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I. WSTĘP – DZIELNICA  BEMOWO  SYTUACJA DEMOGRAFICZNA 

 

 

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 2018 roku przedstawia się następująco: 

 

 

Tabela nr 1 

Wiek Kobiety Mężczyźni 

do 18 lat 12 059 12 795 

19-60 32 606 X 

19-65 X 32103 

powyżej 60 

 w tym powyżej 90 

z tego powyżej 100 

18 238 

350 

12 

X 

X 

X 

powyżej 65 

 w tym powyżej 90 

z tego powyżej 100  

X 

X 

X 

9 178 

113 

0 

Razem 62 903 54 076  

Łączna liczba mieszkańców:    116 979 

(Źródło: Dane uzyskane z Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Delegatura BAiSO – Bemowo) 
 

Wykres nr 1 

  
(Źródło: Opracowanie  OPS na podstawie danych z Biura Administracji i Spraw Obywatelskich 

Delegatura BAiSO – Bemowo) 

 

62903
53,77%

54076
46,23%

Struktura mieszkańców                                     
z podziałem na płeć

kobiety

mężczyźni
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Wykres nr2

 
(Źródło: Opracowanie  OPS na podstawie danych uzyskanych  z Biura Administracji i Spraw 

Obywatelskich Delegatura BAiSO – Bemowo) 

 

Wykres nr 3 

 

(Źródło: Opracowanie  OPS na podstawie danych uzyskanych  z Biura Administracji i Spraw 

Obywatelskich Delegatura BAiSO – Bemowo)

12059; 
19%

32606; 
52%

18238;
29%

Kobiety 
z podziałem na wiek

do 18 lat:

19-60

powyżej 60 lat

12795; 
23,66%

32103;
59,37%

9178;
16,97%

Mężczyźni 
z podziałem na wiek

do 18 lat

19-65 lat

powyżej 65 lat
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Tabela nr 2

Mieszkańcy wg wieku Liczba osób Wskaźnik 

procentowy 

 

Wiek przedprodukcyjny 

dzieci i młodzież 0-18 lat 

 

24 854 

 

21 % 

 

Wiek produkcyjny  

(K: 19-6o lat M: 19-65 lat ) 

 

64 709 

 

55 % 

 

Wiek poprodukcyjny 

(K: 60 lat i powyżej  

M: 65 lat  i powyżej) 

 

27 416 

 

24 % 

RAZEM  116 979 100% 

(Źródło: Opracowanie  OPS na podstawie danych uzyskanych  z Biura Administracji i Spraw 

Obywatelskich Delegatura BAiSO – Bemowo)

 Wykres nr 4 

 

(Źródło: Opracowanie OPS na podstawie danych uzyskanych z Biura Administracji i Spraw 

Obywatelskich Delegatura BAiSO – Bemowo)) 

 

Z danych uzyskanych z Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, Delegatura BAiSO – 

Bemowo wynika że na dzień 31 grudnia 2018 roku w Dzielnicy Bemowo zamieszkiwało 

12 kobiet   w wieku powyżej 100 lat.

24 854;
21%

64 709
55%

27 416; 
24%

Struktura mieszkańców
z podziałem na wiek

przedprodukcyjny
dzieci i młodzież
0-18 lat

produkcyjny
(K: 19-6o lat
M: 19-65 lat )

poprodukcyjny
(K: 60 lat i powyżej
M: 65 lat  i powyżej)
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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 2018poz. 1508  

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 2018 r. poz. 994 

z późn. zm.) 

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

ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.); 

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

( t. j  Dz. U. z 2015r., poz.1390); 

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

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) 

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

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) 

 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (t. j. Dz. U. z 2019r 

 poz.217).  

 

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 2008r. 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, 

 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; 

 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  
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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. 

 

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 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. 
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Od czerwca 2009 roku zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia  

12 marca 2004 roku 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 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. 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.  

 

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. 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  

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 2018 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)  Samodzielne jednoosobowe stanowisko Inspektora Ochrony Danych, 

13) Samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. Projektów i Eurokoordynacji. 

 

Poniżej przedstawiamy schemat organizacji Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Bemowo: 
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2. STAN ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW NA DZIEŃ 31.12.2018 R. 

 

 

W Ośrodku Pomocy Społecznej według stanu na dzień 31.12.2018 roku 

zatrudnionych było 112 osób na 105,73 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  2 2 

Pracownicy 

socjalni 

Starszy specjalista pracy socjalnej 10 10 

Specjalista pracy socjalnej 8 8 

Starszy pracownik socjalny 8 7,88 

Pracownik socjalny 4 4 

 Aspirant Pracy Socjalnej 1 1 

Asystent 

rodziny 

Starszy asystent rodziny 4 4 

Asystent rodziny 1 1 

Konsultant 13 12 

Inne stanowiska urzędnicze 17 16,25 

Inne stanowiska pomocnicze 7 6 

Ośrodki 

Wsparcia 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób 

z Zaburzeniami Psychicznymi 

5 4 

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób 

Niepełnosprawnych 

24 21,60 

OGÓŁEM 112 105,73 

(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 2018 R.  

 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia  

Plan 19 605 zł  Wykonanie  19 449,20 zł    tj. 99,21 %  

 

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 2018 wydano 64 decyzje 

(świadczenia). 

Ponadto w tym rozdziale pokryto koszty użytkowania pomieszczeń Punktu 

Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu. 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Plan 12 541 125  zł Wykonanie 12 093 799,48 zł   tj. 96,43 %  

 

Z planowanych środków w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym wydatkowano 

kwotę 2 421 457,69 zł, w tym 1 968 593,68 zł z budżetu Gminy i 2 832,00 zł budżetu 

Wojewody na utrzymanie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych, 

80 185,47 zł dla utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Seniorów i kwotę 369 846,54 zł  

z budżetu Wojewody na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy.  
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 W Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych zatrudnionych jest 

24 osoby na 21,60 etatach (stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2018 roku). W okresie 

sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

pracowników w kwocie 1 726 859,12 zł, na wydatki rzeczowe w kwocie 244 566,56 zł,  

z czego finansowano: zakup artykułów żywnościowych, materiałów biurowych, 

czystościowych, zakup energii, zakup usług remontowych, usługi pozostałe, opłaty 

pocztowe, 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 41,6 osoby 

miesięcznie.  

W Ośrodku Wsparcia dla Seniorów w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki 

rzeczowe w kwocie 80 185,47, zł z czego finansowano opłaty utrzymania lokalu (czynsz, 

energia elektryczna, ogrzewanie). Ośrodek złożył wiosek w celu przeniesienia 

niewykorzystanych środków w wysokości 434 467 zł na dofinansowanie zadania 

inwestycyjnego realizowanego w latach 2019-2020 pn. „Adaptacja pomieszczeń na rzecz 

Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14”. Niewykorzystane środki 

otrzymane zostały z Biura Pomocy i Projektów Społecznych na utrzymanie placówki i 

zakup wyposażenia. W związku  z późniejszym przekazaniem lokalu przy ul. Lazurowej w 

roku 2018, niemożliwe było planowane wcześniej uruchomienie placówki.  

W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych jest 5  osób na 4 etatach (stan 

zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2018 roku). W okresie sprawozdawczym poniesiono 

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników  

w kwocie 305 335,11 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 64 511,43 zł, z czego 

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

czystościowych, usługi pozostałe (opłaty telefoniczne, wywóz śmieci, zakup imprez 

kulturalnych dla pensjonariuszy) a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych. Liczba podopiecznych korzystających z pobytu w Ośrodku wynosi średnio 

20,8 osoby miesięcznie. 

 

 

 

W ramach tego rozdziału OPS realizował Projekt socjalny dla osób doświadczających 

przemocy „Budowanie mocy – stop przemocy na Bemowie” (wydatkowano kwotę  

w wysokości 11 684,00 zł) oraz obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego  

ds. Przeciwdziałania Przemocy (5 015,26 zł). 
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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 

70 324,85 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne  

dla 164 osób pobierających świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 

 

W ramach tych rozdziałów tj. 85214 i 85230 wydatkowano kwotę 1 555 362,54 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.  

 

 Wydatki z budżetu OPS w 2018 roku na poniższe świadczenia przedstawiały  

się  wg przedstawionego zestawienia w tabeli nr 4 - poniżej: 
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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 

uczestników Projektu 

Bemowskiego Klubu 

Integracji Społecznej 

- zasiłki celowe dla 

uczestników Projektu 

Odpowiedzialni 

Rodzice 

 

 

516 

605 927,00 

 

239 527,00 

 

 

59 850,00 

 

 

 

20 250,00 

 

 

 

1 054 296,00 

zasiłki celowe  

na żywność 

128 742,00 

85214 – 

budżet gminy 

- obiady dla dorosłych 

- obiady dla dzieci 

 

235 w tym:  

103 dorosłych 

132 dzieci 

191 349,00 

58 124,00 

 

 

 

342 731,00 
85230 – 

budżet 

wojewody 

- obiady dla dorosłych 

- obiady dla dzieci 

60 218,00 

33 040,00 

85214 – 

budżet gminy 

- sprawienie pogrzebu 10 14 474,09 14 474,09 

85214 – 

budżet gminy 

 

85214 – 

budżet 

wojewody 

 

- zasiłki okresowe 

 

 

 

91 

 

34 825,45 

 

 

143 861,45 

- zasiłki okresowe 109 036,00 

  Ogółem:  1 555 362,54 

 

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie Sprawozdania MRPiPS) 
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Tabela nr 5 

Rodzaj świadczenia Liczba osób Kwota wydatkowana w zł 

Zasiłki stałe 177 832 500 

 

Powyższe środki na zasiłki stałe zostały wydatkowane z budżetu Wojewody. 

 

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania z zakresu pomocy 

mieszkańcom Dzielnicy Bemowo, przedstawiają się następująco: 

 wynagrodzenia wraz z pochodnymi  - 6 329 037,24 zł 

w tym m. in.: wynagrodzenia na dzień 31.XII 2018r. 72,63 etaty pracowników  

oraz umowy zlecenie 

 wydatki rzeczowe  -   661 027,12 zł 

w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputery, 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), a także odpisy na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  

W ramach w/w środków przeznaczono kwotę 11 664,42 zł na wynagrodzenie  

za sprawowanie opieki przez opiekunów osób ubezwłasnowolnionych i obsługę zadania. 

Środki wydatkowano z budżetu Wojewody. 

 

 

W okresie sprawozdawczym usługami opiekuńczymi objęto ogółem 269 osób, które 

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

opiekuńczych finansowanych ze środków budżetu Miasta jako zadanie własne skorzystało 

250 osób na kwotę 69 600 zł. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi finansowanymi z budżetu państwa jako zadanie zlecone 

objęto 19 osób. Wydatki na ten cel wyniosły 4 000 zł. 



 

 
20 

  

Od stycznia zadanie finansowane jest przez Centrum Usług Społecznych „Społeczna 

Warszawa”, jednostkę m. st. Warszawy. Ośrodek przyznaje decyzją świadczenie, nadzoruje 

i kontroluje realizację usług.  

 

 

Zadanie finansowane ze środków Wojewody. Pomocą objęto 1 rodzinę. 

 

 

W ramach rozdziału zrealizowano następujące projekty: 

 „Klub Popołudniowy Tęczowy Uśmiech”  – 45 003,03 zł 

 „Rodzina 2018” – 38 206,34 zł 

 „Bemowiaki” – 8 805,56 zł 

 „Grupa wsparcia dla opiekunów osób cierpiących  na chorobę Alzheimera, oraz zajęcia 

dla osób chorych” – 5 141,15 zł 

 Spotkania informacyjno-integracyjne dla wolontariuszy – 4 993,05 zł 

 „XVII Mazowiecka Spartakiada dla Osób Niepełnosprawnych” - 3 343,27 zł; 

 „XI Eko –piknik”– 2 281,04 zł; 

 „Osiedlowy Dzień Sąsiada” – 1 641,61 zł; 

 „Gwiazdka Sąsiedzka” – 1 419,13 zł; 

 „Spotkania edukacyjne dla osób i rodzin z problemem alkoholowym” – 696,54 zł; 

 „Mim Story” – 693,76 zł; 

 „Spotkania edukacyjne dla opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną 

– 347,93 zł; 

 „Mam tak samo jak ty, miasto moje a w nim…” – 303,30 zł; 

 „Szanuj buty i zieleń, czyli pies nie człowiek nie posprząta” – 250,57 zł. 

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Plan    494 222 zł  Wykonanie   469 622,46 zł    tj. 95,02 %  
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W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 469 622,46 zł, w tym 

340 866,63 zł ze środków UE na realizację projektów współfinansowanych ze środków 

EFS i 128 755,83 zł z budżetu Gminy: 

 Realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS pn. „Bemowski Klub 

Integracji Społecznej” – 254 325,39 zł; 

 Realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS pn. „Odpowiedzialni 

Rodzice” – 95 850,34 zł; 

 Utrzymanie placówki realizującej „Bemowski Klub Integracji Społecznej” – 

39 443,49zł; 

 Projekt „Dni Seniora  na Bemowie”– 35 610,48 zł; 

 Projekt „Klub Seniora” – 25 222,88 zł; 

 Projekt „Wczasy dla Seniorów” – 16 099,60 zł; 

 Projekt „Bezpieczny Senior na Bemowie”– 3 070,28 zł. 

 

Dział 855 – Rodzina  

Plan   370 121 zł  Wykonanie  370 085,64 zł     tj. 99,99 % 

 

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 2018 roku 5 asystentów rodziny podjęło i prowadziło pracę  

z 63 rodzinami  w kierunku 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.  

Z planowanych środków w tym rozdziale wydatkowano kwotę 370 085,64 zł  

(z budżetu Wojewody 57 463 zł; z dotacji z Funduszu Pracy 22 599 zł; z budżetu Gminy 

290 023,64 zł) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystentów rodziny, 

materiały biurowe, dopłaty do biletów, pokrycie kosztów rodzin wspierających oraz odpis 

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 
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V. ŚWIADCZENIA  POMOCY  SPOŁECZNEJ 

 

 

W roku 2018 ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało 2 181 osób, co 

stanowi 1,86% ogólnej liczby mieszkańców Dzielnicy Bemowo (liczba mieszkańców 

116 979) 

  . 

Wykres nr 5 

 
 

((Źródło: Opracowanie OPS na podstawie danych uzyskanych z Biura Administracji i Spraw 

Obywatelskich Delegatura BAiSO – Bemowo oraz Sprawozdania MRPiPS) 

 

Ośrodek realizował na rzecz mieszkańców świadczenia pieniężne i niepieniężne 

przysługujące na podstawie ustawy o pomocy społecznej, w szczególności: przyznawanie  

i wypłacanie zasiłków, zapewnienie dożywiania, zapewnienie pomocy w formie usług 

opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi a także świadczenie pracy socjalnej i udzielanie poradnictwa 

specjalistycznego.  

2181; 
1,86%

114798;
98,14%

Liczba osób korzystających z pomocy                                              
w stosunku do liczby pozostałych 

mieszkańcow

Liczba osób korzystających z
pomocy OPS

Liczba  pozostałych
mieszkańcow
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1. STRUKTURA RODZIN 

 

Z pomocy Ośrodka korzystają zarówno osoby samotne, prowadzące jednoosobowe 

gospodarstwo domowe jak i rodziny o różnorodnej strukturze. 

Tabela nr 7 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LICZBA 

RODZIN 

LICZBA OSÓB 

W RODZINACH 

RODZINY OGÓŁEM   

 1 151 2 181 

 o liczbie osób              1  612 612 

 2  246 492 

 3  156 468 

 4  94 376 

 5  31 155 

 6 i więcej  12 78 

w tym (z wiersza 1) 

rodziny z dziećmi ogółem: 274 931 

 o liczbie dzieci            1  137 369 

2  105 390 

3  19 92 

4  9 51 

5  3 21 

6  1 8 

             7 i więcej  0 0 

RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM 90 264 

 o liczbie dzieci            1  44 97 

 2  36 118 

 3  6 28 

              4 i więcej  4 21 

RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM 382 535 

 o liczbie osób              1  270 270 

2  83 166 

3  21 63 

             4 i więcej  8 36 

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie Sprawozdania MRPiPS) 

Zdecydowanie największą grupę świadczeniobiorców w roku 2018, tak jak  

w minionych latach stanowią osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe. 
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Udział większych gospodarstw domowych, liczących 4 i więcej osób stanowi najmniejszą 

grupę wszystkich gospodarstw domowych objętych pomocą.  

 

Wykres nr 6 

 

 

 (Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie Sprawozdania MRPiPS) 

 

 

 

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 177 176 196 1 662 832 500,00 

Zasiłki okresowe 

 
91 91 179 408 143 861,45 

Zasiłki celowe 

i w naturze ogółem 
516 497 904 ------- 1 054 296,00 

 

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie Sprawozdania MRPiPS oraz sprawozdania  

z wydatkowania budżetu zadaniowego ) 

 

 

 

612

246
156943112

Struktura gospodarstw domowych 
objętych pomocą
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3. POWODY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 

 
Tabela nr 9 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin 
Liczba osób 

w rodzinach 

Ubóstwo 283 441 

Sieroctwo 0 0 

Bezdomność 59 74 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 

   w tym: 

   wielodzietność 

53 

 

25 

230 

 

136 

Bezrobocie 112 264 

Niepełnosprawność 425 647 

Długotrwała lub ciężka choroba 458 711 

Bezradność w sprawach opiekuńczych 

i prowadzeniu gospodarstwa domowego 

– ogółem 

   w tym: 

 

 

193 

 

 

511 

   rodziny niepełne 90 264 

   rodziny wielodzietne 21 112 

Przemoc w rodzinie 20 47 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 

Alkoholizm 78 113 

Narkomania 15 21 

Trudności w przystosowaniu 

do życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego 

8 14 

Trudności w integracji osób, 

które otrzymały status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą 

5 15 

Zdarzenie losowe 5 13 

Sytuacja kryzysowa 10 16 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie Sprawozdania MRPiPS) 
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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) 

 

 

931 

 

786 

 

1 324 

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań zleconych 

(bez względu na ich rodzaj, formę i 

liczbę) 

 

 

19 

 

19 

 

34 

Świadczenia przyznane 

w ramach zadań własnych 

(bez względu na ich rodzaj, formę i 

liczbę) 

 

 

923 

 

780 

 

1 306 

Pomoc udzielana w postaci 

pracy socjalnej – ogółem 

 

 

- 

 

1 103 

 

2 082 

w tym wyłącznie w postaci pracy 

socjalnej 

 

 

- 

 

365 

 

857 

Interwencja kryzysowa - 60 161 

Poradnictwo specjalistyczne 

 

- 339 849 

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

Katalog świadczeń udzielanych przez OPS obejmuje świadczenia w formie pieniężnej  

i niepieniężnej. Świadczenia pieniężne obejmują udzielanie pomocy  w formie: 

zasiłków stałych, okresowych, celowych, celowych specjalnych. Pomoc niepieniężna 

to między innymi praca socjalna, składki na ubezpieczenie zdrowotne, sprawienie 

pogrzebu, posiłek,  usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, specjalistyczne usługi 

opiekuńcze w miejscu zamieszkania,  specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. W tabeli nr 7 przedstawione zostały dane za rok 2018 w zakresie liczby 

świadczeniobiorców według form udzielonych świadczeń.   

Wykres nr 7 

 

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie Sprawozdania MRPiPS) 

 

Największą grupę udzielonych świadczeń stanowią wypłacone klientom OPS zasiłki 

celowe, z przeznaczeniem 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, 

516

250 235

177 164

91

19 10

Liczba świadczeniobiorców                                                               
wg. form udzielonych świadczeń
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dofinansowanie wypoczynku. Świadczenie przyznano łącznie 516 osobom, na kwotę 

1 054 296, 00 zł. 

 

Tabela nr 11 

Rodzaj świadczenia 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

świadczenie 

Kwota świadczeń 
Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Średnia 

kwota 

zasiłku 

 

Zasiłki celowe 

 

 

516 

 

 

1 054 296,00  

 

497 

 

904 

 

194,00 

 

(Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MRPiPS  

oraz Sprawozdania z wydatkowania budżetu zadaniowego) 

 

Biorąc pod uwagę cel na jaki klienci ubiegali się i otrzymali pomoc, to najwięcej 

zasiłków celowych przyznanych zostało na żywność - 393, w następnej kolejności była 

pomoc przyznana z przeznaczeniem na:  

 zakup środków czystości - 311,  

 zakup środków higieny- 244,  

 zakup odzieży - 242, 

 zakup obuwia - 231, 

 leki i koszty leczenia – 230, 

 opłacenie kosztów energii elektrycznej i gazu – 145, 

 opłata czynszu – 114, 

 zakup bielizny pościelowej i pościeli – 74, 

 zakup artykułów gospodarstwa domowego – 54, 

 zakup opału – 20, 

 remont mieszkania – 16, 

 turnus rehabilitacyjnego – 11, 

 kolonie i zimowiska – 10, 

 zakup biletów ZTM - 8 

 

Powyższe dane dotyczące liczby świadczeniobiorców nie sumują się, gdyż niektóre 

osoby otrzymywały zasiłki na różne cele. 

Liczbę udzielonych zasiłków celowych wraz z określeniem ich przeznaczenia 

prezentuje wykres nr 8.  
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Wykres nr 8 

 

 

 

(Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MRPiPS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

393

311

244 242 231 230

145
114

74
54

20 16 11 10 8

Liczba i cel udzielonej pomocy                                                                  
w formie zasiłków celowych
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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  roku 2018 realizowali pracę socjalną wobec  

1 103 rodzin (2 082 osób w rodzinach), w tym 365  rodzin  (857 osób w tych rodzinach) 

objętych było wyłącznie pracą socjalną.  

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; 
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 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; 

 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;  

 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 jest istotą prowadzenia pracy pracowników socjalnych, mimo że jest 

najbardziej niewymiernym elementem działań podejmowanych wobec osób i rodzin 

korzystających z pomocy Ośrodka. Z powodu długofalowości podejmowanych działań, 

złożoności problemów, a także zdarzających się powrotów do dysfunkcji, trudno jest   

w sposób wymierny dokonać  oszacowania efektywności prowadzonej pracy socjalnej.  

 

 

2. PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE 

  

W roku 2018 z klientami OPS prowadzona była  praca specjalistyczna.  

Celem oddziaływań specjalistycznych 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 

z niepełnosprawnościami czy przejawiających zaburzenia psychiczne. 
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W ramach pomocy specjalistycznej realizowanej w okresie sprawozdawczym 

prowadzone było poradnictwo specjalistyczne oraz realizowano programy specjalistyczne. 

Poradnictwo specjalistyczne świadczone było osobom i rodzinom bez względu na dochód.  

Poradnictwem specjalistycznym objęci byli zarówno klienci korzystający z pomocy 

przyznawanej decyzją administracyjną, w tym uczestnicy ośrodków wsparcia 

pozostających w strukturze Ośrodka, a także osoby korzystające wyłącznie z pracy 

socjalnej lub tylko z poradnictwa specjalistycznego. 

Specjaliści zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej świadczyli różne rodzaje 

poradnictwa dla 339 osób/rodzin. Klienci korzystali z następujących form poradnictwa: 

 poradnictwo rodzinne: 171 rodzin  

 poradnictwo psychologiczne: 202 rodziny,  

 poradnictwo pedagogiczne: 46 osób,  

 poradnictwo zawodowe: 28 osób,  

 poradnictwo rehabilitacyjne: 46 odbiorców,  

 poradnictwo medyczne:  46 odbiorców 

Powyższe dane w zakresie  rodzaju poradnictwa specjalistycznego nie sumują się, gdyż 

część osób korzystała z różnych form poradnictwa specjalistycznego.  

 

Wykres nr 9 

 

  
(Źródło: Opracowanie własne OPS) 

 

Klienci długofalowo korzystali z poradnictwa i konsultacji. Poniżej w wykresie  

nr 10 przedstawiono liczbę udzielonych porad i konsultacji specjalistycznych z podziałem  

na rodzaj świadczonego poradnictwa.  

 

 

202
171

46 46 46
28

Liczba osób korzystajacych                                                           
z poszczególnych rodzajów 

poradnictwa specjalistycznego
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Wykres nr 10 

 

 
(Źródło: Opracowanie własne OPS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7004

4200 4167

2720

1655

413

Liczba i rodzaj udzielonych porad                        
i konsultacji specjalistycznych
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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 - od dnia 1.02.2018r. organizowaniem i koordynowaniem realizacji 

usług opiekuńczych w tym specjalistycznych na terenie m.st. Warszawy zajmuje się 

Centrum Usług Społecznych ,,Społeczna Warszawa’’ powołane Uchwałą nr XXX 

VIII/982//2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16.12.2016r. 

W 2018 roku na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane  

były: usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze - pielęgnacyjne oraz 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Wykres 11 

 

 
(Źródło: Opracowanie własne OPS)

 

 

1. USŁUGI OPIEKUŃCZE  

 

Przyznawane są osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 

wymagają pomocy innych osób w miejscu zamieszkania, a są jej pozbawione.  

W 2018 roku usługi opiekuńcze realizowała Firma „Gwarant” – Tomczyk spółka 

jawna (w okresie 1.01.- 31.01.2018r.) wyłoniona w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz 

239

31 19

Liczba osób objętych pomocą 
usługową z podziałem na rodzaj 

usług
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w okresie 1.02.-31.12.2018r. wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego przez 

Centrum Usług Społecznych ,,Społeczna Warszawa’’. 

Zakres usług obejmował: 

 Usługi związane z zaspokojeniem codziennych potrzeb życiowych w tym min. 

dokonywanie zakupów, przygotowywanie posiłków, sprzątanie itp. ; 

 Inne usługi, w tym zapewnienie kontaktów z otoczeniem, umawianie wizyt 

lekarskich i towarzyszenie w placówkach ochrony zdrowia, pomoc w 

załatwianiu spraw urzędowych itp. ; 

 Opiekę higieniczno- pielęgnacyjną, w tym min. pomoc w czynnościach 

higienicznych (mycie, kąpanie), pomoc w ubieraniu się, mierzeniu ciśnienia 

tętniczego krwi, glikemii, temperatury ciała, pomoc przy załatwianiu czynności 

fizjologicznych, pomoc w przygotowaniu leków itp.; 

 

W 2018 roku z usług opiekuńczych skorzystało 239 klientów, wypracowano  

41 993 godziny usług – koszt 1 godz. wynosił  18,75 zł w okresie 1.01.- 31.01. 2018r., 17,75 

zł w okresie 1.02.-30.09.2018r. oraz 17,53 zł  w okresie 1.10.-31.12.2018r. (zmiana 

odpłatności nastąpiła na podstawie Uchwały nr LXXIV/2080/2018 Rady Miasta 

Stołecznego Warszawy z dnia 27.09.2018r) 

 

 

2. SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – PIELĘGNACYJNE  

 

Przyznawane są osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn  

ze  względu na szczególny stan zdrowia wymagają pomocy i pielęgnacji w miejscu 

zamieszkania. Usługi dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju 

schorzenia lub niepełnosprawności osób z nich korzystających. 

