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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:BemowoMSI.png) 
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Przez ostatnie kilkanaście lat Dzielnica Bemowo odnotowywała przyrost liczby 

mieszkańców (dot. osób zameldowanych). W roku 2020 w stosunku do roku 2019 liczba 

mieszkańców zmniejszyła się o 895 osób, w tym o 468 kobiet oraz o 427 mężczyzn.  

W skali roku liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (dzieci i młodzież) wzrosła  

o 132 osoby, w tym o 50 kobiet (dziewcząt) i 82 mężczyzn (chłopców). Liczba osób  

w wieku produkcyjnym spadła o 1.428 osób, w tym o 619 kobiet i 809 mężczyzn, a osób 

w wieku poprodukcyjnym wzrosła o 401, w tym o 101 kobiet i o 300 mężczyzn.  

Wskaźnik procentowy w poszczególnych grupach wiekowych w stosunku do ogólnej 

liczby mieszkańców wskazuje, że w Dzielnicy Bemowo utrzymuje się tendencja niżu 

demograficznego (ponad 24 % mieszkańców stanowią osoby w wieku 

poprodukcyjnym). 

Strukturę demograficzną na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiają  

Tabela nr 1 i Tabela nr 2 oraz Wykres nr 1 i Wykres nr 2. 

 

 

Tabela nr 1 

Wiek Kobiety Mężczyźni 

 

do 18 lat 12 736 13 418 

19-60 lat 32 869 X 

19-65 lat X 32 104 

powyżej 60 

• w tym powyżej 90 

z tego powyżej 100 

18 803 

340 

8 

X 

X 

X 

powyżej 65 

• w tym powyżej 90 

z tego powyżej 100 

X 

X 

X 

9 913 

155 

1 

Razem 64 408 55 435 

 

Łączna liczba mieszkańców:    119 843 

 

 

(Źródło: Dane uzyskane z Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Delegatura BAiSO – Bemowo) 
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Wykres nr 1 

 

 

 

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

Delegatura BAiSO – Bemowo)

 

Tabela nr 2

Mieszkańcy wg wieku Liczba osób Wskaźnik procentowy 

 

Wiek przedprodukcyjny 

dzieci i młodzież 0-18 lat 

 

26 154 

 

22 % 

 

Wiek produkcyjny  

(K: 19-60 lat M: 19-65 lat ) 

 

64 973 

 

54 % 

 

Wiek poprodukcyjny 

(K: 60 lat i powyżej  

M: 65 lat  i powyżej) 

 

28 716 

 

24 % 

RAZEM  119 843 100% 

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

Obywatelskich Delegatura BAiSO – Bemowo)

Kobiety pow. 60 lat; 
18803

Kobiety 19-60 lat; 
32869

Kobiety do 18 lat; 
12736

Mężczyźni do 18 lat; 
13418

Mężczyźni 19-65 lat; 
32104

Mężczyźni pow. 65 lat; 
9913

STRUKTURA MIESZKAŃCÓW Z PODZIAŁEM 
NA PŁEĆ I WIEK
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Wykres nr 2 

 

(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 2020 roku w Dzielnicy Bemowo zamieszkiwało 

8 kobiet w wieku powyżej 100 lat (w roku 2019 było to 9 kobiet) i 1 mężczyzna. Zwiększyła 

się jednocześnie liczba kobiet w wieku 91-100 lat, aktualnie wynosi ona 340 osób a w 2019 

roku wynosiła 289 osób. Zmniejszyła się natomiast liczba mężczyzn w tym przedziale 

wiekowym – aktualnie wynosi ona 155 mężczyzn, a w roku 2019 wynosiła 195 osób. 

