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Wykres nr 8 

 

(Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS) 
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VI.  PRACA  SOCJALNA  I  PORADNICTWO  SPECJALISTYCZNE 
 

 

 

 

1.  PRACA  SOCJALNA 
 

 

Praca socjalna w rozumieniu art. 45 ustawy o pomocy społecznej oznacza 

działania podejmowane na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin  

w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest: 

a) z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności 

i samodzielności życiowej; 

b) z grupami osób o określonych rodzajach trudności; 

c) ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań 

instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. 
 

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny, który jest 

zawierany z osobą lub rodziną znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej w celu 

określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu jej problemów.  

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu  

na posiadany dochód. 

 

Pracownicy socjalni w okresie sprawozdawczym realizowali pracę socjalną wobec  

1 239 rodzin (2 479 osób w rodzinach).  
 

Działania podejmowane w ramach pracy socjalnej polegały na: 

 udzielaniu informacji i poradnictwa; 

 motywowaniu do zmian mających na celu poprawę sytuacji bytowej 

i zdrowotnej osób i rodzin; 

 pomocy w pisaniu pism i pośredniczeniu w sprawach dotyczących wyjaśniania 

sytuacji klientów; 

 dokonywaniu diagnozy środowiska; 

 kierowaniu do organizacji i instytucji udzielających pomocy specjalistycznej; 

 pomocy w redagowaniu pism do sądów, dotyczących spraw rodzinnych 

i alimentacyjnych; 

 uczestniczeniu w sprawach sądowych w charakterze wnioskodawców  

lub świadków; 

 tworzeniu wspólnie z rodzinami i osobami korzystającymi ze wsparcia planów 

pomocy pozamaterialnej i zawieraniu kontraktów oraz ustalaniu zadań i spraw 

koniecznych do załatwienia w celu poprawy sytuacji; 

 współpracy ze szkołami, instytucjami i innymi placówkami (m.in. świetlicami) 

w celu ustalenia sytuacji małoletnich dzieci; 
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 współpracy z Policją, Strażą Miejską, Kuratorską Służbą Sądową w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa osób i rodzin, szczególnie w zakresie 

przeciwdziałania przemocy domowej i zapewnienia warunków 

zabezpieczających zdrowie małoletnich dzieci; 

 monitorowaniu środowiska pod kątem wywiązywania się z dokonywanych 

ustaleń oraz udzielania pomocy w załatwianiu trudnych spraw;  

 współpracy z Działem Pomocy Specjalistycznej OPS; 

 udziale w posiedzeniach zespołów specjalistów reprezentujących różne 

placówki poświęconych pomocy rodzinom z trudnościami wychowawczymi; 

 prowadzeniu grup roboczych i wdrażaniu ustalonych działań na rzecz pomocy 

rodzinom z problemem przemocy. 
 

Praca socjalna wykonywana przez pracowników socjalnych jest najbardziej 

niewymiernym elementem działań podejmowanych wobec osób i rodzin korzystających 

z pomocy Ośrodka. Trudno oszacować efekty pracy socjalnej m.in. z powodu 

długofalowości podejmowanych działań, złożoności problemów, a także zdarzających się 

powrotów do dysfunkcji, w szczególności osób uzależnionych.  
 

 
 

2.  PORADNICTWO  SPECJALISTYCZNE 
 

 

 

W roku sprawozdawczym z klientami OPS prowadzona była praca specjalistyczna. 

Celem oddziaływań specjalistycznym jest zmniejszenie deficytów osób pozostających  

w trudnej sytuacji życiowej, wzmacnianie i rozwijanie ich umiejętności społecznych  

w celu umożliwienia przezwyciężania napotkanych trudności, usamodzielnienia się, 

realizacji ról społecznych, a także podniesienia jakości życia.  

W szczególnych sytuacjach pracownicy podejmowali interwencje kryzysowe  

na rzecz rodzin. 

Oddziaływania specjalistyczne kierowane były w szczególności do osób i rodzin 

przeżywających różne trudności życiowe, kryzysy, osób i rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, w tym: osób bezrobotnych, rodzin przejawiających trudności 

opiekuńczo – wychowawcze, osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”, osób 

przejawiających zaburzenia psychiczne. 
 

W ramach pomocy specjalistycznej realizowanej w okresie sprawozdawczym 

prowadzono poradnictwo specjalistyczne oraz realizowano programy specjalistyczne. 

 Poradnictwo specjalistyczne świadczono dla 373 osób/rodzin (892 osoby  

w rodzinach), udzielono 12 567 porad i konsultacji, w tym:  

 poradnictwo rodzinne: 236 rodzin, udzielono 4 867 konsultacji,  

 poradnictwo psychologiczne:162 rodziny, udzielono 3 656 konsultacji, 
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 poradnictwo zawodowe: 69 osób, udzielono 529 konsultacji,  

 poradnictwo psychiatryczne: 45 odbiorców, udzielono 59 konsultacji, 

 poradnictwo rehabilitacyjne: 48 odbiorców, udzielono 1  824 konsultacje i porady, 

 poradnictwo medyczne: 48 odbiorców, udzielono1 632 porady i konsultacje. 

Powyższe dane nie sumują się, gdyż część osób korzystała z różnych form poradnictwa 

specjalistycznego.  

Poradnictwo specjalistyczne świadczone było osobom i rodzinom bez względu  

na dochód, w tym dla uczestników ośrodków wsparcia pozostających w strukturze 

Ośrodka. Dane liczbowe odbiorców, rodzaju udzielonego poradnictwa specjalistycznego, 

a także udzielonych konsultacji przedstawiają poniższe wykresy: 

 

Wykres nr 9 

 

(Źródło: Opracowanie własne OPS) 

 

Wykres nr 10 
 

(Źródło: Opracowanie własne OPS) 
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VII.  POMOC  USŁUGOWA 
 

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobie samotnej lub osamotnionej 

w rodzinie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy 

innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych 

lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 

W 2017 roku na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane  

były następujące rodzaje usług: 
 

 
 

1.  USŁUGI  OPIEKUŃCZE 
 

 

 

Przyznawane są osobom mającym trudności z poruszaniem się i samoobsługą  

oraz wymagającym pomocy z powodu wieku lub ciężkich i przewlekłych chorób. 

W 2017 roku usługi opiekuńcze realizowała Firma „Gwarant” – Tomczyk spółka 

jawna wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.  
 

Zakres usług obejmował: 

1. Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych; 

2. Opiekę higieniczną; 

3. Zaleconą przez lekarza pielęgnację; 

4. Zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 
 

W 2017 roku z usług opiekuńczych skorzystało 217 klientów, wypracowano  

41 894 godzin usług – koszt 1 godz. wynosił: w okresie I-VI 2017r. 18,47 zł,  

w okresie VII-XII 2017r. 17,90 zł. 
 

 
 

2. SPECJALISTYCZNE  USŁUGI  OPIEKUŃCZE – PIELĘGNACYJNE 
 

 

 

Przyznawane są osobom niepełnosprawnym lub mającym poważne trudności 

z poruszaniem się i samoobsługą oraz wymagającym pomocy z powodu wieku  

lub ciężkich i przewlekłych chorób (cukrzycy, chorób układu kostnego, trawiennego, 

krążenia, choroby Parkinsona, urazów powypadkowych itp.). Dostosowane  

są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. 

W 2017 roku (do 30.06.2017r.) usługi pielęgnacyjne realizowała Firma „Gwarant” 

– Tomczyk spółka jawna wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.  
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Zakres usług obejmował w szczególności pielęgnację chorego jako wspieranie 

procesu leczenia poprzez: 

1. Wykonywanie czynności higieny osobistej w zakresie mycia i kąpania; 

2. Pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zapobieganie powstawaniu 

odleżyn i odparzeń, zmianę opatrunków; 

3. Pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych  

oraz przedmiotów ortopedycznych; 

4. Dbałość i monitorowanie wizyt lekarskich, wykonywanie zleconych badań, 

przyjmowanie leków przez podopiecznego oraz pomoc w dotarciu do placówek 

służby zdrowia. 
 

W 2017 roku z usług opiekuńczych – pielęgnacyjnych skorzystało 63 klientów, 

wypracowano 4.834 godziny usług – koszt 1 godz. wynosił 18,47 zł. Usługi były 

realizowane w okresie I-VI 2017r. Od 1.07.2017r. Ośrodek Pomocy Społecznej 

realizował tylko usługi opiekuńcze (zakres specjalistycznych  usług opiekuńczych 

został włączony do zakresu usług opiekuńczych). 

 
 

 

3.  SPECJALISTYCZNE  USŁUGI  OPIEKUŃCZE  DLA  OSÓB   

Z  ZABURZENIAMI  PSYCHICZNYMI 
 

 

 

Przyznawane są osobom z długotrwałymi i głębokimi zaburzeniami psychicznymi 

wykazującymi znaczne deficyty w zakresie funkcjonowania społecznego. Osoby  

te są z reguły pozbawione wsparcia w swoim naturalnym środowisku, a głębokość  

i rodzaj przejawianych zaburzeń uniemożliwia im korzystanie z dostępnych na terenie 

dzielnicy ośrodków wsparcia. 
 

Realizatorem usług w 2017 roku było wyłonione w trybie zapytań ofertowych 

Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

„Pomost”. Usługi były świadczone przez personel, którego kwalifikacje są zgodne  

z Rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22.09.2005r. 

ze zm. tj. m. in.: pedagogów, psychologów, terapeutów zajęciowych i pielęgniarki. 

Zakres usług w przypadku każdego klienta był ustalany indywidualnie przez terapeutę 

realizującego usługi w porozumieniu z pracownikiem socjalnym OPS i lekarzem 

psychiatrą – konsultantem OPS. 
 

W 2017 roku z usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

skorzystały 22 osoby. Wypracowano 1. 644 godz. usług – koszt 1 godz. wynosił 25 zł. 
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Tabela nr 12 

Lp. Rodzaje usług 
Liczba 

osób 

Liczba 

godzin 

Wydatki  

w zł 

 

1. 

 

Opiekuńcze 

 

217 

 

 

41 894 

 

760 295 

+ 60 655  

(należność  

za XII 2016r. 

wypłacona  

w I 2017r.) 

 

2. 

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 

pielęgnacyjne 

 

 

63 

 

4 834 

 

 

89 284 

 

3. 

 

 

Specjalistyczne dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi 

 

 

22 

 

1 644 

 

41 100 

 

(Źródło: Opracowanie własne na podstawie rzeczywistego  

rozliczenia zrealizowanych godzin usług w 2017r.) 
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VIII. WSPÓŁPRACA  Z  ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI 
 

 

Rozmiar pomocy jakiej Ośrodek Pomocy Społecznej może udzielić osobom 

potrzebującym jest w dużej mierze zależny od poziomu współpracy z lokalnym 

środowiskiem, gdzie szczególnie ważne miejsce zajmują organizacje pozarządowe.  

Współpraca z nimi służy wzmacnianiu w świadomości społecznej poczucia 

odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, a także poważnie odciąża sektor publiczny 

w realizacji niektórych zadań, umożliwiając znaczne rozszerzenie zakresu i form pomocy 

udzielanej mieszkańcom Dzielnicy. 

 

W 2017 roku współpraca OPS Bemowo z organizacjami pozarządowymi wyrażała 

się w następujący sposób: 
 

 Prowadzenie wymiany informacji i rekomendowanie działalności organizacji 

(mających na celu wspomaganie aktywności organizacji w świadczeniu pomocy  

na rzecz mieszkańców Dzielnicy), w tym w szczególności: 

 udostępnianie wyników badań i analiz dotyczących potrzeb mieszkańców 

Dzielnicy z zakresu pomocy społecznej celem inicjowania programów 

zabezpieczających te potrzeby, 

 wskazywanie źródeł uzyskania środków na realizację zadań planowanych przez 

organizacje, 

 rekomendowanie działalności i wartościowych programów z zakresu pomocy 

społecznej; 
 

 Udostępnianie pomieszczeń Ośrodka na realizację gminnych zadań pomocy 

społecznej 

W uzasadnionych przypadkach OPS udostępniał organizacjom pozarządowym 

pomieszczenia na realizację konkretnych działań na rzecz mieszkańców  

m.st. Warszawy; 
 

 Współtworzenie banku informacji na temat możliwości pomocy mieszkańcom 

Bemowa i współdziałanie z wyspecjalizowanymi placówkami i organizacjami  

w zakresie pomocy mieszkańcom Dzielnicy 

Dane dotyczące współpracy OPS z organizacjami pozarządowymi oraz ich oferty 

programowej są stale aktualizowane. Pozwala to na trafne kontaktowanie klientów 

wymagających specjalistycznej pomocy z odpowiednimi placówkami prowadzonymi 

przez organizacje. Dzięki zgromadzonym informacjom i współpracy możliwe jest 

kierowanie osób objętych pomocą OPS do różnych placówek pozarządowych 

wyspecjalizowanych w pomocy konkretnym grupom osób oraz wspólne 

rozwiązywanie ich problemów w ramach współpracy interdyscyplinarnej. 

Pracownicy socjalni, po rozeznaniu potrzeb rodziny, kierowali klientów i ich dzieci 
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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. 
 

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi na forum Dzielnicowej Komisji 

Dialogu Społecznego 

W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji Programu współpracy  

m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi przedstawiciel Ośrodka na bieżąco 

uczestniczył w pracach Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy 

Bemowo m.st. Warszawy, zarówno poprzez udział w odbywających się cyklicznie 

posiedzeniach DKDS jak również poprzez opracowywanie materiałów na potrzeby 

Komisji. 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo współpracował w 2017 roku  

na bieżąco z 46 organizacjami z sektora pozarządowego. 
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IX.  DZIAŁALNOŚĆ  OŚRODKÓW  WSPARCIA 
 

 
 

 

1.  OŚRODEK  WSPARCIA  I  REHABILITACJI  DLA  OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

 

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych  

przy ul Rozłogi 10 funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.  

Celem prowadzonej przez OWiRON działalności jest rehabilitacja społeczna osób  

z niepełnosprawnością intelektualną, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

poprawa jakości życia, rewalidacja i edukacja oraz stwarzanie szansy na lepsze 

funkcjonowanie w środowisku lokalnym. 

W 2017 roku z wielospecjalistycznych zajęć w Ośrodku Wsparcia skorzystało  

52 uczestników, w tym 8 osób na wózkach, 3 osoby poruszające się przy pomocy sprzętu 

ortopedycznego, 20 osób wymagało stałej pomocy i wsparcia we wszystkich 

czynnościach życiowych, 11 osób wymagało pomocy w czynnościach 

samoobsługowych. 

 

W roku sprawozdawczym zadania realizowane w OWiRON skoncentrowane były  

w poniższych obszarach: 

 prowadzenie działań podtrzymujących i rozwijających umiejętności niezbędne  

do samodzielnego i niezależnego życia uczestników  poprzez: 

 pomoc psychologiczo – pedagogiczną, 

 trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, w tym trening  

w zdobywaniu autonomii i niezależności, 

 trening umiejętności organizacji i spędzania czasu wolnego,  

 trening samoobsługi, w tym ubierania się, jedzenia, higieny osobistej, czynności 

fizjologicznych,  

 trening zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu, w tym 

kształtowania umiejętności praktycznych i sprawności technicznych w domu, 

 wzbogacanie doświadczeń osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez 

aktywne uczestnictwo w różnorodnych sytuacjach społecznych, które umożliwiają 

spojrzenie na siebie przez pryzmat zalet i wad, zwycięstw i porażek, 

 trening higieniczny – podtrzymywanie sprawności niezbędnych w codziennym 

życiu dotyczących higieny osobistej i dbania o wygląd i estetykę swojego ciała, 
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 prowadzenie terapii zajęciowej i działań edukacyjnych – prowadzone  

wg indywidualnych możliwości i potrzeb uczestników w pracowniach 

terapeutycznych OWiRON: ceramiczno–plastycznej, gospodarstwa domowego, 

przyrodniczo–środowiskowej, stolarsko–ślusarskiej, komputerowej i edukacyjnej. 