W 2018 roku usługi specjalistyczne w zakresie pielęgnacji (w okresie  

01.02.-31.12.2018r.) realizowała Firma „Gwarant” – Tomczyk spółka jawna wyłoniona  

w drodze przetargu nieograniczonego przez Centrum Usług Społecznych ,,Społeczna 

Warszawa’’. 

Zakres usług obejmował w szczególności pielęgnację chorego, jako wspieranie 

procesu leczenia poprzez:  

1. Pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych; 

2. Uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych; 

3. Pomoc w dokonaniu zakupu lub zamawianiu leków; 

4. Pilnowanie przyjmowania leków; 

5. Mierzenie ciśnienia tętniczego, glikemii i temperatury ciała; 
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6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – zmianę opatrunków (na zlecenie 

lekarza), pomoc  w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych,  

a także w utrzymaniu higieny, w tym w szczególności dla osób leżących; 

7. Pomoc w dotarciu do placówek ochrony zdrowia; 

8. Pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych. 

W 2018 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie  pielęgnacji skorzystało 

31 klientów, wypracowano 4.834 godziny usług – koszt 1 godz. wynosił  

22, 19 zł w okresie 01.02.- 30.09.2018r. oraz 24,54 zł w okresie 01.10 – 31.12.2018r. 

 

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, osobom 

pozbawionym wsparcia w swoim naturalnym środowisku, którym  głębokość i rodzaj 

przejawianych zaburzeń uniemożliwia korzystanie z dostępnych na terenie dzielnicy 

ośrodków wsparcia. Zakres usług obejmował : 

1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia; 

2. Pielęgnację – jako wspieranie procesu leczenia; 

3. Rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu; 

4. Pomoc mieszkaniową; 

5. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu  

do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych. 

 

Realizatorami  usług w 2018 roku było wyłonione w trybie zapytania  ofertowego 

Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

„Pomost” (w okresie 1.01.- 31.01.2018r.)  oraz Fundacja ,,Zdrowie” w okresie  

01.02.-31.12.2018r. wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego przez Centrum Usług 

Społecznych ,,Społeczna Warszawa’’. Usługi były świadczone przez personel, którego 

kwalifikacje są zgodne z  Rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych usług 

opiekuńczych z dnia 22.09.2005r. ze zm. tj. min.: pedagogów, psychologów 

 i pielęgniarki. Zakres usług w przypadku każdego klienta był ustalany indywidualnie przez 

terapeutę realizującego usługi w porozumieniu z pracownikiem socjalnym OPS. 

 

W 2018 roku z usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

skorzystało19 osób. Wypracowano 1636 godz. usług – koszt 1 godz.  

w okresie 01.01.- 31.01.2018r wynosił 25 zł. oraz 30 zł w okresie 01.02.- 31.12.2018r. 
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 Tabela nr 12 

L.p. Rodzaje usług 
Liczba 

osób 

Liczba 

godzin 

Wydatki  

w zł 

 

1. 

 

Opiekuńcze 

 

239 

 

 

41 993 

69 600 (budżet OPS - za I 2018r.) 

od II 2018r. budżet CUS 

,,Społeczna Warszawa’’ 

 

2. 

Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze w zakresie 

pielęgnacji 

 

31 

 

4 834 

 

Realizowane od II 2018r. – budżet 

CUS ,,Społeczna Warszawa’’ 

 

3. 

 

Specjalistyczne usługi dla 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

 

19 

 

1 636 

4 000 (budżet OPS -  za I 2018r.) 

od II 2018r. budżet CUS 

,,Społeczna Warszawa’’ 

(Źródło: Opracowanie własne na podstawie  rozliczenia zrealizowanych godzin usług w 2018r.) 
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VIII.  DZIAŁALNOŚĆ  OŚRODKÓW  WSPARCIA 

 

 

W strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w roku sprawozdawczym  funkcjonowały 

dwa Ośrodki Wsparcia: 

 Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych 

 Środowiskowy Dom Samopomocy  

Jednocześnie trwały prace nad uruchomieniem Ośrodka Wsparcia dla Seniorów. 

 

1. OŚRODEK  WSPARCIA  I  REHABILITACJI  DLA  OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
 

 

 

Celem działania Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych jest 

rehabilitacja społeczna osób  

z niepełnosprawnością intelektualną, przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu, poprawa jakości życia, rewalidacja  

i edukacja  oraz stwarzanie szansy na lepsze funkcjonowanie  

w środowisku społecznym. 

Ośrodek Wsparcia świadczy uczestnikom:   

 ● chronione warunki przebywania,  

 ● terapię zajęciowa,  

 ● rehabilitację leczniczą i społeczną,  

 ● wysokospecjalistyczne zajęcia edukacyjno-rewalidacyjne, 

 ● socjoterapię,  

 ● psychoterapię. 

W roku sprawozdawczym działania placówki skoncentrowano na: 

 podtrzymaniu wypracowanych już umiejętności samodzielnego funkcjonowania  

i zaradności życiowej uczestników, 

 dbaniu i utrzymaniu ich dobrostanu fizycznego, 

 dalszym ich wspomaganiu w budowaniu autonomii i adekwatnej samooceny, 

 pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodzin i opiekunów uczestników, 

 umiejętnościach uczestników dotyczących współżycia z innymi ludźmi  

z zachowaniem szacunku, tolerancji i współpracy, 

 aktywnym udziale osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym i społecznym, 

 edukacji społecznej mającej na celu zmniejszenie dystansu społeczeństwa  

do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną,  

 podejmowaniu współpracy z instytucjami zrzeszającymi różne środowiska  

i społeczności. 
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Oferowane usługi dostosowano do specjalnych potrzeb i możliwości psychofizycznych 

uczestników ze względów istotnych dla dobrostanu funkcjonowania osób dorosłych  

z niepełnosprawnością intelektualną. Zapewniono kontynuację aktywnego udziału  

w życiu społeczno - przyrodniczym jako istotne działanie wspomagające budowanie 

otwartej postawy wobec otoczenia, rozwijanie wrażliwości moralnej, estetycznej, 

formowanie wewnętrznej dyscypliny i postawy humanistycznej.  

Kontynuowano inicjatywy, w których dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną 

prezentowały swoje umiejętności i talenty budując pozytywny wizerunek i prawo do 

pełnowartościowego miejsca w życiu. 

 

W 2018 roku z wielospecjalistycznych zajęć w Ośrodku Wsparcia skorzystało  

50 uczestników, w tym 10 osób na wózkach inwalidzkich, 2 osoby poruszające się przy 

pomocy sprzętu ortopedycznego, 24 osoby wymagały stałej pomocy i wsparcia  

we wszystkich czynnościach samoobsługowych tj. karmienie, pomoc w spożywaniu 

posiłku, pełna obsługa higieniczna, pomoc w ubieraniu, wsparcie w sytuacjach 

zadaniowych, w terapii i ćwiczeniach fizycznych. 

 W stosunku do uczestników OWiRON prowadzone były następujące formy pracy: 

 Terapia zajęciowa  - zajęcia prowadzone były wg indywidualnych możliwości i potrzeb  

w pracowniach terapeutycznych: ceramiczno – plastycznej, gospodarstwa domowego, 

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

Zajęcia odbywały się codziennie w godzinach 10.00-13.00 i uczestniczyły w nich stałe, 

kilkuosobowe grupy (10 lub  więcej osób) z różnym stopniem niepełnosprawności 

intelektualnej. 

 W każdej z pracowni tematycznych zajęcia prowadził terapeuta oraz wspierający 

uczestników opiekun.  Realizowano różnorodne typy zajęć zgodnie z profilem pracowni, 

podczas których prowadzono następujące treningi:  

 umiejętności społecznych i interpersonalnych,  

 podstawowych umiejętności prowadzenia 

rozmowy,  

 umiejętności organizacji i spędzania czasu wolnego, 

 samoobsługi:  dotyczący  ubierania się, jedzenia, 

higieny osobistej, czynności fizjologicznych,  

 zaradności życiowej i funkcjonowania  

w codziennym życiu , 

 gospodarowania własnymi środkami finansowymi,  

 higieniczny. 

 

W wyniku prowadzonych działań stosowane formy aktywizacji i zajęcia terapeutyczne 

pozwoliły na podtrzymanie i uniknięcie regresu w obszarze samodzielności działania, 

komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, sprawności manualnej, praktycznych umiejętności 
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życiowych. Dla większości uczestników terapia zajęciowa była jedyną możliwością 

nawiązania kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny oraz doświadczenia sprawstwa 

i wynikającego zadowolenia z osiągniętych sukcesów. Aktywizacja podczas różnorodnych 

zajęć, motywowanie do realizacji samodzielnych pomysłów pozwoliło uruchomić procesy  

wypracowania u uczestników umiejętności adekwatnej oceny własnych możliwości, 

zmotywować do pokonywania nieśmiałości i wychodzenia z  pomysłami i inicjatywami. 

Rehabilitacja społeczna  -  prowadzone były następujące zajęcia i treningi:  

 Spotkania społeczności „Poranny krąg”, których celem była wymiana informacji 

na temat funkcjonowania placówki i rozpoznania aktualnego stanu psycho-

emocjonalnego uczestników.   

 Socjoterapia, podczas której uczestnicy nabywali kompetencje interpersonalne.  

Zajęcia umożliwiły swobodniejsze poruszanie się uczestników w obrębie 

podstawowych zagadnień związanych z emocjami, uczuciami, odnajdywaniem 

pozytywnych i negatywnych cech osobowości, kierowane były szczególnie na 

doświadczanie samooceny w relacjach oraz budowanie z uczestnikami zajęć 

umiejętności  realistycznego  oceniania  swoich  zasobów i możliwości. 

 Relaksacja z bajką, której celem była poprawa samopoczucia osób z głęboką  

i znaczną niepełnosprawnością, odpoczynek fizyczny dla osób poruszających się na 

wózku, wyciszenie i budowanie poczucia bezpieczeństwa. W sali wyposażonej  

w miękkie, wygodne siedziska i miejsca do leżenia grupa 12 osób, głównie  

z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i głębokim, wypoczywała słuchając 

bajek muzycznych, muzyki relaksacyjnej. 

 Zapytaj mnie – celem zajęć było zwiększenie zaangażowania uczestników  

w inicjowanie tematów i problemów do rozmowy oraz poszukiwania rozwiązań. 

Uczestnicy zgłaszali osobie prowadzącej (pedagog)  problemy i tematy którymi byli 

zainteresowani. Tematy dotyczyły między innymi przemijania życia, jak działają 

DPS-y, co to jest ubezwłasnowolnienie, czym jest adopcja. 

 Gry, zabawy stolikowe, szarady „Gimnastyka umysłu” – celem zajęć było 

doświadczanie możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego ze znajomymi  

i rodziną przy grach stolikowych oraz nauka gry w warcaby i szachy, wspólne 

rozwiązywanie krzyżówek i szarad. Zaobserwowano progres  w umiejętności 

radzenia sobie z emocjami w sytuacji przegranej. Zajęcia  stymulowały rozwój 

intelektualny i osobowy, stanowiły dobry trening twórczego rozwiązywania 

problemów, promowały wśród uczestników postawy kreatywne.  

 Kulinarna mapa Warszawy – w trakcie zajęć uczestnicy odbywali trening 

umiejętności społecznego funkcjonowania poprzez wyjścia do restauracji, uczyli się 

gospodarowania środkami finansowymi (trening budżetowy), decydowania o sobie. 

Celem programu była również edukacja społeczna środowisk zewnętrznych 

dotycząca poznania i akceptacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
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 Kino. Teatr. Muzeum. – Celem zajęć było nabywanie kompetencji  

do organizowania czasu wolnego i trening poznawczy. Poprzez wyjścia do teatrów, 

muzeum lub kina uczestnicy uczyli się także gospodarowania środkami 

finansowymi (trening budżetowy). Celem zajęć było pokazanie funkcjonowania 

codziennego osób niepełnosprawnych w przestrzeni społecznej; odbyło się 5 wyjść 

do kina oraz do Teatru Lalka, 2 wyjścia do muzeum Powstania Warszawskiego  

i Muzeum Warszawskiej Pragi a także na wystawę do Zachęty i wernisaż  

w Muzeum Azji i Pacyfiku.  

 

 Wielcy Nieobecni - celem zajęć było zdobywanie informacji z różnych źródeł  

o ludziach kultury, nauki, polityki, których groby odnaleźli uczestnicy podczas 

odwiedzin na Powązkach Wojskowych i przygotowanie informacji  

z wykorzystaniem multimediów na temat ich sylwetki i twórczości. 

 Klikacz – zajęcia z komputerem , których celem była poprawa ogólnego 

funkcjonowania uczestników, dążenie do bardziej świadomego odbioru  

i użytkowania technologii informacyjnych, nauka posługiwania się programem  

do pisania, rysowania, ćwiczenie umiejętności poszukiwania, porządkowania  

i wykorzystania informacji z różnych źródeł, nauka zgrywania danych na nośniki 

typu CD, pendrive, korzystania ze sprzętów peryferyjnych tj. obsługa drukarki, 

drukowanie dokumentów, przegrywania danych z aparatu cyfrowego i telefonu.  

  Zajęcia rytmiczno – muzyczne, których celem była aktywizacja psychoruchowa, 

doświadczanie sprawstwa i autonomii przez osoby z głęboką niepełnosprawnością, 

zaspokajanie potrzeb psychofizycznych, potrzeby aktywności, koncentracji uwagi, 

podtrzymania dobrostanu psychofizycznego.  

Uczestnicy chętnie biorą udział w zabawach ruchowych, wystukują spontaniczne 

rytmy na instrumentach perkusyjnych co sprzyja podnoszeniu samoakceptacji, 

wzmacnianiu poczucia własnej wartości, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie  

z niepokojem, umożliwia rozładowanie napięć emocjonalnych .  
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 Pomóż innym – celem zajęć było uwrażliwienie na sytuację  istot słabszych, 

przeciwdziałanie uprzedmiotowieniu zwierząt i doświadczanie gotowości niesienia 

pomocy poprzez różne działania np. zbieranie nakrętek, suchego chleba dla zwierząt 

ze schroniska, organizowanie zbiórki rzeczy i karmy  dla psów będących pod opieką 

Fundacji „Przytul psa”. Przekazano na potrzeby psów 630 zł. Odbyło się 12 wyjść 

do gabinetu weterynaryjnego ”Feniks” gdzie zanoszono suchy chleb oraz spotkań z 

potrzebujacymi wsparcia podmiotami  w celu przekazania zebranych rzeczy. Koce, 

kołdry, miski przekazano w siedzibie „Straży dla Zwierząt” , karmę zakupioną za 

pieniądze ze sprzedaży makulatury zawieziono do schroniska dla psów w Zalesiu 

Górnym.  

 Surowce wtórne – celem zajęć było promowanie ekologicznego trybu życia, nauka 

odzyskiwania surowców wtórnych, segregacji śmieci oraz trening ekonomiczny 

(1920 kg makulatury oddano do skupu). Uczestnicy przy zaangażowaniu w ten 

program wykonali poważną pracę gdyż przed wywiezieniem zebranej makulatury 

należało ją posegregować , poukładać i powiązać w paczki a następnie załadować 

do samochodu. Pozyskane pieniądze służyły uczestnikom do dofinansowania wyjść 

do teatru, kina, muzeum, a także w okresie letnim do spełniania drobnych 

przyjemności podczas spacerów i wyjazdów np. zakupu lodów, ciastek, opłacanie 

wejściówek do proponowanych przez uczestników miejsc. Zakupiono także karmę 

dla zwierząt ze schroniska.  

 Reedukacja, której celem było podtrzymanie umiejętności czytania, pisania  

i liczenia. 

 Kronika OWiRON – poprzez trening aktywności i ekspresji uczestnicy nabywali 

umiejętności pracy twórczej, pisania tekstów pod kierunkiem terapeuty, 

dokumentowania wydarzeń z życia Ośrodka. W Kronice dokumentowane były 

wszystkie zdarzenia, w których wzięli udział uczestnicy Ośrodka. Zespół redakcyjny 

wybierał zdjęcia, opisywał zdarzenia i ozdabiał strony kroniki wykonanymi 

samodzielnie pracami.   

 English is easy  – celem zajęć była nauka podstaw języka angielskiego metodami 

aktywnymi w oparciu o zabawę, muzykę i ruch.  

 Terapia Śmiechem- oglądamy polskie komedie, celem zajęć było wprawienie 

uczestników w dobry nastrój, łagodzenie napięć i stresu, przekonanie, że  sposób 

pogodnego bycia stanowi  cenną wartość. Pozytywne nastawienie do otoczenia  

i wypływająca z wnętrza potrzeba śmiania się służą pozytywnemu życiu. Obejrzano 

m.in. „Poszukiwany, poszukiwana”, „Miś”, ”Co mi zrobisz jak mnie złapiesz”, 

„Kogel- Mogel”,”Sami swoi”, ”Rzeczpospolita Babska”.  

 Biblioterapia - celem zajęć było wzmocnienie własnej wartości i pozytywnego 

nastawienia do siebie i innych poprzez wspólne czytanie specjalnie dobranej 

literatury a także podtrzymywanie  umiejętności słuchania ze zrozumieniem  

i kształtowanie umiejętności wyciszania się i koncentracji uwagi.  
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 Zajęcia arteterapautyczne „Teatr Niezwykły”, których celem była poprawa 

funkcjonowania psychofizycznego, doskonalenie pamięci, wyobraźni, uwagi, 

kreatywności, rozszerzenie wiedzy o kulturze, wzmacnianie kompetencji 

społecznych uczestników. W program Teatr Niezwykły zaangażowanych było  

20 uczestników pod kierunkiem 3 terapeutów i psychologa. Teatr działał przy 

współpracy Fundacji „Nie Tylko” prowadzącej działania artystyczne, teatralne  

z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.  

 

 Wystawy prac uczestników OWiRON, poprzez które osoby niepełnosprawne 

doświadczały uznania i budowały poczucie wartości. Prace artystyczne wykonane 

różnymi technikami oraz prace kulinarne np. pierniczki, mazurki podczas spotkań 

integracyjnych na terenie OWiRON były prezentowane przybyłym gościom.  

Ładnie wyeksponowane prace stanowiły ważną wizytówkę możliwości i talentów 

uczestników terapii zajęciowej w Ośrodku. Takie ekspozycje miały miejsce podczas 

spotkania wielkanocnego w OWiRON, podczas EKO-pikniku oraz zebrania  

z rodzicami. Prace wykonane przez uczestników dekorują pomieszczenia Ośrodka, 

stanowiąc stałą ekspozycję dla odwiedzających OWiRON gości. 

 

Działania psychologiczno- pedagogiczne - prowadzone były następujące zajęcia: 

 Zajęcia z zakresu psychoedukacji seksualnej – edukacja w zakresie rozumienia 

sytuacji intymnych, wzrost kontroli emocji, potrzeb osób bliskich, nauka 

rozładowania emocji i frustracji.  

Tematyka zajęć  proponowana przez uczestników grupy terapeutycznej dotyczyła 

głównie odpowiedzialnego rodzicielstwa, pracowano nad zrozumieniem ograniczeń 

w możliwościach wzięcia odpowiedzialności za dziecko w rodzinie.  
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 Grupa psychoterapeutyczna – celem spotkań był stały wzrost empatii, 

umiejętności rozładowywania negatywnych emocji, rozwiązywania konfliktów. 

Zaobserwowano wzrost zaufania uczestników grupy do siebie, możliwość 

poruszenia ważnych tematów,  podzielenia się trudnościami i uzyskania pomocy, 

wsparcia od grupy. Uczestnicy grupy coraz skuteczniej rozumieją zasadę  poufności 

dotyczącą problemów omawianych na spotkaniach.  

 Indywidualne spotkania terapeutyczne z rodzicami i uczestnikami – poprzez 

spotkania o charakterze interwencji, wsparcia i edukacji, umiejętności 

rozwiązywania konfliktów, zaobserwowano poprawę relacji: dorosłe dziecko 

niepełnosprawne a rodzic. Tematyka dotyczyła m.in. konfliktów rodzinnych, 

konfliktów wynikających z niezaspokojenia potrzeb dorosłego dziecka, problemów 

osobistych rodzica lub opiekuna osoby niepełnosprawnej. Możliwość stałego 

dostępu do wsparcia psychologicznego dała uczestnikom i ich rodzinom poczucie 

bezpieczeństwa. 

 Indywidualne spotkania pedagogiczne z uczestnikami Ośrodka, których celem 

było zwiększenie umiejętności komunikowania problemów i potrzeb  przez osoby 

z niepełnosprawnością intelektualną. Rozmowy dotyczyły mediacji  

w rozwiązywaniu konfliktów między uczestnikami, problemów rodzinnych, 

problemów  z funkcjonowaniem uczestnika na terenie Ośrodka. 

 

Praca socjalna - świadczona  na rzecz poprawy funkcjonowania uczestników OWiRON 

i ich rodzin w lokalnym  środowisku społecznym: poradnictwo rodzinne obejmujące 

problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną. 

Pracownik socjalny na terenie OWiRON codziennie prowadził rozmowy edukacyjne 

i udzielał informacji zgodnie z potrzebami dla 50 uczestników Ośrodka i ich rodzin, 

podejmował interwencje w rodzinach  w sprawach dotyczących trudnych zachowań, 

zaniedbań dotyczących higieny i zdrowia uczestnika. 

 

Rehabilitacja ruchowa i działania medyczne 

Działania z obszaru rehabilitacji ruchowej objęły wszystkich uczestników OWiRON. 

Ćwiczenia i zabiegi wykonywało z uczestnikami dwóch rehabilitantów. Ze względu na 

specyfikę dysfunkcji narządów ruchu oraz niepełnosprawność sprzężoną były prowadzone: 

 ćwiczenia ogólnokondycyjne i ogólnorozwojowe tj. gimnastyka  

z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego - codziennie dla 23 uczestników  

w grupach 6 osobowych,  

 ćwiczenia specjalistyczne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu 

kierowane do osób poruszających się przy sprzęcie ortopedycznym i na wózkach 

inwalidzkich- organizowane codziennie dla  8 osób,  



 

 
48 

  

 ćwiczenia indywidualne tzw. ćwiczenia w odciążeniu, manualne, doskonalenie 

chodzenia przy bezpośrednim zaangażowaniu rehabilitanta- wykonywane 

codziennie z 5 osobami,  

 zabiegi fizykoterapeutyczne wg wskazań lekarskich z których skorzystało  

22 uczestników.   

Wykonano 4200 działań z obszaru rehabilitacji.  

Uczestnicy korzystali również z:  

 konsultacji lekarskich u lekarza neurologa oraz ortopedy,  

 pomocy pielęgniarskiej tj. działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, działań  

z zakresu doraźnej pomocy medycznej, interwencji – pomocy w nagłych 

przypadkach.  

W ramach profilaktyki zdrowotnej, treningu poznawczego i treningu z zakresu dbania  

o zdrowie i higienę pielęgniarki zatrudnione w Ośrodku poszerzały wśród uczestników 

świadomość na temat konieczności przyjmowania leków i wizyt u lekarzy, przekazywały 

wiedzę dotyczącą różnych  chorób. W roku sprawozdawczym kontynuowano  praktyczne 

działania dotyczące dbania o czystość i higienę osobistą oraz omawiano zdrowotne 

konsekwencje zaniedbań w tych obszarach. 

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 (21 wyjść do parków, na bulwary, do lasu).  

W okresie wiosenno-jesiennym prowadzono zajęcia nordic  walking na dystansach 5 km 

po Puszczy Kampinoskiej. Celem zajęć ruchowych była poprawa kondycji fizycznej 

uczestników i nauka spędzania czasu wolnego na sportowo i na świeżym powietrzu 

Spotkania integracyjne -  ramach treningu nabywania kompetencji społecznego 

funkcjonowania i spędzania czasu wolnego, pełnienia ról społecznych, doświadczania 

odpowiedzialności i obowiązku, pozytywnych uczuć, sprawstwa i akceptacji zostały 
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zorganizowane różne spotkania integracyjne, np. bal karnawałowy, spotkania świąteczne, 

Festiwal Sztuki Mimów, spartakiada, dyskoteki, spotkania warsztatowe, między innymi: 

 koncert zespołu Viva La Musica - występ chóru seniorów, 

 spotkanie Samorządu uczestników OWiRON z Burmistrzem Dzielnicy 

Bemowo w Ratuszu,  

 spotkanie w „Straży Miejskiej dla Zwierząt”, 

 warsztaty „Ciasteczko”, wspólne pieczenie ciasteczek z zaproszonymi gośćmi 

z ŚDS Górska 7, 

 udział w  XI Camp Marcina Gortata w OSiR Bemowo, 

 spotkanie w Fundacji „Przytul Psa” 

 udział w IV Żoliborskim Turnieju Tenisa Stołowego Osób 

Niepełnosprawnych. 

Ponadto w roku sprawozdawczym uczestnicy zajęć w OWiRON  odbyli 39 wyjść poza 

Ośrodek do bardzo różnorodnych miejsc w przestrzeni publicznej.  Zorganizowano 

wyjazdy na plażę nad Stawami Walczewskiego w Grodzisku Mazowieckim, do Podkowy 

Leśnej, do Fortów Bema, do Zalesia Górnego, do ZOO Warszawskiego, wielokrotnie  

na spacery po Puszczy Kampinoskiej, do piekarni gruzińskiej, do sklepu zoologicznego, 

 do Ikea , do galerii handlowych, muzeów , teatru i kina. To ważny kierunek działań 

realizowany w Ośrodku, dający osobom niepełnosprawnym intelektualnie możliwość 

zastosowania nabytych umiejętności społecznego funkcjonowania w praktyce, poza 

warunkami chronionymi. 

 

Działalność OWiRON była wzbogacana o realizowane projekty socjalne, których 

celem było uzyskanie jak najtrwalszych efektów pracy terapeutycznej z uczestnikami. 

W 2018 roku zrealizowano 4 projekty socjalne.  

  

JEDEN RYTM JEDEN ŚWIAT 

 

Osoby niepełnosprawne były włączane w działalność zespołu muzycznego Jeden Rytm 

 – Jeden Świat. Zespół koncertował w przedszkolach, szkołach, warsztatach terapii 

zajęciowej oraz podczas spotkań integracyjnych w OWiRON. Członkowie zespołu podczas 

spotkań  z widzami, warsztatów muzycznych i edukacyjnych dzielili się wiedzą na temat 

instrumentarium zespołu i techniki grania na bębnach.  

Projekt poprzez pokazanie talentów i umiejętności osób niepełnosprawnych w przestrzeni 

publicznej pełnił  funkcję edukacyjną społecznie. Angażował członków zespołu  

do pełnienia różnych ról społecznych. W roku 2018 „Jeden Rytm – Jeden Świat” zagrał  

9 koncertów oraz odbyło się 45 prób muzycznych przygotowujących członków grupy 

do występów.  