 
 

 

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: 
 

Wiek 
przedprodukcyjny

22%

Wiek produkcyjny
54%

Wiek poprodukcyjny
24%

STRUKTURA MIESZKAŃCÓW Z PODZIAŁEM
NA WIEK
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• ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 

z późn. zm.); 

• ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876); 

• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego  

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.); 

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r.  

poz. 305); 

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

ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.); 

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

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 218 z późn. zm.); 

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

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821); 

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

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1409); 

• ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

 poz. 176); 

• ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1329 z późn. zm.);  

• ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327); 
 

A w roku 2020 dodatkowo również: 

• ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz  zwalczaniu  zakażeń  

i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.); 

• ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r.  

poz. 1842 z późn. zm.);  

• ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających 

realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020r. 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 694 z późn. zm.);   

• rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia  

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491  

z późn. zm.); 

• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń,  nakazów i  zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566 z późn. zm.). 
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Zakres działania Ośrodka określony jest szczegółowo w Statucie Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały 

nr XXIX/918/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku  

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. 
 

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. 
 

Ośrodek przede wszystkim realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone  

m. st. Warszawa, określone w ustawie o pomocy społecznej. Dodatkowo realizuje zadania 

określone w innych ustawach oraz zadania wynikające z porozumień zawartych  

z Wojewodą Mazowieckim, innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracją 

rządową: 

• przeprowadza wywiady środowiskowe i wydaje decyzje w związku z potwierdzaniem 

prawa do świadczeń opieki zdrowotnej; 

• ustala i wypłaca wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekunom prawnym osób, 

co do których Sąd Rodzinny i Nieletnich wydał takie postanowienie, 

• pełni rolę organizatora pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w sprawowaniu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

• prowadzi Klub Integracji Społecznej realizujący zadania z zakresu ekonomii 

społecznej, 
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• zapewnia obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz wyznacza swoich przedstawicieli  

do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym i Grupach Roboczych, 

• przeprowadza rodzinne wywiady środowiskowe na potrzeby weryfikacji uprawnień 

do specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego, 

• prowadzi sprawy w zakresie weryfikacji i potwierdzania 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. 
 

W 2020 roku na podstawie Uchwały m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 roku  

na Ośrodek nałożono kolejne zadania: 

• prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach 

pomocy materialnej uczniom w formach zasiłków szkolnych i stypendiów szkolnych, 

• zawieranie umów z osobami zobowiązanymi dotyczących odpłatności za pobyt 

mieszkańca w domu pomocy społecznej. 
 

Ponadto, na zlecenie uprawnionych podmiotów: Sądu, Prokuratury, Policji, 

Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Warszawskiego Centrum 

Pomocy Rodzinie, a także na uzasadniony wniosek osoby zainteresowanej – Ośrodek 

przeprowadza rozeznanie sytuacji rodzinnej i udziela odpowiedzi tym podmiotom oraz 

wydaje opinie osobom zainteresowanym. 

 

Ośrodek jest również realizatorem europejskich, rządowych i samorządowych 

programów osłonowych, m.in.: 

• Program „Posiłek w szkole i w domu” (program rządowy); 

• Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (program UE); 

• Program osłonowy polegający na możliwości przyznania zasiłku celowego  

z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu 

mieszkalnego dla osób samotnie gospodarujących (program samorządowy). 
 

Ponadto, w związku z zaistnieniem sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią 

COVID-19, na podstawie ww. aktów prawnych oraz decyzji i poleceń Wojewody 

Mazowieckiego w 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania na rzecz osób 

objętych kwarantanną i izolacją domową: nawiązywania kontaktu, rozeznawania potrzeb 

oraz udzielania i/lub organizowania pomocy żywnościowej, pomocy psychologicznej, 

wykupienia leków, odbioru odpadów komunalnych.  
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RODZAJE  POMOCY 
 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje mieszkańcom Dzielnicy Bemowo niżej wymienione 

rodzaje pomocy: 

 

➢  Pomoc usługowa: 

• usługi opiekuńcze; 

• specjalistyczne usługi opiekuńcze – pielęgnacyjne; 

• specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
 

➢  Pomoc rzeczowa: 

• talony obiadowe; 

• obiady dla dzieci w szkołach; 

• wypoczynek letni dla dzieci; 

• pośrednictwo w przekazywaniu rodzinom artykułów spożywczych 

i higienicznych. 