Zajęcia były prowadzone codziennie przez wyspecjalizowanych terapeutów  

dla stałych, kilkuosobowych grup uczestników o zróżnicowanym poziomie 

funkcjonowania, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 aktywizację  zawodową i społeczną poprzez prowadzenie: 

 działań socjoterapeutycznych, pozwalających na nabywanie przez uczestników 

kompetencji interpersonalnych; zajęcia umożliwiły swobodniejsze poruszanie się 

uczestników w obrębie podstawowych zagadnień związanych z emocjami, 

uczuciami, odnajdywaniem pozytywnych i negatywnych cech osobowości, 

 zajęć arteterapautycznych „Teatr Niezwykły”, których celem była poprawa 

funkcjonowania psychofizycznego, wzmacnianie kompetencji społecznych 

uczestników, stworzenie warunków do uwolnienia nagromadzonych emocji, 

uaktywnienia sfery komunikacji, poczucia przynależności do grupy, 

współodpowiedzialności za realizację projektów artystycznych realizowanych  

w OWiRON, 

 zajęć rewalidacyjno – wspomagających, mających na celu rozwój sprawności 

ułatwiających poznanie świata, poprawę ogólnej wrażliwości słuchowej, percepcji 

wzrokowej, sfery kinestetyczno – ruchowej, wypracowanie sposobu 

komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym 

możliwościom uczestnika, podtrzymanie optymalnego poziomu samodzielności  

w podstawowych sferach życia, podtrzymanie zainteresowania otoczeniem, 

zaspokajanie potrzeby aktywności, kontaktu i bezpieczeństwa, 
 

 działań relaksacyjnych i edukacyjnych, w tym muzycznych, komputerowych, 
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 gier i zabaw, zajęć reedukacyjnych podtrzymujących i rozwijających nabyte 

umiejętności,  

 systematycznych spotkań społeczności OWIRON, 

 

 integrację osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej, w szczególności: 

 organizowanie spotkań, wyjazdów i imprez integracyjnych, między innymi 

Spartakiady Osób Niepełnosprawnych realizowanej w ramach Dni Bemowa oraz 

„Eko Pikniku” – imprezy organizowanej we współpracy z innymi placówkami 

wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, a także „Festiwalu 

Mim Story” w ramach działań terapeutycznych osób z niepełnosprawnością 

intelektualną, Balu karnawałowego i spotkań plenerowych w ŚDS przy  

ul. Grębałowskiej 10, warsztatów plastycznych „Zrób sobie krasnala” i innych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzone działania pozwoliły na podtrzymanie i uniknięcie regresu  

w obszarze samodzielności działania, komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, 

sprawności manualnej, praktycznych umiejętności życiowych. Dla większości 

uczestników zajęcia prowadzone w OWiRON były jedyną możliwością nawiązania 

kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny oraz doświadczenia pracy  

i wynikających z niej wartości. 
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Stałym działaniem OWiRON jest prowadzenie wobec uczestników rehabilitacji 

ruchowej i działań medycznych, które są niezbędne z uwagi, na sprzężone dysfunkcje 

uczestników. W roku sprawozdawczym w tym zakresie były prowadzone: 

 ćwiczenia ogólnokondycyjne, ogólnorozwojowe i specjalistyczne rehabilitacyjne 

 konsultacje lekarskie (lekarza neurologa, psychiatry, ortopedy) 

 doraźna pomoc pielęgniarska (działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, 

działania z zakresu doraźnej pomocy medycznej, interwencji – pomocy  

w nagłych przypadkach ). 
 

W ramach profilaktyki zdrowotnej, treningu poznawczego i treningu z zakresu 

dbania o zdrowia i higienę pielęgniarki zatrudnione w Ośrodku poszerzały wśród 

uczestników świadomość zagrożeń wynikających z braku dbania o zdrowie, uczyły  

jak zachować się w razie wypadku, przekazywały wiedzę dotyczącą chorób układu 

krążenia, nadciśnienia i otyłości. Uzupełnieniem rehabilitacji było zachęcenie 

uczestników do aktywności poza Ośrodkiem (np. udział w rajdach rowerowych  

i pieszych, spacerach po Puszczy Kampinoskiej, Turnieju Piłkarzyków Stołowych, 

wyjściach do siłowni plenerowych i na spacery w miejsca rekreacji w Warszawie,  

do parków, na bulwary, do lasu).  

Celem zajęć ruchowych była poprawa kondycji fizycznej uczestników i nauka spędzania 

czasu wolnego na sportowo i na świeżym powietrzu. 
 

 

Projekty socjalne  realizowane  w  Ośrodku  Wsparcia  i  Rehabilitacji  

dla  Osób  Niepełnosprawnych: 
 
 

Działalność OWiRON była wzbogacana o realizowane projekty socjalne, których 

celem było uzyskanie jak najtrwalszych efektów pracy terapeutycznej z uczestnikami.  

W 2017 roku zrealizowano następujące projekty socjalne: 
 

 

 

JEDEN  RYTM  JEDEN  ŚWIAT 

 

Osoby niepełnosprawne były włączane w działalność zespołu muzycznego Jeden 

Rytm – Jeden Świat.  

Projekt poprzez pokazanie talentów i umiejętności osób niepełnosprawnych  

w przestrzeni publicznej pełnił funkcję edukacyjną społecznie, angażował członków 

zespołu do pełnienia różnych ról społecznych, realizował potrzebę akceptacji i bycia 

potrzebnym. 

14 uczestników OWiRON – członków Zespołu podczas spotkań z widzami, warsztatów 

muzycznych i edukacyjnych dzieliło się wiedzą na temat instrumentarium zespołu  

i techniki grania na bębnach. 
 

 

 



 

 
42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

W roku 2017 „Jeden Rytm – Jeden Świat” zagrał 7 koncertów (między innymi  

w ramach obchodów Dni Bemowa, podczas I Warszawskiej Olimpiady Osób 

Niepełnosprawnych, a także w szkołach i przedszkolach) oraz odbył 73 próby muzyczne 

przygotowujące członków grupy do prezentacji scenicznych. 
 

Projekt realizowany przez pracowników Ośrodka w ramach etatów. 
 

 

MAZOWIECKA  SPARTAKIADA  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Istotą projektu jest popularyzacja sportu i kultury fizycznej wśród osób 

niepełnosprawnych, integracja środowiska osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie 

świadomości społecznej poprzez szerzenie wiedzy na temat możliwości osób  

z niepełnosprawnością intelektualną.  

Celem działania było wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością 

intelektualną poprzez zapewnienie im udziału w treningach i współzawodnictwie 

sportowym, wzmacnianie u uczestników zaradności i dojrzałości społecznej, poprawa  

w funkcjonowaniu psychospołecznym, popularyzacja sportu i kultury fizycznej wśród 

osób niepełnosprawnych, zwiększenie świadomości społecznej poprzez szerzenie wiedzy 

na temat możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną, łączenie wielu 

podmiotów we wspólnym działaniu oraz promocja działań artystycznych osób  

z niepełnosprawnością intelektualną. Dla wszystkich uczestników oprócz konkurencji 

sportowych zorganizowano gry i zabawy stolikowe, loterię na rzecz schroniska  

dla psów oraz dyskotekę. Każdy uczestnik otrzymał medal pamiątkowy wykonany  

w OWiRON na zajęciach terapii. Spartakiada odbyła się w dniu 9.06.2017r. w ramach 

Dni Bemowa. 
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W zawodach uczestniczyły osoby z niepełnosprawnością z OWiRON (50 osób) oraz 

innych ośrodków wsparcia z terenu województwa mazowieckiego (ok. 150 osób). 

Uczestnikom towarzyszyli wolontariusze z gimnazjum, studenci Akademii Pedagogiki 

Specjalnej oraz pracownicy socjalni OPS Bemowo.  

Projekt zrealizowano we współpracy z Wydziałem Sportu i Rekreacji, który ufundował 

koszulki dla wszystkich uczestników Spartakiady oraz Wydziałem Spraw Społecznych  

i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. 

Koszt projektu: 3 986,16 zł  pokryty ze środków m. st. Warszawy. 

 

 

I  WARSZAWSKA  OLIMPIADA  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

W dniu 17.09.2017r. odbyła się pierwsza Warszawska Olimpiada Osób 

Niepełnosprawnych. 

Celem spotkania była popularyzacja sportu i kultury fizycznej wśród osób  

z niepełnosprawnością. Impreza została zorganizowana dzięki współpracy  

OPS Bemowo, OWiRON, Urzędu Dzielnicy Bemowo oraz Szkoły Podstawowej nr 357, 

która udostępniła pomieszczenia. 

Wydarzenie otworzyła Wiceprezydent Warszawy oraz Burmistrz Dzielnicy Bemowo  

i Zastępca Dyrektora Biura Sportu.  

Osoby niepełnosprawne mogły sprawdzić swoje siły fizyczne w różnych 

konkurencjach,  m.in.: 

 jazda na ergocyklometrze,  

 skok w dal, 

 rzut piłką do kosza i rzut piłką lekarską, 

 przejście po równoważni,  

 turlanie się i obroty,  

 rzut do celu,  

 strzał do bramki,  

 picie przez słomkę.  
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W Olimpiadzie uczestniczyły drużyny złożone z osób z niepełnosprawnością 

intelektualną reprezentujące poszczególne dzielnice Warszawy (m.in. Bemowo, Wolę, 

Targówek, Pragę Północ, Wilanów i Żoliborz). Zaproszenie kierowano zarówno  

do warszawskich placówek typu ośrodki wsparcia, środowiskowe domy samopomocy, 

szkoły specjalne, specjalne ośrodki wychowawcze, jak i stowarzyszeń oraz fundacji 

działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. 
 

 

Dobrą zabawę zapewnili animatorzy z zespołu Klaunik oraz Zespół Jeden Rytm 

Jeden Świat z OWiRON. Dla wszystkich uczestników oprócz konkurencji sportowych 

zorganizowano gry i zabawy stolikowe, duże gry planszowe oraz różnorakie zajęcia 

plastyczne i artystyczne.  
 

W Olimpiadzie uczestniczyło około 150 osób. 

Koszt pokryty ze środków Urzędu Dzielnicy Bemowo i m. st. Warszawy. 
 

 

X  EKO-PIKNIK 

 

Ideą spotkania integracyjnego Eko-Piknik było promowanie właściwej postawy 

wobec środowiska przyrodniczego oraz integracja osób niepełnosprawnych. Spotkanie 

zorganizowane w dniu 29.09.2017r. było formą doświadczania przez osoby  

z niepełnosprawnością intelektualną potrzeby ochrony przyrody i zadbania o swoje 

najbliższe otoczenie, dawania swojej przyjaźni i uważności zwierzętom i przyrodzie. 

Wzmacnia to poczucie własnej wartości, co przekłada się na funkcjonowanie społeczne 

osób z niepełnosprawnością intelektualną. Doświadczenie pozwala budować postawy 

bezinteresownej życzliwości, kształtować potrzebę pomagania innym, a nie tylko 

oczekiwania na pomoc. Projekt ze względu na społeczny i integracyjny wymiar buduje 

pozytywny wizerunek osób niepełnosprawnych.  
 

Poprzez wspólną zabawę podjęto działania, które pozwoliły na zdobycie wiedzy  

i umiejętności dotyczących dbania o przyrodę i otaczające nas inne żywe istoty. 

Uczestnicy to osoby z niepełnosprawnością intelektualną z OWiRON oraz innych 

ośrodków wsparcia z terenu województwa mazowieckiego.  
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Uczestnicy przygotowali bukiety kwiatów z materiałów recyklingowych i podczas 

spotkania prezentowali informacje/ciekawostki na temat wykonanych roślin. Podczas 

imprezy zorganizowano również quizy na tematy przyrodnicze, gry planszowe, loterię 

fantową na rzecz schroniska dla psów „Przytul Psa” – gdzie zebrano 750 zł oraz wiele 

zabawek i innych akcesoriów dla czworonogów. 

Imprezę zakończył tort jubileuszowy oraz  zabawa przy muzyce na żywo.  
 

W Eko-Pikniku wzięło udział 110 osób, w tym z OWiRON 50  osób. 

Koszt projektu: 3 769,23 zł pokryty ze środków m. st. Warszawy.  
 

 

 
 

OŚRODKOWIEC 

 

Kwartalnik redagowany przez uczestników Ośrodka we współpracy z terapeutami. 

Celem tego projektu jest angażowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną wysoko 

funkcjonujących do podejmowania odpowiedzialności i współpracy w celu zaplanowania 

i wykonania zadań redakcyjnych oraz wykorzystania w praktyce zdobytych umiejętności 

z zakresu funkcjonowania społecznego, a także umiejętności edukacyjnych.  

W 2017 roku ukazały się 2 numery: w IV i XII. 

 

Projekt realizowany przez pracowników Ośrodka w ramach etatów. 

 

 

Zespół pracowników Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych 

w roku 2017 został uhonorowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego 

wyróżnieniem „Zawsze pomocni”. 
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2.  ŚRODOWISKOWY  DOM  SAMOPOMOCY 
 

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy Rozłogi 10 funkcjonuje w strukturze 

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

Celem prowadzonej przez ŚDS działalności jest poprawa funkcjonowania 

społecznego uczestników – osób z zaburzeniami psychicznymi, podtrzymywanie  

i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, przeciwdziałanie 

postępującej izolacji społecznej oraz degradacji psychicznej i zdrowotnej. 
 

W 2017 roku z usług Domu skorzystało 25 uczestników. 
 

W roku sprawozdawczym w stosunku do uczestników ŚDS prowadzone  

było postępowanie wspierająco – aktywizujące w formie zajęć grupowych  

lub indywidualnych, obejmujące działania: 
 

 Treningi funkcjonowania w życiu codziennym, których celem była poprawa 

umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego (przygotowywania posiłków, 

dbania o porządek i higienę, obsługę urządzeń gospodarstwa domowego, dbanie  

o innych): 
 

 trening kulinarny połączony z praktycznym treningiem budżetowym, 

 trening porządkowy, 

 obsługa urządzeń AGD, RTV, wykonywanie czynności przydatnych w życiu, 
 

 opieka nad kotem Plastusiem z wykorzystaniem felinoterapii, 

 trening gospodarczo – techniczny (teoretyczny i praktyczny),  

 trening nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny. 
 

 Treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, których 

celem był wzrost umiejętności komunikacyjnych, nawiązywania i podtrzymywania 

rozmowy, poprawa funkcji poznawczych, poprawa poziomu zaradności życiowej 

uczestników i umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. W ramach tych zajęć 

prowadzono: 
 

 trening umiejętności rozwiązywania problemów, 

 trening umiejętności prowadzenia rozmowy, 

 trening twórczego myślenia i rozwoju osobistego,  

 grupę terapeutyczną, 

 spotkania społeczności. 
 

 Treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, mające na celu poprawę kondycji 

oraz sprawności fizycznej uczestników i wypracowanie nawyku regularnej aktywności 

fizycznej, wzbudzenie zainteresowania literaturą, uwrażliwienie na tekst 

terapeutyczny, aktywizacja uczestników na terenie placówki i poza nią, rozwój 
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zainteresowań, nauka wartościowego spędzania czasu wolnego, modelowanie 

zachowań adekwatnych do okoliczności oraz zapobieganie izolacji społecznej  

i umożliwienie integracji ze społeczeństwem. W ramach tych zajęć prowadzono: 
 

 terapię ruchem z elementami kinezyterapii,  

 biblioterapię, 

 zajęcia świetlicowe,  

 udział w wyjściach i imprezach integracyjnych, 

 terapię zajęciową – arteterapię, 

 relaksację i muzykoterapię z elementami dramaterapii. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inne zajęcia o charakterze wspierającym, edukacyjnym oraz promującym 

założenia psychiatrii środowiskowej, których celem było między innymi: 

nabywanie i doskonalenie umiejętności z zakresu podstaw obsługi komputera  

oraz korzystania z internetu, wzrost koncentracji uwagi i myślenia przyczynowo – 

skutkowego oraz poprawa funkcjonowania procesów poznawczych, wzrost 

świadomości dotyczącej objawów choroby oraz poznanie wpływu własnego 

myślenia i interpretacji sytuacji społecznych na objawy choroby. W tym obszarze 

prowadzone były: 
 

 zajęcia komputerowe,  
 

 grafomotoryka, 
 

 trening funkcji poznawczych,  

 trening lekowy, 

 zajęcia edukacyjne, 

 trening metapoznawczy w schizofrenii (MCT), 

 udział i współorganizowanie wydarzeń związanych z promowaniem założeń 

psychiatrii środowiskowej, w tym między innymi udział grupy teatralnej 

ZGODA składającej się z uczestników ŚDS w spotkaniach teatralnych, wyjazdach 

na festiwale w Polsce i zagranicą. 
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 Poradnictwo psychologiczne, które odbywało się w formie indywidualnego 

kontaktu oraz w formie grupy terapeutycznej. Wszyscy uczestnicy w zależności  

od potrzeb otrzymali wsparcie psychologiczne, którego efektem było utrzymanie 

większości podopiecznych w stabilnym stanie psychofizycznym. Poradnictwo 

obejmowało również członków rodzin uczestników ŚDS w ramach Integracyjnych 

Spotkań Przyjaciół i Rodzin Uczestników (odbyło się 6 spotkań w roku 

sprawozdawczym).  

 Pomoc 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 dotyczyła: pomocy uczestnikom  

w umówieniu wizyty lekarskiej, zaleceń do konsultacji lekarskiej na okoliczność 

pogorszenia się stanu zdrowia psychicznego lub somatycznego, interwencji  

u psychiatry w celu modyfikacji leczenia, wezwanie karetki pogotowia  

w przypadku ostrego nawrotu choroby psychicznej, monitoringu stanu zdrowia  

i ogólnego funkcjonowania uczestnika w ŚDS i poza nim, monitoringu w zakresie 

systematycznego przyjmowania iniekcji, pomocy w ustaleniu placówek, które 

prowadzą psychoterapię w ramach NFZ.  
 

 Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych – działanie realizowane we współpracy 

zespołu wspierająco – aktywizującego ŚDS z pracownikiem socjalnym OPS. 

Udzielona pomoc dotyczyła: pomocy w redagowaniu i pisaniu pism urzędowych, 

załatwiania spraw w urzędach, kontaktów z instytucjami i placówkami (banki, służba 

zdrowia, spółdzielnie mieszkaniowe). 
 

 Aktywizacja w kierunku podjęcia zatrudnienia prowadzenie działań 

informacyjno-edukacyjnych na temat aktualnych wymagań rynku pracy, nowych 

zawodów i bezpłatnych szkoleń. Uczestnikom przekazywano również oferty 

organizacji pozarządowych dotyczące programów aktywizacji i prowadzono 

działania motywująco zachęcające do uczestnictwa we wskazywanych programach.  
 

 Niezbędna opieka, codzienne działania w formie regularnego monitorowania stanu 

zdrowia i samopoczucia uczestników w sposób zapewniający szybkie reagowanie  

w sytuacjach kryzysowych. Prowadzone działania dotyczyły w szczególności 

współpracy z rodzinami, której efektem było bieżące monitorowanie stanu 

uczestników i ich funkcjonowania w środowisku domowym. 
 

 Terapia ruchowa, której celem był wzrost ogólnej sprawności i kondycji 

psychofizycznej uczestników oraz wypracowanie nawyku regularnej aktywności 

ruchowej. Terapia ruchem odbywała się  zarówno w Domu jak też prowadzona była 

poza placówką (spacery na świeżym powietrzu, wyjścia do osiedlowej siłowni,  

na basen czy kręgle).  
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 Wyżywienie – W ramach treningu funkcjonowania w codziennym życiu odbywał się 

trening kulinarny z częstotliwością 5 razy w tygodniu, który polegał  

na przygotowywaniu śniadań przez uczestników ŚDS. Zajęcia odbywały się  

w grupach 3 - 4 osobowych. Dodatkowo wszyscy uczestnicy ŚDS mieli zapewniony 

obiad przyznany na podstawie decyzji administracyjnej. 

 

Przy wykonywaniu zadań ŚDS współpracował z wieloma podmiotami  

w środowisku lokalnym: z urzędami, spółdzielniami mieszkaniowymi, placówkami 

służby zdrowia, organizacjami pozarządowymi, rodzinami uczestników  

oraz z wolontariuszami.  

 

W ramach wzajemnej integracji Środowiskowy Dom Samopomocy zorganizował 

następujące imprezy, na których gościł zaprzyjaźnione Ośrodki Wsparcia: 

 „Wszyscy jesteśmy van Goghami” w dniu 30.03.2017r. z okazji Światowego Dnia 

Choroby Dwubiegunowej, 

 Piknik Integracyjny w dniu 30.06.2017r. z okazji powitania lata, 

 „Smaki i dary jesieni” w dniu 31.10.2017r. z okazji miesiąca zdrowia psychicznego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Środowiskowy Dom Samopomocy uczestniczył w następujących imprezach 

organizowanych przez inne Domy: 

 Rajd Pieszy i Rowerowy organizowany przez ŚDS w Łubcu, 

 Gala Twórczości Osób Niepełnosprawnych organizowana przez ŚDS Grochowska, 

 „Jesień na Prawniczej” organizowana przez ŚDS z Ursusa, 

 „20 lat Żytniej” organizowane przez ŚDS Wola, 

 Festiwal Mim Story, koncert z okazji Dnia Kobiet, Olimpiada Osób 

Niepełnosprawnych, Eko Piknik, Spotkanie Wielkanocne i Wigilia organizowane 

przez Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji na Bemowie. 
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Uzupełnieniem  działań  Środowiskowego  Domu  w  roku  sprawozdawczym  

był  projekt  socjalny: 
 

KLUB POPOŁUDNIOWY TĘCZOWY UŚMIECH 

 

Celem projektu było rozszerzenie i wzbogacenie oferty zajęć dla uczestników 

ŚDS, w tym zagospodarowanie czasu wolnego osób po kryzysie psychicznym poprzez 

zorganizowanie ciekawych zajęć edukacyjnych, wspierających oraz rozwijających 

zainteresowania tych osób.  
 

Uczestnicy mieli możliwość w sposób wartościowy spędzać czas wolny, 

uczestniczyć w arteterapii, zajęciach świetlicowych, klubie filmowym i zajęciach 

komputerowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Klub zapewniał organizację czasu wolnego i wsparcie profesjonalistów. W Klubie 

organizowane były następujące zajęcia:  
 

 spotkania Społeczności – omawianie wydarzeń klubowych i problemów 

uczestników Klubu, 

 zajęcia świetlicowe – gry towarzyskie, konkursy, słuchanie muzyki, dyskusje, 

oglądanie tv, klub filmowy, 

 spotkania Klubowego Zespołu Wokalnego – śpiewanie piosenek z muzyką z płyty 

i internetu, 

 warsztaty plastyczne – malowanie farbami, mazakami, kredkami, 

 warsztaty komputerowe – korzystanie z programów społecznościowych, skypa, 

smartfona, 

 zajęcia sportowe – gra w ping ponga, korzystanie z roweru rehabilitacyjnego, 

spacery, 

 treningi kulinarne – przygotowywanie prostych dań, planowanie posiłków, 

dokonywanie zakupów (trening budżetowy), 

 treningi porządkowe – sprzątanie po zajęciach klubowych, 
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 spotkania z ciekawymi ludźmi: archeologiem, alpinistami, historykiem, 

 imprezy okolicznościowe – spotkanie z okazji Wielkiej Nocy, Bożego Narodzenia, 

imieniny, urodziny Uczestników, 

 integracyjne wyjścia do kina (4 wyjścia), teatru (3 wyjścia), 

 zabawa Andrzejkowa z DJ Wiką, 

 piknik Integracyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi o zasięgu lokalnym 

(grill, konkursy, zabawy, występy), 

 wieczorki poezji, 

 spotkania integracyjne z ŚDS oraz Rodzinami i Bliskimi, 

 
 

W okresie od marca do grudnia Klub działał 3 razy w tygodniu (poniedziałki, środy 

i piątki) w godz. 16.00-19.00. Średnia frekwencja dzienna w Klubie w 2017 roku 

wyniosła 10 osób.  

Z projektu skorzystało 58 osób.  

Koszt projektu: 42 402,80 zł pokryty ze środków własnych OPS. 
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X.  KLUB  INTEGRACJI  SPOŁECZNEJ 
 

 

 

Klub Integracji Społecznej, wpisany przez Wojewodę Mazowieckiego do rejestru 

klubów integracji społecznej pod nr 27 od dnia 06.07.2017r. działalność rozpoczął  

w listopadzie 2017 roku. 
 

Do podstawowych zadań Klubu Integracji Społecznej należy w szczególności: 

 ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego, 

 reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 specjalistyczna diagnoza funkcjonowania osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, 

 prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, 

 prowadzenie indywidualnej specjalistycznej pracy z osobami zagrożonymi 

wykluczeniem społecznym, 

 prowadzenie zajęć grupowych (działań edukacyjno - pomocowych, 

zatrudnieniowych, wspierających), 

 organizowanie działań o charakterze terapeutycznym, 

 rozpoznanie, ocena i analiza/diagnoza potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym w zakresie pomocy społecznej, w tym prowadzenie postępowań 

administracyjnych w sprawie składanych wniosków o pomoc i przeprowadzanie 

rodzinnych wywiadów środowiskowych, 

 współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami, a także z osobami 

prywatnymi i podmiotami gospodarczymi w podejmowaniu przedsięwzięć 

zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji 

społecznej i zawodowej uczestników. 

 

Uzupełnieniem  działań  Klubu  Integracji  Społecznej  jest  realizacja  projektu 

współfinansowanego  ze  środków  UE: 

 

BEMOWSKI  KLUB  INTEGRACJI  SPOŁECZNEJ  
 

Dzięki pozyskaniu środków unijnych Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Bemowo m.st. Warszawy realizuje w okresie od 02.11.2017r. do 31.10.2019r. projekt  

pn. „Bemowski Klub Integracji Społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności społecznej i zawodowej  

40 uczestników projektu – mieszkańców Dzielnicy Bemowo korzystających  

ze świadczeń pomocy społecznej poprzez działania w obszarze społecznym, 

edukacyjnym i zawodowym. 
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Odbiorcami usług Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej są osoby zagrożone 

wykluczeniem społecznym mieszkające na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, 

a w szczególności: 
 

 bezdomni realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, 

 uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie 

lecznictwa odwykowego, 

 uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu 

programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, 

 chorzy psychicznie, 

 długotrwale bezrobotni, 

 zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, 

 osoby niepełnosprawne. 

 

W roku sprawozdawczym dokonano rekrutacji uczestników oraz ustalono szczegółowy 

plan działań. 

Łączny koszt Projektu: 14 485 zł, w tym  środki Unii Europejskiej 9 735 zł oraz środki 

własne OPS 4 750 zł 
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XI. POMOC  SPECJALISTYCZNA/PROGRAMY  SPECJALISTYCZNE 

NA  RZECZ  POSZCZEGÓLNYCH  GRUP  KLIENTÓW 
 

 

W roku 2017 w ramach oddziaływań specjalistycznych zrealizowano 17 programów 

(wymienionych w załączniku), adresowanych do klientów Ośrodka z różnymi 

dysfunkcjami, w tym m. in. do rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi,  

osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, seniorów itp. 

 
 

 

1. PROGRAMY WSPIERANIA RODZICIELSTWA  DLA  RODZIN  

Z PROBLEMAMI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYMI 
 

 

 

RODZINA  2017 

 

W ramach działań wspierających rodzinę z dzieckiem w roku 2017 realizowany 

był przez Ośrodek Pomocy Społecznej projekt pt.: „Rodzina 2017”. 

Celem projektu była poprawa sytuacji życiowej rodzin, w szczególności tworzenie 

optymalnych warunków służących wychowaniu dzieci i pokonywaniu bieżących 

problemów rodziny, nabycie i doskonalenie umiejętności społecznych rodziców  

i zwiększenie kompetencji rodzicielskich, przeciwdziałanie marginalizacji  

i wykluczeniu, integracja społeczna środowisk rodzinnych. 
 

Projekt adresowany był do mieszkańców Dzielnicy Bemowo ze szczególnym 

uwzględnieniem klientów Ośrodka Pomocy Społecznej – rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz przejawiających 

różnego rodzaju dysfunkcje zaburzające prawidłową opiekę nad dzieckiem, w tym  

do rodzin objętych asystą rodzinną. 
 

Projekt obejmował realizację wielu zadań: 
 

 pracę socjalną z rodzinami, 

 prowadzenie wsparcia przez asystentów rodziny, 

 prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla rodzin z dziećmi realizowanego 

przez konsultantów, 

 Klub Aktywnego Rodzica wraz z równolegle działającym Klubem Malucha, 

 imprezy integracyjno-edukacyjne dla rodzin, w tym piknik „Dzień Rodziny  

na Bemowie”, wyjazd „Podróżuj razem z nami”, spotkania świąteczne  

oraz wyjścia do placówek kultury, 

 usługi specjalistyczne dla dzieci o specyficznych potrzebach. 
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W realizację projektu zaangażowani byli między innymi pracownicy socjalni, 

asystenci rodziny, konsultanci ds. poradnictwa specjalistycznego oraz specjaliści 

zatrudnieni na czas realizacji określonych zadań projektu. 

Praca socjalna z rodzinami objętymi wsparciem asystenta rodziny. 
 

  W roku sprawozdawczym z rodzinami objętymi projektem „Rodzina 2017” 

prowadzona była praca socjalna.  

Celem prowadzonej pracy było zapobieganie pogłębianiu się problemów osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprawa sytuacji ekonomicznej rodziny, 

poprawa funkcjonowania społecznego, wzmocnienie poczucia wartości podopiecznego, 

zmobilizowanie do zmiany swej sytuacji.  

Pracownicy socjalni w toku prowadzonej pracy socjalnej realizowali następujące 

zadania:  

 udzielali  pomocy w rozwiązaniu  trudności życiowych,  

 prowadzili  działania  wzmacniające  rodziny  w  kierunku  rozwiązania  

ich problemów,  

 udzielali informacji na temat dostępnych świadczeń,  

 wnioskowali o przyznawanie wsparcia finansowego, 

 prowadzili współpracę interdyscyplinarną z innymi specjalistami/służbami. 

 

Rodzina wspierająca jest zadaniem wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej. Pomoc w tej formie  jest przyznawana rodzinom 

przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych  

i objętych wsparciem asystenta rodziny.  

Rodziny wspierające przy współpracy asystenta pomagały rodzinom w opiece  

i wychowaniu dzieci, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu  

i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.   

W roku sprawozdawczym zostały podpisane z 4 osobami umowy określające 

zasady zwrotu wydatków poniesionych w związku z pełnieniem funkcji rodziny 

wspierającej. Pomocą objęto 4 rodziny, w których łącznie wychowywało się 7 dzieci. 

 

Prowadzenie wsparcia przez asystentów rodziny  
 

Asystent rodziny jest formą wspierania rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji 

życiowej, zagrożonej wykluczeniem społecznym, w której występują problemy  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 

Działania asystenta rodziny ukierunkowane były na pomoc w zakresie 

wzmocnienia, rozwinięcia lub nabycia przez rodziców umiejętności opiekuńczo – 

wychowawczych, poprawy funkcjonowania rodziny przez osiągnięcie przez rodzinę 

takiego poziomu stabilności życiowej i odpowiedzialności za własne życie, które 

pozwolą jej na samodzielne funkcjonowanie i wychowywanie dzieci.  
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Wśród głównych obszarów działań asystenta wobec rodziny były prowadzone: 
 

 działania wychowawcze: ukierunkowane na dostarczenie wiedzy niezbędnej  

do podniesienia kompetencji, kształtowania umiejętności w zakresie pełnienia  

ról rodzicielskich, stosowanych metod wychowawczych, 

 wzmocnienie lub nabycie prawidłowych umiejętności funkcjonowania społecznego  

i komunikacji interpersonalnej, korzystania z własnych możliwości i uprawnień, 

korzystania z zasobów środowiska lokalnego, załatwiania spraw urzędowych, 

 pomoc w uzyskaniu poradnictwa specjalistycznego: asystenci dokładali należytych 

starań w dotarciu rodzin do specjalistów, których nie mógł zaoferować Ośrodek 

(mediatorzy, służba zdrowia, inni). 

 

Ponadto asystenci podejmowali działania z rodzinami w kierunku: 
 

 zdobywania przez rodziny umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zarządzania budżetem domowym i rozwiązywania problemów zadłużeń, 

 motywowania rodziców do podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, 

w tym poprzez udział w warsztatach umiejętności wychowawczych oraz warsztatach 

specjalistycznych, np.: dla rodziców dzieci z ADHD, 

 motywowania do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania  

i utrzymania zatrudnienia, 

 rozwiązywania problemów socjalnych, psychologicznych oraz wychowawczych 

z dziećmi, 

 dopełniania spraw urzędowych (np. wypełniania, kompletowania i składania 

dokumentacji w celu uzyskania przysługujących świadczeń z różnych źródeł).  
 

Asystenci rodziny w swoich działaniach na rzecz rodzin współpracowali ściśle  

z pracownikami socjalnymi, konsultantami, doradcami zawodowymi, kuratorami 

sądowymi, pracownikami szkół i przedszkoli oraz ochroną zdrowia. Ponadto  

w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i innych członków rodziny podejmowali 

działania interwencyjne i zaradcze, współpracując interdyscyplinarnie  

z przedstawicielami innych instytucji i organizacji, a także uczestniczyli w pracach  

grup roboczych. 

 

W 2017 roku wsparciem asystenta rodziny objęto 43 rodziny, w tym 3 rodziny 

zostały zobowiązane przez sąd rodzinny do współpracy z asystentem rodziny.  

W rodzinach objętych asystą łącznie wychowywało się 75 dzieci.  
 

W roku 2017 Ośrodek zatrudniał 4 asystentów rodziny w ramach zadaniowego 

czasu pracy. Ich praca jest koordynowana przez starszego specjalistę pracy socjalnej - 

koordynatora asysty rodzinnej. 
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Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego realizowane przez konsultantów  

dla rodzin z dziećmi 

  W ramach projektu wobec rodzin, które miały trudności lub wykazywały potrzebę 

wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych prowadzone było 

specjalistyczne poradnictwo rodzinne przez konsultantów. Poradnictwo rodzinne 

obejmowało szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym 

diagnozowanie zasadności wnioskowania o objęcie wsparciem asystenta rodziny. 

Konsultanci prowadzili również  działania w zakresie interwencyjnym.  

 

Klub  Aktywnego  Rodzica 

Celem tego zadania było nabycie lub poszerzenie wiedzy, kompetencji, 

umiejętności rodzicielskich: poprawa funkcjonowania rodzin, nauka aktywnego 

spędzania czasu z dziećmi, nauka zasad zdrowego żywienia. 