Zespół oprócz koncertu oferuje dzieciom i młodzieży warsztaty muzyczne, 

współprowadzone przez osoby niepełnosprawne będące członkami Zespołu.  
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Ważnym wydarzeniem w 2018 roku był występ Zespołu na Pikniku Rodzinnym 

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 357 przy ul. Zachodzącego Słońca.  

Projekt finansowany ze środków OPS w ramach programowych działań OWiRON. 

 

XVII MAZOWIECKA SPARTAKIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych przygotował kolejną  

XVII edycję Spartakiady Osób Niepełnosprawnych, która odbyła się 8 czerwca 2018r  

na terenie Szkoły Podstawowej nr 363. W zawodach uczestniczyły dorosłe osoby  

z niepełnosprawnością intelektualną o zróżnicowanym stopniu niepełnosprawności, 

uczestnicy Ośrodków Wsparcia i Środowiskowych Domów Samopomocy z Warszawy, 

Łubca i Grodziska Mazowieckiego.  

W Spartakiadzie uczestniczyli zawodnicy z 7 ośrodków: Środowiskowy Dom 

Samopomocy ul. Górska 7 prowadzony przez Warszawską Fundację na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną „Postaw na Nas”, Środowiskowy Dom Samopomocy 

Krajowego Stowarzyszenia "Przyłącz Się Do Nas" w Łubcu, Bielański Środowiskowy 

Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14, Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa” 

ul.Bachusa 7, Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Malwa Plus” z Grodziska 

Mazowieckiego, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 9 ul. Paska 10 Warszawa,  

a także Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi. 

Ze względu na zróżnicowane możliwości intelektualne i fizyczne uczestników projektu, 

niezbędna była pomoc wolontariuszy,  a konkurencje sportowe przygotowano zgodnie  

z ideą Olimpiad Specjalnych, aby każdy zawodnik mógł zrealizować zadania sportowe 

zgodnie ze swoimi  możliwościami. 

Wsparcia organizatorom XVII Spartakiady Osób Niepełnosprawnych udzielili: Urząd 

Dzielnicy Bemowo, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo, Szkoła Podstawowa 
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nr 363 ul. Rozłogi 10, Fundacja Dr Clown, Fundacja Akademia Iwony Kalaman. 

Uczestnicy zawodów brali udział w następujących konkurencjach: 

 Rzut piłką lekarską 

 Rzut piłką do kosza 

 Jazda na cykloergometrze 

 Rzut do celu 

 Obroty, pełzanie 

 Przejście przez ławeczkę-równoważnię 

 Skok w dal z miejsca 

 Strzał do bramki 

 Slalom z piłką 

 Tor przeszkód-wielobój sprawnościowy 

 Rzut obręczą na pachołek 

 

 
 

Dla wszystkich uczestników oprócz konkurencji sportowych zorganizowano gry i zabawy 

stolikowe, kącik plastyczny oraz warsztaty bębniarskie. Prowadzono loterię fantową na 

rzecz Fundacji ”Przytul Psa”. Każdy uczestnik otrzymał medal pamiątkowy wykonany  

w OWiRON na zajęciach terapii. Medale wręczali przedstawiciele władz Dzielnicy  

i Dyrekcja OPS. Po uroczystym zamknięciu zawodów wszyscy uczestnicy zostali 

zaproszeni na gorący posiłek. Następnie uczestnicy projektu wzięli udział w zabawach 

tanecznych pod kierunkiem instruktorek zumby. Wszyscy uczestnicy we wspaniałych 

humorach opuszczali imprezę, z nadzieją na spotkanie za rok.  

Relację z imprezy przygotowała TV Górczewska, która rozmawiała z uczestnikami 

zawodów i realizatorami projektu. 

 

W projekcie wzięło udział 200 osób, z czego 130 zawodników, natomiast pozostali 

uczestnicy projektu to zaproszeni goście, rodziny i przyjaciele zawodników. 
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Projekt został zorganizowany we współpracy z Wydziałem Sportu i Rekreacji Dzielnicy 

Bemowo m.st. Warszawy, który ufundował koszulki dla wszystkich uczestników  

XVII Spartakiady. 

Koszt projektu: 3 343,27zł pokryty ze środków własnych OPS 

 

XI EKO PIKNIK 

 

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych przygotował kolejną  

edycję spotkania integracyjnego Eko Piknik pod hasłem „Owocowy Zawrót Głowy”. 

Impreza odbyła się w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych  

21 września 2018 r. W Eko Pikniku uczestniczyły dorosłe osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną o zróżnicowanym stopniu niepełnosprawności, uczestnicy Ośrodków 

Wsparcia, Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej  

z Warszawy.  

Ideą organizowanego spotkania było promowanie zdrowego stylu życia i szacunku  

do środowiska przyrodniczego. Spotkanie dało możliwość  doświadczania przez osoby  

z niepełnosprawnością intelektualną potrzeby opieki nad zasobami przyrody, dbania  

o zdrowie własne i otoczenia oraz życie z zasadami. W tym roku główny konkurs,  

do którego uczestnicy przygotowali się we własnych placówkach polegał  

na zaprezentowaniu krótkiej scenki o owocach z zastosowaniem rekwizytów.  

Odbyły się także: konkurs na wykonanie sałatki owocowej,  quiz sprawdzający wiedzę  

na temat wartości odżywczych potraw i potrzeby spożywania witamin dla zdrowia ludzi  

i zwierząt, ponadto uczestnicy mogli skorzystać z zajęć plastycznych, pograć w gry 

planszowe o tematyce społeczno-przyrodniczej i wykonać znaczek pamiątkowy.  

 

 

Odbyła się także loteria fantowa, a zaproszeni goście dokonali w swoich placówkach 

zbiórki rzeczy takich jak: miski, kołdry, koce, karma dla psów. Zebrane dary, razem  

z zebranymi pieniędzmi (630 zł) zostały przekazane do schroniska. „PRZYTUL  PSA”  
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w Zalesiu Górnym.  

Po zakończeniu konkursów i prezentacji uczestnikom wręczono książki pt. „Sałatki 

z owoców i warzyw”, a po ciepłym posiłku, odbyła się zabawa przy muzyce, grającego  

na żywo  zespołu  „FENIKS”.  

W Pikniku uczestniczyło 120 osób. 

Koszt projektu 2 281,04 zł pokryty ze środków OPS. 

 

MIM STORY FESTIWAL MIMÓW 

 

III edycja spotkania integracyjnego MIM STORY odbyła się 25 maja  2018 r w Ośrodku 

Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych. W Festiwalu  uczestniczyły dorosłe 

osoby z niepełnosprawnością intelektualną o zróżnicowanym stopniu niepełnosprawności. 

Ideą organizowanego spotkania było budowanie pozytywnego wizerunku osób 

niepełnosprawnych, doskonalenie  umiejętności społecznych, wykorzystanie tekstu 

literackiego do pracy nad jakością procesów poznawczych. W III edycji prezentacje 

teatralne powstawały w oparciu o  adaptację „Baśni Braci Grimm”. Grupy aktorów 

losowały tytuły bajek i prezentowały gestem opowieść. W formule Festiwalu poza 

prezentacjami teatralnymi zespołów , zrealizowano także quizy o tematyce teatralnej, 

konkurs-niespodziankę dla gości specjalnych i widowni. Każdy zespół aktorski został 

oceniony przez jury wg określonych kategorii, takich jak: umiejętność wyrażania emocji 

przez ciało, dynamika ruchu, umiejętność utożsamienia się z odgrywaną postacią, 

zrozumienie tekstu literackiego, czytelność przekazu, praca w zespole.  

Każdy zespół otrzymał pamiątkową statuetkę, wykonaną w pracowni stolarskiej, oraz 

książkę „Baśnie Braci Grimm”  

 

W Pracowni Gospodarstwa Domowego 

przygotowano dla uczestników Festiwalu 

słodki poczęstunek. Impreza wywołała 

dużo dobrych emocji, zdobyła wiele 

pozytywnych opinii od uczestników i 

gości.  

Koszt projektu: 693,76 zł. pokryty  

ze środków OPS 
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2.  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 

 

 
 

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 jest dziennym ośrodkiem 

wsparcia dla 20 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, które nie wymagają leczenia 

szpitalnego.  

Celem podstawowym działania Domu 

jest zapewnienie osobom z 

zaburzeniami psychicznymi oparcia 

społecznego  

w środowisku lokalnym, pozwalającego  

na zaspokojenie podstawowych potrzeb 

życiowych, poprawę funkcjonowania 

społecznego zmierzającą do 

zapobiegania izolacji społecznej, 

integracji tych osób ze środowiskiem 

oraz do ich usamodzielnienia. 

Dom realizował zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników w formach 

indywidualnych i grupowych, poprzez możliwość korzystania z usług wynikających z 

programu działalności i rocznych planów pracy, były to  w szczególności: 

 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  dokonywania zakupów, 

 trening budżetowy,  

 trening porządkowy, 

 trening obsługi urządzeń w ŚDS, 

wykonywania czynności przydatnych w 

życiu, 

 opieka nad kotem Plastusiem , 

 trening gospodarczo – techniczny (teoretyczny i praktyczny),  

 trening nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny, 

 trening lekowy. 

 

 Treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiazywania problemów, których 

celem był wzrost umiejętności komunikacyjnych, nawiązywania i podtrzymywania 



 

 
55 

  

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, 

 grupę wsparcia i spotkania społeczności, 

 trening metapoznawczy w schizofrenii, 

 zajęcia edukacyjno-usprawniające dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną, 

 udział w wydarzeniach związanych z promowaniem założeń psychiatrii  

środowiskowej. 

  

 Treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, mające na celu aktywizację 

uczestników na terenie placówki i poza nią, rozwój zainteresowań, naukę 

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 oraz terapię zajęciową, 

 muzykoterapię, relaksację, 

terapię sztuką, 

 biblioterapię z wykorzystaniem 

poezji, prowadzenie kroniki, 

 zajęcia integracyjno 

poznawcze, oraz aktywizację 

poprzez organizację  

i uczestnictwo w imprezach, 

 zajęcia komputerowe, zajęcia 

edukacyjne z historii Polski i świata „Duch historii” oraz język angielski dla 

początkujących, 

 zajęcia edukacyjne „Kreatywność a choroba psychiczna”. 

 

 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, monitoringu stanu zdrowia i ogólnego funkcjonowania uczestnika w ŚDS  

i poza nim, monitoringu w zakresie systematycznego przyjmowania iniekcji.  
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 Poradnictwo psychologiczne, które odbywało się w formie indywidualnego kontaktu 

oraz w formie  grupy wsparcia oraz 

psychoedukacji. 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 Grupy 

Wsparcia dla Rodzin (w roku 2018 odbyło się 8 spotkań dla Rodzin).   

 

 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). 

 

 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 uczestnicy ŚDS mieli zapewniony obiad przyznany na 

podstawie decyzji administracyjnej. 
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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: 

 Zabawa Urodzinowo- Karnawałowo- Walentynkowa z okazji 15 Urodzin ŚDS, na 

której gościł Seniorów z Bemowa, uczestników Ośrodka Wsparcia  

z ul. Śreniawitów, Uczestników ŚDS z Targówka i Pragi Południe. Impreza odbyła 

się w dniu 13 lutego w Sali konferencyjnej OPS, 

 Piknik integracyjny przed OPS Bemowo w dniu 28 czerwca dla uczestników ŚDS, 

Klubu „Tęczowy Uśmiech” i Seniorów z udziałem ŚDS Targówek, 

 Impreza integracyjna pn. Dla biało-czerwonej w dniu 25 października z udziałem 

6 zaprzyjaźnionych Ośrodków Wsparcia z Warszawy. W programie: quiz wiedzy 

o Polsce, występy artystyczno - patriotyczne, integracyjna praca plastyczna, 

poczęstunek biało-czerwony, 

 Bal Andrzejkowy w dniu 28 listopada dla Uczestników ŚDS, Klubu „Tęczowy 

Uśmiech” i Seniorów  (zabawa przy muzyce DJ, konkursy, wizyta u wróżki, 

poczęstunek). 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy uczestniczył w następujących imprezach 

organizowanych przez inne Domy: 

 XI Konkurs Literacki w ŚDS Ursynów  

 Festiwal MIM - STORY w OWiRON ul. Rozłogi 10  

 Spartakiada w OWiRONie  

 I Konkurs Ortograficzny w  ŚDS Słoneczny Dom w Ursusie  

 Przegląd Artystyczny pn „Piękna nasza Polska cała. Wędrówki na ludowo” 

w  ŚDS Żytnia, 

 XI EKO PIKNIK w OWiRON „ Owocowy zawrót głowy”  

 Piknik „Jesień na Prawniczej” w  ŚDS Słoneczny Dom w Ursusie, 

 Spotkanie z okazji 15 lecia ŚDS Grochowska. 

 

W 2018 roku z usług Domu skorzystało 27 uczestników w wieku 35-80 lat. 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy finansowany był w całości ze środków Wojewody, 

łącznie kwota wydatków w roku 2018 wyniosła 369 846,54 zł. 
 

Istotnym uzupełnieniem wsparcia na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi były zajęcia 

klubowe prowadzone w ramach projektu „Klub popołudniowy Tęczowy Uśmiech” 
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KLUB POPOŁUDNIOWY TĘCZOWY UŚMIECH 

 

Celem projektu było zagospodarowanie czasu wolnego osób po kryzysie psychicznym 

poprzez zorganizowanie ciekawych zajęć edukacyjnych, wspierających oraz 

rozwijających zainteresowania tych osób.  

Z zajęć klubowych korzystały osoby chorujące psychicznie zamieszkały na terenie  

dzielnicy Bemowo jak też osoby spoza dzielnicy. 

 

Klub działał 3 razy w tygodniu w godz. popołudniowych, z przerwą wakacyjną  

w sierpniu. Uczestnicy mieli możliwość w sposób wartościowy spędzać czas wolny, 

uczestniczyć w arteterapii, zajęciach świetlicowych, klubie filmowym, zajęciach 

komputerowych i ruchowych. Klub zapewniał organizację czasu wolnego i wsparcie 

profesjonalistów.  

W Klubie organizowane były następujące zajęcia:  

 Spotkania Społeczności - omawianie wydarzeń klubowych oraz bieżących 

problemów uczestników Klubu, 

 Rozmowy terapeutyczne, w tym psychoterapia prowadzona przez wolontariuszy, 

 Zajęcia świetlicowe - gry towarzyskie, konkursy, słuchanie muzyki, dyskusje, 

oglądanie tv, klub filmowy, 

 Zajęcia muzyczne - nauka gry na misach tybetańskich i innych egzotycznych 

instrumentach, spotkania klubowego zespołu wokalnego, karaoke, improwizacja 

ruchowa, 

 Zajęcia taneczno – ruchowe – nauka tańca towarzyskiego, kalambury ruchowe, 

praca z oddechem, trening relaksacyjny, 

 Warsztaty plastyczne - malowanie farbami, mazakami, kredkami, wykonywanie 

ozdób przedmiotów metodą decoupage, zorganizowanie w OPS wernisażu prac  

z okazji 100 lecia Odzyskania Niepodległości, praca z origami, tworzenie biżuterii, 

malowanie Mandali, 

 Warsztaty komputerowe – korzystanie z programów społecznościowych, skypa, 

smartfona, 

 Zajęcia sportowe – ping pong, rower rehabilitacyjny, spacery, wyjście na kręgle, 

rowery wodne na Fortach Bema, gimnastyka qigunk z trenerem i instruktorem, 

choreoterapia,  

 Treningi porządkowe – sprzątanie pomieszczeń po zajęciach klubowych, 

 Treningi kulinarne – przygotowywanie prostych dań, planowanie posiłków, 

dokonywanie zakupów (trening budżetowy). W ramach zajęć uczestnicy 

przygotowywali pizzę, frytki, surówki, ciasta, desery, placki ziemniaczane itp., 

 Zajęcia edukacyjne - spotkania z ciekawymi ludźmi: dot. ekonomii społecznej, 

historii Ukrainy, zdrowego żywienia, psychoterapii, zdrowej komunikacji, 

kamieni szlachetnych, choreoterapii, 
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 Imprezy okolicznościowe – spotkanie z okazji świąt, imienin, czy urodzin 

uczestników, 

 Integracyjne wyjścia do placówek kultury: kina (7 wyjść), teatru (3 wyjścia), 

muzeum (3 wyjścia), restauracji (2 wyjścia), koncerty (3), 

 Zabawa Andrzejkowa z DJ LEVY oraz Walentynkowa, 

 Pikniki integracyjne i Wieczorki poezji (2 spotkania), 

 Wyjazd integracyjno - zdrowotny do Gdańska Sobieszewo w okresie  

od 5 do 9 września z udziałem 21 osób (uczestnicy ŚDS, Klubu, Rodziny)  

- zwiedzanie Gdańska, Muzeum Solidarności i Muzeum II wojny światowej, 

plażowanie, spacery. 

 

Z projektu skorzystało 72 osoby. Średnio w zajęciach Klubowych w 2018 roku uczestniczyło 

10 osób.  

 

Koszt projektu 45 003,03 zł pokryty ze środków własnych OPS.  
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 3. OŚRODEK WSPARCIA DLA SENIORÓW  

 

 

Od 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo ze wsparciem 

Urzędu Dzielnicy Bemowo czyni starania o utworzenie pierwszego w dzielnicy Ośrodka 

Wsparcia dla Seniorów, który kompleksowo zabezpieczałby potrzeby osób w wieku 

emerytalnym. Działania w celu pozyskania lokalu na utworzenie Ośrodka rozpoczęto  

w 2017 roku od rozmów z Biurem Nadzoru Właścicielskiego m.st. Warszawy dotyczących 

pozyskania lokalu przy ul. Lazurowej 14 o powierzchni 366,19 m2, którego ówczesnym 

właścicielem był MPWiK oraz ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową 

„Rozłogi” w celu pozyskania (wynajmu) lokalu sąsiedniego o powierzchni 159,32 m2 

będącego własnością Spółdzielni. W efekcie połączenia obu lokali, ma powstać Ośrodek 

Wsparcia dla Seniorów.  

W grudniu 2017 roku Ośrodek opracował koncepcję funkcjonalno – użytkową  

i programową Ośrodka Wsparcia, która w  styczniu 2018 roku zaakceptowana została przez 

Zarząd Dzielnicy Bemowo, a następnie w kwietniu 2018 roku przez Zespół Monitorujący 

m. st. Warszawy. Na podstawie kosztorysu inwestorskiego oszacowano koszt inwestycji  

i zakres prac remontowych.  

W kwietniu 2018 roku Ośrodek zawarł ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Rozłogi” 

umowę na najem lokalu o powierzchni 159,32 m2, natomiast 30 sierpnia 2018 roku uchwałą 

Rady m.st. Warszawy lokal przy ul. Lazurowej 14 został przekazany na rzecz majątku 

Miasta. Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 września 2018 powyższy lokal 

użytkowy stanowiący przedmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu został 

powierzony w zarządzanie i administrowanie Ośrodkowi Pomocy Społecznej.  

W grudniu 2018 roku Ośrodek zawarł umowę z firmą na opracowanie dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Adaptacja 

pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14”. Zadanie 

inwestycyjne planowane jest do realizacji w latach 2019 – 2020. Uruchomienie placówki 

planowane jest w II kwartale 2020 roku. 

 Uruchomienie Ośrodka Wsparcia dla Seniorów w strukturach Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Bemowo będzie odpowiedzią na zmiany demograficzne dokonujące 

się w dzielnicy oraz wzrost liczby osób w wieku emerytalnym oczekujących 

wielokierunkowego wsparcia ze strony środowiska.Ośrodek Wsparcia dla Seniorów 

realizować będzie część zadań wskazanych w „Kierunkach działań na rzecz seniorów w 

Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”. 
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IX. PROJEKTY REALIZOWANE  

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2018 dzięki pozyskaniu środków z Europejskiego 

Funduszu Społecznego prowadził kompleksowe wsparcie dla mieszkańców Dzielnicy 

Bemowo – klientów pomocy społecznej poprzez realizację 2 projektów: 

 Projekt „Bemowski Klub Integracji Społecznej” 

 Projekt „Odpowiedzialni Rodzice” 

 

 

1. BEMOWSKI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

 

 

Klub Integracji Społecznej, wpisany przez Wojewodę Mazowieckiego do rejestru klubów 

integracji społecznej pod nr 27 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.  

Na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym odbiorcami usług 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, 
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 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. 

 

Projekt „Bemowski Klub Integracji Społecznej” współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany   

w okresie od 1 listopada 2017 roku do 31 października 2019 roku.  

Projekt skierowany jest do 40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

mieszkających na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.  

 

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. 

Wsparcie każdego uczestnika projektu odbywa się na podstawie indywidualnych 

diagnoz i indywidualnych ścieżek reintegracji z wykorzystaniem kontraktu socjalnego.  

W roku 2018 z działań projektowych skorzystało łącznie 35 osób. 

 

Projekt zakłada realizację następujących zadań: 

 pracę socjalną z rodzinami, 

 usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym obejmujące: warsztaty 

kompetencji społecznych, indywidualne wsparcie psychologa/terapeuty, zajęcia 

integracyjno – edukacyjne,  

 usługi o charakterze edukacyjnym obejmujące: warsztaty komputerowe i szkolenia 

zawodowe,  

 usługi o charakterze zawodowym obejmujące: realizację Programu Aktywizacja  

i Integracja, w tym warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, prace społecznie 

użyteczne, indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy oraz 

pomoc praktyczną w dostępie do ofert pracy, 

 realizacja przez osoby bezdomne Indywidualnego Programu Wychodzenia  

z Bezdomności. 

 

Praca socjalna z rodzinami i udzielanie wsparcia finansowego 

 Z każdym uczestnikiem projektu zostały zawarte kontrakty socjalne, szczegółowo 

opisujące m.in. usługi aktywnej integracji i na bieżąco była monitorowana  

ich realizacja. Pracownik socjalny realizował działania ukierunkowane  

na podniesienie kompetencji społecznych uczestników, poszukiwanie 
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zatrudnienia, pracę z rodziną dotyczącą wewnętrznych relacji i poprawę 

komunikacji, podziału ról w rodzinach, motywowania uczestników do poprawy 

sytuacji kierowanie do poradnictwa specjalistycznego (w ramach struktury OPS i 

poza nią), profilaktykę prozdrowotną, pomoc w uzyskaniu świadczeń z systemu 

zabezpieczenia społecznego, ulg, umorzeń i alimentów. W przypadku zaistnienia 

takiej potrzeby pracownik socjalny współpracował z osobami z otoczenia 

uczestników (np. asystentem rodziny, dzielnicowym, członkami Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

przedstawicielami sądu rodzinnego itp.). 

W roku 2018 w zadaniu uczestniczyło 35 osób. 

 Dla uczestników projektu udzielane było wsparcie finansowe na zasadach 

określonych w ustawie o pomocy społecznej (zasiłki celowe na zaspokojenie 

niezbędnych potrzeb wypłacone na podstawie decyzji administracyjnych).  

Pomocy finansowej udzielono 28 uczestnikom projektu  spełniającym kryteria 

określone w ustawie o pomocy społecznej. 

 

Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym 

Uczestnicy projektu korzystali z następujących form wsparcia o charakterze społecznym: 

 Warsztaty kompetencji społecznych 

Celem warsztatów była poprawa sytuacji życiowej, samooceny, poczucia 

własnej wartości, relacji z bliskimi, funkcjonowania w grupie, zwiększenie 

motywacji do działania, umiejętności organizacji i planowania, poczucia 

sprawczości, bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za siebie i swoje czyny. 

Przez cały rok sprawozdawczy odbywały się grupowe zajęcia, które prowadzili 

terapeuta i psycholog. 

 

 

 

Podczas warsztatów pracowano nad komunikacją interpersonalną, uczuciami  

i emocjami , przestrzeganiem i ustalaniem norm i zasad, określaniem własnych 
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granic, poczuciem własnej wartości, określaniem mocnych stron, rolami 

życiowymi i społecznymi pełnionymi przez uczestników, sposobami radzenia 

sobie ze stresem i agresją, konstruktywnymi metodami rozwiązywania konfliktów, 

asertywnością oraz określaniem własnych celów i potrzeb.  

Zajęcia realizowane były średnio raz w tygodniu w dwóch grupach,  

po 4 godziny.  

Przeprowadzonych zostało 88 warsztatów kompetencji społecznych  

(352 godziny) 

 Indywidualne wsparcie psychologa/terapeuty 

Celem konsultacji było wzmocnienie motywacji do działań i zmiany postaw, 

ocena bieżącego funkcjonowania, skierowanie do terapii, wsparcie i nauka 

potrzebnych umiejętności niezbędnych do dalszego rozwoju kompetencji 

społecznych i funkcjonowania w społeczeństwie, praca z uczestnikami nad ich 

powrotem do pełnienia prawidłowych ról społecznych oraz zmiany postawy 

życiowej.  

Każdy uczestnik projektu korzystał z indywidualnych konsultacji z terapeutą lub 

psychologiem.  

W roku 2019 odbyło się 664,5 godziny indywidualnych konsultacji (średnio  

25 godzin wsparcia na uczestnika). 

 Spotkanie edukacyjno-doradcze z prawnikiem  

W lipcu 2018r. zostało zorganizowane spotkanie edukacyjno-doradcze  

z prawnikiem dotyczące form zatrudnienia (rodzaje umów, w tym szczególnie 

umowa o pracę, umowy cywilnoprawne, samozatrudnienie) oraz praw  

i obowiązków pracowników i pracodawców (czas pracy, systemy wynagradzania 

za pracę, urlopy – rodzaje i zasady udzielania, mobbing i dyskryminacja, zasady 

ponoszenia odpowiedzialności przez pracowników, zakończenie stosunku pracy  

i roszczenia stron w związku z ustaniem stosunku pracy). Podczas warsztatów 

uczestnicy otrzymali również wyjaśnienia zagadnień spotykanych w codziennym 

życiu (np. prawa i obowiązki związane z zawieraniem umowy pożyczki, umowy 

dotyczącej usług telefonii komórkowej, usług internetowych, telewizyjnych, 

najmu mieszkania itp.). 

 Warsztaty z autoprezentacji - spotkanie w formie warsztatowej –zorganizowane 

we wrześniu 2018 roku. Podczas spotkania zostały poruszone treści dotyczące 

m.in.: poczucia własnej wartości i jego związku z autopromocją  

i autoprezentacją, świadomości własnych emocji w kontekście poszukiwania 

pracy, podstaw dbania o siebie, elementów i funkcji komunikacji niewerbalnej 

(mowa ciała, higiena osobista, zasady dresscode), metod prowadzenia rozmowy  

z potencjalnym pracodawcą, wpływu motywacji i sposobu myślenia o sobie  

na proces poszukiwania i utrzymania pracy. 