 

➢  Pomoc instytucjonalna: 

• pomoc w zapewnieniu miejsca pobytu 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  

do 31.12.2020 roku oraz w Środowiskowych Domach Samopomocy dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi i dla osób upośledzonych umysłowo, a także 

mieszkaniach chronionych prowadzonych przez m. st. Warszawa; 

• pomoc w zapewnieniu miejsca w Domu Dziennego Pobytu Centrum 

Alzheimera; 

• pomoc w zapewnieniu miejsca w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi 

Dziećmi i Kobiet w Ciąży; 

• pomoc w zapewnieniu miejsca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej; 

• pomoc w zapewnieniu miejsca w Schronisku dla Osób Bezdomnych. 
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➢   Pomoc finansowa: 

 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). W roku 2020 w związku ze stanem epidemii 

COVID-19 możliwe było przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w drodze 

rozeznania telefonicznego. 

 

➢  Praca socjalna, która polega na: 

• diagnozie sytuacji życiowej osób i rodzin z uwzględnieniem doświadczanych 

trudności i zasobów, opracowaniu planu wyjścia z trudnej sytuacji, ustaleniu 

planu działań do realizacji przez osobę/rodzinę korzystającą z pomocy  

oraz pracownika socjalnego, monitorowaniu realizacji zaplanowanych działań 

oraz ocenie stopnia realizacji założonych celów;  

• udzielaniu informacji na temat przysługujących uprawnień; 

• udzielaniu informacji na temat bazy danych stacjonarnych i niestacjonarnych 

placówek pomocowych, procedur ubiegania się o przyjęcie do placówki, a także 

na wniosek klienta kompletowanie dokumentacji i/lub pomoc w uzyskaniu 

miejsc w domach pomocy społecznej, schroniskach dla osób bezdomnych, 

ośrodkach dla samotnych matek, hostelach dla osób doświadczających 

przemocy w rodzinie, ośrodkach terapeutycznych, opiekuńczo-

wychowawczych i innych formach wsparcia; 

• motywowaniu do skorzystania z uprawnień i oferowanych form pomocy; 

• pomocy w załatwianiu trudnych spraw bytowych. 

 

➢ Poradnictwo specjalistyczne: 

Poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, w tym psychoterapeutyczne, 

rodzinne, medyczne, zawodowe) realizowane jest w formie konsultacji 

indywidualnych świadczonych m.in. przez specjalistów ds. poradnictwa 

specjalistycznego, psychologów, pedagogów, asystentów rodziny, lekarzy, 

pielęgniarki i rehabilitantów, doradców zawodowych. Poradnictwo może być 

świadczone zarówno na terenie Ośrodka jak i w miejscu zamieszkania klienta oraz 

specjalnie uruchomionych do tego celu placówkach. OPS w tym celu w 2017 roku 
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uruchomił Klub Integracji Społecznej, który oferuje kompleksowe specjalistyczne 

usługi w zakresie pomocy psychologicznej i aktywizacji zawodowej adresowane  

do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

 

➢ Interwencja kryzysowa: 

 Interwencja kryzysowa rozumiana jest jako zespół interdyscyplinarnych działań 

podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem 

interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności 

samodzielnego radzenia sobie w trudnej sytuacji, a dzięki temu zapobieganie 

przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. 

Interwencja kryzysowa podejmowana jest w sytuacjach kryzysów indywidualnych 

mieszkańców Dzielnicy i sytuacjach kryzysowych dotyczących większych grup, 

związanych przede wszystkim z zagrożeniem życia, zdrowia, bezpieczeństwa  

i doświadczonych szkód i strat.  
 

➢   Asysta rodzinna: 

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

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

zastępczej 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. 