Spotkania w ramach Klubu Rodzica odbywały się jeden raz w tygodniu przez cały  

rok 2017. Grupa miała charakter otwarty.  

Prowadzono zajęcia warsztatowe podnoszące kompetencje wychowawcze 

rodziców, realizowano różnego rodzaju ćwiczenia, m.in. z wykorzystaniem rysunku, 

kwestionariuszy diagnostycznych, gier psychologicznych, zadań do domu, mających  

na celu wzrost umiejętności wychowawczych. 
 

W ramach Klubu Rodzica były prowadzone następujące działania:  
 

 grupa wsparcia; 

 jednodniowe spotkania edukacyjne z zakresu profilaktyki krzywdzenia dzieci oraz 

z zakresu podnoszenia kompetencji wychowawczych; 

 warsztaty umiejętności wychowawczych; 

 warsztaty antystresowe; 

 warsztaty kulinarne; 

 zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej; 

 spotkania integracyjno-relaksacyjne. 
 

  W roku sprawozdawczym w ramach Klubu Aktywnego Rodzica zorganizowano 

następujące spotkania integracyjno-edukacyjne: 
 

 Domowe SPA rodzica – spotkanie integracyjne dla mam, będące odpowiedzią  

na zgłoszoną potrzebę relaksu i odstresowania od codziennych trudności  

i problemów z dziećmi.  
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 Spotkanie Wielkanocne – wokół obrządku i ozdób świątecznych. Uczestnicy Klubu 

wraz z dziećmi mieli możliwość wspólnego spędzenia czasu na przygotowywaniu 

ozdób wielkanocnych. Każda z rodzin opowiadała o tradycjach praktykowanych  

we własnych domach. Na forum podjęto dyskusję na temat wagi podtrzymywania 

tradycji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Szafing – wymiana ubrań. W ramach prowadzonej pracy grupowej oraz zebranych 

od uczestników Klubu potrzeb, a także wolontarystycznego zaangażowania 

mieszkańców Dzielnicy w dniu 25.05.2017r. zorganizowano wymianę ubrań  

dla uczestników Klubu, ale też dla pozostałych mieszkańców Dzielnicy Bemowo. 

Spotkanie cieszyło się w szczególności zainteresowaniem rodziców z małymi 

dziećmi, gdzie wskazywano na cenną możliwość nieodpłatnego pozyskania tak dużej 

ilości atrakcyjnych ubrań. 
 

 Bowling – „ja i rodzice kontra reszta” – uczymy się spędzać wspólnie aktywnie czas 

(dwukrotne wyjście). W ramach zaplanowanych wyjść integracyjno – edukacyjnych 

wspólnie z uczestnikami Klubu odbyły się 2 wyjścia do Centrum Rozrywki Spin City 

Bemowo, gdzie dorośli mogli w aktywny sposób spędzić czas ze swoimi dziećmi, 

ucząc je przy tym zdrowej rywalizacji, a także pokazując konstruktywne sposoby 

radzenia sobie ze złością w sytuacji porażki.  
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 Rozpoczęcie roku szkolnego. Spotkanie miało na celu rozwijanie umiejętności 

gospodarowania czasem. Uczestnicy mieli za zadanie opracowanie rodzinnych bądź 

indywidualnych planerów, w których wedle uznania mogli uwzględnić plany, 

marzenia, zamierzenia na najbliższy czas. 
 

 Wokół zdrowego żywienia. W Ośrodku zostały zorganizowane warsztaty kulinarne  

i dietetyczne dla uczestników Klubu Aktywnego Rodzica oraz innych rodzin  

z dziećmi zgłoszonych przez pracowników socjalnych. Celem zajęć była integracja 

oraz edukacja w zakresie możliwości szybkiego i zdrowego przygotowywania 

atrakcyjnych i urozmaiconych posiłków dla całej rodziny. (Zajęcia zostały 

zrealizowane ze środków UE programu FEAD we współpracy z Polskim Komitetem 

Pomocy Społecznej). Równolegle do praktycznych zajęć kulinarnych odbywała się 

edukacja finansowa – tj. warsztat gospodarowania budżetem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia edukacyjne z udzielania 

pierwszej pomocy poprowadzone metodą wykładowo-warsztatową.  
 

 Wokół Świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie z elementami terapii zajęciowej, 

podczas którego rodzice wspólnie z dziećmi przygotowywali ozdoby świąteczne oraz 

dyskutowali o tradycjach świątecznych kultywowanych w poszczególnych domach.  
 

 Wyjście do Fabryki Elfów Świętego Mikołaja na PGE Narodowy. Na zakończenie 

realizacji projektu w dniu 16.12.2017r. zorganizowano wspólne wyjście do Fabryki 

Elfów Świętego Mikołaja zlokalizowanej na Stadionie Narodowym.  

Wśród wielu atrakcji ogromnym zainteresowaniem maluchów cieszyła się maszyna, 

dzięki której przy pomocy elfów mogli skompletować zabawki. Starsi uczestnicy 

imprezy mogli choć na chwilę wrócić do czasów dzieciństwa i wraz z dziećmi 

uczestniczyć w wyścigach jeździkami. 
 

 Spotkanie kulinarne – „Pieczemy pierniki”. Spotkanie integracyjne dla rodziców  

i ich dzieci, podczas którego wszyscy mogli zapoznać się z recepturą pieczenia 

pierników świątecznych. Najmłodsi uczestnicy samodzielnie wykrajali kształty 

ciasteczek, rodzice natomiast czuwali nad pieczeniem słodkości.  
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 Spotkanie Wigilijne. Spotkanie integracyjne zorganizowane w dniu 14.12.2017r.  

we współpracy ze Społecznością Chrześcijańską Zachód i wolontariuszami Akcji 

Gwiazdor dla rodzin z dziećmi zagrożonych wykluczeniem społecznym – 

mieszkańców Dzielnicy Bemowo. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu partnerów 

zadania, spotkanie stało się bardzo atrakcyjne dla uczestników.  

W programie spotkania było przedstawienie teatralne o tematyce świątecznej  

w wykonaniu grupy Figlaki, wspólne kolędowanie, w tym w formie konkursu karaoke 

oraz zabawy integracyjne, prezenty i świąteczny poczęstunek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

W ciągu 2017 roku w spotkaniach Klubu Aktywnego Rodzica uczestniczyło  

20 rodzin z dziećmi, w tym 37 dzieci. W innych spotkaniach integracyjnych  

(np. Spotkaniu Wigilijnym) uczestniczyło ok. 40 rodzin.  

W ramach działania Klubu Rodzica odbyło się 28 spotkań, z czego 17 spotkań miało 

charakter edukacyjny, zaś 11 spotkań miało charakter integracyjno – relaksacyjny. 

 

Klub Malucha był integralną częścią zadania Klub Aktywnego Rodzica, którego celem 

było zapewnienie opieki dla dzieci rodziców uczestniczących w zajęciach Klubu Rodzica. 

Opiekę nad dziećmi w Klubie sprawowali naprzemiennie pracownicy Działu Pomocy 

Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej. Część zajęć dla dzieci była zorganizowana 

dzięki wsparciu wolontariuszy współpracujących z tut. Ośrodkiem.  

W ramach zajęć Klubu Malucha dzieci miały zapewniony poczęstunek oraz gry i zabawy 

adekwatne do wieku uczestników. 

W ciągu 2017 roku z zajęć prowadzonych w Klubie Malucha skorzystało 37 dzieci. 
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Imprezy integracyjno-edukacyjne dla rodzin zrealizowane w ramach projektu: 
 

 Piknik „Dzień Rodziny na Bemowie – Aktywnie i zdrowo wpadaj na Bemowo!”. Odbył 

się w dniu 11.06.2017r. Impreza skierowana do rodzin z dziećmi z terenu Dzielnicy 

Bemowo, a celem było propagowanie aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego 

rodziców z dziećmi. Dla uczestników zapewniono szereg nieodpłatnych atrakcji, które 

cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. 

Udział w pikniku wzięło około 400 osób, co przewyższyło wstępnie planowaną przez 

organizatorów liczbę ok. 250 osób. Do współorganizacji imprezy zaproszono podmioty 

zewnętrzne (instytucje publiczne i organizacje pozarządowe) propagujące działania 

profilaktyczne, m.in. policję, straż miejską, straż pożarną, żandarmerię wojskową,  

a także organizacje pozarządowe podejmujące działania na terenie Dzielnicy Bemowo,  

m.in. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Klub Alternatywa, Ośrodek Wychowawczo – 

Profilaktyczny „Michael”. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Wyjazd integracyjno – edukacyjny „Podróżuj razem z nami”. Jednodniowa wycieczka 

o charakterze edukacyjno-integracyjnym do Dinoparku (Parku Jurajsko – Botanicznego 

w Kołacinku) odbyła się w dniu 27.06.2017r. Głównym celem wyjazdu była integracja 

rodzin, przeciwdziałanie wykluczeniu, nabycie umiejętności spędzania czasu wolnego, 

a także poprawa relacji w tych rodzinach. Wyjazd był adresowany do rodzin objętych 

wsparciem specjalistycznym, w tym asystą rodzinną. W działaniu wzięło udział  

18 rodzin – 48 osób (w tym 29 dzieci). Wszyscy uczestnicy wyrazili ogromne 

zadowolenie i aprobatę dla aktywnego spędzania czasu wolnego. 
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Usługi specjalistyczne dla dzieci o specyficznych potrzebach 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w okresie 

wrzesień – grudzień 2017r. w ramach projektu realizował pilotażowo zadanie polegające 

na świadczeniu usług specjalistycznych w formie zajęć indywidualnych z dziećmi  

o specyficznych trudnościach rozwojowych i problemach w nauce. Usługi świadczone 

były zgodnie z art. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

Do realizacji projektu w wyniku przeprowadzonej rekrutacji, zatrudniono  

dwie realizatorki świadczące usługi. 

Do pracy ze specjalistami w czasie pilotażowego projektu zostało skierowanych  

7 dzieci o specyficznych trudnościach rozwojowych, zazwyczaj pozostających  

pod opieką Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub w trakcie diagnozy. 

Program zakładał prowadzenie pracy terapeutycznej z dziećmi nad wyrównaniem 

ich deficytów oraz w miarę możliwości prowadzenie pracy z rodziną mającej na celu 

wsparcie rodziców w wyrównywaniu deficytów dzieci. Praca była prowadzona  

w środowiskach rodzinnych, w miejscu zamieszkania rodzin, co jest niewątpliwą zaletą 

tego zadania, albowiem dzieci w swoim środowisku czują się bezpiecznie, mają 

indywidualna opiekę, w pobliżu znajdują się osoby najbliższe. 

 

W projekcie „Rodzina 2017” wzięło udział łącznie 163 rodziny (228 dzieci) w tym  

20 rodzin (37 dzieci) systematycznie korzystających z oferty Klubu Rodzica i Klubu 

Malucha. 

Koszt projektu: „Rodzina 2017” – 31 950,10 zł pokryty ze środków własnych OPS 

(z wyłączeniem kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń asystentów 

rodziny, materiałów biurowych, dopłaty do biletów oraz pokrycia kosztów rodzin 

wspierających, wykazanych w Dziale 855 -Rodzina). 
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2. PROGRAM  PROFILAKTYCZNY  DLA  MŁODZIEŻY  MŁODSZEJ  

Z  TERENU  DZIELNICY  BEMOWO 
 

 

W sierpniu 2017 roku w Ośrodku rozpoczęto realizację projektu pt. „Program 

Profilaktyczny dla młodzieży młodszej z terenu Dzielnicy Bemowo” adresowany  

do młodzieży w wieku 10-13 lat, z jednoczesnym założeniem, że uczestnicy pochodzą 

głównie z rodzin znajdujących się w kręgu oddziaływań OPS. Do udziału w projekcie 

zgłosiło się 17 dzieci, ostatecznie aktywny udział brało 12 dzieci. 

Celem projektu była edukacja i integracja uczestników, dostarczenie młodym 

ludziom wiedzy i podstawowych informacji na temat ryzykownych zachowań, w tym 

eksperymentowania z substancjami zmieniającymi świadomość i wynikających z tego 

zagrożeń, profilaktyka uzależnień, świadome korzystanie z internetu, aktywizacja 

młodzieży i wskazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, przemoc 

rówieśnicza. Ponadto pracowano nad pobudzeniem uczestników do samodzielnego 

myślenia oraz kreowaniem u młodzieży otwartości w wyrażaniu swoich opinii i uczuć. 
 

W okresie od sierpnia do grudnia 2017 w działania projektu obejmowały zadania: 

 integracyjno-edukacyjne, 

 grupowe spotkania edukacyjne, 

 imprezy okolicznościowe, 

 

Działania integracyjno-edukacyjne – celem zadania było poznanie się grupy, integracja 

uczestników oraz wskazanie możliwości współpracy i zabawy młodych osób. W tym 

obszarze zostały zrealizowane: 
 

 Wyjazd: 3- dniowy biwak pod namiotami, który odbył się w terminie  

9 – 11 sierpnia 2017r. do Parku Rozrywki w Julinku, gdzie grupa spędziła trzy dni, 

w tym dwie noce pod namiotami. 
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 Piknik na pożegnanie lata – wycieczka do Julinka połączona z wieloma atrakcjami 

(w tym wycieczka rowerowa oraz piknik na świeżym powietrzu) odbyła się w dniu 

30.08.2017r. 
 

 Jednodniowa wycieczka – w dniu 18.11.2017r. zorganizowana została wycieczka 

do gospodarstwa agroturystycznego „Dolina Bobrów”.  

Poza walorami integracyjnymi, wyjazd dał uczestnikom możliwość poznania 

kultury i tradycji wsi mazowieckiej, a także poznanie procesu pozyskiwania  

i przetwarzania produktów z mleka czy  pieczenia chleba. 
 

 Wyjścia rekreacyjne – w ramach projektu odbyły się 3 zaplanowane wspólnie 

z młodzieżą wyjścia do wybranych przez grupę miejsc: do kręgielni, kina i „Pizzy 

Hut”. 
 

 

Grupowe spotkania edukacyjne – grupowe spotkania o charakterze rozwojowo-

edukacyjnym miały na celu przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej zagrożeń 

współczesnej młodzieży, a także pobudzenie uczestników do samodzielnego myślenia 

oraz nauczenie uczestników otwartości w wyrażaniu swoich opinii i uczuć. Tematyka 

spotkań dostosowywana była na bieżąco do spraw zgłaszanych przez młodzież i były to: 

zagadnienia dotyczące przyjaźni, emocji i relacji rodzinnych, uzależnień, zdrowego 

odżywiania.  

Odbyło się 8 spotkań edukacyjnych, w których w większości brali udział wszyscy 

uczestnicy grupy. 

 

Imprezy okolicznościowe – spotkanie świąteczne, przybliżające tradycję Świąt Bożego 

Narodzenia odbyło się w dniu 13 grudnia 2017r. w rodzinnej atmosferze – dzieci przybyły 

z rodzicami, a często i z rodzeństwem. Były życzenia, wspólny świąteczny poczęstunek 

oraz prezenty. W spotkaniu uczestniczyły 24 osoby. 
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Koszt projektu:  6 832,61 zł pokryty ze środków własnych OPS. 

 

 
 

 

 

3. PROGRAMY  NA  RZECZ  PRZECIWDZIAŁANIA  

PRZEMOCY  W  RODZINIE 
 

 

Od 2017 roku koordynatorem działań realizowanych przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie jest Zespół Pomocy Specjalistycznej ds. Przeciwdziałania Przemocy. 

W roku sprawozdawczym Zespół świadczył wsparcie osobom i rodzinom ze środowisk 

zagrożonych i dotkniętych przemocą w ramach projektu socjalnego „Budowanie  

mocy – stop przemocy na Bemowie”. Ponadto zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie Zespół zapewniał obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Dzielnicy Bemowo  

m. st. Warszawy, a także uczestniczył w szerzeniu edukacji profesjonalistów poprzez 

organizację szkoleń, doradztwa, superwizji i współudział w organizacji dzielnicowej 

konferencji pt.: „Dialog motywujący w działaniach interwencyjnych i pomocowych”. 
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PROJEKT  „BUDOWANIE  MOCY – STOP  PRZEMOCY  NA  BEMOWIE” 

 

Odbiorcami projektu były osoby zagrożone wystąpieniem przemocy w rodzinie, 

doświadczające przemocy oraz osoby po doświadczeniach przemocy z terenu Dzielnicy 

Bemowo. Głównymi celami projektu było przeciwdziałanie przemocy, zatrzymanie 

przemocy, pomoc w zwiększeniu mocy osobistej i odzyskaniu zdolności do radzenia 

sobie w zdrowy, bezpieczny sposób, a także odbudowanie ważnych aspektów życia  

i uzyskanie stabilizacji.  
 