 Zajęcia integracyjno – edukacyjne 

Dla uczestników projektu w okresie sprawozdawczym zostało zorganizowanych  

8 zajęć integracyjno – edukacyjnych w plenerze (np. wyjście do Muzeum 
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Mazowieckiego, Muzeum Bursztynu, Teatru Dramatycznego, do kina, na kręgle 

itp.). oraz 4 wyjścia do restauracji. Ta forma zajęć realizowana przez cały rok miała 

na celu umożliwienie dostępu do form aktywności niedostępnych  

z powodu sytuacji życiowej dla większości uczestników, stworzenie warunków do 

zdobywania i treningu umiejętności społecznych niezbędnych  

do prawidłowego funkcjonowania, dostarczenie nowych doświadczeń  

i zachęcenie do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu społecznym, 

ograniczenie barier mentalnych w korzystaniu z atrakcji kulturalnych 

postrzeganych przez większość uczestników jako niedostępne oraz integrację 

grupy. 

 Wsparcie terapeuty ds. uzależnień 

Dla uczestników projektu w listopadzie 2018r. terapeuta ds. uzależnień 

przeprowadził dwa spotkania grupowe z zakresu profilaktyki uzależnień: 

„Przyczyny i rozwój uzależnienia” oraz „Współuzależnienie i DDA”. 

Ponadto dla uczestników, którzy potrzebowali takiej formy wsparcia prowadził 

indywidualne konsultacje. Łącznie w okresie wrzesień – grudzień 2018r. 

przeprowadził 69 godzin indywidualnych konsultacji, podczas których udzielał 

informacji i porad z zakresu problematyki uzależnień, inicjował  podjęcie działań 

edukacyjno – informatycznych możliwych do przeprowadzenia w środowisku oraz 

motywował do podjęcia leczenia w specjalistycznych placówkach lecznictwa 

otwartego. 

 

Usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym 

Uczestnicy projektu mogli skorzystać z następujących form wsparcia: 

 Warsztaty komputerowe 

Dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym zostały zorganizowane  

60 - godzinne warsztaty podnoszące kompetencje komputerowe.  

Zakres tematyczny szkolenia: właściwości komputera, system operacyjny, 

Microsoft Office, edytor tekstu WORD, Excel na poziomie podstawowym  

i zaawansowanym, internet i komputer jako narzędzie w poszukiwaniu pracy, 

usługi internetowe w zakresie obsługi poczty internetowej, użytkowania stron 

internetowych, tworzenie prezentacji, power point.  
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Szkolenie ukończyło 8 osób. 

 

 Kursy zawodowe Uczestnicy projektu, którzy potrzebowali podwyższyć lub 

zmienić kwalifikacje zawodowe wzięli udział w kursach zawodowych zgodnych 

z predyspozycjami osobowościowymi i zawodowymi oraz potrzebami 

mazowieckiego rynku pracy. W okresie sprawozdawczym 2 osoby ukończyły  

49 godzinny kurs „Kierowca operator wózków jezdniowych”, a 4 osoby 

ukończyły 80 godzinny kurs „Opiekun osób starszych”. Ukończenie szkoleń 

podniosło szanse tych osób na rynku pracy, a niektórym ułatwiło znalezienie 

zatrudnienia. 

 

Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym 

Uczestnicy projektu (osoby bezrobotne) mogli skorzystać z następujących form wsparcia: 

 Programu Aktywizacja i Integracja -  we współpracy z Urzędem Pracy  

m.st. Warszawy Ośrodek realizował Program Aktywizacja i Integracja (PAI), 

obejmujący grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, indywidualne 

konsultacje specjalistyczne oraz prace społecznie użyteczne. 

Z programu korzystały osoby bezrobotne z ustalonym przez Urząd Pracy  

III profilem pomocy.  

Program realizowany był w 2 cyklach: I cykl w okresie od 1 marca  

do 30 kwietnia 2018 roku, II cykl w okresie od 1 maja  do 30 czerwca 2018 

roku.Realizacja Programu obejmowała:  

 Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, które miały na celu określenie 

mocnych i słabych stron uczestników, zapoznanie z rynkiem pracy oraz 

przygotowanie do procesu planowania ścieżki zawodowej.  

Podczas zajęć poruszono następujące tematy: zarządzanie czasem 

(wyznaczanie celów, podejmowanie decyzji, kontrolowanie osiągniętych 

wyników, zasady planowania), rynek pracy (podaż i popyt, równowaga na 

rynku, instrumenty aktywnej polityki zatrudnienia, rodzaje, przyczyny, 

struktura i skutki bezrobocia), poruszanie się po rynku pracy (potencjał 

uczestnika a zapotrzebowanie na rynku pracy, rodzaje umów o pracę, rozmowa 

kwalifikacyjna), podstawowe zapisy kodeksu pracy, alternatywne formy 

zatrudnienia, możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, różne 

możliwości zatrudnienia w zależności od uwarunkowań zdrowotnych, 

rodzinnych lub osobistych, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, 

przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, wiedza o sobie – kompetencje 

zawodowe, zainteresowania i predyspozycje do pracy zawodowej, mocne  

i słabe strony, aktywne metody poszukiwania zatrudnienia, instytucje 

wspierające zatrudnienie i przedsiębiorczość, planowanie własnej przyszłości 

zawodowej (w tym uzupełnienie kwalifikacji zawodowej i wykształcenia), 

podstawy przedsiębiorczości.  
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Odbyło się 16 zajęć (80 godzin). 

 Indywidualne wsparcie doradcy zawodowego – celem konsultacji była 

pomoc w realizacji Indywidualnych Ścieżek Reintegracji poprzez pracę nad 

świadomym i samodzielnym podejmowaniem decyzji dotyczących drogi 

rozwoju zawodowego, dostosowanie się do rynku pracy i wzmocnienie 

motywacji do działań.  

Odbyło się 180 godzin indywidualnych konsultacji. 

 Realizacja prac społecznie użytecznych, których celem było nabycie przez 

uczestników umiejętności praktycznego wykonywania pracy. Prace odbywały 

się w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Bemowo oraz w Domu 

Pomocy Społecznej „Kombatant”. Uczestnicy mogli przepracować 40 godzin 

w miesiącu (10 godzin w tygodniu). Za każdą faktycznie zrealizowaną godzinę 

prac społecznie użytecznych, uczestnicy  otrzymywali wynagrodzenie w wys. 

8,10 zł za godzinę w okresie marzec – maj 2018 roku, a w czerwcu 2018 roku  

8,30 zł za godzinę) 

Łącznie uczestnicy przepracowali 1.552 godziny. 

 Wsparcie pośrednika pracy - realizowane w porozumieniu z Mazowiecką 

Wojewódzką Komendą OHP dla uczestników projektu. Celem prowadzonych 

spotkań było udzielenie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy  

w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia poprzez oferowanie ofert pracy 

dostosowanych do potrzeb uczestników.  

Łącznie podczas 13 dyżurów odbyło się 55 konsultacji.  

Ponadto zostały zorganizowane dwa spotkania grupowe, podczas których 

omówiono następujące tematy: „Analiza rynku pracy. Na czym polega 

pośrednictwo pracy? Zasady działania pośrednictwa pracy” oraz „Zawody 

deficytowe. Pośrednictwo pracy jako aktywna metoda poszukiwania 

zatrudnienia”. 

 Pomoc praktyczna w dostępie do ofert pracy 

Przez cały rok raz w tygodniu uczestnicy mieli możliwość skorzystania  

z dostępu do ofert pracy, komputera, drukarki, telefonu a doradca zawodowy 

pomagał napisać CV, wyszukać oferty pracy i aplikować do potencjalnych 

pracodawców.  

Łącznie w okresie sprawozdawczym odbyło się 178 konsultacji – 225,5 

godziny. 

Z zadania „Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym” 

skorzystało 17 osób z ustalonym przez Urząd Pracy III profilem pomocy. 

 

Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności 

Do zadania zakwalifikowano osoby bezdomne, dotknięte wykluczeniem z dostępu 

do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programu operacyjnego na lata 2014-20, 
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przebywające na terenie Dzielnicy Bemowo, mogące udokumentować co najmniej 2-letni 

pobyt w Warszawie, nieuzależnione od alkoholu/narkotyków lub po leczeniu odwykowym. 

Każdy z uczestników zadania realizował zapisy wynikające z Indywidualnego Programu 

Wychodzenia z Bezdomności (IPWzB) oraz kontraktu socjalnego, w tym korzystał z usług 

o charakterze społecznym, edukacyjnym i zawodowym opisanych powyżej. 

Osoby realizujące IPWzB uczestniczyły również w 3-dniowych wyjazdowych 

warsztatach interpersonalnych „Konstruktywna komunikacja” (zorganizowanych w lutym 

2018 roku w Cierszewie koło Płocka). Warsztaty prowadzili specjaliści,  pracownicy 

Ośrodka Pomocy Społecznej.  Podczas 20 godzinnych warsztatów uczestnicy nabywali 

praktyczne umiejętności z zakresu konstruktywnej komunikacji. W okresie kwiecień  

– grudzień 2018 roku osoby bezdomne podejmowały działania charytatywne na rzecz 

lokalnej społeczności typu: pomoc w odnowieniu/malowaniu mieszkań najuboższych 

mieszkańców Dzielnicy, drobne prace naprawcze związane z naprawą mebli, zamków, 

złożeniem/skręceniem  mebli, pomoc w wyjściu na spacer dla rodzin  

z niepełnosprawnymi dziećmi, towarzyszenie osobom starszym, pomoc w organizacji 

pikników integracyjnych dla lokalnej społeczności np. Dzień Sąsiada, spotkania w Klubie 

Seniora, klubie dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, Środowiskowym Domu 

Samopomocy, prace porządkowe przy placówkach pomocowych. 

Łącznie w okresie sprawozdawczym 11 uczestników projektu zrealizowało 217,5 godzin 

prac charytatywnych.  

Uczestnicy projektu aktywnie włączyli się w akcję odnawiania  

i dostosowywania do potrzeb odbiorców pomieszczeń Klubu Integracji Społecznej: 

odmalowanie, zaszpachlowanie nierówności, położenie wykładziny, odmalowanie drzwi, 

futryn, parapetów, grzejników, złożenie mebli, prace porządkowe.  
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W marcu 2018 roku dokonano uroczystego otwarcia nowej siedziby Klubu Integracji 

Społecznej. 

 

 

W zadaniu wzięło udział łącznie 11 uczestników z czego 10 uczestników zadania 

ukończyło Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności i otrzymało rekomendacje 

do Urzędu Dzielnicy Bemowo uprawniające do otrzymania lokalu z zasobów Dzielnicy 

Bemowo. 

 

Koszt Projektu: 551 625 zł, w tym  środki Unii Europejskiej: 441 300 zł oraz środki własne 

OPS: 110 325 zł   

Koszt Projektu w 2018 roku: 314 175,39 zł, finansowany ze środków Rozdział  85395 

w wysokości: 254 325,39 zł i Rozdział 85214 w wysokości: 59 850 zł. 

 

 

2. ODPOWIEDZIALNI RODZICE 

 

 

Projekt „Odpowiedzialni Rodzice” jest skierowany do osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy  

i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (klientów Ośrodka Pomocy Społecznej), 

w szczególności osób niewydolnych wychowawczo, u których w większości występują 

problemy współtowarzyszące (np. współuzależnienie, przemoc domowa, bezrobocie, 

niepełnosprawność). 
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Celem projektu jest nabycie kompetencji pozwalających zwiększyć aktywność 

społeczną i zawodową uczestników projektu poprzez działania w obszarze 

społecznym, edukacyjnym i zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem spraw 

opiekuńczo–wychowawczych, w tym odbudowanie i podtrzymanie umiejętności 

pełnienia ról społecznych w środowisku lokalnym poprzez wsparcie specjalistyczne 

oraz dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych  do potrzeb rynku 

pracy. 

Projekt skierowany jest do 40 uczestników, realizowany w okresie od  01 lipca  

2018 roku do 30 listopada 2019 roku. 

Realizację projektu rozpoczęto w lipcu 2018 roku od przeprowadzenia rekrutacji  

i kwalifikacji  uczestników oraz opracowania indywidualnych diagnoz i Indywidualnych 

Ścieżek Reintegracji, dla każdego z uczestników. Od października 2018r. uczestnicy zostali 

objęci  wsparciem pracownika socjalnego i asystenta rodziny, podpisując kontrakty 

socjalne, które są obowiązkowym narzędziem umożliwjającym uczestnictwo w projekcie.  

Projekt obejmuje realizację:  

 usług aktywnej integracji o charakterze społecznym – rozpoczętych w roku 2018, 

 usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym – realizowanych w roku 2019, 

 usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym - szkoleń zawodowych  

– realizowanych w roku 2019.  

 

W roku 2018 zrealizowano następujące działania: 

 praca socjalna i wsparcie finansowe - realizowane w oparciu o ustawę  

o pomocy społecznej, uwzględniające monitorowanie i bieżącą ocenę a także  

w miarę potrzeb aktualizację kontraktów socjalnych. Pracownicy socjalni 

prowadzili pracę z uczestnikami projektu oraz z osobami z otoczenia. 

Współpracowali z kuratorami sądowymi, asystentami rodziny i innymi 

podmiotami tworząc plany pracy z rodziną, mające na celu poprawę sytuacji 

życiowej jej członków. Uczestnikom projektu było przyznawane wsparcie 

finansowe. (Zadanie będzie kontynuowane w roku 2019) 

W ramach projektu  pomoc finansowa została udzielona 21 uczestnikom 

spełniającym kryteria otrzymania tej formy wsparcia. 

 asystentura rodzinna  Asystenci rodziny udzielali wsparcia mającego na celu 

pomoc w osiągnięciu poziomu stabilności życiowej i zwiększenia 

odpowiedzialności za własne życie uczestników nie mogących pełnić 

samodzielnie funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych umieszczeniem 

dzieci w pieczy zastępczej, dotkniętych problemem współuzależnienia alkoholem 

i przemocą.  (Zadanie będzie kontynuowane w roku 2019) 

W ramach projektu wsparciem asystenta objętych zostało 31rodzin. 
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 wsparcie specjalistyczne – indywidualne konsultacje psychologiczne  

dla uczestników projektu, mające na celu wsparcie oraz monitorowanie  

na bieżąco sytuacji uczestników projektu. W roku 2018 psycholog aktywnie 

uczestniczył w procesie rekrutacji uczestników i opracowywaniu Indywidualnych 

Ścieżek Reintegracji.  

 (Zadanie w zakresie wsparcia i konsultacji specjalistycznych będzie 

kontynuowane w roku 2019) 

 Warsztat wzmacniania poczucia własnej wartości  - 3 dniowy warsztat 

obejmujący tematykę: własna hierarchia wartości, odróżnianie własnych potrzeb 

i wartości od narzuconych przez innych, asertywność jako postawa ułatwiająca 

samoakceptację, pogłębienie dostępu do odczuwania i nazywania własnych 

emocji. 

 

 

 

Uczestnicy wykonali szereg ćwiczeń odnoszących się do rozwijania asertywności 

i zwiększania umiejętności oparcia w samym sobie,  podkreślano potrzebę 

konfrontacji własnego obrazu z opinią innych na nasz temat, konstruktywnego 

wykorzystywania informacji zwrotnych, uczono szukania pozytywów 

w niekorzystnych zdarzeniach. Zwrócono uwagę i zaznajomiono uczestników  

z technikami zarządzania czasem, tak aby ograniczenia wynikające z poczucia 

tracenia czasu, braku czasu dla siebie, zaniedbywanie własnego rozwoju nie 

wpływało negatywnie na obraz siebie. Podczas warsztatów zastosowano 

następujące metody pracy: zabawy integracyjne, mini-wykłady, dyskusje, grę 

symulacyjną, odgrywanie scenek, pracę w parach i podgrupach, psychotesty, 

burze mózgów.  

W warsztacie wzięły udział 23 osoby.  
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 „Aktywny czas z dzieckiem – warsztatowe spotkanie edukacyjno-integracyjne dla 

rodzin, podnoszące kompetencje wychowawcze i opiekuńcze W pierwszej 

części rodzice  (28 uczestników projektu) wzięli udział w wykładzie. Zgodnie  

z programem tematyka wykładu obejmowała następujące zagadnienia: wyzwania 

rodzicielskie, kompetencje życiowe mojego dziecka, „supermoce” rodzicielskie, 

prezentacja i omówienie filmu o rodzicielstwie. Poza formą wykładową 

zastosowane zostały także inne metody pracy z grupą: ćwiczenia w podgrupach, 

wypowiedzi na forum, burze mózgów, wykorzystywanie osobistych doświadczeń 

podczas ćwiczeń. Dzieci uczestników projektu podczas zajęć rodziców wzięły 

udział w warsztatach animacyjno-artystycznych, podczas których wykonywały 

ozdoby świąteczne. 
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Spotkanie połączone było ze spotkaniem okolicznościowym z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia, gdzie zapewniono poczęstunek świąteczny oraz dzieciom 

prezenty pozyskane  od sponsorów.  

(Zadanie będzie kontynuowane w roku 2019) 

W warsztacie wzięło udział 71 osób (28 uczestników projektu z rodzinami).  

 Wsparcie edukatora prozdrowotnego  Od listopada 2018r. współpracę  

z uczestnikami projektu rozpoczął edukator prozdrowotny.  

Celem działań edukatora prozdrowotnego jest wspieranie rodzin  

w środowisku w zakresie dbania o zdrowie, higienę, zmianę wizerunku  

i nabycie właściwych nawyków zdrowotnych. 

 Do realizacji zadania została zatrudniona na umowę zlecenie pielęgniarka 

(wymagania analogiczne jak wobec pielęgniarki środowiskowej). W trakcie  

18 spotkań zostało udzielonych łącznie 36 godzin indywidualnych konsultacji. 

Wsparcie było świadczone w szczególności w miejscu zamieszkania uczestników.  

Wsparciem edukatora prozdrowotnego objętych zostało 19 rodzin. 

(Zadanie będzie kontynuowane w roku 2019). 

 

Ogólny koszt  projektu: 559 980,00zł. z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego: 447 984,00zł. 

 

W roku 2018 koszt projektu: 116 100,34 zł. - finansowany ze środków: Rozdział 85395  

w wysokości: 95 850,34 zł. i Rozdział 85214 w wysokości: 20 250 zł. 
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X. POMOC  SPECJALISTYCZNA/PROGRAMY  SPECJALISTYCZNE NA  

RZECZ  POSZCZEGÓLNYCH  GRUP  KLIENTÓW 

 

 

W roku 2018 w ramach oddziaływań specjalistycznych zrealizowano  projekty adresowane 

do różnych grup klientów Ośrodka: do rodzin z problemami opiekuńczo – 

wychowawczymi, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych, 

seniorów, społeczności lokalnej, osób doświadczających przemocy domowej. 

Zrealizowanych zostało 26 projektów, w tym 2 finansowane ze środków EFS, oraz  

5 zrealizowanych przez ośrodki wsparcia.  

 

 

1. PROGRAMY  NA RZECZ WSPIERANIA RODZINY 

 

 

Za szczególne zaangażowanie w działania na rzecz wsparcia dziecka i rodziny Zespół 

Pracowników Działu Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2018 

został uhonorowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego wyróżnieniem 

„Zawsze pomocni”. 

 

 W realizacji zadań Ośrodek stosował nowatorskie, zindywidualizowane   

i kompleksowe podejście do rodzin korzystających z pomocy,  oparte na kontakcie 

wysokiej jakości.  Dostosowywał ofertę do potrzeb i możliwości rodzin, aktywnie 

współpracował  z rodzicami/opiekunami oraz z innymi placówkami, organizacjami, 

instytucjami  na rzecz integracji społecznej rodzin. Ośrodek realizował działania  

w kierunku pozyskiwania środków zewnętrznych w tym z Europejskiego Funduszu 

Społecznego  na wspieranie rodzin i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

 

PROJEKT RODZINA  

W 2018 roku Ośrodek realizował projekt „Rodzina” który obejmował  specjalistyczne, 

kompleksowe działania na rzecz poprawy funkcjonowania rodzin przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, przejawiających różnego 

rodzaju dysfunkcje zaburzające prawidłową opiekę nad dzieckiem, w tym do rodzin 

objętych asystą rodzinną.  

Celem prowadzonej pracy 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. 
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Zadania realizowane na rzecz wspomagania rodziny  w szczególności obejmowały: 

 udzielanie pomocy w oparciu o ustawę o pomocy społecznej - pracy socjalnej  

i pomocy finansowej, 

 prowadzenie wsparcia przez asystentów rodziny, 

 prowadzenie wsparcia przez rodziny wspierające,  

 prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla rodzin z dziećmi, 

 prowadzenie działań wspomagających rozwój i funkcjonowanie dziecka w jego 

naturalnym środowisku, poprzez realizowane przez Ośrodek specjalistyczne usługi 

dla dzieci o specyficznych potrzebach, realizowane w miejscu zamieszkania dziecka 

przez wyspecjalizowaną kadrę,  

 imprezy integracyjno-edukacyjne. 

 

Udzielanie pomocy w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.  

  Celem prowadzonej pracy było umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.  

  Aby skutecznie  pomagać pracownicy socjalni, w oparciu o przeprowadzone 

wywiady środowiskowe i zebraną w toku postępowania dokumentację  dokonywali 

rozpoznania, oceny i analizy potrzeb rodzin oraz wnioskowali   o  udzielanie  pomocy,  

a także  prowadzili pracę socjalną z tymi rodzinami.  

  Prowadząc pracę socjalną z rodzinami stosowane były metody uwzględniające 

problemy występujące w tych rodzinach. Praca była prowadzona w kontakcie 

indywidualnym (pracownik spotykał się z rodziną) – spotkania odbywały się głównie w 

miejscu zamieszkania rodziny, oraz w formule interdyscyplinarnej współpracy specjalistów 

Ośrodka jak i innych placówek. 

Zadanie było realizowane przez 3 starszych specjalistów pracy socjalnej,  

Wsparciem objętych było 72 rodziny.  

 

Prowadzenie wsparcia przez asystentów rodziny.  

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych od wejścia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (od 1 stycznia 2012 roku) otrzymują   wsparcie asystenta rodziny.  

Celem pracy asystenta rodziny jest poprawa sytuacji życiowej rodzin,  

w szczególności stworzenie optymalnych warunków służących wychowywaniu dzieci  

i pokonywaniu bieżących problemów rodziny, nabycie i doskonalenie umiejętności 

społecznych rodziców i zwiększenie kompetencji rodzicielskich. 

Asystent rodziny  pomaga i wspiera rodzinę z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań 

trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów 

rodziny, społeczności lokalnej i zasobów instytucjonalnych. Asystent rodziny prowadzi 
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pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę  

i co bardzo ważne, praca z rodziną może być prowadzona również w sytuacji czasowego 

umieszczenia dziecka poza rodziną (rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej), 

wówczas  rolą asystenta rodziny jest działanie na rzecz  powrotu dzieci.  

Zadania asystenta rodzinnego: 

 pomoc we wzmacnianiu i wzbudzeniu motywacji członków rodziny  

do rozwiązywania problemów i realizacji celów, 

 pomoc w rozwiązaniu podstawowych problemów socjalnych i zdrowotnych 

rodziny, 

 wspieranie w rozwiązaniu dominujących problemów psychologicznych  

u członków rodziny, 

 pomoc w stworzeniu warunków do wzrostu umiejętności wychowawczych 

rodziców i rozwiązywania podstawowych problemów opiekuńczo-

wychowawczych, 

 pomoc w tworzeniu warunków do wzrostu umiejętności społecznych i aktywności 

społecznej rodziny, 

 motywowanie do podnoszenia poziomu wykształcenia członków rodziny, 

 motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych dorosłych członków 

rodziny oraz ich aktywności zawodowej (poszukiwanie i podejmowanie pracy 

zarobkowej), 

 koordynowanie wsparcia udzielanego kobietom w ciąży i rodzinom dzieci 

niepełnosprawnych w ramach ustawy „Za życiem”. 

Asystenci rodziny w swoich działaniach współpracowali ściśle 

z pracownikami socjalnymi, konsultantami, doradcami zawodowymi, kuratorami 

sądowymi, pracownikami szkół i przedszkoli oraz pracownikami ochrony 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 2018 roku wsparciem asystenta rodziny objętych było 63 rodziny, w tym:  

 3 rodziny zostały zobowiązane przez sąd rodzinny do współpracy  

z asystentem rodziny, 

 1 rodzina z 2 dzieci była pochodzenia czeczeńskiego, 

 7 rodzin, których dzieci (łącznie 10 dzieci) przebywały w pieczy zastępczej. 

Rodziny objęte asystą łącznie posiadały 101 dzieci. 

W roku 2018 Ośrodek zatrudniał 5 asystentów rodziny w ramach zadaniowego czasu pracy.  

 

Prowadzenie wsparcia rodzin wspierających. 

Rodzina wspierająca jest zadaniem wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. Pomoc w tej formie jest przyznawana rodzinom przeżywającym 
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trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i objętych wsparciem 

asystenta rodziny.  

Rodziny wspierające przy współpracy asystenta rodziny pomagały w opiece  

i wychowaniu dzieci, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu 

podstawowych ról społecznych.   

Zadania rodziny wspierającej obejmowały pomoc w: 

 opiece i wychowaniu dziecka, 

 prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

 kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych 

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom  

z bezpośredniego otoczenia dziecka. 

 W roku 2018 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 6 dzieci. 

 

Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego realizowanego dla rodzin z dziećmi.  

Zakres poradnictwa rodzinnego był bardzo szeroki i obejmował różne formy 

pomocy udzielanej dzieciom i dorosłym. Pomoc skoncentrowana była wokół złożonej 

problematyki wychowawczej, głównie dotyczyła napotykanych przez rodziców trudności 

w postępowaniu z dziećmi, nieprawidłowych relacji rodzic – dziecko, problemu rozwodu  

rodziców, zachowań destrukcyjnych dzieci (wagary, ucieczki, używki, itp.), problemów 

rodzinnej opieki zastępczej.  

Prowadzone były również  działania w zakresie interwencyjnym. 

Istotą specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w szczególności było dążenie  

do skorygowania postępowania wychowawczego rodziców poprzez podjęcie próby zmian  

w nawykach, zwyczajach, metodach wpływu na dziecko, relacjach między członkami 

rodziny. 

 Z poradnictwa rodzinnego skorzystało 79 rodzin. 

 

 Usługi specjalistyczne dla dzieci o specyficznych potrzebach. 

W roku sprawozdawczym Ośrodek kontynuował świadczenie 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. Realizacja zadania odbywała  

się w środowiskach rodzinnych, w miejscu zamieszkania rodzin. 

Odbiorcami usług były dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny,  

o różnorodnych deficytach rozwojowych i społecznych (komunikacyjnych, w nauce, 

dysleksji itp.)  

W ramach zadania prowadzona była praca terapeutyczna z dziećmi  nad wyrównaniem ich 

deficytów szkolnych i przedszkolnych,  oraz realizacja  zaleceń wynikających   

z diagnozy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.  
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Realizatorki usług, w miarę możliwości prowadziły pracę z rodziną, mającą na celu 

wsparcie rodziców w kształtowaniu prawidłowych umiejętności i zachowań w kontekście 

problemów opiekuńczych i emocjonalnych ich dzieci. Pracowały także nad wzbudzeniem 

motywacji do pracy u dzieci, podniesieniem poczucia własnej wartości.  

 W pracy nad powyższymi obszarami wykorzystywano gry edukacyjne, wykonywano 

prace plastyczne, rozwiązywano zagadki logiczne. 

W minionym roku usługi świadczyły trzy realizatorki  doświadczone w pracy z dziećmi 

 i młodzieżą,  usługami objęto 11 dzieci. Na ich rzecz przepracowano 348, 5 godziny. 

 

Imprezy integracyjno-edukacyjne dla rodzin:  

 Wyjścia integracyjne do miejsc rodzinnej rozrywki i placówek kultury 

 – w ramach projektu w minionym roku zrealizowano dwa rodzinne wyjścia 

integracyjne: w kwietniu  do „Papugarni”, w maju do Muzeum Bursztynu. 

 

 

W zadaniu  wzięło udział 41 osób , w tym 20 dzieci ( 15 rodzin) 

 

 Wycieczka rodzinna do Parku Rozrywki „Farma Iluzji””. Wycieczka odbyła 

się 26 czerwca 2018 roku.  Rodziny zwiedzały i doświadczały niecodziennych 

wrażeń w „Latającym domku”, „Tunelu zapomnienia”, „Labiryncie luster”. 

Zwiedzały starą kopalnię, muzeum  tajemnic Egiptu oraz korzystały  

z interaktywnych instalacji takich jak lewitujące piłeczki, głowa na talerzu. 

Po zwiedzaniu części naukowej, rodziny odwiedziły „mini zoo”.  

Wycieczka jednodniowa stanowi nagrodę dla rodzin, które są najbardziej 

zaangażowane w pracę nad poprawą swojej sytuacji.  
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Asystenci rodziny i pracownicy socjalni decydują o tym, kto weźmie udział  

w wycieczce analizując ich całoroczne postępy.  

W wycieczce uczestniczyło 12 rodzin w tym 24 dzieci. 

 Festyn rodzinny - Impreza o charakterze otwartym, skierowana do rodzin   

z dziećmi z terenu Dzielnicy Bemowo, której celem było propagowanie aktywnego 

i zdrowego spędzania czasu wolnego rodziców z dziećmi. Dla uczestników 

zapewniono szereg nieodpłatnych atrakcji, które cieszyły się ogromnym 

zainteresowaniem. Na scenie odbył się  pokaz zubmy, koncert zespołu „N.O.R.A., 

konkurs z nagrodami. Poza sceną uczestnicy mieli okazję odwiedzić stoiska, na 

których prezentowano różną tematykę, zachęcano do wzięcia udziału w 

wszechstronnych aktywnościach.  

 

 

 

Do imprezy zaproszono podmioty zewnętrzne (instytucje publiczne i organizacje 

pozarządowe) propagujące działania profilaktyczne, m.in. policję, straż miejską, 

straż pożarną, służbę zdrowia, a także organizacje pozarządowe i wspólnoty 

podejmujące działania na terenie Dzielnicy Bemowo.  

W zadaniu  wzięło udział około 300 osób 

 Spotkania świąteczne. W ramach projektu zorganizowane zostały dwa spotkania: 

w marcu z okazji Świąt Wielkanocnych, oraz w grudniu z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia. Spotkania świąteczne są okazją do wspólnego spędzenia czasu całych 

rodzin z pracownikami OPS, swobodnych rozmów, wymiany doświadczeń, 

kultywowania tradycji związanych z celebrowaniem Świąt.  

W zadaniu  wzięło udział ok. 120 osób  
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W projekcie Rodzina w roku 2018 regularnie uczestniczyło 72 rodziny, natomiast  

z działań okazjonalnych korzystało znacznie więcej osób (np. piknik rodzinny ok. 300 osób) 

 Koszt projektu:  38.206,34 pokryty  ze środków własnych OPS.  (z wyłączeniem kosztów 

wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń asystentów rodziny  

i pracowników socjalnych, kosztów rodzin wspierających, wykazanych w Dziale  

855 -Rodzina) 

 

„BEMOWIAKI” 

 

Projekt pt. „”Bemowiaki” był kontynuacją podjętych przez Ośrodek w 2017 roku 

działań adresowanych do młodzieży w wieku 10-15 lat, z jednoczesnym założeniem,  

że uczestnicy pochodzą głównie z rodzin znajdujących się w kręgu oddziaływań OPS.  

Spotkania grupy odbywały się 1 raz w tygodniu. 

Celem projektu była aktywizacja młodzieży, edukacja z zakresu profilaktyki 

uzależnień, przeciwdziałania przemocy, integracja uczestników, nabycie i rozwijanie 

umiejętności alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. 

Projekt dla młodzieży  cieszy się coraz większym powodzeniem, młodzież chętnie 

uczęszcza na zajęcia, a niewątpliwym  atutem są wyjścia edukacyjno – rekreacyjne, które 

uatrakcyjniają program.  

Podczas realizacji projektu prowadzone były zadania:  

 grupowe spotkania edukacyjne, 

 wyjścia i wyjazdy edukacyjno- rekreacyjne, 

 imprezy okolicznościowe. 

 

Grupowe spotkania edukacyjne o charakterze rozwojowo-edukacyjnym, miały na celu 

przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej zagrożeń współczesnej młodzieży, a także 



 

 
81 

  

pobudzenie uczestników do samodzielnego myślenia oraz nabycie przez uczestników 

otwartości w wyrażaniu swoich opinii i uczuć.  

Wiodącym blokiem tematycznym były zajęcia pt. „Pokonamy złość”, a w tym: jesteśmy 

grupą - każdy jest inny, zaufanie, emocje, konflikty, radzenie sobie ze złością, współpraca. 

Prowadzone były także pogadanki w zakresie zdrowego odżywiania oraz połączone z nimi 

zajęcia kulinarne. Ponadto w podczas spotkań realizowane były zajęcia świetlicowe: 

zabawy ruchowe, plastyczne. 

Wyjścia i wyjazdy edukacyjno- rekreacyjne Integralną częścią projektu dla młodzieży 

były wyjścia i wyjazdy (wycieczki) integracyjne. W minionym roku młodzież została 

zaproszona i wzięła udział w następujących wydarzeniach:  

 Wyjścia zachęcające do aktywności fizycznej. W ramach projektu młodzież 

miała możliwość odwiedzić  dwa miejsca, w których znajdują się parki trampolin. 

Młodzież zgłaszała zapotrzebowanie na wizyty w takich miejscach, za każdym 

razem wyrażała ogromne zadowolenie i sygnalizowała potrzebę organizowania 

tego typu zajęć  częściej.  

 Wycieczki do kina.  W ramach projektu zorganizowano trzy wycieczki do kina,  

(w tym  seans filmowy w formacie 6D).    

 Wycieczki. W minionym roku młodzież miała okazję uczestniczyć w trzech 

wycieczkach, odwiedzono: 

 „Farmę Iluzji” gdzie młodzież zwiedzała  i doświadczała niecodziennych wrażeń 

w „Latającym domku”, „Tunelu zapomnienia”, „Labiryncie luster” itp. Zwiedzała 

starą kopalnię, muzeum  tajemnic Egiptu oraz korzystała  

z interaktywnych instalacji takich jak lewitujące piłeczki, głowa na talerzu.  

„Zoo Safari” w Borysewie gdzie egzotyczne zwierzęta znajdują się na 

wyciągnięcie ręki. Oprócz zwiedzania zoo z przewodnikiem  

i zapoznania się z obecnymi tam gatunkami zwierząt dzieci skorzystały z zabawy 

w „figlarni”- sali zabaw  z dmuchanymi  zjeżdżalniami oraz przejażdżki kucykiem. 

„Manufakturę czekolady”.  W ramach wycieczki odbył się krótki wykład  

o procesie produkcji czekolady oraz zrealizowano warsztaty, podczas których 

uczestnicy zostały zaproszeni do stworzenia własnej tabliczki czekolady.  

Imprezy okolicznościowe – Ośrodek dąży do integracji rodzin, nabywania i rozwijania 

przez wszystkich  członków rodziny poprawnych relacji, w tym komunikacji, umiejętności 

spędzania czasu wolnego, spędzania świąt w rodzinnej atmosferze. Realizatorzy  projektu 

„Bemowiaki” zaprosili młodzież z rodzicami na imprezy świąteczne organizowane  

w ramach programu „Rodzina”.  

Dzieci z rodzicami a także z rodzeństwem wzięły udział zarówno w spotkaniu 

Wielkanocnym jak i  Świętach Bożego Narodzenia. Dodatkową atrakcją traktowaną jako 

forma prezentu mikołajkowo- świątecznego adresowaną do uczestników projektu 

„Bemowiaki” było wspólne wyjście rodziców i dzieci do Teatru Kamienica.  

Dla niektórych uczestników było to pierwsze wyjście do teatru.   
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Do realizacji projektu zaproszono organizację pozarządową ”Lokalna Inicjatywa Bemowo” 

zajmującą się prowadzeniem zajęć profilaktycznych dla dzieci. Stowarzyszenie 

nieodpłatnie przeprowadziło zajęcia ceramiczne dla naszej grupy w okresie marzec– 

czerwiec. Zajęcia ceramiczne odbywały się 1 raz w miesiącu i spełniały funkcję 

socjoterapeutyczną, dzieci uczyły się cierpliwości, współpracy w grupie, akceptacji. 

 

Projekt realizowany był przez pracowników Ośrodka. 

W projekcie wzięło udział 18 uczestników. 

Koszt realizacji projektu: 6 832,61 zł. pokryty ze środków własnych OPS. 

 

 

2. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM  

SPOTKANIA EDUKACYJNE DLA OSÓB I RODZIN  

Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM 

 

 

Jednym z zadań Ośrodka Pomocy Społecznej jest pomoc osobom i rodzinom  

z problemem alkoholowym. Pracownicy socjalni i specjaliści dotychczas w toku pracy 

socjalnej i kontaktu indywidualnego motywowali osoby doświadczające tego problemu do 

zmiany i wspierali członków ich rodzin.   

Aby wzbogacić ofertę  Ośrodka w tym obszarze i oprzeć ją  o specjalistyczną wiedzę 

z dziedziny uzależnień  w 2018 uruchomiono projekt edukacji grupowej, który zakładał 

upowszechnienie wiedzy o alkoholu, mechanizmach i skutkach jego działania, 

charakterystyce uzależnienia i współuzależnienia  oraz możliwych formach terapii  

i wsparcia. Realizacji projektu podjęli się pracownicy Ośrodka posiadający specjalistyczne 

przygotowanie w zakresie terapii uzależnień i współuzależnienia. Informację o projekcie 

na terenie Dzielnicy, w celu jak najszerszego dotarcia do grona osób zainteresowanych 

upowszechniono poprzez dystrybucję ulotek w miejscach dostępnych dla mieszkańców, 

pisma do instytucji  oraz  ogłoszenia na stronie internetowej i portalu Facebook.  

Projekt skierowany  jest do mieszkańców Dzielnicy Bemowo, w szczególności  

do osób   z problemem alkoholowym i ich bliskich. Wśród nich były osoby uzależnione, 

współuzależnione a także nie doświadczające osobiście tego problemu, ale pragnące 

usystematyzować swoją wiedzę o problematyce alkoholowej. 

Zadanie realizowane było w  pomieszczeniach Klubu Integracji Społecznej Ośrodka 

Pomocy Społecznej przy ul. Lazurowej 14, w okresie od września do grudnia 2018 roku.  

 

Celem projektu było upowszechnienie wiedzy o alkoholu, mechanizmach i skutkach 

jego działania oraz wzbudzenie motywacji do rozwiązywania problemów 

alkoholowych w rodzinach uczestników. 
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Głównym zadaniem projektu było prowadzenie grupy edukacyjnej, w ramach której odbyło 

się 11 spotkań. Spotkania miały charakter otwarty, zawierały część edukacyjną  

i integracyjną. Uwzględniały zarówno przekaz zaplanowanych treści przekazywanych 

przez realizatorów w aktywny sposób, jak również potrzeby uczestników  

w zakresie wzajemnej wymiany i dzielenia się doświadczeniami. 

Zrealizowano następujący zakres tematyczny: 

 Jak działa alkohol i jak wpływa na organizm człowieka?   

 Dlaczego niektórzy ludzie nadużywają alkoholu? 

 Cechy charakterystyczne uzależnienia.  

 Fazy rozwoju uzależnienia. 

 Jak uzależnienie wpływa na psychikę człowieka? Psychologiczne mechanizmy 

nałogu.  

 Jak uzależnienie wpływa na członków rodziny? Cechy i skutki 

współuzależnienia. 

 Co to znaczy być dzieckiem/dorastać w rodzinie z problemem alkoholowym. 

 Charakterystyczne funkcjonowanie DDA oraz wstępna autodiagnoza problemu 

związanego z alkoholem.  

 Co to oznacza zdrowieć z choroby alkoholowej? Uczucia,  potrzeby, wartości. 

 Metody i formy leczenia uzależnienia, współuzależnienia, DDA. 

 Moja decyzja – spotkanie podsumowujące z elementami świątecznymi. 

W ramach projektu odbyło się jedno spotkanie z udziałem członków wspólnoty 

Anonimowych Alkoholików, którzy dzielili się własnymi doświadczeniami i opowiadali  

o zasadach działania wspólnoty. W odpowiedzi na potrzeby uczestników została również 

opracowana ulotka o miejscach leczenia i wsparcia społecznego. 

Doświadczenia pierwszej edycji  projektu wskazują, że  oferta była zgodna  

z potrzebami grupy. Potwierdzają to również wyniki ewaluacji wewnętrznej 

przeprowadzone w formie anonimowych ankiet przeprowadzonych wśród uczestników po 

kolejnych spotkaniach. 

W związku z zachęcającymi rezultatami pilotażu (m.in. uformowana grupa i pozytywny 

odbiór spotkań) planowana jest kolejna edycja projektu.. 

W Projekcie wzięło udział 15 uczestników. 

 Koszt projektu: 696,54 zł – sfinansowany ze środków własnych OPS. 
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3. PROGRAMY  NA  RZECZ  PRZECIWDZIAŁANIA  

PRZEMOCY  W  RODZINIE 

 

 

W ramach działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

na terenie Dzielnicy Bemowo w 2018 roku Zespół Pomocy Specjalistycznej 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Ośrodku Pomocy Społecznej podejmował szereg działań 

zaplanowanych w projekcie pn.  „Budowanie Mocy – Stop Przemocy na Bemowie”. 

Odbiorcami projektu były osoby dorosłe, doświadczające przemocy domowej,  zagrożone 

występowaniem przemocy bądź po doświadczeniach przemocy domowej z terenu dzielnicy 

Bemowo oraz osoby stosujące przemoc. Ponadto działaniami objęci zostali również 

specjaliści z różnych służb i instytucji, zaangażowani w problematykę przemocy.  

Najważniejsze cele projektu zakładały zatrzymanie przemocy oraz zwiększenie 

kompetencji w zakresie radzenia sobie ze skutkami przemocy domowej, jak też 

korektę zachowań agresywnych u osób podejrzanych o stosowanie przemocy. 

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  współorganizację dzielnicowej konferencji pn. „Porozumienie bez 

przemocy – pozytywna zmiana w rodzinie”. 

 

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 
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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.   

Specjalistycznego poradnictwa udzielało  2 specjalistów,  z porad skorzystało  

111 osób.  

 Poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne realizowane było przez konsultanta 

psychologa. Spotkania z psychologiem dawały możliwość nabycia nowych 

umiejętności  związanych z lepszym radzeniem sobie z problemem przemocy, 

uzyskanie wsparcia, odreagowania skumulowanych emocji oraz traumy  

w bezpiecznych warunkach. Ponadto klientki były mobilizowane do zmiany 

swojej sytuacji życiowej.  

Z poradnictwa psychologicznego skorzystało 67 osób. 

 Doradztwo specjalistyczne dla pracowników socjalnych i innych specjalistów 

podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania przemocy realizowane 

było przez dwóch konsultantów Zespołu Pomocy Specjalistycznej  

ds. Przeciwdziałania Przemocy. 

W 2018 roku odbyli oni łącznie 83 wspólne wyjścia z pracownikami i innymi 

specjalistami Ośrodka, uczestniczyli w 171 spotkaniach grup roboczych. 

 

 Zajęcia grupowe 

 Grupa wsparcia z elementami edukacyjnymi (grupa otwarta). 

Praca skoncentrowana była głównie na udzielaniu wsparcia 

i omawianiu bieżących trudnych spraw uczestniczek, z podkreśleniem osobistych 

strategii radzenia sobie z przemocą, zarówno tych konstruktywnych jak i tych 

wynikających z mechanizmów przemocy. W toku realizacji zajęć,  można było 

zaobserwować wśród kobiet większą otwartość, wzrost empatii, samoświadomość 

i lepszą umiejętność radzenia sobie z trudnymi sprawami. Celem grupy było 

nabycie wiedzy dotyczącej mechanizmów i schematów problemu przemocy, 

nabycie umiejętności lepszego radzenia sobie z tym problemem. Ponadto ważnymi 

celami było również nawiązanie nowych kontaktów, przełamanie uczucia 

osamotnienia, wychodzenie z izolacji.  

Uczestnikami spotkań grupowych było 10 osób (kobiet) i odbyło się  18 spotkań 

grupy wsparcia z elementami edukacyjnymi.  

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

już z bezpośredniego doznawania przemocy. Celem grupy było uzyskanie 

emocjonalnego wsparcia, wzmocnienie umiejętności radzenie sobie w trudnych 

sytuacjach życiowych, często wynikających z osamotnienia i izolacji poprzez 

korzystanie ze wsparcia grupy oraz doświadczenia pozytywnych relacji w grupie. 

Największą siłą grupy były same uczestniczki, które dzieląc się własnym 
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doświadczeniem w atmosferze zaufania  i szczerości dawały sobie cenne 

wskazówki do budowania życia „po nowemu”,  wzajemnie motywowały się do 

działania.  

Odbyło się 5 spotkań grupy, wzięło w nich udział 8 osób.  

 Warsztat edukacyjno-korekcyjny, motywujący do zmiany zachowań 

skierowany do osób nieradzących sobie ze złością i kontrolowaniem zachowań 

agresywnych.  

Zajęcia adresowane były do osób objętych 

procedurą „Niebieskie Karty” oraz wszystkich 

mieszkańców Dzielnicy Bemowo 

identyfikujących u siebie trudności  

z kontrolowaniem złości i zachowań 

agresywnych.  

Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość 

nabycia nowych umiejętności zarządzania 

swoimi emocjami (co w przyszłości miało 

pomóc w  uniknięciu nieadekwatnych metod 

radzenia sobie ze złością). Poznali ponadto 

asertywne zachowania, które w efekcie mają 

zwiększyć życzliwość w relacjach  

z innymi ludźmi, nabyli umiejętności 

adekwatnego reagowania w różnorodnych sytuacjach społecznych. 

 

 Otwarte spotkania wykładowe  

W ciągu roku zrealizowano 5 spotkań otwartych adresowanych do mieszkańców Dzielnicy 

mających 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:  

 Spotkanie informacyjne z prawnikiem –   „Przemoc domowa – Co mogę zrobić? 

Aspekty prawne” -wykład został poprowadzony przez prawnika specjalizującego 

się w sprawach przemocy domowej.  

W spotkaniu  wzięło udział 10 osób. 

 Spotkanie edukacyjne z psychologiem – spotkanie o charakterze wykładowo-

warsztatowym: „Czy zmiana jest dla mnie? – motywowanie siebie” 

W spotkaniu wzięło udział 14 osób. 

 Spotkanie motywujące do zmiany z terapeutą – spotkanie  pn. „Jak radzić sobie 

z osobą uzależnioną?” poprowadzone przez certyfikowanego specjalistę  

d.s. przeciwdziałania przemocy. 

W spotkaniu wzięło udział 13 osób. 
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 Spotkanie edukacyjne ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy i terapii 

uzależnień  - wykład pn. „Kiedy źle się dzieje w związku – co zrobić, by uniknąć 

przemocy?”. poprowadzony przez terapeutę, w ramach współpracy Ośrodka  

z Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym dla Dzielnicy Bemowo  

m.st. Warszawy.  

W spotkaniu wzięło udział 14 osób. 

 Spotkanie z instruktorem samoobrony - Celem zajęć było podniesienie wiedzy 

uczestników z zakresu bezpieczeństwa oraz umiejętności obrony w sytuacjach 

niebezpiecznych. Spotkanie odbyło się w ramach współpracy Ośrodka  

z Wydziałem Szkolenia Straży Miejskiej m. st. Warszawy.   

W spotkaniu uczestniczyło 37 osób.   

 

 Spotkania integracyjne, których 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.  

W ramach programu zorganizowano 4 spotkania integracyjno – relaksacyjne dla 

uczestniczek indywidualnego oraz grupowego wsparcia w ramach programu, w tym: 

 Wiosenne zajęcia relaksacyjne odbyły się w ramach  integracyjnych  spotkań  

z Klubem Seniora. Uczestniczki projektu miały okazję wziąć udział w twórczych 

warsztatach manualnych z decoupage organizowanych   w Klubie Seniora.  

W zajęciach uczestniczyło 5 kobiet. 

 Wyjście do teatru. Panie miały okazję obejrzeć spektakl „Piloci” w Teatrze 

Muzycznym Roma. Spotkanie w teatrze dało możliwość spotkania się  w innych 

okolicznościach niż dotychczas oraz pozwoliło na zamodelowanie jednej z form 

spędzania czasu wolnego. 

W wydarzeniu uczestniczyło 16 osób. 

 Zimowe zajęcia relaksacyjne z terapii zajęciowej, podobnie jak wiosenne odbyły 

się we współpracy z uczestnikami Klubu Seniora. Uczestniczki wykonywały 

bombki świąteczne ze styropianu i ozdobnych materiałów, dzięki czemu mogły się 

zrelaksować i aktywie spędzić czas wolny.  

W zajęciach uczestniczyło 5 osób. 

 Okolicznościowe spotkanie świąteczne, adresowane do osób doznających 

przemocy w rodzinie, objętych w 2018r. indywidualnym oraz grupowym 

wsparciem w ramach programu. Wigilijne Spotkanie Świąteczne jest swego 

rodzaju corocznym podsumowaniem realizowanych przez Ośrodek działań  

na rzecz osób doznających przemocy. Jest też okazją do miłego spędzenia czasu  

w bezpiecznym otoczeniu, kultywowania tradycji, wymiany refleksji i oczekiwań 

na przyszłość pomiędzy klientkami a osobami udzielającymi wsparcia. Osoby 

dotknięte przemocą w rodzinie nie często mają możliwości spędzenia Świąt  

w bezpiecznej, życzliwej atmosferze.  
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Dla uczestników przygotowane zostały drobne prezenty w postaci książki  

- poradnika „Asertywność. Klucz do dobrych relacji” oraz symbolicznych 

„ochronnych” parasoli. 

W spotkaniu uczestniczyło 19 kobiet. 

 

 Szkolenia, spotkania doradcze i superwizje dla pracowników Ośrodka oraz członków 

grup roboczych 

 

W trosce w jak najbardziej profesjonalną realizację zadań z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie Ośrodek wspierał pracowników socjalnych oraz innych 

profesjonalistów z terenu Dzielnicy Bemowo w rozwoju ich umiejętności zawodowych  

w obszarze przeciwdziałania przemocy. W roku 2018 zorganizowano: 

 dwa szkolenia warsztatowe dla profesjonalistów - pracowników placówek 

oświatowych: „Rozpoznawanie krzywdzenia dziecka” oraz „Interwencja  

w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka” w ramach wspierania przez Ośrodek 

realizacji Ogólnopolskiego Programu Chronimy Dzieci, 

Łącznie uczestniczyło 25 osób. 

 dwa spotkania: z psychologiem i prawnikiem - doradztwa eksperckiego dla 

członków grup roboczych ( we współpracy ze Stowarzyszeniem Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”).   

W spotkaniach  wzięło udział  44 osoby. 

 dwadzieścia trzy spotkania superwizyjne grupowe dla poszczególnych grup 

roboczych, oraz  60 superwizji indywidualnych dla pracowników socjalnych  

i konsultantów realizujących Procedurę „Niebieskie Karty” (we współpracy  

ze  Stowarzyszeniem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”) 

Koszt projektu: 11 683,99 zł pokryty ze środków własnych Ośrodka. 
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OBSŁUGA ORGANIZACYJNO – TECHNICZNA  

ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 

W RODZINIE 

W roku 2018 podobnie jak w latach ubiegłych, Ośrodek prowadził obsługę organizacyjno 

– techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Zrealizowano następujące zadania: 

 Zapewniono obsługę biurową 212 procedur „Niebieskie Karty” 

(w 199 rodzinach), w tym  128 uruchomionych w 2018 roku, a co za tym idzie 

obsługę biurową (korespondencja) – w  2018 roku przyjęto i wysłano 4 351 pism. 

 Zapewniono przez pracowników merytorycznych Ośrodka koordynację pracy  

113 grup roboczych (z czego 57 powołano w roku 2018), które w ciągu roku 

odbyły 330 spotkań. 

W celu usprawnienia i zapewnienia odpowiedniej jakości pracy grup roboczych 

oraz utrzymania na jednakowym poziomie standardu obsługi technicznej 

powołanych grup roboczych w 2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej przedłożył 

Zespołowi Interdyscyplinarnemu propozycję przeorganizowania pracy. 

Koordynowaniem pracy grup roboczych zajmuje się 18 pracowników socjalnych 

oraz 2 specjalistów. Dodatkowo 2 pracowników Zespołu Pomocy Specjalistycznej 

ds. Przeciwdziałania Przemocy tut. Ośrodka zapewnia obsługę administracyjną 

prowadzonych spraw, dbając jednocześnie o staranność prowadzonej 

dokumentacji. 

 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 i dostosowano je dla potrzeb Zespołu 

Interdyscyplinarnego i grup roboczych. 

 Zapewniono obsługę organizacyjno – techniczną: 

 8 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, który obradował nad kwestiami 

strategicznymi i organizacyjnymi dotyczącymi realizacji procedury 

„Niebieskie Karty”.  

 29 posiedzeń Podzespołu ds. Procedury „Niebieskie Karty”, który 

zajmował się diagnozą sytuacji w rodzinie pod kątem występowania przemocy, 

planowaniem i realizacją zadań ukierunkowanych na zatrzymanie przemocy  
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w rodzinie i utrwalenie bezpieczeństwa oraz monitoringiem sytuacji w rodzinie 

za pośrednictwem służb zaangażowanych w procedurę NK.  

 5 posiedzeń Podzespołu ds. realizacji strategii przeciwdziałania przemocy, 

który planował i realizował działania w obszarze przeciwdziałania przemocy 

na terenie Dzielnicy Bemowo. 

 

Łącznie obsłużono 42 posiedzenia, 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: 5 015,26 zł pokryte zostały 

ze środków własnych Ośrodka. 