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania: 
 

 Poradnictwo specjalistyczne 

 Poradnictwo rodzinne z zakresu przeciwdziałania przemocy realizowane było 

przez indywidualny kontakt konsultantów – specjalistów przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie z osobami doświadczającymi przemocy oraz osobami 

podejrzanymi o stosowanie przemocy. Ukierunkowane było na udzielanie 

informacji, edukacji, wsparcia, motywowanie do zmiany, do skorzystania  

z pomocy specjalistycznej, w tym korzystania z pomocy psychologicznej i grup 

wsparcia, programów edukacyjno – korekcyjnych i leczenia uzależnień. Osoby 

doświadczające przemocy otrzymywały również wsparcie w postaci planu 

bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia przemocą.  

W 2017 roku tego rodzaju poradnictwa udzielało 2 specjalistów. Poradnictwem 

objęto 180 osób, w tym 104 kobiety i 76 mężczyzn. Udzielono im łącznie  

281 konsultacji.  

 Poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne realizowane było przez konsultanta 

psychologa. W trakcie spotkań z psychologiem klientki mogły nabyć nowe 

umiejętności związane z lepszym radzeniem sobie z problemem przemocy, 

uzyskiwały wsparcie, mogły w bezpiecznych warunkach odreagować 

skumulowane emocje oraz traumy, były mobilizowane do zmiany swojej sytuacji 

życiowej. Z indywidualnej pomocy w ramach projektu skorzystało 69 osób 

(kobiet), którym udzielono łącznie 343 konsultacji. 

 

 Zajęcia grupowe 
 

 Grupa wstępna edukacyjna z elementami wsparcia  

Tematyka spotkań edukacyjnych obejmowała między innymi: definiowanie 

przemocy, konfliktu, cykle i mechanizmy przemocy, strategie radzenia sobie  

z przemocą, uczucia, gdzie szukać pomocy.  
 

Zakres tematyczny spotkań: 
 

 Przemoc czy konflikt, definicja przemocy, rodzaje i formy przemocy; 

 Cykle przemocy; 

 Podstawowe  mechanizmy psychologiczne przemocy; 
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 Osobiste strategie radzenia sobie z przemocą; 

 Gdzie szukać pomocy (Procedura „Niebieskie Karty”, pomocne instytucje); 

 Uczucia – jak je rozpoznawać? Co ja czuję?; 

 Lęk, wstyd, złość – jak sobie radzić?; 

 Czynniki zniewalające (poglądy, przekonania dotyczące rodziny, roli kobiety 

i mężczyzny, wychowanie dzieci); 

 Czynniki wyzwalające z przemocy, zasoby osobiste; 

 Funkcjonowanie w roli osoby doznającej przemocy; 

 Sytuacja dzieci w rodzinie z problemem przemocy domowej; 

 Zespół zaburzeń stresu pourazowego – czy mnie to dotyczy?; 

 Charakterystyka osoby stosującej przemoc, rozumienie jej zachowań  

i motywów; 

 Prawidłowa komunikacja (komunikat JA); 

 Utrata i poszukiwanie mocy osobistej. 

W okresie od marca do grudnia 2017r. odbyło się 30 spotkań grupy edukacyjno -

wsparciowej (spotkania raz w tygodniu z przerwą wakacyjną). Wzięło w nich  

udział 16 osób (kobiet). 

 

 Grupa wsparcia – zajęcia grupy wsparcia adresowane były do osób, które wyszły 

już z bezpośredniego doznawania przemocy. Grupa była prowadzona przez 

konsultanta ds. poradnictwa specjalistycznego. Najważniejszą siłą i wsparciem  

w grupie były same kobiety, które dzieliły się doświadczeniem  

i przeżyciami z własnego życia i dawały sobie cenne wskazówki oraz wzajemnie 

motywowały się do podejmowania działań. Treści spotkań były dobierane  

w zależności od potrzeb uczestniczek.  
 

Zrealizowano następujące tematy edukacyjne: 
 

 Psychologiczne skutki doznawania długoletniej przemocy psychicznej  

i fizycznej – jak sobie z tym radzić? ; 

 Sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych – sposoby skuteczne  

i nieskuteczne; 

 Żal po stracie – jak przeżywam stratę i osamotnienie?; 

 Pomoc dla kobiet krzywdzonych, gdzie szukać pomocy?; 

 Jak konstruktywnie wyrazić złość, jak poradzić sobie z gniewem?; 

 Wspieranie rozwoju osobistego i pozytywnej wizji przyszłości – sposób  

na wychodzenie z przemocy; 

 Udzielanie informacji zwrotnej – komplementowanie, wydobywanie 

zasobów. 

W okresie od marca do grudnia 2017r. odbyło się 9 spotkań grupy. Z udziału  

w niej skorzystało 9 kobiet. 
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 Otwarte spotkania wykładowe 

W ciągu roku realizowano 4 spotkania otwarte adresowane do mieszkańców 

Dzielnicy mające na celu przybliżenie problematyki przemocy w rodzinie, w tym 

przedstawienie wiedzy prawnej, psychologicznych aspektów funkcjonowania 

związanych z przemocą domową, problematyki współuzależnienia oraz procedury 

„Niebieskie Karty” w praktyce. Na każdym spotkaniu była możliwość zadawania 

pytań i uzyskania porad. Każde spotkanie było zakończone ewaluacją ankietową. 
 

Odbyły się następujące wykłady: 

 „Prawo pomocne dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie”, prowadząca: 

prawnik ze Stowarzyszenia „Niebieska Linia”;  

 „Przemoc-skutki-powrót do życia”: prowadząca psycholog OPS oraz „Procedura 

Niebieskie Karty w praktyce”, prowadzące: konsultantki OPS ; 

 „Prawo pomocne w przeciwdziałaniu przemocy domowej”, prowadząca: radca 

prawny z Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego; 

 „Współuzależnienie a doświadczanie przemocy domowej – wskazówki  

do pokonywania trudności”, prowadząca: specjalista psychoterapii uzależnień  

i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracownik OPS. 

Wykłady spotkały się z zainteresowaniem uczestników. Łącznie skorzystało  

z nich 30 osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Spotkania integracyjne. Ich celem było wzmacnianie poczucia wspólnoty, 

koleżeństwa, wsparcia wynikającego z bezpiecznych relacji, zmniejszenie poczucia 

osamotnienia, które towarzyszy osobom borykającym się z problemem przemocy, 

możliwość spotkania się i skupienia uwagi na atrakcyjnych aspektach życia. 
 

 Wyjście do teatru 

W dniu 02.10.2017r. dla uczestniczek obydwu grup projektowych zorganizowano 

wyjście do Teatru Scena Capitol na sztukę pt.: „Klimakterium”. Spektakl w teatrze 

dał możliwość spotkania się w innych niż codzienne okolicznościach i pozwolił 
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na zamodelowanie jednej z form spędzania czasu wolnego, a także wzmacniał 

poczucie prawa do rozrywki, radości, przyjemności, które w sytuacji 

doświadczania przemocy jest zaburzone i wymaga odbudowania.  

W przedsięwzięciu wzięło udział 17 kobiet. 
 

 Spotkanie wigilijne 

W dniu 12.12.2017r. uczestniczki grup projektowych zostały zaproszone  

na uroczyste spotkanie wigilijne. Odbyło się ono przy świątecznym poczęstunku, 

śpiewano wspólnie kolędy, dla uczestniczek przygotowane zostały drobne 

prezenty w postaci książki – poradnika „Wyprawa PoMoc” oraz świątecznego 

kubeczka. Była to okazja do składania sobie wzajemnych życzeń i dzielenia się 

opłatkiem. W spotkaniu wzięło udział 20 uczestniczek i realizatorki projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie w ramach projektu z różnych form pomocy specjalistycznej skorzystało  

180 osób. 

 

Koszt projektu: 7 842,32 zł pokryty ze środków własnych Ośrodka. 
 

 

OBSŁUGA  ORGANIZACYJNO – TECHNICZNA  

ZESPOŁU  INTERDYSCYPLINARNEGO  DS.  PRZECIWDZIAŁANIA  

PRZEMOCY  W  RODZINIE 

 

W roku sprawozdawczym, podobnie jak w latach ubiegłych, Ośrodek prowadził 

obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.  
 

W ramach tego zadania zrealizowano następujące zadania: 
 

 Zapewniono obsługę biurową 263 procedur „Niebieskie Karty”, w tym  

184 uruchomionych w 2017 roku, co w stosunku do roku 2016 oznacza znaczne 

zwiększenie liczby spraw, a co za tym idzie zwiększenie obsługi biurowej, którą 

można zilustrować ilością korespondencji – w roku 2017 wysłano i przyjęto  

5 296 pism, w roku 2016 – 2 690 pism; 
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 Zapewniono koordynację przez pracowników merytorycznych Ośrodka pracy  

161 grup roboczych (z czego 83 powołano w roku 2017), które w ciągu roku 

odbyły 485 spotkań. Wzięło w nich udział 711 osób – przedstawicieli służb. 

W celu usprawnienia i zapewnienia odpowiedniej jakości pracy grup roboczych  

w 2017r. Ośrodek Pomocy Społecznej przedłożył Zespołowi Interdyscyplinar-

nemu propozycję powierzenia zadania koordynowania pracy grup roboczych 

pracownikom socjalnym. Dotychczas zadanie to realizowane było przez  

2 konsultantów Ośrodka – specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy, 

lecz rozwiązanie to było nadmiernie obciążające dla pracowników. Aktualnie 

koordynowaniem pracy grup roboczych zajmuje się 20 pracowników socjalnych 

oraz 2 specjalistów; 

 Prowadzono komputerową bazę danych procedury „Niebieskie Karty” (NK)  

w programie POMOST NK; 

 Zapewniano bezpieczeństwo wszelkich dokumentów zawierających dane 

osobowe, w tym dokumentów tworzonych komputerowo poprzez odpowiednie 

zabezpieczenia techniczne dotyczące wyposażenia, pomieszczeń i sieci 

komputerowej, a także procedurę upoważnień do dostępu do danych; 

 Zapewniono obsługę w zakresie przygotowania sprawozdań kwartalnych 

półrocznych i rocznych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

w tym funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych; 

 Zapewniano dostępność pomieszczeń dla potrzeb Zespołu Interdyscyplinarnego  

i grup roboczych; 

 Zapewniono obsługę organizacyjno – techniczną 6 posiedzeń Zespołu 

Interdyscyplinarnego, który obradował nad kwestiami strategicznymi  

i organizacyjnymi dotyczącymi realizacji procedury „Niebieskie Karty” oraz  

23 posiedzeń podzespołu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Procedury „Niebieskie 

Karty”, który zajmował się diagnozą sytuacji w rodzinie pod kątem występowania 

przemocy, planowaniem i realizacją zadań ukierunkowanych  

na zatrzymanie przemocy w rodzinie i utrwalenie bezpieczeństwa oraz 

monitoringiem sytuacji w rodzinie za pośrednictwem służb zaangażowanych  

w procedurę NK. Łącznie obsłużono 29 posiedzeń, na które oprócz dostępności 

pomieszczeń i sprzętu składa się przygotowanie stosownej dokumentacji,  

w tym dokumentacji procedur „Niebieskie Karty”, protokołowanie oraz 

przygotowanie i obsługa kancelaryjna korespondencji zgodnie z zaleceniem 

Zespołu/Podzespołu. 

 

Koszty rzeczowe obsługi organizacyjno – technicznej: 4 984,12 zł pokryte ze środków 

własnych Ośrodka. 
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SZKOLENIA, SPOTKANIA DORADCZE I SUPERWIZJE  

DLA PRACOWNIKÓW OŚRODKA ORAZ CZŁONKÓW GRUP ROBOCZYCH 

 

W trosce o jak najbardziej profesjonalną realizację zadań z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie Ośrodek w ramach własnych możliwości  

i środków wspierał pracowników w rozwoju ich umiejętności zawodowych. 
 

 W okresie luty – kwiecień 2017r. zostało zorganizowane szkolenie wewnętrzne 

dla pracowników socjalnych Ośrodka pn. „Koordynowanie pracy grup 

roboczych”. Szkolenie odbywało się w formule cyklu pięciu 2-3 godzinnych 

spotkań realizowanych co tydzień. Szkolenie prowadzone było metodą 

wykładowo - warsztatową. Jego celem było przygotowanie pracowników 

socjalnych do roli koordynatorów grup roboczych. Szkolenie zostało 

przeprowadzone przez specjalistę – pracownika Ośrodka. 
 

 W marcu 2017r. zorganizowano 2 - dniowe szkolenie prawne pt.: „Ochrona 

danych osobowych w kontekście ustawy o pomocy społecznej i ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” adresowane do pracowników Ośrodka. 

Szkolenie zrealizował specjalista z Fundacji Polskiej Akademii Nauk. 
 

 W październiku 2017r. zostało zorganizowane szkolenie dla pracowników 

Ośrodka – członków grup roboczych pt. „Praca z osobą stosującą przemoc”. 

Szkolenie zrealizowali przedstawiciele Stowarzyszenia „Niebieska Linia”. 
 

 W październiku 2017r. zostało zorganizowane szkolenie dla pracowników 

socjalnych i specjalistów w zakresie „Podejścia Skoncentrowanego  

na Rozwiązaniach” – celem szkolenia było wzbogacenie warsztatu pracy 

pracowników w zakresie pomocnego kontaktu. Szkolenie zrealizował specjalista 

z firmy Centrum PSR Tomasz Świtek. 
 

 W grudniu 2017r. zorganizowano szkolenie dla pracowników socjalnych  

i specjalistów pn. „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”. Szkolenie 

prowadzili specjaliści z Poradni Psychologicznej „W stronę zmiany” Jacek 

Gientka. 
 

 We współpracy ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia” w ciągu roku 

zorganizowano nieodpłatnie: 4 trzygodzinne spotkania doradztwa eksperckiego 

dla członków grup roboczych, 5 pięciogodzinnych superwizji grupowych,  

dla poszczególnych grup roboczych, 8 superwizji indywidualnych  

dla specjalistów z Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w OPS. 

 

Wszystkie propozycje edukacyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem pracowników, 

były okazją do wypracowywania odpowiedniego warsztatu pracy, pomagały  

w znalezieniu rozwiązań, bądź weryfikacji metodyki dotychczasowej pracy pod 

kierunkiem prawnika, certyfikowanego specjalisty lub superwizora. Szkolenia były 

adresowane do wszystkich merytorycznych pracowników Ośrodka. Wzięło w nich udział 

około 60 pracowników. Ponadto z doradztwa i superwizji oferowanej przez 
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Stowarzyszenie „Niebieska Linia” skorzystało 66 osób – przedstawicieli służb 

uczestniczących w procedurze „Niebieskie Karty”. 

Koszt szkoleń (z wyjątkiem doradztwa i superwizji): 14 400 zł pokryty ze środków 

własnych Ośrodka. 
 

 

KONFERENCJA  

„DIALOG  MOTYWUJĄCY  W  DZIAŁANIACH  INTERWENCYJNYCH  

I  POMOCOWYCH” 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej aktywnie włączył się w przygotowanie konferencji 

organizowanej przez Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo  

i Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Bemowo  

pt. „Dialog motywujący w działaniach interwencyjnych i pomocowych”, która odbyła się 

w dniu 29.11.2017r. w sali widowiskowej SP 82 przy ul. Górczewskiej 201 w Warszawie. 

Konferencja zgromadziła przedstawicieli Urzędu m. st. Warszawy, Urzędów Dzielnic, 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dzielnicowych Zespołów KRPA, 

Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

oraz przedstawicieli lokalnych instytucji i placówek – Sądu, Policji, Oświaty, Pomocy 

Społecznej, Ochrony Zdrowia, Organizacji Pozarządowych oraz innych 

współpracujących podmiotów.  

W programie konferencji znalazły się wykłady uznanych specjalistów dotyczące metody 

Dialogu Motywującego, warsztaty praktyków pracujących tą metodą z różnymi grupami 

odbiorców oraz prezentacje działań lokalnych z zakresu rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przemocy. 

W konferencji wzięło udział 137 profesjonalistów zaangażowanych  

w rozwiązywanie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszt organizacji konferencji pokryty ze środków Urzędu Dzielnicy Bemowo.  
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4. PROGRAMY  DLA  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

 
 

PUNKT  INFORMACYJNY  DLA  OSÓB  Z  ZESPOŁAMI  OTĘPIENNYMI  

ORAZ  ICH  OPIEKUNÓW 

 

 Nową inicjatywą Ośrodka Pomocy Społecznej jest działający od maja 2017 roku 

Punkt Informacyjny dla Osób z Zespołami Otępiennymi oraz ich opiekunów.  
 

Oferta Punktu obejmowała min. udzielanie informacji nt.: 
 

 możliwości uzyskania pomocy socjalnej, psychologicznej, medycznej, prawnej 

oraz  przysługujących ulg i uprawnień; 

 dostępności placówek pomocowych, placówek służby zdrowia oraz oferty 

opiekuńczo-terapeutycznej; 

 organizacji środowiska i czasu osoby chorej; 

 oferty wsparcia dla opiekunów osób długotrwale chorych. 
 

Z oferty Punktu w 2017r. skorzystało około 50 rodzin. Zadanie realizowane  

przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach etatów. 
 

 

GRUPA  WSPARCIA  DLA  OPIEKUNOW   

OSÓB  CIERPIĄCYCH  NA CHOROBĘ  ALZHEIMERA   

ORAZ  ZAJĘCIA  TERAPEUTYCZNE  DLA  OSÓB  CHORYCH 

 

Projekt ,,Grupa wsparcia dla opiekunów osób cierpiących na chorobę 

Alzheimera  oraz zajęcia terapeutyczne dla osób chorych” realizowany był w Ośrodku 

okresie od 8.11.2017r. do 27.12.2017r. (spotkania odbywały się w każdą środę).  

Oferta była skierowana do mieszkańców Dzielnicy Bemowo – środowisk osób 

cierpiących na schorzenia otępienne i ich rodzin.  

Celem projektu było dostarczenie, zarówno opiekunom jak i dobrze funkcjonującym 

chorym, wiedzy o chorobie Alzheimera i innych zespołach otępiennych, przekazanie 

praktycznych informacji na temat dostępnych form pomocy społecznej, udzielanie 

wsparcia psychologicznego, niwelowanie zjawiska wykluczenia społecznego osób 

chorych i ich rodzin oraz integrowanie ze społecznością lokalną.  
 

W zależności od charakteru i tematyki, zajęcia były realizowane: w dwu oddzielnych 

grupach (dla opiekunów i chorych), bądź w jednej grupie łącznie. 
 

Wspólne spotkania: 

 Poznajmy się – spotkanie integracyjne. Podczas spotkania skoncentrowano się  

na zaprezentowaniu uczestnikom oferty zajęć, przedstawieniu się uczestników  

i realizatorów, zainicjowaniu wzajemnego poznawania się przez osoby 
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uczestniczące, zebraniu ich oczekiwań, budowaniu bezpiecznej atmosfery  

do wzajemnego dzielenia się i wymiany doświadczeń.  
 

 Spotkanie okolicznościowe „Andrzejki” – wspólne spotkanie z uczestnikami 

Klubu Seniora i Środowiskowego Domu Samopomocy. Opiekunowie i osoby 

chore, które dotarły mogły dzięki zaproponowanym aktywnościom i zabawie 

odreagować napięcia, zdystansować się do bieżących trudności, poznać nowe 

osoby i poszerzyć swoje kontakty społeczne dzięki obecności uczestników innych 

grup.  
 

 Koncert kolęd i pastorałek – wspólne kolędowanie było okazją do ćwiczenia 

pamięci, budowało poczucie więzi i atmosferę bliskości.  
 

 Spotkanie wigilijne – wspólne spotkanie z uczestnikami Klubu Seniora. 

Opiekunowie i osoby chore, w atmosferze zbliżających się Świąt Bożego 

Narodzenia, przy wigilijnych potrawach, mogli cieszyć się swoją bliskością, 

dzielić wspomnieniami i doświadczeniami, rozwijać swoje kontakty społeczne 

dzięki obecności seniorów z Klubu Seniora.  
 

 Warsztaty manualne – chorzy i ich opiekunowie tworzyli ozdoby świąteczne 

(bombki styropianowe ozdabiane dekoracyjnym materiałem i aplikacjami, kartki 

świąteczne). Warsztaty były okazją do wzajemnych kontaktów i twórczej 

aktywności, a wykonane prace stanowiły źródło pozytywnych wzmocnień.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkania dla opiekunów: 

 Obciążenia psychiczne opiekuna – wykład otwarty przeprowadzony przez 

psychologa z doświadczeniem w pracy z osobami chorującymi na zespoły 

otępienne i ich opiekunami. 
 

 Zaburzenia otępienne – objawy, diagnoza, leczenie – wykład otwarty  

dla opiekunów oraz chorych w początkowym stadium zaburzeń, przeprowadzony 

przez lekarza neurologa, geriatrę. 
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 Oferta Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 

skierowana do osób starszych i niepełnosprawnych – wykład otwarty  

z prezentacją dotyczącą form pomocy i wsparcia oferowanego przez OPS, w tym 

w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych, możliwości skierowania  

do DPS i innych miejsc wsparcia i pomocy środowiskowej.  
 

 Aktywizacja i animacja czasu wolnego osób cierpiących na zespoły otępienne – 

wykład otwarty z prezentacją i animacją. Spotkanie miało na celu uświadomienie 

opiekunom istoty towarzyszenia osobom cierpiącym na zespoły otępienne  

na poszczególnych etapach choroby i wykorzystywanie oraz utrwalanie  

ich potencjału, który się jeszcze zachował.  
 

 

W okresie od 8.11.2017r. do 27.12.2017r. odbyło się 9 spotkań, w których uczestniczyły 

24 osoby: 19 opiekunów i 5 chorych. 

Koszt projektu:  3 037,78 zł  pokryty  ze środków własnych OPS. 
 

 

 
 

 

5. PROGRAMY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 
 

 

 

PROGRAM  AKTYWIZACJA  I  INTEGRACJA  
 

W roku 2017 we współpracy z Urzędem Pracy m.st. Warszawy Ośrodek  

był realizatorem Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), skierowanego do osób 

bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, obejmującego grupowe warsztaty, 

indywidualne konsultacje specjalistyczne oraz prace społecznie użyteczne. 

Celem głównym PAI było udzielanie wszechstronnej pomocy osobom 

bezrobotnym, korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej z ustalonym III profilem 

pomocy, w tym integracji społecznej służącej kształtowaniu aktywnej postawy w życiu 

społecznym i zawodowym, przeciwdziałaniu pogłębiania się problemów związanych  

z wykluczeniem społecznym, zwiększeniu i rozwinięciu umiejętności 

psychospołecznych, budowaniu prawidłowych interakcji z otoczeniem, powrót  

do aktywności społecznej i zawodowej oraz przygotowanie uczestników do lepszego 

radzenia sobie na rynku pracy. 
 

Realizacja Programu obejmowała dwa zadania: 

 Integrację Społeczną – grupowe warsztaty oraz indywidualne konsultacje 

specjalistyczne (w wymiarze 10 godzin tygodniowo), służące kształtowaniu 

aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym oraz przeciwdziałanie 

pogłębianiu się problemów związanych z wykluczeniem społecznym; 

 Aktywizację Zawodową – realizację prac społecznie użytecznych w wymiarze  

10 godzin tygodniowo, 40 godzin w miesiącu.  
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Program realizowany był w 2 cyklach: I cykl w okresie od 01.03.2017r.  

do 30.04.2017r.,  II cykl w okresie od 01.05.2017r. do 30.06.2017r.  
 

Uczestnicy Programu uczestniczyli w grupowych zajęciach warsztatowych/ 

grupowym poradnictwie specjalistycznym w łącznym wymiarze 144 godzin  

i w indywidualnym poradnictwie specjalistycznym w łącznym wymiarze 16 godzin  

na uczestnika. Integralną częścią PAI była realizacja przez uczestników prac społecznie 

użytecznych w wymiarze 40 godzin w miesiącu (10 godzin w tygodniu),  

z wynagrodzeniem za jedną godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych  

w wys. 8,10 zł. Łącznie uczestnicy przepracowali 959 godzin.  
 

Prace społecznie użyteczne realizowano na stanowiskach: 

 pracownik do utrzymania czystości w Środowiskowym Domu Samopomocy 

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, 

 pracownik ds. pomocy w realizacji projektów oraz pomocy w opiece nad dziećmi 

w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, 

 opiekun osoby starszej w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Warszawie. 
 

W Programie Aktywizacja i Integracja zaplanowano udział 10 osób, finalnie 

uczestniczyło 14 osób. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż w trakcie trwania Programu,   

4 osoby podjęły zatrudnienie. 

 

Program Aktywizacja i Integracja przyczynił się  

do poprawy sytuacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z ustalonym 

III profilem pomocy.  

Uczestnicy Programu nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu 

kompetencji społecznych (m.in. umiejętności komunikowania 

się, asertywności, umiejętności rozwiązywania problemów),  

a także kompetencji życiowych (m.in. edukacji finansowej  

i przeciwdziałania przemocy). Natomiast dzięki możliwości 

uczestniczenia w pracach społecznie użytecznych uczestnicy 

Programu zdobyli nowe doświadczenie zawodowe, wzmocnili 

poczucie własnej wartości, a także zwiększyli swoje szanse  

na podjęcie zatrudnienia. 

 

Łączny koszt Programu Aktywizacja i Integracja: 24 031,90 zł, w tym  środki Funduszu 

Pracy 19 124,74 zł oraz środki własne  OPS 4 907,16 zł 

 

 

 

 



 

 
77 

 

 

ZORIENTOWANI  NA  PRACĘ – AKTYWIZACJA  ZAWODOWA  OSÓB 

BEZROBOTNYCH  I  POSZUKUJĄCYCH  PRACY  

 

Projekt skierowany do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, mieszkańców 

Dzielnicy Bemowo, korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej, mający  

na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy.  
 

W ramach Projektu zrealizowano zadania: 

 Klub Aktywizacji Zawodowej, 

 spotkania z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym, 

 Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy, 

 Komputer jako narzędzie w poszukiwaniu pracy – podstawy obsługi komputera, 

 Razem damy radę – edukacyjna grupa wsparcia. 

 

Klub Aktywizacji Zawodowej – udział w Klubie oferował osobom bezrobotnym, 

poszukującym pracy, a często wykluczonym społecznie możliwość uzyskania pomocy  

w odnalezieniu się w nowej sytuacji jaką jest poszukiwanie pracy i na nowo podjęcie 

zatrudnienia. Zadaniem prowadzących zajęcia w Klubie było udzielanie pomocy  

w uzyskaniu poradnictwa specjalistycznego realizowanego w ramach Ośrodka  

(np. psychologicznego, prawnego, poradnictwa w obszarze bezrobocia – zawodowego)  

poprzez: 

 udzielanie wsparcia mającego na celu wyjście z sytuacji bezrobocia poprzez 

podniesienie własnej samooceny oraz nabycie umiejętności poszukiwania pracy, 

 rozbudzenie nadziei na sukces poprzez wyrabianie przekonania, że praca jest 

osiągalna dla każdego, 

 wyposażenie w wiedzę pomocną w poszukiwaniu i znalezieniu zatrudnienia  

i udzielanie wsparcia w procesie poszukiwania pracy, 

 pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy zamieszczonych w Internecie, 

 pomoc w tworzeniu i zamieszczaniu własnych ogłoszeń o poszukiwaniu pracy, 

 pomoc w nawiązaniu telefonicznego kontaktu z potencjalnym pracodawcą, 

 pomoc w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych, 

 informowanie o możliwości wzięcia udziału z projektach współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej, 

 umożliwienie skorzystania z  pomocy doradcy zawodowego i pośrednika pracy, 

psychologa i pomocy prawnej, 

 udostępnianie ofert prasowych, 

 nieodpłatny dostęp do telefonu, komputera i infomatu.  
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Spotkania z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym  

Celem spotkań było zwiększenie szans na zatrudnienie, a tym samym 

usamodzielnienie osób bezrobotnych i poszukujących pracy mieszkających na terenie 

Dzielnicy Bemowo. Spotkania z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym realizowane 

były w okresie od 27.01.2017r. do 03.11.2017r.; łącznie odbyło się po 10 dyżurów 

pośrednika pracy i doradcy zawodowego. 
 

Konsultacje z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy obejmowały pomoc  

w zakresie: 

 określenia mocnych i słabych stron osoby bezrobotnej, 

 uzyskania informacji o zawodach rynku pracy oraz o możliwościach szkolenia  

i kształcenia, 

 uzyskania porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji oraz podjęcie 

zatrudnienia, 

 uzyskania dostępu do ofert pracy, 

 uzyskania możliwości dopasowania ofert pracy pod kątem posiadanych 

kwalifikacji, 

 umożliwienia zdobycia informacji o aktualnej oraz przewidywanej sytuacji  

na rynku pracy, co pozwoliło uczestnikom projektu w zaplanowaniu ścieżki 

kariery zawodowej. 

 

Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy 

Głównym celem zadania było nabycie wiedzy na temat aktualnego rynku pracy: 

jakie czynniki kształtują popyt na pracę i jej podaż oraz jakie czynniki modyfikują model 

zatrudnienia  i pracy. 

Warsztaty skierowane były do osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy, 

korzystających z różnych form wsparcia OPS, w tym korzystających z oferty Klubu 

Aktywizacji Zawodowej. Udział w Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy 

pozwolił uczestnikom na zdobycie bądź rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie 

skutecznego poszukiwania pracy oraz poruszania się po aktualnie bardzo wymagającym 

rynku pracy.  

Zadanie realizowane było w okresie od 15 do 23 marca 2017r.  

 

Komputer jako narzędzie w poszukiwaniu pracy – podstawy obsługi komputera 

Celem zadania było zdobycie lub pogłębienie wiedzy w zakresie: obsługi 

komputera, poruszania się po Internecie, korzystania z poczty e – mail oraz sporządzania 

dokumentów tekstowych. Działania te podnoszą umiejętności i zwiększają możliwości 

poszukiwania pracy, a tym samym są jedną z form pomocy przeciwdziałającą 

wykluczeniu z rynku pracy.  
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Zadanie zostało zrealizowane w siedzibie Ośrodka. Zajęcia prowadzili wolontariusze  

z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej przy  

ul. Anieli Krzywoń 3 w Warszawie.  
 

Zajęcia edukacyjno – warsztatowe obejmowały następujące tematy: 
 

zapoznanie się z zestawem komputerowym oraz urządzeniami peryferyjnymi, 

tworzenie plików tekstowych – praca w MS Word, 

poznanie Internetu, 

konto e-mail: zakładanie konta e-mail, wysyłanie i odbiór e-maili, wysyłanie  

i odbiór e-maili z załącznikiem, 

obsługa urządzeń biurowych, tj. drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, itp. 
 

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

z aktywnym udziałem uczestników. Każdy z uczestników zajęć objęty był pomocą dwóch 

trenerów – wolontariuszy.  

 

Razem damy radę - edukacyjna grupa wsparcia 

Uzupełnieniem działań mających charakter pomocy grupowej było 

zorganizowanie grupy wsparcia o charakterze otwartym pn. „Razem damy radę – 

edukacyjna grupa wsparcia”.  
 

Celem grupy wsparcia było:  

 poszerzenie wiedzy dotyczącej komunikacji werbalnej, mowy ciała, 

 przygotowanie uczestników do prezentowania własnych możliwości, umiejętności 

i wiedzy, 

 określenie indywidualnych sposobów poszukiwania ofert pracy, 

 przygotowanie do procesu planowania przyszłej ścieżki zawodowej, 

 dostarczenie pomocy psychologicznej, wzmocnienie w dążeniu do pokonywania 

trudności związanych z poszukiwaniem pracy, 

 zwiększenie poczucia własnej wartości, 

 zmiana oceny własnej sytuacji,  

 wymiana doświadczeń, poznanie dobrych praktyk. 
 

Zadanie było realizowane w Klubie Aktywizacji Zawodowej w siedzibie Ośrodka. 

Podczas spotkań uczestnicy zajmowali się w szczególności zagadnieniami nt. znaczenia 

aktywności zawodowej dla jakości życia, kompetencji społecznych, umiejętności 

interpersonalnych, relacji w pracy. Często uczestnicy korzystali z konsultacji 

indywidualnych.  
 

Łącznie z oferty w ramach w projektu „Zorientowani na pracę – aktywizacja zawodowa 

osób bezrobotnych i poszukujących pracy” skorzystało 69 osób. 

Koszt realizacji projektu: 3 997,65 zł pokryty ze środków własnych OPS. 
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6. PROGRAMY  DLA  SENIORÓW 
 

 

 

W Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy zamieszkuje 28 060 mieszkańców w wieku 

poprodukcyjnym, co stanowi 24,23% mieszkańców Dzielnicy. 
 

Ośrodek we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia w roku 2017 

opracował „Kierunki działań na rzecz Seniorów w Dzielnicy Bemowo”, pozytywnie 

zaopiniowane przez Radę Seniorów Dzielnicy Bemowo Uchwałą Nr 15/2017 z dnia  

26 kwietnia 2017 roku oraz przez Radę Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Uchwałą  

Nr XLI/156/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku.  

„Kierunki działań na rzecz Seniorów” to strategiczny plan działań na najbliższe lata 

Dzielnicy Bemowo na rzecz mieszkańców w wieku 60+. Zadania przyjęte w dokumencie 

wpisują się w założenia Programu „Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013 – 2020”, 

którego głównym celem jest aktywizacja i integracja seniorów.  
 

Jako priorytetowe przyjęto do  realizacji w roku 2017: 

 Zorganizowanie Forum na rzecz Seniorów w I półroczu 2017 r., 

 Organizację Senioraliów, 

 Wydanie Informatora poświęconego sprawom Seniorów. 

 

Forum Bemowskich Seniorów utworzone zostało w I półroczu 2017 roku z inicjatywy 

Ośrodka Pomocy Społecznej po konsultacjach z Radą Seniorów Dzielnicy Bemowo.  