 

 Lokalna diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie 

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy 

Bemowo m. st. Warszawy w 2018 roku (głównie siłami pracowników OPS, będących jego 

członkami) przeprowadził lokalną diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie. Poddano 

analizie dane gromadzone w ramach realizowanej przez służby Procedury „Niebieskie 

Karty” za 2017 rok, a także dane pozyskane z Policji, Prokuratury i Sądu. Skupiono się  

na stworzeniu mapy problemu, określeniu portretu osoby doznającej przemocy i osoby 

stosującej przemoc. Poddano także analizie kwestię satysfakcji z oferowanego w ramach 

Procedury „Niebieskie Karty” wsparcia osób doznających przemocy. 

Raport z przeprowadzonej diagnozy zjawiska przemocy został przekazany  

do wszystkich instytucji, organizacji oraz służb z terenu Dzielnicy Bemowo, realizujących 

zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

KONFERENCJA  

„POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY – POZYTYWNA ZMIANA W RODZINIE” 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 roku wraz z Zarządem Dzielnicy Bemowo 

m.st. Warszawy, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo i Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

- Dzielnicowy Zespół Bemowo zorganizował II dzielnicową konferencję profilaktyczną 

pn. „Porozumienie bez przemocy - pozytywna zmiana w rodzinie”. 

Konferencja skierowana była do profesjonalistów pomagających osobom 

i rodzinom uwikłanym w problem przemocy w rodzinie. Uczestnikami byli przedstawiciele 

Urzędu m. st. Warszawy, Urzędów Dzielnic, Komisji Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych, Dzielnicowych Zespołów KRPA, Zespołów Interdyscyplinarnych  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz przedstawicieli lokalnych instytucji  
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i placówek: Sądu, Policji,  Oświaty, Pomocy Społecznej, Ochrony Zdrowia, Organizacji 

Pozarządowych oraz innych współpracujących podmiotów. 

W Konferencji wzięło udział 181 profesjonalistów z terenu Warszawy 

zaangażowanych w rozwiązywanie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie. 

Przedstawiciele służb publicznych, praktycy interwencji i pomagania mieli możliwość 

doskonalenia „porozumienia bez przemocy” – metody skutecznej nie tylko 

we wspieraniu osób potrzebujących, ale również będącej istotą w codziennej komunikacji 

i współpracy. Oprócz wiodącego tematu Konferencji uczestnicy zapoznali się z diagnozą  

i działaniami lokalnymi w obszarze przeciwdziałania przemocy i problemom 

alkoholowym. Ponadto przy okazji spotkania licznego grona profesjonalistów 

zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy wyróżniono przedstawicieli instytucji  

z terenu Dzielnicy Bemowo współpracujących w ramach procedury „Niebieskie Karty”. 

Doceniono zaangażowanie, profesjonalną postawę i skuteczną współpracę z innymi 

podmiotami na rzecz pomocy rodzinom z problemem przemocy.  

Wyróżnionych zostało 11 osób, w tym: 

5 przedstawicieli pomocy społecznej,  

3 przedstawicieli policji,  

2 przedstawicieli oświaty,  

1 przedstawiciel ochrony zdrowia.  

Wyróżnieni za swoją pracę przedstawiciele służb otrzymali pisemne dyplomy 

uznania oraz symboliczne upominki. 

 

 

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

 

 

Osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodziny napotykają na szereg trudności  

w życiu codziennym. Ośrodek  podejmuje działania zmierzające do poprawy 

funkcjonowania osób z tych środowisk. Uzupełnieniem pomocy wynikającej z ustawy  

o pomocy społecznej są projekty socjalne skierowane zarówno do osób niepełnosprawnych 

jak też do rodzin czy opiekunów osób niepełnosprawnych. 

 

PUNKT INFORMACYJNY  DLA  OSÓB Z ZESPOŁAMI OTĘPIENNYMI 

ORAZ ICH OPIEKUNÓW 

 

 W 2018r. mieszkańcy Dzielnicy mogli skorzystać z nieodpłatnej pomocy w ramach 

działającego w OPS Punktu Informacyjnego dla Osób z Zespołami Otępiennymi oraz ich 

opiekunów. Oferta Punktu obejmowała między inymi 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. 

Zadanie realizowane było przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej  w ramach 

etatów. Z oferty Punktu w 2018r. skorzystało 30 rodzin. 

 

 SPOTKANIA EDUKACYJNE DLA OPIEKUNÓW OSÓB  

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 

W listopadzie 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął cykl spotkań 

edukacyjnych skierowanych do środowiska dorosłych osób z niepełnosprawnością 

intelektualną – mieszkańców Dzielnicy Bemowo. Projekt zainaugurowano wykładem 

otwartym ,,Dieta osób z niepełnosprawnością intelektualną’’.  

Celem projektu było rozszerzenie oferty pomocy dla opiekunów osób  

z niepełnosprawnościami między innymi poprzez dostarczenie im praktycznej wiedzy 

z zakresu psychologii, prawa, medycyny, dietetyki pozytywne wzmocnienie  ich 

postaw oraz umożliwienie im kontaktu z osobami o podobnych trudnościach.  

W 2018r. zorganizowano 1 spotkanie, w którym uczestniczyło 16 osób. Planowana jest 

kontynuacja spotkań w roku 2019.  

Koszt projektu : 347,93 zł pokryty ze środków własnych OPS. 
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GRUPA WSPARCIA DLA OPIEKUNÓW OSÓB CIERPIĄCYCH NA CHOROBĘ 

ALZHEIMERA ORAZ ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA OSÓB CHORYCH 

Projekt socjalny ,,Grupa wsparcia dla opiekunów osób cierpiących na chorobę 

Alzheimera oraz zajęcia terapeutyczne dla osób chorych” był realizowany przez zespół 

pracowników Działu Wsparcia Społecznego Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Bemowo m.st. Warszawy oraz zaproszonych specjalistów z zakresu m.in. gerontologii, 

gerontopedagogiki, gerontopsychomotoryki, psychologii oraz terapii zajęciowej. 

Projekt zakładał udzielanie wsparcia opiekunom, którzy niezawodowo zajmują się 

pomocą swoim bliskim cierpiącym na różnorodne zespoły otępienne (w tym chorobę 

Alzheimera) oraz prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób chorych w związku 

zwiększającą się liczbą zachorowań na choroby neurodegradacyjne oraz brakiem 

podobnych zajęć na terenie Dzielnicy Bemowo. 

Spotkania odbywały się jeden raz w tygodniu, w siedzibie Ośrodka oraz w instytucjach 

kultury (muzea, kino). Ponadto uczestnicy wzięli udział w jednodniowych wycieczkach 

krajoznawczych. 

Głównym celem projektu było stworzenie miejsca gdzie osoby chore  

i ich opiekunowie mogą otrzymać wsparcie i pomoc specyficzne ze względu na 

problemy, z jakim się na co dzień spotykają. 

Ponadto projekt zakładał: 

 edukację na temat chorób otępiennych (w szczególności choroby Alzheimera), roli 

opiekuna, sytuacji prawnej osób chorych, możliwości wspomagania funkcjonowania 

osób chorych; 

 dzielenie się własnymi doświadczeniami i korzystanie z doświadczeń innych; 

 stworzenie możliwości spędzenia czasu wolnego w sposób zorganizowany. 

Projekt realizowany był w formie spotkań grupowych  - grupa wsparcia, zajęć 

terapeutycznych dla osób chorych - odbywających się równolegle do spotkań grupy, oraz 

wykładów, wykładów otwartych, zajęć integracyjnych - wspólnych warsztatów 

zajęciowych, spotkań rozrywkowo - kulturalnych, spotkań okolicznościowych, wycieczek, 

wyjść do placówek kultury. 

Grupa wsparcia dla opiekunów - zawierająca elementy edukacji i psychoedukacji, 

prowadzona przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Tematyka spotkań  

 obejmowała następujące obszary: 

 Stres – źródła stresu w przypadku osób chorych i osób opiekujących się nimi,  

symptomy, poziom stresu, fazy reakcji stresowej, funkcjonowanie w stresie  

i jego skutki, rozumienie reakcji stresowej i możliwości radzenia sobie z nim  

w oparciu o powiązania pomiędzy myśleniem-emocjami-reakcjami ciała  

i zachowaniem  oraz techniki i metody radzenia sobie ze stresem. 
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 Wspomaganie i podtrzymywanie funkcji poznawczych u osób z chorobami 

otępiennymi – prezentacja metod pracy. 

 Aktywizacja i organizacja czasu wolnego osób cierpiących na zespoły otępienne 

– w ujęciu psychologicznym oraz praktycznym. 

 Śmierć osoby bliskiej – świadome towarzyszenie w bólu i odchodzeniu. 

 Zamiana ról społecznych w sytuacji długotrwałej opieki nad osobą cierpiącą  

na chorobę Alzheimera. 

 Asertywność w sytuacji choroby i opieki nad osobą chorą. 

 Pamięć – jak o nią dbać. 

 Rola poczucia winy i przebaczenia w relacjach opiekun – chory. 

 Akceptacja w sytuacji opieki nad osobą z zaburzeniami otępiennym. 

Odbyło się 27 spotkań grupy. 

 

Wykłady otwarte - adresowane do opiekunów osób chorych, pracowników Ośrodka 

Pomocy Społecznej oraz wszystkich osób zainteresowanych. Zrealizowane zostały wykłady 

o następującej tematyce:  

 „Prezentacja działalności Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom  

z Chorobą Alzheimera”,  

 „Zasady dobrej komunikacji z osobą chorą”,  

 „Pozycja osoby z niepełnosprawnością w świetle polskiego prawa”,  

 „Zabezpieczenie prawno-finansowe osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną”,  

 „Prezentacja metody Montessori w pracy z osobami z zespołami otępiennymi”. 

 

 

Wykłady prowadzone były przez specjalistów z zakresu prawa, terapii zajęciowej, 

gerontopedagoga oraz geriatrę.  

Odbyło się 5 wykładów otwartych. 
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Spotkania o charakterze integracyjnym.  W roku 2018 uczestnicy projektu brali udział   

w spotkaniach integracyjnych organizowanych przez Ośrodek, a także wyjściach do 

placówek kultury. Były to: 

 dwie wizyty w Centrum Nauki Kopernik,  

 dwa wyjścia do kina,  

 zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”,  

 dwa spotkania świąteczne (z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Świąt Bożego 

Narodzenia).  

 udział w koncercie Stanisławy Celińskiej p.t. „Malinowa” zorganizowanym w 

ramach Dni Seniora na Bemowie, 

 udział w  Dzielnicowym Balu Seniora, 

 udział w dwóch jednodniowych wycieczkach autokarowych (do Tykocina oraz 

Lublina) 

Łącznie odbyło się 11 spotkań 

Spotkania dla osób  chorych - równolegle ze spotkaniami dla opiekunów oraz wykładami 

otwartymi realizowane były  spotkania terapeutycznych dla osób chorych prowadzone przez 

psychologa - instruktora terapii zajęciowej. 

Odbyło się 27 spotkań 

W projekcie łącznie wzięło udział 75 osób, w tym regularnie w cotygodniowych 

spotkaniach uczestniczyło 18 opiekunów i 5 chorych. Ponadto w wykładach otwartych 

wzięło udział 45 osób.  

 

Koszt projektu: 5 141,15 zł pokryty ze środków własnych OPS 

 

 

5. PROGRAMY  DLA  SENIORÓW 

 

 

W dzielnicy Bemowo zamieszkuje 27416 mieszkańców w wieku poprodukcyjnym, 

co stanowi ok. 24% ogólnej liczby  mieszkańców Dzielnicy. 

Ośrodek Pomocy Społecznej od 2017 roku systematycznie realizuje zadania 

wskazane w dokumencie „Kierunki działań na rzecz seniorów w Dzielnicy Bemowo 

 m. st. Warszawy” pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Seniorów Dzielnicy Bemowo 

oraz przez Radę Dzielnicy Bemowo. „Kierunki działań na rzecz seniorów” to strategiczny 

plan działań na najbliższe lata na rzecz mieszkańców Dzielnicy w wieku 60+ opracowany 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych  

i Zdrowia. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w 2018 roku został laureatem 

konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom” ( już po raz drugi). 

 

FORUM BEMOWSKICH SENIORÓW 

 

Pierwszym zrealizowanym priorytetem wyznaczonym w „Kierunkach działań na rzecz 

seniorów” było utworzenie w pierwszym półroczu 2017 r. Forum Bemowskich Seniorów 

– społecznej inicjatywy współpracy i dialogu na rzecz poprawy jakości życia osób starszych 

zamieszkałych na Bemowie. Forum zrzesza ponad 30 podmiotów (instytucji, organizacji, 

itp.) działających na rzecz seniorów.  

W 2018 roku Forum Bemowskich Seniorów kontynuowało swoją działalność.  

W 4 spotkaniach, które odbyły się o okresie od lutego do września  uczestniczyło średnio 

26 osób reprezentujących kilkanaście placówek/instytucji/organizacji dla seniorów. 

Priorytety wyznaczone do realizacji w ciągu roku przez Forum obejmowały: 

 Program „Bezpieczny Senior” 

 „Wczasy dla Seniorów”- II edycja 

 Inicjatywy dla seniorów realizowane w ramach obchodów Warszawskich Dni Seniora 

na Bemowie (opisane w projekcie Klub Seniora) 

 Udział Forum Bemowskich Seniorów w Jarmarku Kreatywności (opisane w projekcie 

Klub Seniora) 

 Dzielnicowy Bal Seniora (opisane w projekcie Dni Seniora na Bemowie) 

 II wydanie Informatora Bemowskiego Seniora. 

 Informator liczący 110 stron został opracowany przez pracowników OPS i wydany 

w 3000 egzemplarzy, ze środków Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia. 

Wydawnictwo zawierało przydatne adresy, telefony oraz adresy mailowe do 

różnorodnych instytucji, organizacji, miejsc aktywności itp., z ofert których mogą 

korzystać seniorzy.  

Dzięki spotkaniom Forum Bemowskich Seniorów oraz koordynacji inicjatyw 

dedykowanych seniorom podejmowanych przez OPS  zrealizowano wszystkie przyjęte 

priorytety. 

 

PROGRAM „BEZPIECZNY SENIOR NA BEMOWIE” 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo, inicjując realizację dzielnicowego 

programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów, w dniu 17.05.2018r w sali 

widowiskowo-kinowej Wojskowej Akademii Technicznej zorganizował debatę społeczną: 

„Bezpieczny Senior na Bemowie” pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Bemowo.  

W debacie czynnie uczestniczyli przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Delegatury 

Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Bemowo oraz Biura 
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Rzecznika Praw Konsumentów przekazując przydatne informacje na temat zagrożeń  

i unikania niebezpiecznych sytuacji, sposobów reagowania w sytuacjach zagrożenia 

zdrowia i życia oraz uprawnień konsumenckich. W spotkaniu wzięło udział około 100 

seniorów, wszyscy uczestnicy debaty otrzymali ulotki informacyjne oraz elementy 

odblaskowe. 

W ramach działań profilaktycznych koordynowanych przez OPS oraz Delegaturę Biura 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Bemowo w  okresie kwiecień-

wrzesień 2018 r. w 11 placówkach dla seniorów na Bemowie zrealizowano 22 spotkania 

edukacyjne, pogadanki profilaktyczne i warsztaty o tematyce: „Pierwsza pomoc 

przedmedyczna”, „Jak się ustrzec przed oszustwami i kradzieżami, np. „na wnuczka” 

prowadzone przez Policję i Straż Miejską.  

Projekt socjalny „Bezpieczny Senior na Bemowie” (konkurs filmowy) był ostatnim 

etapem działań długofalowych realizowanych w 2018 r. w  ramach dzielnicowego 

programu promującego bezpieczeństwo seniorów. Konkurs polegał na stworzeniu 

maksymalnie 15 minutowego filmu propagującego bezpieczne zachowania oraz sposoby 

reagowania w sytuacjach zagrożenia, np. przestępstwami wyłudzenia pieniędzy metodą 

„na wnuczka”, „na policjanta” lub innymi, których ofiarami najczęściej padają osoby 

starsze. Projekt adresowany był do mieszkańców Dzielnicy Bemowo w wieku  

60+ skupionych w instytucjach/placówkach czy  organizacjach  działających na rzecz 

seniorów, takich jak: kluby seniora, kluby mieszkańca, organizacje pozarządowe, 

stacjonarne placówki opiekuńcze, miejsca aktywności lokalnej, itp. Konkurs „Bezpieczny 

Senior na Bemowie” został zrealizowany w okresie od   8.10.2018 r. do 3.12.2018r.  

Do konkursu zgłoszono  7 filmów reprezentujących 5 placówek dla osób starszych. Filmy 

oceniało 5-osobowe jury przyznając trzy nagrody główne oraz trzy wyróżnienia. Gala 

Finałowa rozstrzygnięcia konkursu filmowego odbyła się w dniu 3.12.2018r.  

w Bemowskim Centrum Kultury przy ul. Górczewskiej 201. Podczas uroczystości 

widzowie mogli obejrzeć wszystkie filmy oraz poznać werdykt jury. Laureaci nagród 

otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora oraz upominki 

ufundowane przez partnerów merytorycznych konkursu.  

Wszyscy uczestnicy także zostali obdarowani dyplomami i upominkami.  

W spotkaniu wzięło udział 120 osób. 

Koszt projektu: 3 070,28 zł. pokryty ze środków własnych OPS. 
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DNI SENIORA NA BEMOWIE 

W związku z obchodami Warszawskich Dni Seniora oraz Międzynarodowego Dnia 

Osób Starszych Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował projekt „Dni Seniora na 

Bemowie”, w ramach którego odbyły się dwa wydarzenia o charakterze  

kulturalno-integracyjnym: 

 Koncert popularnej wokalistki Pani Stanisławy Celińskiej pt. „Malinowa” 

 wraz  z Zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko. 

 Dzielnicowy Bal Seniora  

 

Koncert Pani Stanisławy Celińskiej pt. „Malinowa” wraz z Zespołem pod 

kierownictwem Macieja Muraszko. Artystycznym podsumowaniem dzielnicowych 

obchodów Warszawskich Dni Seniora trwających od 22.09.2018r. do 01.10.2018r. 

był koncert znanej artystki sceny polskiej Stanisławy Celińskiej, który odbył się w 

dniu 30.09.2018 r. w  sali widowiskowo – kinowej Wojskowej Akademii 

Technicznej.  

 

Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony seniorów, recital 

zgromadził blisko 400 – osobowe grono widzów. 

 

Dzielnicowy Bal Seniora  odbył się w dniu 6.10.2018 r w pomieszczeniach Szkoły 

Podstawowej Nr 321. 

 Program imprezy obejmował: wspólną integrację podczas zabawy tanecznej  w wykonaniu 

zespołu muzycznego Whyrock, urozmaicony poczęstunek oraz konkurs wokalny  

z nagrodami.  
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W imprezie wzięło udział 200 osób - reprezentantów ponad 20 podmiotów (placówek, 

organizacji i instytucji) działających na rzecz osób starszych, zrzeszonych w Forum 

Bemowskich Seniorów 

Koszt projektu 43 565,48 zł.  z czego 35 610,48 pokryty  ze środków własnych OPS na 

realizację projektu oraz 7 955 zł z działu 85219 – utrzymanie OPS. 

 

WCZASY  DLA  SENIORÓW  2018 

 

W roku 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej po raz drugi zorganizował we 

współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, Fundacją Pomocy Psychologicznej  

i Edukacji Społecznej RAZEM, Urzędem Dzielnicy Bemowo Wczasy dla Seniorów. 

Tegoroczna II edycja odbyła się w okresie: od 20 do 31 sierpnia 2018 roku  

(z wyłączeniem sobót i niedziel) na terenie Wojskowej Akademii Technicznej  

w Warszawie. „Wczasy dla Seniorów 2018” honorowym patronatem objął Burmistrz 

Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. 

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.  

Podczas trwania wczasów seniorzy mieli zapewnione dwa posiłki dziennie (obiad  

i podwieczorek). W godzinach porannych funkcjonowała wczasowa kawiarenka, gdzie 

seniorzy mieli dostęp do m.in. kawy, herbaty, zimnych napojów, ciasteczek, owoców. 

Woda i napoje dostępne były przez cały dzień. W ramach wczasów zrealizowano bogatą 

ofertę zajęć, warsztatów, spotkań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, rekreacyjnym, 

usprawniającym, integracyjnym, itp. Seniorzy chętnie i aktywnie uczestniczyli  

w zaproponowanych formach aktywności. W ramach projektu zrealizowano: 
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 Dwie autokarowe wycieczki krajoznawcze do: Otwocka, Otwocka Wielkiego, 

Konstancina - Jeziorna  oraz  Nałęczowa i Kazimierza Dolnego. W trakcie każdej 

z wycieczek seniorom towarzyszył pilot – przewodnik, seniorzy mieli zapewnione 

wyżywienie oraz czas wolny, 

 Uroczyste otwarcie i zakończenie „Wczasów dla Seniorów 2018”, w ramach 

których odbyły się dwa koncerty: na rozpoczęcie wczasów – koncert Marty 

Kuszakiewicz, aktorki i wokalistki pt. „Krajewski i kobieta w teatrze życia”, na 

zakończenie wczasów – koncert Warszawskiej Kapeli im. Staśka Wielanka. 

Uroczystościom towarzyszyły zabawy taneczne przy muzyce „na żywo”, 

poczęstunki oraz niespodzianki, 

 Warsztaty tworzenia autorskiej biżuterii – bransoletki z koralików,  

 Warsztaty papierowej wikliny podczas, których seniorzy wykonali  upominki dla 

organizatorów „Wczasów dla Seniorów 2018” – wiklinowe serca,  

 Zajęcia ruchowe, które odbywały się każdego dnia. W ramach zajęć ruchowych 

seniorzy uczestniczyli w zajęciach: tai chi, joga, nordic walking, tańce w kręgu, 

 Spacer edukacyjno – rekreacyjny z pracownikami Lasów Miejskich po Lesie 

Bemowo o tematyce „Las środowiskiem życia roślin i zwierząt”, 

 Spotkania z psychologiem, które miały głównie na celu integrację grupy oraz 

wzajemne poznanie się. Seniorzy korzystali również z indywidualnych rozmów ze 

specjalistą,  

 Pomiar ciśnienia, prasówka (codziennie), 

 Spotkanie z fotografem było intrygującą przygodą z obiektywem, dla większości 

seniorów pierwszą w życiu (pozowanie). Zaangażowanie i świetna komunikacja 

obu stron zaowocowała pięknymi zdjęciami - portretami, które seniorzy otrzymali 

na zakończenie wczasów, 

 Spotkanie ze stylistką pt. „Wizerunek Seniora. Elegancja nie ma metryki” miało 

na celu przekazanie istotnych informacji uczestnikom wczasów nt.: Jak dbać  

o siebie w każdym wieku?, Czym jest wizerunek i dlaczego jest ważny?, Jak 

jesteśmy postrzegani przez innych i co możemy zmienić?, Czym jest elegancja?, 

Jak dobrać stosowny strój do wieku i sytuacji?,  

 Warsztaty muzyczno - wokalne przeprowadzone zostały przez muzyka – 

akordeonistę. 
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Podczas dwóch spotkań, seniorzy mogli śpiewać najbardziej znane i lubiane 

piosenki w tej tematyce oraz wsłuchiwać się w krótkie mini recitale prezentowane 

przez artystę, 

 Konkurs literacki z nagrodami odbył się w plenerze, a wszystkie teksty, które 

powstały utworzyły okolicznościowy tomik poezji pt. „Świeci słońce na 

Bemowie”, 

 Relaks i wypoczynek na świeżym powietrzu. Tegoroczne wczasy upływały pod 

znakiem pięknej i słonecznej pogody dlatego spacery, leżakowanie, rozmowy  

i odpoczynek w plenerze były w codziennym planie dnia, 

 Udział w badaniach ankietowych. Na zakończenie wczasów seniorzy zostali 

poproszeni o wypełnienie kwestionariusza ankiety badającego opinie i poziom 

satysfakcji seniorów z udziału w projekcie „Wczasy dla Seniorów 2018”.  

 

Ponadto seniorzy korzystali nieodpłatnie z infrastruktury Uczelni pozbawionej barier 

architektonicznych w tym z pomieszczeń Biblioteki Głównej, Restauracji i Klubu WAT.  

W projekcie uczestniczyło  47 osób w wieku 60+, mieszkańców Bemowa.  

Koszt projektu: 16 099,60 zł pokryty ze środków własnych OPS. 

  

KLUB SENIORA 

 

Klub Seniora przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo działalność 

rozpoczął w marcu 2017 roku. Od tego czasu liczba seniorów zainteresowanych udziałem 

w spotkaniach klubowych wzrasta (na liście osób oczekujących na miejsce w Klubie 

Seniora znajduje się ponad 50 osób). Systematycznie w 2018 roku, w miarę wolnych 

miejsc, seniorzy z listy osób oczekujących zapraszani byli do udziału w zajęciach w Klubie 

Seniora.  

W spotkaniach Klubu Seniora uczestniczyły osoby w wieku 60+, mieszkańcy Dzielnicy 

Bemowo. Spotkania odbywały się najczęściej w sali konferencyjnej Ośrodka Pomocy 

Społecznej w okresie styczeń – 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, tworzonych kół zainteresowań oraz terminów 

ustalonych przez różne podmioty, instytucje, z którymi Klub Seniora współpracował  

w 2018 roku. 

Celem działalności Klubu Seniora było aktywizowanie środowiska osób starszych 

w miejscu zamieszkania oraz szeroko pojęta integracja. 

W ramach działalności Klubu Seniora, zorganizowano i przeprowadzono spotkania, 

imprezy i zajęcia o charakterze: 

 edukacyjno – kulturalnym 

 turystyczno - rekreacyjnym 

 usprawniającym  

 integracyjno – aktywizującym  
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Zajęcia edukacyjno – kulturalne 

 Spotkania z Pasjonatami, ciekawymi ludźmi, wykłady, pogadanki tematyczne, 

projekcje filmowe

W drugiej połowie roku seniorzy odbyli cykl spotkań z przewodnikiem wypraw 

poznawczych i trekkingowych. Spotkania przyjęły formę reportaży z podróży, 

połączone z profesjonalnym pokazem slajdów o tematyce: „Bajkał, Kamczatka, 

Wyspy Kurylskie” – spotkanie otwarte, zorganizowane w ramach Warszawskich 

Dni Seniora, „Namaste India – różnorodność kultur, religii i krajobrazów”, 

„Mongolia – w kraju Czyngis - Chana”.  

W ciągu roku seniorzy wielokrotnie uczestniczyli w spotkaniach, prelekcjach, 

pogadankach tematycznych poruszających ważne tematy z zakresu: zdrowia, czy 

szeroko rozumianej problematyki społecznej prowadzonych przez specjalistów. 