Forum jest reprezentacją organizacji społecznych i pozarządowych, instytucji 

publicznych, spółdzielni mieszkaniowych, związków, osób fizycznych, które działają  

na rzecz poprawy jakości życia osób starszych zamieszkałych na terenie Dzielnicy 

Bemowo. Jest platformą wymiany poglądów i opinii, aktywnej współpracy i działań  

na rzecz środowiska osób starszych w Dzielnicy Bemowo.  

Forum skupia blisko 30 podmiotów. 
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Organizacja Senioraliów w ramach Warszawskich Dni Seniora. We wrześniu  

2017 roku Ośrodek włączył się w organizację Senioraliów na Bemowie, organizując  

5 spośród 37 zorganizowanych w Dzielnicy Bemowo imprez dedykowanych seniorom: 
 

 Bemowski Dzień Zdrowego Seniora – spotkanie wspierające dla osób 

zainteresowanych sprawnością psychofizyczną oraz profilaktyką chorób 

otępiennych. W ramach spotkania seniorzy uczestniczyli w warsztatach tańca, 

wykładach „ABC zdrowia i chorób otępiennych” i „Dieta, a zdrowie psychiczne” 

oraz w badaniu słuchu przeprowadzonym przez firmę Audio – Med. 

Współorganizatorem spotkania była Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji 

Społecznej RAZEM w ramach: projektu „Akademia Dobrego Życia po 60-tce” 

dofinansowanego ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności 

Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 oraz projektu „Warszawskie 

Centrum Aktywności Seniorów” współfinansowanego przez m.st. Warszawa. 
 

 „Nepal – podniebna kraina Himalajów” – spotkanie w formie prelekcji połączonej 

z profesjonalnym pokazem slajdów, poprowadzone przez przewodnika wypraw 

poznawczych i trekkingowych. 
 

 Dzień Otwarty w Ośrodku Pomocy Społecznej, w ramach którego mieszkańcy 

Bemowa w wieku 60+ mogli uzyskać informacje o działalności OPS. Podczas 

spotkania przedstawiona została „Oferta Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Bemowo skierowana do osób starszych i niepełnosprawnych”. Pracownicy socjalni 

i konsultanci OPS pełnili dyżury i prowadzili indywidualne konsultacje w zakresie 

oferty Ośrodka skierowanej do osób starszych i niepełnosprawnych.  

Na zakończenie Dnia Otwartego osoby chętne mogły uczestniczyć w warsztatach 

tworzenia autorskiej, oryginalnej biżuterii.  
 

 Uroczyste otwarcie Klubu Seniora przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Bemowo. Uczestniczyło w nim około 60 - 70 osób, w tym zaproszeni goście. 

Uroczystość uświetnił koncert gwiazdy – Ewy Śnieżanki z prowadzeniem Cezarego 

Szczygielskiego. Zabawa taneczna „na żywo”, pamiątki foto oraz poczęstunek były 

miłym uzupełnieniem uroczystości. 
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 Jarmark kreatywności w Ogrodzie Saskim, kończący Warszawskie Dni Seniora. 

Ośrodek Pomocy Społecznej zaprezentował swoje działania na rzecz Seniorów 

(wystawa zdjęć), w tym warsztaty tworzenia autorskiej biżuterii, które cieszyły się 

ogromnym zainteresowaniem. 

 

Informator Bemowskiego Seniora opracowany został przez zespół pracowników 

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo oraz Wydział Spraw Społecznych  

i Zdrowia. Koncepcja Informatora wraz z zakresem tematów i problemów w nim 

poruszonych konsultowana była z Radą Seniorów Dzielnicy Bemowo oraz 

przedstawicielami Forum Bemowskich Seniorów, podczas spotkań Forum. 

Informator Bemowskiego Seniora adresowany jest głównie do mieszkańców Dzielnicy 

Bemowo w wieku 60+, ale może stanowić również wsparcie informacyjne dla ich rodzin. 

Zawiera niezbędne, przydatne w codziennym funkcjonowaniu treści, dane, adresy. 

Uzupełnieniem działań strategicznych na rzecz seniorów realizowanych w roku 

sprawozdawczym przez Ośrodek były projekty na rzecz tej grupy odbiorców. 
 

 

KLUB  SENIORA 

 

Klub Seniora przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo działalność 

rozpoczął w marcu 2017 roku. 

Celem działalności Klubu Seniora było umożliwienie seniorom, mieszkańcom 

Dzielnicy Bemowo aktywnego spędzenia czasu w miłej i przyjaznej atmosferze, 

rozwijanie zainteresowań, realizowanie twórczych i artystycznych pasji, jak też 

uczestnictwo seniorów w życiu społecznym i kulturalnym Warszawy. Ponadto Klub 

pełnił funkcję informacyjną wobec uczestników o wszelkiego rodzaju spotkaniach  

i inicjatywach społeczno-kulturalnych kierowanych do seniorów na terenie  

m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem Dzielnicy Bemowo. 
 

Spotkania klubowe odbywały się w okresie marzec – grudzień (z przerwą 

wakacyjną w lipcu i sierpniu), we wtorki i czwartki w godzinach od 15.00 do 18.00,  

a także w inne dni tygodnia w zależności od potrzeb klubowiczów oraz terminów 

ustalonych przez różne podmioty, z którymi współpracowano przy realizacji projektu. 
 

W ramach działalności Klubu Seniora, zorganizowano i przeprowadzono wiele spotkań, 

imprez i zajęć o charakterze: 
 

 edukacyjno–kulturalnym, 

 turystyczno-rekreacyjnym, 

 usprawniającym, 

 integracyjno – aktywizującym. 

 



 

 
83 

 

Zajęcia edukacyjno – kulturalne 
 

 Spotkania z Pasjonatami – seniorzy mieli możliwość poznać osoby, które z pracy 

zawodowej i swojego życia uczyniły pasję. Pierwszy cykl spotkań to piesze 

wycieczki (3 spacery varsavianistyczne) z przewodnikiem miejskim, który 

zaprezentował seniorom ciekawe miejsca dawnej Warszawy. Po wakacjach 

seniorzy odbyli cykl spotkań z przewodnikiem wypraw poznawczych  

i trekkingowych. Spotkania przyjęły formę reportaży z podróży, które połączone 

były z profesjonalnym pokazem slajdów o tematyce: „Nepal – podniebna kraina 

Himalajów”, „Syberyjskie wędrówki – Jakucja”, „Iran – błękitny odcień Orientu”. 

 

 
 

 Wykłady, prelekcje, pogadanki tematyczne oraz projekcje filmowe – 

przeprowadzonych zostało kilka prelekcji tematycznych oraz projekcji filmowych 

związanych z wydarzeniami rocznicowymi. Zaproszone zostały również osoby, 

które zawodowo zajmują się wybraną tematyką. Bardzo miłym doświadczeniem 

było zapoczątkowanie cyklu spotkań „Seniorzy Seniorom”, podczas których sami 

klubowicze podejmowali wyzwanie prowadzenia pogadanek czy prelekcji.  

W ramach spotkań zaproszono przedstawicieli Policji oraz Delegatury Biura 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Bemowo, którzy 

przeprowadzili prelekcję nt. bezpieczeństwa oraz sposobów jak się ustrzec przed 

oszustwami i kradzieżami „na wnuczka”, „policjanta”, itp. Ponadto zaproszono 

historyka teatru, która poprowadziła spotkanie „Jan Paweł II – aktor i orator” oraz 

zorganizowano spotkanie z kulturą Japonii, z pracownikami Wydziału Informacji  

i Kultury Ambasady Japonii w Polsce. 
 

 Zajęcia kulturalne – grupowe wyjścia do instytucji kulturalnych, zwiedzanie 

ciekawych miejsc w stolicy. Seniorzy mogli skorzystać z wielu propozycji 

kulturalnych oferowanych w ramach działalności Klubu Seniora (wyjść do kina na 

seanse filmowe: „Maria Skłodowska – Curie”, „Sztuka kochania. Historia 

Michaliny Wisłockiej”, „Dwie korony”, „Twój Vincent”, „Listy do M 3”, 

„Młynarski. Piosenka finałowa”, do teatrów na spektakle: „Spaghetti Poloneze”, 
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„Dożywocie”, „Plotka”, na koncerty: Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza, 

chóru męskiego HARFA, „MegaWAT Disco Festiwal Bemowo” czy na koncert  

w ramach wydarzenia „Szalone dni muzyki”. Seniorzy zwiedzili z przewodnikiem: 

Sejm i Senat RP, Belweder, Pałac Prezydencki, Muzeum Polin oraz Muzeum 

Sanktuarium Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki). Oprócz wycieczek 

jednodniowych i uroczystości okolicznościowych te zajęcia cieszyły się 

największym zainteresowaniem wśród klubowiczów, którzy chętnie i aktywnie  

w nich uczestniczyli. 
 

 

 

Zajęcia turystyczno – rekreacyjne 

 Wycieczki jednodniowe – okazały się jedną z najbardziej lubianych form spędzania 

czasu wolnego organizowanego w ramach działalności Klubu Seniora. Wycieczki 

umożliwiły seniorom nie tylko zwiedzenie pięknych i ciekawych miejsc naszego 

kraju, ale przede wszystkim nawiązanie nowych czy bliższych znajomości  

i przyjaźni. W 2017 roku klubowicze uczestniczyli w wycieczkach jednodniowych 

do: Łowicza i Sromowa oraz Niepokalanowa i Żelazowej Woli. Wycieczka do 

Parku Rozrywki Julinek zorganizowana została przez Urząd Dzielnicy Bemowo 

i wzięli w niej udział seniorzy legitymujący się orzeczeniem o niepełnosprawności. 
 

 
Zajęcia usprawniające 
 

 Terapia zajęciowa (w tym warsztaty manualne i warsztaty rękodzieła 

artystycznego) - służyły przede wszystkim ćwiczeniu motoryki małej, przy okazji 

której powstawały piękne dzieła cieszące oko i dające satysfakcję z własnej pracy 

twórczej. Podczas spotkań seniorzy wykonywali elementy dekoracji 

okolicznościowych, przygotowywali upominki na spotkanie wielkanocne  

i wigilijne oraz uczyli się bądź pogłębiali wiedzę z zakresu nowych technik 

plastycznych i możliwości wykorzystania ich.  
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 Choreoterapia – elementy choreoterapii wprowadzane były jako urozmaicenie 

spotkań klubowych. Wykorzystywane były głównie tańce „na siedząco” z fabułą, 

które w trakcie spotkań klubowych były miłą formą gimnastyki i tzw. 

„rozprostowaniem kości”.  
 

 Zajęcia ruchowe – zajęcia ruchowe prowadzone były głównie w formie pieszych 

spacerów, podczas których seniorzy mogli zwiedzać ciekawe miejsca  

w Warszawie, gimnastyki na siedząco oraz zabaw tanecznych. W okresie wrzesień 

– grudzień 2017 roku zainteresowani klubowicze mogli uczestniczyć w Grupie 

Wsparcia z elementami tańca i ruchu dla osób 60+ prowadzonej przez psychologów 

i psychoterapeutów Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej 

RAZEM w ramach ASOS 2014-2020. 

 

Zajęcia integracyjno – aktywizujące 
 

 Uroczystości okolicznościowe – przyjęły formę kameralnych, jak również 

większych spotkań w zależności od wydarzenia. W 2017 roku zorganizowano:  
 

 Śniadanie Wielkanocne, pierwszą wspólną uroczystość uświetnił koncert  

chóru Retro.ARTBem. Podczas spotkania każdy uczestnik otrzymał 

„wielkanocnego zajączka” – pisankę wykonaną techniką sznurkową, 
 

 Uroczyste otwarcie Klubu Seniora, zorganizowane w ramach Senioraliów, 
 

 Dzielnicowy Bal Seniora (projekt socjalny), 
 

 Międzypokoleniowy Bal Andrzejkowy, zorganizowany we współpracy  

ze Środowiskowym Domem Samopomocy oraz Grupami Wsparcia 

poprowadziła DJ Wika. Program obfitował w tradycyjne wróżby andrzejkowe, 

poczęstunek „na słodko” i „na ciepło” oraz wizytę wróżki, która stawiała karty 

tarota, 
 

 Mikołajki, na które przybył Św. Mikołaj z workiem słodkich prezentów, 
 

 Kolację Wigilijną, która zgromadziła blisko 70 osób. Nastrojowy koncert kolęd 

i pastorałek wprowadził wszystkich w świąteczny nastrój. Stoły przystrojone  

w tradycyjne kolory i ozdoby Bożego Narodzenia, dekoracja przygotowana 

przez seniorów, żywa 3,5 metrowa choinka, potrawy wigilijne serwowane przez 

firmę cateringową sprawiły, że seniorzy przeżyli prawdziwie świąteczną 

Wigilię. Każdy uczestnik spotkania otrzymał bombkę wykonaną przez seniorów 

techniką patchworkową, 
 

 Spotkania tematyczne – poświęcone wybitnym Polakom: Papieżowi Janowi 

Pawłowi II oraz ks. Jerzemu Popiełuszce. Z okazji obchodów 99 rocznicy 

odzyskania przez Polskę Niepodległości w Klubie Seniora zorganizowany został 

koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru „Bel Canto” z Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc. 
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 Spotkania integracyjne – w ramach wewnątrzpokoleniowej integracji w Klubie 

Seniora wystąpił „Teatr Pora na Seniora” z Białołęckiego Ośrodka Kultury ze 

spektaklem „Bajki dla dorosłych”, a podczas uroczystego otwarcia Klubu Seniora 

gościliśmy seniorów z Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 1 z Al. Zjednoczenia 13. 

Międzypokoleniowo bawiliśmy się podczas Balu Andrzejkowego z uczestnikami 

Środowiskowego Domu Samopomocy i Klubu Popołudniowego „Tęczowy 

Uśmiech”, gościliśmy dziecięco – młodzieżowy zespół folklorystyczny „Lazurki” 

oraz nawiązaliśmy współpracę ze SP Nr 316 mieszczącą się przy ul. Szobera 1.  
 

 Tworzenie kół zainteresowań – wyłoniono grupę osób, które z przyjemnością 

uczestniczą w warsztatach manualnych czy warsztatach rękodzieła artystycznego.  
 

 Aktywizacja seniorów na rzecz środowiska lokalnego i działalności Klubu  

– w Klubie Seniora odbyły się 2 pogadanki tematyczne poprowadzone przez jedną 

z uczestniczek Klubu. Tematami były: „Komórki macierzyste” i „Puszcza 

Białowieska”. Część klubowiczek przygotowuje drobne wypieki dla seniorów, 

natomiast poprzez  systematyczną pomoc w pracach porządkowych po spotkaniach 

klubowych seniorzy coraz bardziej czują się częścią Klubu Seniora i silnie 

akcentują swoją przynależność. 
 

Podczas wszystkich spotkań klubowych była około półgodzinna przerwa  

na działalność tzw. kawiarenki klubowej, podczas której serwowana była kawa, herbata, 

napoje oraz drobny poczęstunek. Był to czas relaksu, czas na indywidualne rozmowy  

i dyskusje w grupie, zawiązywanie nowych znajomości bądź pogłębianie istniejących. 

W minionym roku uczestnicy Klubu wypełnili kwestionariusz ankiety badający  

poziom satysfakcji z udziału w spotkaniach Klubu Seniora. Podkreśleniu wymaga fakt, 

że na 42 ankietowanych 40 osób na pytanie „Czy jest Pan/Pani zadowolony/a ze spotkań 

w Klubie Seniora przy ul. Rozłogi 10” 40 osób odpowiedziało zdecydowanie TAK,  

a dwie osoby raczej TAK. 

W Klubie Seniora z każdego spotkania sporządzana była lista obecności.  

 

W 2017 roku odbyło się 59 spotkań klubowych. Ze spotkań Klubu Seniora skorzystało 

139 osób, z czego 55 osób wypełniło Deklarację uczestnictwa. Liczba osób 

zainteresowanych udziałem w spotkaniach klubowych znacząco przekroczyła liczbę 

zakładaną w projekcie socjalnym (35 osób). Pod koniec roku została utworzona lista 

rezerwowa osób oczekujących na miejsce w Klubie Seniora, na koniec 2017 roku liczba 

ta wyniosła 15 osób.  
 

Koszt projektu: 28 366,23 zł pokryty ze środków własnych OPS. 
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WCZASY  DLA  SENIORÓW  2017 

 

W roku 2017 we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie, 

Fundacją Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM, Urzędem Dzielnicy 

Bemowo m.st. Warszawy Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował w okresie 

4.09.2017r. – 15.09.2017r. „Wczasy dla Seniorów 2017” pod honorowym patronatem 

Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy – Pana Michała Grodzkiego. 

Impreza była realizowana na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. 
 

Projekt adresowany był do wszystkich seniorów w wieku 60+, mieszkańców 

Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w miarę sprawnych fizycznie i psychicznie, którzy 

wolny czas chcieli wykorzystać aktywnie, twórczo i ciekawie.  

Głównym celem projektu było umożliwienie seniorom aktywnego spędzenia wolnego 

czasu i wypoczynku w otoczeniu pięknych, zielonych terenów oraz integracja środowiska 

osób starszych z terenu Dzielnicy Bemowo.  