Zorganizowano spotkania o tematyce:  

 „Przemoc – Skutki – Powrót do normalności”, 

 „Choroba Alzheimera”, 

 „Przewietrz apteczkę”. Przedstawiono program z zakresu bezpieczeństwa 

farmakologicznego. Po spotkaniu seniorzy otrzymali poradniki  

pt.: „Suplementarz” oraz „Abecadło lekowe”, 

 „Zasady dobrej komunikacji z osobą chorą”, 

 „Czy zmiany są dla mnie. Motywowanie siebie”, 

 „Stop manipulacji – nie kupuj na prezentacji”, 

 „Europejski kodeks walki z rakiem” – 12 sposobów na zdrowie, 

 „Samoobrona oraz reagowanie w sytuacjach zagrożenia”, 

 „Dyskryminacja i przemoc wobec osób starszych”. 

 

 W Klubie funkcjonowało kino klubowe. Podczas spotkań prezentowano głównie  

filmy o tematyce społecznej, np. „Ida” czy „Ostatnia rodzina”. 

  Teatr -  w 2018 roku dzięki współpracy z Teatrem Syrena seniorzy kilkakrotnie 

zostali zaproszeni na spektakle teatralne w formule bezpłatnej. Obejrzeli 

spektakle: „Spaghetti Poloneze”, „Karierę Nikodema Dyzmy”, „Czarownice z 

Eastwick”, „Bem! Powrót Człowieka – Armaty”, „Plotkę”, w Teatrze 

Powszechnym „Kram z piosenkami”, a w ramach Międzynarodowego Festiwalu 

Muzyki Europy Środkowo – Wschodniej „eufonie” uczestniczyli w koncercie pt. 

„Siła połączonych kwartetów” w wykonaniu Zemlinsky Quartet, Prazak Quartet, 

który odbył się w Teatrze Polskim.  

 Kino – w  ubiegłym roku seniorzy trzykrotnie uczestniczyli w wyjściach do kina. 

W kinie studyjnym ADA obejrzeli filmy „Twarz” i „Dywizjon 303. Historia 

prawdziwa”, a w Kinie Luna film „Najlepszy”. 
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 Zajęcia kulturalne – grupowe wyjścia Seniorzy bardzo chętnie i licznie 

uczestniczyli w zapoczątkowanym cyklu wycieczek po Warszawie pt. „Warszawa 

bez tajemnic”. W minionym roku zorganizowano kilkanaście wyjść do instytucji 

kulturalnych oraz ważnych miejsc znajdujących się na mapie stolicy. Prawie 

wszystkie wyjścia udało się zorganizować bezpłatnie. Seniorzy zwiedzili z 

przewodnikiem: Dowództwo Garnizonu Warszawa, Muzeum Bursztynu, Ośrodek 

Kultury Muzułmańskiej, Teatr 

Powszechny, Salę Pamięci w Domu 

Pomocy Społecznej „Kombatant”,  

Muzeum Etnograficzne, Muzeum 

Fryderyka Chopina, Planetarium 

Niebo Kopernika, gdzie wzięli udział 

w seansie filmowym „Na skrzydłach 

marzeń”, Komnaty Zamku 

Królewskiego; wystawę pt. „Jeden 

dzień z życia Stanisława Augusta”, 

Muzeum Narodowe w ramach 

programu Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego „Kultura 

Dostępna”, dwie wystawy,  

pt. „Arcydzieła Muzeum Narodowego  

w Warszawie” oraz „Faras – skarby 

zatopionej pustyni”, Centrum 

Pieniądza NBP, Muzeum Polin, gdzie 

seniorzy wzięli udział w warsztatach 

pt: „Święto Chanuka czy Żydzi wierzą  

w cuda?”. 

 

Zajęcia turystyczno – rekreacyjne 

 Wycieczki autokarowe, krajoznawcze. Wycieczki okazały się jedną  

z najbardziej lubianych form spędzania czasu wolnego organizowanego w ramach 

działalności Klubu Seniora. 

Wycieczki umożliwiły seniorom 

zwiedzenie pięknych  

i ciekawych miejsc naszego 

kraju.  

W 2018 roku klubowicze 

uczestniczyli w wycieczkach 

jednodniowych do: Tykocina  

i Białegostoku oraz Lublina.  
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Podczas wycieczek seniorzy dysponowali czasem wolnym na zakup pamiątek, 

posiłek w porze obiadowej, itp. Wszystkie atrakcje turystyczne seniorzy 

zwiedzali z przewodnikiem PTTK. 

 

 Turystyka piesza -w ramach wycieczek dla dociekliwych pt. „Warszawa bez 

tajemnic” zorganizowano wyjście do ZOO, spacer po Bulwarach Wiślanych czy 

tematyczne spacery z przewodnikiem Żydowskiego Instytutu Historycznego  

pt. „Niezatarte ślady Getta Warszawskiego”’ oraz „Odkrywanie Żydowskiej 

Pragi”.  

 

Zajęcia usprawniające 

 Terapia zajęciowa (w tym warsztaty manualne i warsztaty rękodzieła 

artystycznego). Warsztaty służyły przede wszystkim usprawnianiu motoryki 

małej u osób starszych. Podczas spotkań seniorzy wykonywali elementy dekoracji 

okolicznościowych Klubu Seniora, pikników integracyjnych, tworzyli upominki 

dla jubilatów, wolontariuszy czy zaproszonych gości na spotkania 

okolicznościowe. Uczyli się bądź pogłębiali wiedzę z zakresu nowych technik 

plastycznych i możliwości wykorzystania ich, np. decoupage, praca w glinie 

(ceramika). 

 Zajęcia ruchowe (w tym zajęcia relaksacyjne), są lubianą i docenianą przez 

seniorów formą spędzania czasu wolnego. W ciągu roku w Klubie zrealizowano: 

ćwiczenia ruchowe z kinezjologii edukacyjnej wg dr P. Dennisona, zajęcia 

relaksacyjne tai chi z instruktorem (odbyło się czternaście takich spotkań)  oraz 

elementy choreoterapii czyli terapii tańcem, które w Klubie przyjęły formę 

warsztatów tańca integracyjnego i „na siedząco”. Tańce wykorzystywane były 

podczas uroczystości okolicznościowych i integracyjnych oraz jako urozmaicenie 

spotkań klubowych.  
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Zajęcia integracyjno – aktywizujące 

Organizacja uroczystości okolicznościowych, spotkań integracyjnych i aktywizujących 

spotkała się z aprobatą i z dużym zainteresowaniem ze strony klubowiczów. Organizowane 

uroczystości i spotkania przyjęły formę kameralnych, jak również większych spotkań w 

zależności od wydarzenia.  

 

 Uroczystości okolicznościowe  - w 2018 roku w Klubie zrealizowano: 

 Koncert kolęd w wykonaniu chóru „Bel Canto” działającego przy UTW 

 im. Haliny Szwarc, 

 Dzień Babci i Dzień Dziadka. Spotkanie uświetnił koncert zespołu MAGIA 

 pt. „Piosenki warszawskie”, 

 Integracyjny Bal Walentynkowy, międzypokoleniowe spotkanie klubowiczów 

z uczestnikami ŚDS oraz Klubu Tęczowy Uśmiech. Podczas Balu 

zorganizowano zabawy walentynkowe, tańce integracyjne, wybór Króla  

i Królowej Balu oraz muzykę na „żywo”, 

 Klubowe walentynki z elementami choreoterapii, biblioterapii, muzykoterapii 

oraz z wykorzystaniem polskiej tradycji, 

 „Dzień Kobiet”, na który zaproszono socjolożkę, która przybliżyła seniorom 

historię Dnia Kobiet, 

 Pierwsze Urodziny Klubu Seniora. Podczas uroczystości Seniorzy złożyli 

symboliczne ślubowanie oraz pasowani byli na klubowicza/klubowiczkę 

(każdy otrzymał z tego tytułu pamiątkowy dyplom). Były torty jubileuszowe, 

pamiątkowe zdjęcia z uroczystości w przygotowanych tematycznie 

aranżacjach plastycznych oraz prezentacja zdjęć wraz z omówieniem 

poszczególnych wydarzeń i uroczystości. Oprawę artystyczną przygotował 
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zespół „Volta”  a punktem kulminacyjnym jubileuszu było blisko 40 potraw 

przygotowanych przez społeczność klubową,   

 Śniadanie Wielkanocne, w którym wzięło udział blisko 70 osób (w tym 

zaproszeni goście). Podczas uroczystości potrawy wielkanocne serwowała 

firma cateringowa, oprawę muzyczną przygotował Teatr N.O.R.A, a seniorzy 

z Klubu przygotowali dla wszystkich przybyłych ręcznie robiony upominek 

wielkanocny, 

 Spotkanie Jubileuszowe. Piąta 18-stka Pani Bronisławy. Po raz pierwszy w 

Klubie seniorzy świętowali jubileusz 90 tych urodzin. Z tej okazji 

przygotowano dla jubilatki, m.in. tort, kwiaty, zabawy integracyjne,  

 Imprezę wspomnieniową pt. „Jak zabawa to zabawa – wspomnienia  

z lat młodości i nie tylko…”, 

 Obchody 74 rocznicy Powstania Warszawskiego. Na uroczystość przybyli 

Powstańcy z VII Zgrupowania AK – Batalionu „Ruczaj” oraz członkowie 

rodzin Powstańców, 

 Warszawskie Dni Seniora. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo 

po raz drugi włączył się w ogólnowarszawską imprezę organizowaną  

od wielu lat na terenie m.st. Warszawy dedykowaną osobom w wieku  

60+. Tegoroczne Warszawskie Dni Seniora odbyły się w dniach  

22.09.2018 – 01.10.2018 r. Na terenie Dzielnicy Bemowo OPS zorganizował 

sześć aktywności skierowanych do warszawiaków. Uczestnicy Klubu Seniora 

licznie wzięli udział w wydarzeniach realizowanych przez Ośrodek. Podczas 

każdej z imprez gościliśmy wielu seniorów spoza Klubu.  Ośrodek  podczas 

Warszawskich Dni Seniora we współpracy z innymi podmiotami 

zorganizował:   

Bemowski Dzień Zdrowego Seniora. Była to propozycja dla osób 

zainteresowanych zdrowym trybem życia w wieku starszym. W tym dniu 

seniorzy wysłuchali wykładu pt. „Zasady żywienia w wieku starszym” oraz 

prezentacji „Skrzydła życia”. Skorzystali z badań: pomiaru ciśnienia tętniczego 

krwi, masy ciała, wzrostu, BMI oraz pomiaru tlenku węgla  

w wydychanym powietrzu (dla palaczy). Na zakończenie spotkania seniorzy 

otrzymali materiały dotyczące zdrowego żywienia oraz profilaktyki 

nowotworów pt. „Europejski kodeks walki z rakiem” – 12 sposobów  

na zdrowie, 

Dzień otwarty w Klubie Seniora. W tym dniu odbyły się zajęcia relaksacyjne 

tai chi, które poprowadził tancerz, instruktor tai chi oraz warsztaty rękodzieła 

artystycznego poprowadzone przez animatorki Klubu, 

Spotkanie z przewodnikiem wypraw poznawczych i trekkingowych. 

Przewodniczka zaprezentowała prelekcję połączoną z profesjonalnym 

pokazem slajdów nt. „Bajkał, Kamczatka, Wyspy Kurylskie”,  
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Integracja na sportowo. W lesie bemowskim mistrz Polski Nordic Walking  

przybliżał seniorom tajniki nordic walking, a po południu w Klubie Seniora  

tancerz i choreograf poprowadził tańce integracyjne. 

Jarmark kreatywności w Ogrodzie Saskim. Ośrodek Pomocy Społecznej 

(Klub Seniora) już po raz drugi wziął udział w Jarmarku kreatywności w 

Ogrodzie Saskim, który w tym roku zorganizowany został w dniu  

30 września. Na wspólnym dzielnicowym stoisku, prezentowali swoją 

działalność: Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Dzielnicy Bemowo, Rada 

Seniorów oraz Forum Bemowskich Seniorów. Na stoisku OPS odbyły się 

warsztaty rękodzieła artystycznego, dystrybuowano materiały, ulotki  

i informatory dotyczace Dzielnicy Bemowo oraz wyeksponowano prace 

rękodzielnicze wykonane przez seniorów i zdjęcia z działalności Klubu 

Seniora, 

Koncert „Malinowa” Stanisławy Celińskiej wraz z Zespołem pod 

kierownictwem Macieja Muraszko. Na zakończenie Warszawskich Dni 

Seniora na Bemowie, Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Urzędem Dzielnicy 

Bemowo zorganizowali koncert znanej artystki Stanisławy Celińskiej (projekt 

socjalny „Dni Seniora na Bemowie”), 

Dzielnicowy Bal Seniora (projekt socjalny „Dni Seniora na Bemowie”), 

 Uroczystość z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Wydarzenie uświetnił koncert zespołu „Volta” działającego przy Bemowskim 

Centrum Kultury o tematyce „Rozkwitały pąki białych róż”, 

 Bal Andrzejkowy. W Balu uczestniczyli klubowicze, uczestnicy 

Środowiskowego Domu Samopomocy, Klubu „Tęczowy Uśmiech” oraz 

Grupy Wsparcia dla opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera. Bal 

poprowadził DJ, serwowano dania na ciepło, ciasta, owoce, itp. Atrakcją 

wieczoru była wizyta wróżki, która wróżyła z kart tarota i prowadziła zabawy 

integracyjne i andrzejkowe, 

 Klubowe Mikołajki, na które przybył św. Mikołaj z workiem prezentów.  

W tym dniu seniorzy otrzymali również słodkie upominki za całoroczną 

aktywność w Klubie Seniora. Atrakcją wieczoru był występ Zespołu Tańca 

Historycznego „Chorea Antiqua”, 

 Spotkanie Wigilijne uczestników Klubu Seniora oraz Grupy Wsparcia dla 

opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera. W trakcie uroczystości 

wigilijnych seniorom towarzyszyło dwóch muzyków, a z programem 

świątecznym wystąpił zespół muzyczny „Bemolki”. Tradycyjne potrawy 

wigilijne serwowała firma cateringowa, a na zakończenie uroczystości każdy 

otrzymał świąteczne upominki wykonane w technice ceramicznej, przez 

uczestników koła zainteresowań „Z gliną na Ty”, a zaproszeni goście 

dodatkowo materiałowe bombki wykonane przez klubowiczów.  
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 Spotkania integracyjne (międzypokoleniowe i wewnątrzpokoleniowe) 

 

 

W 2018 roku uczestnicy Klubu Seniora uczestniczyli w kilkunastu spotkaniach 

integracyjnych: 

 Na zaproszenie seniorów do Klubu przybyli uczniowie ze SP Nr 316  

z jasełkami pt. „W ten świąteczny czas”, 

 Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka klubowicze pojechali na spotkanie 

integracyjne do Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy Alei Zjednoczenia 13,  

 Z okazji pierwszego Jubileuszu Klubu Bemowskiego Seniora klubowicze 

udali się na uroczystość i wręczyli jubilatom upominek wykonany  

w technice decoupage oraz pamiątkowy dyplom, 

 W Klubie Seniora dwukrotnie odbyły się spotkania integracyjne o tematyce 

świątecznej  z grupą edukacyjną dla kobiet z elementami wsparcia. Przed 

Świętami Wielkanocnymi wykonywano pisanki wielkanocne w technice 

decoupage, a przed Świętami Bożego Narodzenia bombki w technice 

patchworkowej oraz kartki świąteczne, 
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 Odbyło się spotkanie integracyjne z uczestnikami Bemowskiego Klubu 

Integracji Społecznej o tematyce bożonarodzeniowej pt. „Bombki ozdabiane 

techniką patchworkową” oraz „Kartki świąteczne”, 

 Pięć razy seniorzy zostali zaproszeni do DPS „Kombatant” na wspólne 

śpiewanie, np. pieśni patriotycznych, piosenek rozrywkowych, biesiadnych 

czy kolęd i pastorałek, 

 W czerwcu odbył się Piknik Integracyjny uczestników Klubu Seniora, Klubu 

„Tęczowy Uśmiech”, Środowiskowego Domu Samopomocy i Grupy 

Wsparcia dla opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera, podczas 

którego: śpiewano razem z zespołem wokalnym „Retro.ArtBem”, tańczono 

przy muzyce DJ-a oraz kosztowano różnych specjałów z grilla. Punktem 

kulminacyjnym spotkania był Jubileusz  97 urodzin najstarszego klubowicza, 

 Seniorzy aktywnie włączyli się w przygotowanie dekoracji kwiatowej 

Pikniku z okazji Dnia Niepełnosprawności w Parku Górczewska, chętnie 

również uczestniczyli w różnych aktywnościach w dniu Pikniku, 

  „Dzień Amerykański” – spotkanie integracyjne seniorów z wolontariuszami 

ze Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz wolontariuszami ze Wspólnoty 

Chrześcijańskiej Zachód.  

 

 Tworzenie kół zainteresowań  W 2018 roku utworzono dwa koła zainteresowań, 

które funkcjonowały poza godzinami działalności Klubu Seniora i zgromadziły 

pasjonatów warsztatów rękodzieła artystycznego: 

 Zajęcia plastyczne o specjalności decoupage poprowadziła wolontariuszka. 

Podczas zajęć seniorzy zgłębiali podstawy i technikę decoupage ucząc się 

jak ozdabiać np. szkło, styropian czy drewniane powierzchnie. Wykonano 

ponad sto prac. W zajęciach uczestniczyła grupa od kilkunastu do 

kilkudziesięciu osób.  
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 Warsztaty ceramiczne „Z gliną na Ty” realizowane były dzięki 

dofinansowaniu przez Urząd Dzielnicy Bemowo – Stowarzyszenia Lokalna 

Inicjatywa Bemowo.  

W warsztatach uczestniczyła grupa kilkunastu seniorek. W trakcie 

warsztatów seniorzy wykonali kilkaset prac, np.: świeczniki, serwetniki, 

muszle, biżuterię, ozdoby bożonarodzeniowe, pojemniczki czy podstawki na 

tealighty. Projekt zakończyła wystawa prac. 

 

 Zajęcia kulinarne - odbywały się w miarę potrzeb i zainteresowań seniorów. 

Przygotowywano, m.in. desery, potrawy na Pierwsze Urodziny Klubu Seniora, 

prażony popcorn do projekcji filmowych. Klubowicze uczyli się składania  

i dekorowania serwetek oraz dekoracji i nakrywania stołu przygotowując sale 

do spotkania wielkanocnego i wigilijnego. 

 Klubokawiarenka Podczas wszystkich spotkań w Klubie, seniorzy mogli 

korzystać z bezpłatnej klubokawiarenki, w której oprócz kawy, herbaty, 

napojów gościł drobny poczęstunek (ciasteczka, owoce, suszone owoce, 

orzechy, itp.). Półgodzinna kawiarenka była czasem wytchnienia i relaksu, 

czasem indywidualnych rozmów, dyskusji oraz sprzyjała nawiązywaniu 

nowych znajomości i pogłębianiu istniejących. 

 Zebrania społeczności Kilka razy w miesiącu odbywały się zebrania 

społeczności klubowej, podczas których, np. omawiano bieżące sprawy oraz 

trudności, dystrybuowano różne materiały, czasopisma, czy harmonogramy 

działalności programowej Klubu Seniora. Seniorzy informowani byli  

o inicjatywach społeczno-kulturalnych kierowanych do seniorów na terenie 

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

Podczas zebrań prowadzono krótkie formy integracyjne. 
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 Aktywizacja Seniorów na rzecz środowiska lokalnego (w tym Klubu Seniora)  

Podsumowując działalność wolontarystyczną w 2018 roku należy zaznaczyć, 

że zaaranżowano różne możliwości angażowania się w działalność na rzecz 

innych. Jedna z klubowiczek przeprowadziła cykl spotkań pt. „Seniorzy 

Seniorom”. Spotkania z Panią Elżbietą przyjęły formę autorskich prelekcji 

połączonych często z pokazem zdjęć z wyjazdów, wycieczek, doświadczeń 

zawodowych, itp. Odbyły się spotkania nt.: „Wyprawa za koło 

podbiegunowe”, „Smog – jako rodzaj skażenia środowiska”, „Życie  

i twórczość Zdzisława Beksińskiego”,  „Czy badania na zwierzętach są 

potrzebne?” Niejednokrotnie Seniorzy pomagali w pracach porządkowych w 

sali klubowej, m.in. tworząc wystawy tematyczne w witrynach, myjąc 

naczynia czy przygotowując sale do spotkań okolicznościowych.  

 

 

Nowe działania w Klubie Seniora 

 

W 2018 roku działalność programowa Klubu Seniora wzbogaciła się o nowe propozycje, 

aktywności, wydarzenia. Między innymi w związku z potrzebami klubowiczów, realizacją 

zadań wskazanych w „Kierunkach działań na rzecz seniorów w Dzielnicy Bemowo m.st. 

Warszawy” oraz pomysłami animatorek - wprowadzono: 

 Zajęcia karaoke czyli wspólne śpiewanie utworów w różnej tematyce z podkładem 

muzycznym, 

 Zajęcia relaksacyjne tai chi, 

 Cykl wycieczek dla dociekliwych, podczas których seniorzy zwiedzali ciekawe 

miejsca na mapie kulturalnej Warszawy pt. „Warszawa bez tajemnic”, 

 Warsztaty ceramiczne „Z gliną na TY”, 

 Powstała biblioteczka, dzięki przekazanym przez Fundację Zaczytani książkom,  

 Rozpoczęto Program „Bezpieczny Senior na Bemowie” realizowany w okresie 

kwiecień – grudzień 2018 roku. Klubowicze aktywnie uczestniczyli w debacie, licznie 

przybyli na warsztaty zorganizowane w Klubie Seniora na tematy: „Jak się ustrzec 

przed kradzieżami”, np. „na 

wnuczka”, „na policjanta” oraz 

„Pierwsza pomoc przedmedyczna”. 

Klub Seniora przystąpił także do 

konkursu filmowego kończącego 

program w 2018 roku. Nagrano dwa 

filmy, które otrzymały II miejsce i 

wyróżnienie, (projekt socjalny 

„Bezpieczny Senior na Bemowie”). 
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 Przystąpiono do konkursu „Seniorzy Mają Talent”.  

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo po raz pierwszy wziął udział w 

konkursie „Seniorzy Mają Talent” - ogólnowarszawskiej inicjatywie skierowanej do 

środowiska osób starszych, a realizowanej przez warszawskie Ośrodki Pomocy 

Społecznej. Głównym celem rokrocznie organizowanego konkursu jest integracja 

środowisk senioralnych oraz promocja ich artystycznej aktywności. Do udziału w 

nim zaproszeni zostają Seniorzy – amatorzy (zarówno osoby indywidualne jak i 

zespoły) w następujących kategoriach twórczych: 

 Plastyka: malarstwo, rękodzielnictwo lub inne techniki, fotografia i grafika, 

 Taniec, zajęcia ruchowe, 

 Teatr (kategorie: spektakl poetycki, kabaret lub inne formy sceniczne), 

 Literatura (kategorie: proza, poezja jako recytacja twórczości własnej). 

Seniorzy zrzeszeni w Klubie Seniora przy ul. Rozłogi 10 chętnie wzięli w nim 

udział, zarówno jako osoby prezentujące swój talent, jak również jako widzowie.  

Z Dzielnicy Bemowo napłynęło 18 zgłoszeń do konkursu. Gala Finałowa w 2018 

roku odbyła się dnia 7 czerwca 2018 roku na terenie Akademii Sztuki Wojennej  

w Rembertowie. Program spotkania obejmował: prezentacje talentów 

poszczególnych seniorów czy grup seniorskich, koncert, rozstrzygnięcia 

konkursowe i wręczenie nagród. W 2018 roku Dzielnica Bemowo zdobyła statuetkę 

w kategorii literatura. 

Koordynatorem konkursu na terenie Dzielnicy Bemowo był Ośrodek Pomocy 

Społecznej. 

 Klub Seniora wziął udział w Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów 

Ponad dwudziestu seniorów z Klubu Seniora przy ul. Rozłogi 10 wzięło po raz 

pierwszy udział w Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów, która odbyła się dnia  

29 września 2018 roku na terenie Ośrodka „Polonia”. Dzielnica Bemowo była 

najliczniej reprezentowaną grupą olimpijską (ponad 80 osób). Seniorzy zmagali się 

w 11 konkurencjach sportowych, między innymi w zawodach: pchnięcia kulą, 

pływackich, strzeleckich, łuczniczych, skoku w dal czy biegach na krótki dystans. 

Dzielnica Bemowo była bezkonkurencyjna – w ogólnej klasyfikacji medalowej 

wywalczyła złoto,  a seniorzy z Klubu Seniora działającego przy OPS zdobyli  



 

 
113 

  

aż siedem medali olimpijskich. W programie Warszawskiej Olimpiady Seniorów 

były również zajęcia z instruktorami (np. nordic walking, gimnastyka, aqua aerobik), 

pokazy i występy artystyczne seniorów, zabawa taneczna, Miasteczko Zdrowego 

Seniora (porady i pomiary medyczne) oraz koncert Wojciecha Gąsowskiego.  

 

Wszelkie działania skierowane do uczestników Klubu Seniora monitorowane były  

za pomocą prowadzonej dokumentacji w postaci list obecności (średnio w spotkaniu 

uczestniczyło blisko 40 seniorów), Deklaracji Uczestnika Klubu Seniora oraz 

kwestionariusza ankiety podsumowującego działalność klubową i oceniającego 

zrealizowany program w 2018 roku. 

W Klubie obowiązywał Regulamin Porządkowy Klubu Seniora, wypełniane były 

Deklaracje Uczestnika Klubu Seniora oraz dokumentacja zgodna z RODO. 

Warto podkreślić, że plan działalności Klubu Seniora na 2018 rok powstał  z udziałem 

seniorów, którzy wypełnili kwestionariusze ankiet w tym temacie.  

W minionym roku zorganizowano łącznie 112 spotkań na terenie Klubu Seniora oraz 

poza siedzibą Klubu, z których skorzystało 100 seniorów. 

 

Działalność Klubu Seniora przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo wpisuje 

się w warszawski program na rzecz seniorów „Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 

2013 – 2020 oraz realizuje część zadań wskazanych w dokumencie „Kierunki działań na 

rzecz seniorów w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy” zatwierdzonym przez Radę 

Dzielnicy Bemowo i Radę Seniorów Dzielnicy Bemowo.  

 

Koszt projektu 25 222,88 zł pokryty został ze środków własnych OPS. 

 

 

 

6. PROGRAMY  NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w  pierwszej połowie  

2018 roku, przygotowując się do wdrożenia modelu pracy socjalnej metodą Organizowania 

Społeczności Lokalnej, zawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem Biuro Organizacji Ruchu 

Inicjatyw Społecznych (BORIS), które specjalizuje się w tej działalności i wspiera 

merytorycznie podmioty zainteresowane jej praktykowaniem.  

 

W wyniku podjętych działań została wykonana analiza rejonów  

i środowisk korzystających z pomocy Ośrodka pod kątem aktualnych potrzeb, oczekiwań, 

posiadanych zasobów przez mieszkańców. Z uwagi na liczne konflikty sąsiedzkie, 

anonimowość, środowiska z trudnościami w funkcjonowaniu psychospołecznym, a także 

liczbę prowadzonych spraw w tut. OPS,  dostrzeżono konieczność prowadzenia pracy 
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socjalnej w oparciu o model OSL w rejonie ul. Pełczyńskiego 24 (nowo wybudowane 

budynki komunalne). Przy wyborze rejonu działania wzięto pod uwagę fakt, że lokale przy 

ul. Pełczyńskiego 24 są zasiedlane przez osoby z różnych dzielnic Warszawy. Lokatorzy 

wskazanego rejonu to zarówno klienci tut. Ośrodka, jak i osoby niekorzystające z pomocy 

społecznej, o różnym statusie społecznym, pochodzący z różnych dzielnic Warszawy, 

zakwaterowani w aktualnym miejscu od około połowy 2016 r.  

W  okresie od maja do grudnia 2018 r. przeprowadzono cztery projekty socjalne: 

 Osiedlowy Dzień Sąsiada 

 „Szanuj buty i zieleń” - , czyli pies nie człowiek nie posprząta 

 „Mam tak samo jak ty, miasto moje a w nim...” - podsumowanie rocznych działań na 

rzecz rozwoju idei partnerstw lokalnych na przykładzie wybranych dzielnic 

Warszawy 

 Gwiazdka Sąsiedzka 

Głównym i wspólnym celem projektów była aktywizacja społeczna i integracja 

mieszkańców osiedla. 

 

OSIEDLOWY DZIEŃ SĄSIADA 

 

Projekt  polegał na zorganizowaniu pikniku rodzinno – sportowego, który odbył się 

w dniu 25 maja 2018 r. w Alei Sportów Miejskich przy  ul. Pełczyńskiego 22H.  

Wydarzenie zostało skierowane do dzieci i dorosłych. Poza integracją  

i aktywizacją mieszkańców celem było również stworzenie warunków do wdrożenia we 

wskazanym rejonie metody pracy socjalnej poprzez organizowanie społeczności lokalnej. 

 

W trakcie pikniku sąsiedzkiego prowadzono dalszą diagnozę potrzeb i oczekiwań 

poprzez przeprowadzanie ankiet, wywiadów, spontaniczne rozmowy  

z mieszkańcami, które odbywały się przy stole sąsiedzkim, a także w czasie licznych gier  

i zabaw. „Osiedlowy Dzień Sąsiada” w głównej mierze miał za zadanie zgromadzić 

mieszkańców osiedla i stworzyć im przestrzeń do wypowiedzenia się. Zgłaszane potrzeby  

i oczekiwania były spisywane i następnie przeanalizowane pod kątem możliwości ich 

realizacji. W celu zwiększenia atrakcyjności imprezy zaproszono do współpracy instytucje 

publiczne, prywatne oraz organizacje pozarządowe. W trakcie pikniku oprócz OPS swoje 
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stanowiska miały: Wydział Zasobów Lokalowych w Dzielnicy Bemowo, Policja, Straż 

Miejska, Firma „Szwajcarka”, Klub Młodzieżowy Alternatywa, Stowarzyszenie 

Trzeźwościowe „Reduta”, Fundacja Iwony Kalaman oraz  Bemowskie Towarzystwo 

Fotograficzne. Do organizacji wydarzenia włączyli się również wolontariusze, którzy na co 

dzień działają na rzecz mieszkańców Bemowa.  

Współpraca podczas Dnia Sąsiada zapoczątkowała możliwość  

budowania partnerstw lokalnych.  

Wyżej wymienione podmioty zaprezentowały mieszkańcom następujące atrakcje:  

 mecz piłki nożnej – wolontariusze vs. mieszkańcy, 

 konkurs rzutu do kosza, 

 szachy i warcaby, 

 mecz w piłkę siatkową, 

 konkursy z wiedzy sportowej 

dla dzieci, 

 tenis stołowy, 

 gra w Kule Bule, 

 budowa z klocków LEGO 

„Wymarzonego Osiedla”, 

wyrabianie biżuterii, znaczków i przypinek,  

 oglądanie wozu policyjnego, 

 prezentacja na fantomie udzielania pierwszej pomocy, 

 bezpłatny poczęstunek, 

 inne. 

Poprzez przygotowanie odpowiedniej oprawy muzycznej, wystroju, sposobu 

prowadzenia imprezy stworzono 

atmosferę, która sprzyjała wzajemnemu 

zapoznawaniu się mieszkańców, 

wyrażaniu sympatii i zaufania, 

oderwania się od problemów życia 

codziennego  i przeżycia spotkania  

w atmosferze radości i zabawy. 

Obchody Dnia Sąsiada były wstępem  

i doskonałą okazją do integracji 

mieszkańców przed planowanym rozpoczęciem przez pracowników socjalnych pracy 

metodą Organizowania Społeczności Lokalnej. Mieszkańcy, bez względu na stan zdrowia, 

status społeczny, stopień posiadania dóbr, wiek, płeć czy narodowość mogli spędzić 

wspólnie czas obserwując zawody, uczestnicząc w konkurencjach sportowych, grach oraz 

innych rozrywkach w ramach ww. wydarzenia.  Pozwoliło to na budowanie poczucia 

wspólnoty w sąsiedztwie oraz budowanie tożsamości z miejscem zamieszkania. Piknik 
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ponadto stworzył pracownikom socjalnym okazję do wejścia w rolę rzecznika 

mieszkańców i wyeksponowania roli organizatora społeczności lokalnej. 

 Impreza miała charakter otwarty, stąd szacujemy, że wzięło udział w niej około 400 osób. 

 

Łączny koszt projektu wyniósł 1641,61 zł – pokryty ze środków własnych OPS. 

 

SZANUJ BUTY I ZIELEŃ, CZYLI PIES NIE CZŁOWIEK NIE POSPRZĄTA 

 

Projekt został zrealizowany na osiedlu przy ul. Pełczyńskiego.  Realizacja była 

odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, którzy w trakcie „Osiedlowego Dnia Sąsiada” 

zgłaszali problem zanieczyszczonego podwórka. Mieszkańcy osiedla zostali zaproszeni do 

wzięcia udziału w konkursie plastycznym, który polegał na narysowaniu bądź 

namalowaniu plakatu i/lub napisaniu hasła promującego sprzątanie po swoim psie. Akcja 

promująca utrzymanie czystości odbyła się pomiędzy blokami nr 24 i 24a przy  

ul. Pełczyńskiego.  

Odbiorcami były dzieci i dorośli. 

 

Celami projektu było wzajemne poznanie się i  integracja mieszkańców, podniesienie 

kultury wzajemnych kontaktów, zwiększenie wiedzy pracowników OPS na temat 

mieszkańców osiedla oraz zwiększenie dbałości o tereny zielone w okolicach 

zamieszkania mieszkańców i zwiększenie świadomości mieszkańców osiedla przy  

ul. Pełczyńskiego na temat konieczności sprzątania po swoim psie, a ponadto 

poszukiwanie potencjalnych liderów do dalszego działania w ramach organizowania 

społeczności lokalnej. 

 

Konkurs odbył się w dniu 20 października 2018 r. Pracownicy socjalni OPS zebrali 

wykonane prace i odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem przez warunki 

atmosferyczne (zalaminowanie) zaprezentowali w przestrzeni osiedla, przymocowując do 

listewek i umieszczając na trawnikach tak,  aby były widoczne dla właścicieli psów. 



 

 
117 

  

 Prace  rozwieszono również  na sznurkach pomiędzy blokami, tworząc unikalną 

galerię przestrzenną. Autorzy prac otrzymali pamiątkowe dyplomy i zostali ugoszczeni 

słodkim poczęstunkiem.  

 

W trakcie konkursu pracownicy Ośrodka  informowali o zainicjowaniu nowej metody 

współpracy z mieszkańcami, mającej na celu poprawę jakości życia. Była to również okazja 

do przedstawienia się miejscowej ludności pracowników socjalnych w roli animatorów 

społecznych, realizujących model OSL.  

Podczas niezobowiązujących rozmów z mieszkańcami organizatorzy przeprowadzali 

ankietę obrazkową, świadczącą o gotowości ludzi do współpracy i badającą poziom 

zainteresowania sprawami osiedla.  

W konkursie wzięło udział dziesięcioro dzieci oraz siedem osób dorosłych. 

Koszt projektu: 250,57 zł  pokryty ze środków własnych OPS. 

 

„MAM TAK SAMO JAK TY, MIASTO MOJE A W NIM….” 

PODSUMOWANIE ROCZNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU IDEI 

PARTNERSTW LOKALNYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH DZIELNIC 

 

W trakcie spotkań roboczych w Ośrodku, które dotyczyły wdrażania pracy socjalnej 

metodą Organizowania Społeczności Lokalnej, podjęto decyzję o realizacji projektu 

socjalnego, w ramach którego wspólnie z Biurem Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych 

„BORIS” zorganizowano seminarium na temat budowania partnerstw lokalnych pt.  

„Mam tak samo jak ty, miasto moje a w nim…” - podsumowanie rocznych działań  

na rzecz rozwoju idei partnerstw lokalnych na przykładzie wybranych dzielnic 

Warszawy.  

Na Seminarium zaproszono 

przedstawicieli podmiotów lokalnych: 

publicznych, prywatnych i pozarządowych, 

które mogą tworzyć partnerstwa i działać na 

rzecz mieszkańców dzielnicy. Seminarium 

odbyło się w dniu 29 listopada 2018r.  

w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy 

ul. Rozłogi 10 w Warszawie. 
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Celem projektu było zwiększenie wiedzy na temat potrzeby budowania 

partnerstw lokalnych, zainicjowanie dyskusji oraz wymiana doświadczeń na temat 

budowania partnerstw w skali mikro, mezo i makro. 

 

Na zaproszenie do udziału w seminarium odpowiedzieli: Biblioteka Publiczna, Klub 

Bemowskiego Seniora, Towarzystwo Budownictwa Społecznego, MAL Dwa Jelonki, 

Firma „Szwajcarka”, Fundacja "Akademia Iwony Kalaman", Fundacja „Naszym 

Dzieciom” - Klub Młodzieżowy „Alternatywa", Bemowskie Stowarzyszenie 

Trzeźwościowe "REDUTA", Wydziały dla dzielnicy Bemowo: Zasobów Lokalowych, 

Sportu i Rekreacji, Kultury, Spraw Społecznych i Zdrowia, Bemowskie Centrum Kultury, 

Centrum Komunikacji Społecznej - Zespół Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej, Policja,  

a także przedstawiciele innych warszawskich ośrodków pomocy społecznej.  

W trakcie Seminarium, w części wykładowej prowadzonej przez prezesa BORIS, 

zostały  przedstawione kluczowe 

zagadnienia dotyczące budowania 

partnerstw w skali makro (miasto, 

dzielnica), mezo (osiedle, rejon), 

mikro (blok, sąsiedztwo).  

Istotną częścią seminarium była 

wymiana doświadczeń przez 

Ośrodki pracujące metodą OSL, w 

której przedstawiciele OPS  z 

dzielnic: Wola, Włochy i Bemowo 

zaprezentowały swoją działalność. Każdy z Ośrodków przedstawił własną prezentację  

i omówił działania, które mogą zostać uznane za dobre praktyki w obszarze OSL. Kolejna 

część seminarium miała formę dyskusji, której moderatorem była przedstawicielka  

BORIS.  

Seminarium dało możliwość zapoznania się z tematyką Organizowania 

Społeczności Lokalnej przez przedstawicieli zaproszonych podmiotów. Forum dyskusyjne 

jak i śniadanie integracyjne stworzyło dodatkową przestrzeń do wzajemnego poznania się  

i wymiany doświadczeń. Wypowiedzi uczestników świadczyły o tym, że było  

to pożyteczne spotkanie pod względem merytorycznym, uczestnicy byli również pod 

wrażeniem gościnnego przyjęcia i otwartości gospodarzy.  

W seminarium łącznie udział wzięło 50 osób. 

Koszt projektu: 303,30 zł  pokryty ze środków własnych OPS. 
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GWIAZDKA SĄSIEDZKA 

W związku z coraz większym zainteresowaniem mieszkańców wydarzeniami 

orgaznizowanymi na Osiedlu przy ulicy 

Pełczyńskiego na jednym ze spotkań z lokalną 

społecznością powstał pomysł „Gwiazdki 

Sąsiedzkiej”, który został przekształcony  

w projekt socjalny.  

Spotkanie świąteczne odbyło się w dniu  

14 grudnia 2018r. w świetlicy przy Alei Sportów 

Miejskich przy ul. Pełczyńskiego 22H.  

W trakcie zebrań roboczych omawiano formułę 

wydarzenia i dzielono się z mieszkańcami 

poszczególnymi zadaniami.  

Celem głównym projektu było 

zintegrowanie mieszkańców osiedla zarówno na 

etapie przygotowań jak i samej realizacji 

wydarzenia. 

Celami szczegółowymi było: 

 zwiększenie wiedzy pracowników tut. OPS na temat mieszkańców osiedla oraz 

poszukiwanie potencjalnych liderów do dalszego działania w ramach organizowania 

społeczności lokalnej, 

 tworzenie grupy sąsiedzkiej, 

 podniesienie kultury wzajemnych relacji mieszkańców osiedla. 

W trakcie gwiazdkowego spotkania sąsiedzkiego wspólnie z mieszkańcami: 

 przygotowano stół z potrawami wigilijnymi, 

 dekorowano pierniki i ozdoby choinkowe, 

 ubrano dwie choinki, które zostały ustawione pod blokiem nr 24c i pomiędzy 

blokami 24a i 24b  przy ul. Pełczyńskiego, 

 wspólnie kolędowano. 

Dodatkowo swoją wizytą wieczór uatrakcyjnił wolontariusz, który odegrał rolę 

Mikołaja. Mieszkańcy czynnie włączyli się w przygotowanie spotkania: przygotowali  

potrawy wigilijne, upiekli ciasta, przynieśli ze sobą bombki. Jedna z mieszkanek przyniosła 

obrusy świąteczne. Kolejna z pań przygotowała pierniki, które zostały udekorowane 

zakupionymi przez tut. OPS ozdobami. Pierniki następnie zostały zjedzone przez dzieci,  

a pozostałe wraz z życzeniami mieszkańcy przekazali osobom, które nie mogły  

uczestniczyć w wydarzeniu. 
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 Każdy z członków społeczności lokalnej 

miał swoją rolę w wydarzeniu i wniósł 

wkład w przygotowanie oraz wspólne 

świętowanie. 

Na spotkanie sąsiedzkie przybyły 

osoby nie znające się wcześniej, natomiast                     

w trakcie uroczystości zaobserwowano, że 

osoby zaczęły się przedstawiać sobie 

nawzajem, rozmawiać ze sobą, wspólnie 

śpiewać kolędy, wyraźnie skracał się 

dystans i osoby dotychczas obce czuły się swobodnie,  co świadczy o tym, że uczestnicy 

się zintegrowali.  

W wydarzeniu łącznie wzięło udział około 40 osób razem z dziećmi. 

Koszt projektu: 1 419,13 zł   pokryty ze środków własnych OPS. 

 

 

7.  PROJEKT  „WOLONTARIAT”  

 

 

W roku sprawozdawczym realizowano projekt pt. „Wolontariat w Ośrodku Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy” 

Wolontariat  to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego 

społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.  

 

Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i 

świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji 

pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach 

społecznych.  

 

W Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy wolontariat 

funkcjonuje od grudnia 2000r., w tym od 2003r. w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Celami projektu było poszerzenie/uzupełnienie świadczonych przez Ośrodek form 

pomocy różnym grupom klientów Ośrodka, które nie mogłyby być realizowane  

w ramach działań OPS, zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców dzielnicy 

Bemowo a także pomoc osobom zainteresowanym pracą wolontarystyczną w 

znalezieniu miejsca i osób, którym mogliby świadczyć swoją pomoc.  
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W ramach programu realizowano  usługi na rzecz mieszkańców Dzielnicy Bemowo  

(w tym klientów Ośrodka)  reprezentujących różne grupy społeczne: dzieci  i młodzieży, 

osób niepełnosprawnych, seniorów, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy  

i Popołudniowego Klubu „Tęczowy Uśmiech”. 

W ramach projektu realizowane były zadania: 

 o charakterze działań  długofalowych  

 o charakterze działań akcyjnych 

 działania na rzecz wolontariuszy. 

Działania o charakterze długofalowym: 

 korepetycje dla dzieci i młodzieży (17 wolontariuszy), 

 pomoc osobom niepełnosprawnym (17 wolontariuszy), 

 pomoc seniorom  (5 wolontariuszy), 

 wspieranie Środowiskowego Domu Samopomocy i uczestników Popołudniowego 

Klubu „Tęczowy Uśmiech” (12 wolontariuszy) 

 

Działania o charakterze akcyjnym: 

 pomoc w przeprowadzeniu remontu/odnowienia mieszkań dla klientów Ośrodka 

(14 wolontariuszy   z Polski i 14 wolontariuszy z USA). 

 pomoc w organizacji pikników i spotkań okolicznościowych dla mieszkańców 

Dzielnicy Bemowo (25 wolontariuszy): 

 Festyn dla Rodzin z terenu Bemowa "Tańce Hulanki", podczas którego 

wolontariusze przygotowali atrakcyjne zajęcia dla rodzin uczestniczących  

w imprezie m.in. trening zumby, wspierali pracowników OPS w kwestiach 

organizacyjnych takich jak obsługa techniczna (zapewnienie sprzętu  

i nagłośnienia)  oraz poprowadzenie imprezy przez konferansjera.  

 Spotkanie Mikołajkowe przygotowane w ramach cyklu „Aktywny czas  

z dzieckiem” w projekcie „Odpowiedzialni Rodzice”. Wolontariusze pomogli 

w organizacji tego spotkania, przeprowadzeniu warsztatów artystycznych dla 

dzieci i rodziców, przygotowaniu poczęstunku dla uczestników spotkania.  
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Działania zrealizowane dla wolontariuszy: 

 Bieżące spotkania informacyjno – wspierająco – szkoleniowe koordynatora 

projektu z wolontariuszami (np. rozmowy wspierające, w zakresie  komunikacji 

z podopiecznym) oraz kierowanie wolontariuszy do udziału w szkoleniach 

organizowanych przez Fundację Szkoła Liderów w ramach warszawskiego 

programu „Pomagam – Zyskuję”,  

 Uhonorowanie wolontariuszy ze Szkolnego Koła Wolontariatu w LXXVIII 

Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej. Dyrektor 

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo podczas zakończenia roku 

szkolnego wręczyła Szkolnemu Kołu „Certyfikat Dobrego Serca”.  

 Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza (5 grudnia 2018r.). Spotkanie 

zostało zorganizowane we współpracy z Zarządem Dzielnicy Bemowo oraz 

Społecznością Chrześcijańską Zachód.  

 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 90 wolontariuszy. 
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Gość specjalny spotkania - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo podziękował 

wszystkim wolontariuszom za ich pracę. Upominkami (ręcznie wykonanymi 

torebkami z filcu, przytulankami, poduszeczkami, zawieszkami czy przypinkami) 

zostali uhonorowani wolontariusze oraz koordynatorzy wolontariatu. Imprezę 

uświetnił występ artystów Mariusza Jaśko i Tomasza Czerskiego, a warsztaty z 

wykorzystaniem smartfonowej aplikacji zaskoczyły nie tylko młodych 

wolontariuszy. 

 

Z sondy przeprowadzonej w ramach tej aplikacji dowiedzieliśmy się dlaczego 

chcemy pomagać i jakie cechy powinien posiadać idealny wolontariusz. Wyniki 

sondy przeprowadzonej w większości wśród młodych ludzi pokazały że młodzi 

chętnie włączają się w pomaganie innym bardziej potrzebującym osobom.  

 

Koszt projektu: 4 993,05 zł pokryty ze środków własnych OPS 
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XI.  PODSUMOWANIE,  PLANY  I  POTRZEBY  

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w 2018 roku objął pomocą  

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

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

zaawansowania. 

W roku sprawozdawczym na szczególną uwagę zasługują ponadstanadardowe 

działania wdrożone w następujących obszarach: 
 

Oferta dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin: 

 Kontynuowanie i rozwijanie działalności ośrodków wparcia: Ośrodka Wsparcia  

i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych oraz Środowiskowego Domu 

Samopomocy dla Osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 Kontynuowanie działalności Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego  i grupy 

wsparcia dla opiekunów osób z zaburzeniami pamięci, 

 Usprawnienie działań interwencyjnych na rzecz osób przeżywających kryzys 

psychiczny poprzez  zapewnienie możliwości konsultacji psychologa klinicznego  

i ustalanie planów działań w oparciu o jego opinię, 

 Utworzenie grupy wsparcia dla rodzin osób po kryzysie psychicznym. 

 

Oferta dla seniorów: 

 Uzyskanie lokalu na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy  

ul. Lazurowej 14, 

 Zawarcie umowy na wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń  dla celów Ośrodka 

Wsparcia, 

 Kontynuowanie działalności Forum Bemowskich Seniorów jako reprezentacji 

środowiska osób starszych,  

 Kontynuowanie i rozwijanie oferty dotychczas prowadzonego Klubu Seniora  

o działania promujące aktywność seniorów, podejmowane we współpracy  

z innymi instytucjami, o szerszym wymiarze społecznym (Wczasy dla Seniorów, 

Konkurs muzyczno -  wokalny „Seniorzy mają talent”,  Konkurs „Bezpieczny Senior 

na Bemowie”, „Warszawskie Dni Seniora”), 

 Wydanie „Informatora Bemowskiego Seniora” – aktualizacja 2018. 
 

Oferta dla rodzin z dziećmi: 

 Kontynuowanie i rozwijanie programu wsparcia specjalistycznego dla rodzin: (asysta 

rodzinna, usługi specjalistyczne dla dzieci z deficytami rozwoju, rodziny wspierające, 

grupa dla młodzieży); 
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 Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

„Odpowiedzialni Rodzice”, na który Ośrodek pozyskał środki w roku 2018. 

Wyróżnienie Marszałka Województwa Mazowieckiego „Zawsze pomocni” 

przyznane w 2018 r. było wyrazem uznania dla Ośrodka za zbudowanie 

kompleksowej oferty dla rodzin z dziećmi, które doświadczają trudności opiekuńczo 

– wychowawczych.  
 

Oferta dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym: 

 Kontynuacja i rozwijanie oferty uruchomionego w ubiegłym roku Klubu Integracji 

Społecznej, 

 Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

dla osób wykluczonych społecznie, na który Ośrodek pozyskał środki w roku 2017, 

 Zakończenie I edycji innowacyjnego projektu Indywidualnego Programu 

Wychodzenia z Bezdomności dla osób bezdomnych z terenu Dzielnicy Bemowo,  

w rezultacie którego absolwenci otrzymują rekomendacje do otrzymania mieszkania 

socjalnego z zasobów m. st. Warszawy. 
 

Oferta dla osób i rodzin z problemem przemocy: 

 Kontynuacja i rozwijanie oferty poradnictwa indywidualnego i pomocy grupowej  

w ramach projektu „ Budowanie Mocy - Stop Przemocy na Bemowie”, 

 Dokonanie we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie lokalnej diagnozy problemu przemocy ujawnionej w wyniku 

której został opracowany raport z badań zawierający rekomendacje do dalszej pracy, 

 Utrzymywanie stałej współpracy ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia” 

w zakresie doradztwa i superwizji dla specjalistów, która  sprzyja wzrostowi 

kompetencji profesjonalistów, co przekłada się na jakość działań prowadzonych na 

rzecz rodzin z problemem przemocy. Wysoka jakość podejmowanych działań została 

potwierdzona w badaniach własnych, prowadzonych we współpracy  

z Zespołem Interdyscyplinarnym. 

 

Oferta pracy socjalnej ze społecznością lokalną: 

 Uruchomienie pracy socjalnej nową metodą Organizacji Społeczności Lokalnej  

we współpracy z organizacją liderską – Biurem Organizacji Ruchu Inicjatyw 

Społecznych (BORIS) - realizacja 4 pilotażowych projektów socjalnych 

adresowanych do społeczności lokalnej zamieszkałej w blokach przy  

ul. Pełczyńskiego 24 i nawiązanie współpracy partnerskiej z licznymi instytucjami 

na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców. 

 

Oferta dla osób i rodzin z problemem uzależnienia: 

Uruchomienie i realizacja projektu: „Spotkania edukacyjne dla osób i rodzin  

z problemem uzależnienia od alkoholu” adresowanego do mieszkańców Dzielnicy 

w celu zwiększenia motywacji do rozwiązywania problemów alkoholowych  
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w rodzinie, przeprowadzonego w formule otwartych spotkań wykładowo – 

warsztatowych. 

 

Ważnym elementem funkcjonowania Ośrodka zaplanowanym do realizacji  

na rok 2018 było zawiązywanie współpracy partnerskiej z instytucjami i organizacjami w 

obszarze pomocy społecznej i budowanie obrazu Ośrodka jako instytucji otwartej na 

współpracę, dostępnej w kontakcie i istniejącej w świadomości publicznej jako istotny 

partner działań społecznych.  Koncepcja ta była realizowana poprzez zapraszanie do 

współpracy  instytucji i organizacji lokalnych oraz uczestniczenie w przedsięwzięciach  

organizowanych przez partnerów. Najwidoczniej w roku sprawozdawczym zaistniała 

współpraca partnerska z Wydziałami Urzędu Dzielnicy Bemowo  

m. st. Warszawy, Bemowskim Centrum Kultury, Wojskową Akademią Techniczną, 

Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”, Biurem Organizacji Ruchu Inicjatyw Społecznych 

(BORIS), Fundacją Iwony Kalaman oraz Wspólnotą Chrześcijańską Zachód. 

 

Ośrodek, realizując misję instytucji profesjonalnej, otwartej i dostępnej 

w dalszym ciągu planuje rozwijanie specjalistycznych oddziaływań na rzecz rodzin 

wieloproblemowych, seniorów, osób niepełnosprawnych oraz osób doświadczających 

przemocy oraz rozwijanie współpracy partnerskiej w realizacji działań. 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAPLANOWANE NA ROK 2019 
 

 Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, który będzie mógł zaoferować  

codzienną pomoc i aktywizację społeczną dla 45 - osobowej grupy osób starszych 

oraz  działania w formule Klubu Seniora ( 4 x w tygodniu) dla  około 70 – osobowej 

grupy seniorów; 

 Aplikowanie o  środki zewnętrzne (w tym z UE) na działania specjalistyczne na rzecz 

mieszkańców Bemowa; dotychczas złożone zostały wnioski  

o dofinansowanie projektów: 

 „Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa” – projekt 

dotyczący wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - aplikacja 

w ramach projektu pozakonkursowego ze środków europejskiego Funduszu 

Społecznego; 

 „Od nowa” – nowa jakość na Bemowie – projekt zmiany organizacji pracy 

poprzez oddzielenie pracy socjalnej od postępowań administracyjnych, który 

przyczyni się do zwiększenia liczby pracowników socjalnych pracujących w 

obszarze pracy socjalnej – aplikacja o środki Unii Europejskiej w ramach 

Programu „Wiedza Edukacja Rozwój”; 

 „Budowanie Mocy – stop przemocy na Bemowie – 2019” – aplikacja  

o środki w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej.  
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