W ramach projektu seniorzy mieli zapewnione dwa posiłki dziennie (obiad  

i podwieczorek) oraz gorące i zimne napoje.  

Zrealizowano bogatą ofertę zajęć, warsztatów, spotkań o charakterze kulturalnym, 

edukacyjnym, rekreacyjnym, usprawniającym, integracyjnym itp.  
 

 

 

Seniorzy chętnie uczestniczyli w proponowanych formach aktywności: 
 

 Uroczyste otwarcie i zakończenie „Wczasów dla Seniorów 2017”, w ramach 

których na otwarcie wczasów seniorzy wysłuchali koncertu wokalistki Danuty 

Stankiewicz, natomiast zakończenie wczasów uświetnił występ dwóch aktorów  

i wokalistów Teatru Sabat: Mariusza Jaśko oraz Tomasza Czerskiego. Całości 

dopełniły zabawy taneczne, poczęstunek, pamiątkowe zdjęcia oraz niespodzianki  

w postaci upominków dla wszystkich seniorów biorących udział w letnim turnusie 

wypoczynkowo – integracyjnym; 
 

 Wycieczki autokarowe z atrakcyjnym programem zwiedzania, dostosowanym  

do możliwości psychofizycznych osób starszych do Sandomierza oraz  

do Jabłecznej - Kodnia i miejscowości Kostomłoty; 
 

 Warsztaty twórcze, w tym tworzenia autorskiej biżuterii i warsztaty rękodzieła 

artystycznego; 
 

 Zajęcia ruchowe – seniorzy brali udział w zajęciach nordic walking z elementami 

jogi oraz jogi śmiechu, prowadzonych przez wykwalifikowanego instruktora 

Mistrza Polski Nordic Walking, a także spacerach relaksacyjnych i turystycznych 

podczas wycieczek krajoznawczych, zabawach tanecznych czy spacerach  

z leśnikiem, jak również w warsztatach taneczno – ruchowych z wykorzystaniem 

metody Psychoterapii Tańcem i Ruchem; 
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 Spotkania z psychologiem pozwalające na integrację grupy sprzyjającej zgranej 

grupowej pracy oraz wspólne podejmowanie różnych decyzji; 
 

 Warsztaty muzyczno – wokalne przeprowadzone przez muzyków, pielęgnujących 

w swej twórczości warszawski, w tym praski folklor; 
 

 Występ Kabaretu Mucha Nie Siada z  przedstawieniem artystycznym pt. „Miłość 

w różnych odsłonach”; 
 

 Zajęcia z pracownikiem WAT pozwoliły seniorom lepiej poznać miejsce,  

w którym zorganizowany został letni wypoczynek; 
 

 Konkursy z nagrodami – zajęcia wykorzystujące tematykę doświadczeń  

z przeszłości potwierdziły, jak ważne dla tej grupy wiekowej są wspomnienia; 
 

 Pomiar ciśnienia, prasówka - prawie każdego poranka, seniorzy mieli godzinę  

na poranną prasówkę oraz pomiar ciśnienia tętniczego krwi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Seniorzy korzystali nieodpłatnie z infrastruktury uczelni, pozbawionej barier 

architektonicznych w tym z pomieszczeń Biblioteki Głównej i Klubu WAT 

Działaniem projektowym objętych zostało 31 osób w wieku 60+, mieszkańców Bemowa.  
 

Koszt projektu: 13 451,17 zł pokryty ze środków własnych OPS. 
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I  DZIELNICOWY  BAL  SENIORA 

 

Projekt „I Dzielnicowy Bal Seniora” został zorganizowany przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej we współpracy z Domem Pomocy Społecznej „Kombatant” z okazji 

Ogólnopolskiego Dnia Seniora. Adresowany był do seniorów w wieku 60+,  

w szczególności aktywnych członków i uczestników organizacji, instytucji, placówek 

działających na terenie Dzielnicy Bemowo na rzecz osób starszych - mieszkańców 

Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. 

Głównym celem zorganizowania I Dzielnicowego Balu Seniora była integracja 

środowiska seniorów, nawiązanie i podtrzymanie przyjaznych stosunków i więzi między 

seniorami z wszystkich placówek, organizacji i instytucji działających na rzecz 

środowiska osób starszych. Impreza odbyła się w dniu 22.11.2017r. na terenie  

DPS „Kombatant” przy ul. Sterniczej 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

W programie były życzenia i podziękowania od władz Dzielnicy Bemowo  

i od organizatorów Balu dla seniorów, wspaniała zabawa taneczna przy muzyce  

w klimacie starych piosenek warszawsko – praskich w wykonaniu kapeli, a także 

konkursy z nagrodami. 
 

 

Dzielnicowy Bal Seniora zachwycił zaproszonych gości oraz okazał się wspaniałym, 

nowym wydarzeniem kulturalnym i rozrywkowym na terenie Dzielnicy Bemowo. 

W Balu udział wzięło ok. 150 osób (seniorów i zaproszonych gości – przedstawicieli 

władz Dzielnicy). 

 

Koszt projektu: 4 676,17 zł pokryty ze środków własnych OPS. 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w 2017 roku został laureatem 

konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”. 
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7. PROJEKT  „WOLONTARIAT” 
 

 

 

Celem projektu było zwiększenie dostępności usług w formie świadczeń 

wolontarystycznych dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo. Ponadto istotne było 

upowszechnienie i rozpropagowanie idei wolontariatu, a także kreowanie sprzyjających 

warunków świadczenia wolontariatu. 

W 2017 roku w programie „Wolontariat” uczestniczyło 105 wolontariuszy  

(46 stałych oraz 59 akcyjnych). Spośród nich w 2017 roku 37 osób rozpoczęło stałą 

współpracę z Ośrodkiem, a 48 akcyjnie.  
 

Rekrutacja wolontariuszy 

Nabór wolontariuszy jest prowadzony stale poprzez ogłoszenia na stronach 

internetowych www.opsbemowo.waw.pl, www.mojwolontariat.pl, www.ochotnicy.waw.pl, 

https://www.facebook.com/opsbemowo/, https://www.facebook.com/ochotnicywarszawscy/, 

kontakt z uczelniami wyższymi, kontakty osobiste pracowników OPS. 
 

W ramach programu realizowano następujące usługi na rzecz osób potrzebujących: 
 

 korepetycje dla dzieci i młodzieży:  28 wolontariuszy, 

 pomoc osobom niepełnosprawnym:  9 wolontariuszy, 

 pomoc seniorom:  5 wolontariuszy, 

 wspieranie Środowiskowego Domu Samopomocy i uczestników Popołudniowego 

Klubu „Tęczowy Uśmiech”:  6 wolontariuszy 

 pomoc w prowadzeniu zajęć opiekuńczo – edukacyjnych dla dzieci w Klubie 

Malucha:  3 wolontariuszy 
 

oraz akcyjnie: 

 pomoc w prowadzeniu warsztatów dla osób bezrobotnych i wykluczonych cyfrowo 

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

11 wolontariuszy, 

 pomoc w organizacji Warszawskiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych:  

6 wolontariuszy, 

 pomoc w prowadzeniu zajęć opiekuńczo – edukacyjnych dla dzieci w Klubie 

Malucha: 6 wolontariuszy, 

 pomoc w przeprowadzeniu remontu/odnowienia mieszkań: 19 wolontariuszy  

z Polski i 19 wolontariuszy z USA. 
 

Dane liczbowe ujęte powyżej nie sumują się, ponieważ niektórzy wolontariusze 

pomagają w kilku obszarach. 

 

Jedną z nowych i ciekawych inicjatyw  w obszarze pomocy wolontarystycznej  

na rzecz mieszkańców Dzielnicy Bemowo była akcja dotycząca remontów mieszkań 

http://www.opsbemowo.waw.pl/
http://www.mojwolontariat.pl/
http://www.ochotnicy.waw.pl/
https://www.facebook.com/opsbemowo/
https://www.facebook.com/ochotnicywarszawscy/
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klientów OPS. W lipcu 2017r. Społeczność Chrześcijańska Zachód (wspólnota 

ewangelikalna na Bemowie) przy współpracy grupy wolontariuszy z USA oraz 

pracowników OPS zrealizowała projekt polegający na wyremontowaniu 3 mieszkań 

klientów Ośrodka (w tym jeden gruntownie). Tygodniowa wytężona praca  

38 wolontariuszy (19 z USA oraz 19 z Polski) doprowadziła do poprawy warunków życia 

3 rodzin. Mieszkania zostały odmalowane, wymieniono niesprawną instalację 

elektryczną, naprawiono zepsute drzwi, zawiasy itp., a w wielu przypadkach wymieniono 

również na nowe meble i łóżka.  

W remonty czynnie włączyli się członkowie zainteresowanych rodzin,  

ich sąsiedzi, czy znajomi sąsiadów, a także miejscowe sklepy, które udzieliły zniżek  

na materiały. Całość kosztów związanych z remontem mieszkań finansowana była  

ze środków Społeczności Chrześcijańskiej Zachód. 
 

Działania zrealizowane dla wolontariuszy 
 

 Szkolenie dla wolontariuszy dotyczące komunikacji w sytuacjach trudnych  

w dniu 21.10.2017r. Celem warsztatów było nabycie lub podwyższenie kompetencji 

komunikacyjnych wolontariuszy w relacjach z klientem Ośrodka, zwiększenie 

wiedzy na temat obszarów zależnych i niezależnych od nich, umiejętności 

wyznaczania granic osobistych w relacji z klientem, konfrontowania się  

z nieakceptowanymi zachowaniami podopiecznych, zwiększenie umiejętności 

stosowania komunikatów typu „ja” i aktywnego słuchania oraz zintegrowanie 

wolontariuszy; 

 Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w dniu 5.12.2017r.  

Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Zarządem Dzielnicy Bemowo  

oraz Społecznością Chrześcijańską Zachód i odbyło się w sali sesji Urzędu 

Dzielnicy Bemowo. Celem spotkania było uhonorowanie osób propagujących  

na co dzień wolontariat oraz pracujących bezinteresownie dla dobra innych, a także 

popularyzacja idei wolontariatu wśród mieszkańców Dzielnicy Bemowo.  

W uroczystości wzięło udział około 100 wolontariuszy pracujących w Ośrodku 

Pomocy Społecznej, organizacjach pozarządowych i szkołach oraz koordynatorzy 

wolontariatu w tych placówkach. Podczas spotkania wolontariuszom podziękowano 

za zaangażowanie i pomoc, którą świadczyli na rzecz mieszkańców Dzielnicy 

Bemowo, a także wręczono pamiątkowe dyplomy i upominki. Wszyscy przybyli 

wysłuchali koncertu w wykonaniu Marty Maksimiuk i Łukasza Chylińskiego oraz 

wzięli udział w warsztacie couchingowym prowadzonym przez Dawida 

Wawrzyniaka. 
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Koszt projektu: 4 976,52 zł pokryty ze środków własnych OPS. 
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XI. PODSUMOWANIE, PLANY I POTRZEBY 
 

 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w 2017 roku objął pomocą  

2 563 mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, świadcząc na ich rzecz 

pomoc materialną, niematerialną i prowadząc z nimi pracę socjalną na różnych 

poziomach zaawansowania. 
 

Należy zaznaczyć że w roku sprawozdawczym Ośrodek rozszerzył planowane 

specjalistyczne oddziaływania na rzecz rodzin wieloproblemowych, a mianowicie: 
 

 Dostosowano strukturę organizacyjną OPS do potrzeb Dzielnicy: 

 utworzono Dział Wsparcia Społecznego, którego zadaniem jest udzielanie pomocy 

osobom starszym, niepełnosprawnym i ich rodzinom/opiekunom, 

 utworzono Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie koordynujący 

obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 

odpowiedzialny za ofertę pomocową dla osób uwikłanych w przemoc. 
 

 Rozszerzono ofertę dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin: 

 uruchomiono Punkt Informacyjno – Konsultacyjny i grupę wsparcia dla opiekunów 

osób z zaburzeniami pamięci, 

 rozszerzono ofertę Klubu dla osób chorych psychicznie funkcjonującego  

na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy. 
 

 Stworzono ofertę dla seniorów: 

 opracowano we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu 

Dzielnicy Bemowo „Kierunki działań na rzecz Seniorów w Dzielnicy Bemowo” 

oraz „Informator Bemowskiego Seniora”, 

 utworzono Forum Bemowskich Seniorów we współpracy z Urzędem Dzielnicy 

Bemowo oraz Radą Seniorów Dzielnicy Bemowo, 

 uruchomiono Klub Seniora na terenie OPS prowadzący spotkania integracyjne  

dla osób starszych, 

 zorganizowano Wczasy dla Seniorów na terenie Wojskowej Akademii Technicznej 

oraz I Dzielnicowy Bal Seniora. 
 

 Rozszerzono ofertę dla rodzin: 

 utworzono Klub Rodzica oferujący spotkania edukacyjne dla rodzin  

oraz warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, 

 utworzono Klub Malucha i Grupę dla młodzieży oferujące zajęcia opiekuńczo – 

wychowawcze i edukacyjne dla dzieci, 
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 zorganizowano usługi specjalistyczne dla dzieci z deficytami rozwoju 

(zaburzeniami sensorycznymi, nadpobudliwością psychoruchową). 
 

 Stworzono ofertę dla osób wykluczonych społecznie: 

 utworzono Klub Integracji Społecznej (wpisany przez Wojewodę Mazowieckiego 

do rejestru klubów integracji społecznej pod nr 27 od dnia 06.07.2017r.) dla osób 

bezdomnych, długotrwale bezrobotnych, opuszczających zakłady karne, 

 otrzymano środki na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE dla osób 

wykluczonych społecznie, 

 opracowano w porozumieniu z Wydziałem Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy 

Bemowo projekt Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności dla osób 

bezdomnych z terenu Dzielnicy Bemowo. 
 

 Rozszerzono ofertę dla osób uwikłanych w przemoc: 

 uruchomiono grupę terapeutyczno – edukacyjną, 

 organizowano otwarte wykłady specjalistyczne dla osób uwikłanych w przemoc, 

 włączono pracowników socjalnych do pracy grup roboczych jako koordynatorów. 

 

Ośrodek w dalszym ciągu planuje rozszerzanie specjalistycznych oddziaływań  

na rzecz rodzin wieloproblemowych, seniorów, osób niepełnosprawnych oraz osób 

doświadczających przemocy, poprzez: 
 

 utworzenie dziennego Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, 

 zabezpieczenie nowej siedziby na działania Klubu Seniora, 

 aktywność w zdobywaniu środków zewnętrznych (w tym z UE) na działania 

specjalistyczne na rzecz mieszkańców Bemowa, 

 utworzenie grupy wsparcia dla rodzin osób po kryzysie psychicznym, 

 wykazywanie większej otwartości Ośrodka Pomocy Społecznej (merytorycznej, 

kadrowej, lokalowej) na wszelkie inicjatywy lokalne i miejskie poprzez 

uczestnictwo OPS w przedsięwzięciach, z zakresu szeroko rozumianej polityki 

społecznej (współpraca z jednostkami dzielnicowymi i miejskimi, organizacjami 

pozarządowymi oraz mieszkańcami). 
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ZAŁĄCZNIK: WYKAZ  PROGRAMÓW  SPECJALISTYCZNYCH 

REALIZOWANYCH  W  OŚRODKU  POMOCY  SPOŁECZNEJ 

DZIELNICY  BEMOWO 

 

 

 

Lp. Nazwa projektu Kwota wydatkowana  

ze środków OPS 

1 Jeden Rytm Jeden Świat Realizowany przez 

pracowników Ośrodka 

w ramach etatów 

2 Mazowiecka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych 3.986,16 zł 

3 X Eko-Piknik 3.769,23 zł 

4 Ośrodkowiec Realizowany przez 

pracowników Ośrodka 

w ramach etatów 

5 Klub Popołudniowy Tęczowy Uśmiech 42.402,80 zł 

6 Bemowski Klub Integracji Społecznej 4.750 zł 

7 Program Rodzina 2017 31.950,10 zł 

8 Program Profilaktyczny dla młodzieży młodszej  

z terenu Dzielnicy Bemowo 

6.832,61 zł 

9 Budowanie Mocy – Stop Przemocy na Bemowie  7.842,32 zł 

10 Punkt informacyjny dla osób z zespołami otępiennymi  

oraz ich opiekunów  

Realizowany przez 

pracowników Ośrodka 

w ramach etatów 

11 Grupa wsparcia dla opiekunów osób cierpiących  

na chorobę Alzheimera oraz zajęcia terapeutyczne  

dla osób chorych 

3.037,78 zł 

12 Program Aktywizacja i Integracja 4.907,16 zł 

13 Zorientowani na pracę – aktywizacja zawodowa  

osób bezrobotnych i poszukujących pracy 

3.997,65 zł 

14 Klub Seniora 28.366,23 zł 

15 Wczasy dla Seniorów 13.451,17 zł 

16 I Dzielnicowy Bal Seniora 4.676,17 zł 

17 Projekt „Wolontariat” 4.976,52 zł 

 

 