 

➢  Projekty socjalne: 

• projekty socjalne to zazwyczaj długofalowe systematyczne i intensywne 

działania ukierunkowane na realizację określonych celów indywidualnych 

uczestników, a pośrednio na realizację celów społecznych; 

• adresowane są do różnych grup odbiorców wyłanianych najczęściej pod kątem 

występowania dominującego problemu lub potrzeby np. do rodzin z dziećmi, 

osób niepełnosprawnych, osób starszych, osób doświadczających przemocy, 

osób z problemem uzależnienia, osób bezdomnych, osób bezrobotnych itp.; 

• projekty socjalne zawierają różnorodne, indywidualne i grupowe formy 

oddziaływań edukacyjnych, psychoedukacyjnych, wspierających, 

integracyjnych i terapeutycznych; 

• uczestnicy projektów socjalnych korzystają z nich na podstawie kontraktów 

socjalnych, umów pisemnych lub ustnych deklaracji uczestnictwa. 
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➢  Pobyt i usługi w placówkach wsparcia: 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 roku prowadził dwa ośrodki wsparcia:  

• Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych 

(OWiRON), którego oferta dedykowana jest osobom z niepełnosprawnością 

intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi;  

• Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi.  

Uczestnikom ośrodków wsparcia zapewniony był pobyt dzienny i kompleksowe 

usługi w zakresie rehabilitacji społecznej i zdrowotnej. 
 

 
 

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPS 
 

 

W związku z dążeniem Ośrodka do jak najlepszego, najbardziej profesjonalnego 

reagowania na potrzeby mieszkańców w roku 2020 została przeprowadzona zmiana 

struktury organizacyjnej, do której OPS przygotowywał się od 2019 roku aplikując o środki 

z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Od nowa – nowa jakość na 

Bemowie”. Po otrzymaniu na 2020 i 2021 dofinansowania wprowadzono w OPS 

kompleksowe zmiany, które miały na celu: 

• podwyższanie jakości pracy poprzez wdrożenie nowej metody pracy z rodzinami,  

w formie pogłębionej pracy socjalnej i konieczność wyodrębnienia zespołu 

pracowników socjalnych praktykujących tę metodę z jednoczesnym oddzieleniem 

zadań związanych z przyznawaniem innych świadczeń pomocy społecznej, które 

wiążą się z  prowadzeniem postępowań administracyjnych, 

• budowanie obrazu funkcjonowania Ośrodka jako placówki profesjonalnej, 

odpowiedzialnej społecznie i przyjaznej mieszkańcom. 
 

W związku z zaistniałymi okolicznościami oraz w celu spełnienia zaleceń ustawy  

o pomocy społecznej i wymogów projektu „Od Nowa – nowa jakość na Bemowie” 

opracowanych z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych Ministerstwa Rodziny  

i Polityki Społecznej w strukturze organizacyjnej Działu Pomocy Środowiskowej 

wyodrębniono 3 zespoły pracowników socjalnych: Zespół Pracy Socjalnej, w którym 

pracownicy realizują pogłębioną pracę socjalną oraz 2 Zespoły Pomocy Środowiskowej, 

w których pracownicy prowadzą postępowania administracyjne w celu przyznania 

świadczeń pomocy społecznej oraz podstawową pracę socjalną. W dziale wyodrębniono 

również Punkt Pierwszego Kontaktu, którego działalność ma istotne znaczenie  

w utrzymaniu skutecznego i bezpiecznego kontaktu z mieszkańcami w okresie epidemii.  
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Ponadto stosownie do obszarów prowadzonej działalności, na bazie dotychczasowych 

komórek organizacyjnych zostały utworzone: Dział Wsparcia Rodziny i Dział Wsparcia 

Seniorów i Osób z Niepełnosprawnościami. W każdym z Działów funkcjonuje Zespół 

Pomocy Środowiskowej skupiający pracowników socjalnych realizujących postępowania 

administracyjne i podstawową pracę socjalną oraz Zespoły ds. Usług Społecznych, które 

są adresowane do poszczególnych grup odbiorców, ponadto w Dziale Wsparcia rodziny 

usytuowany jest Zespół Asysty Rodzinnej. 

 

Organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny 

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.  

Na dzień 31.12.2020 roku struktura Ośrodka przedstawiała się następująco:  

1) Dział Pomocy Środowiskowej, w skład którego wchodzą: 

a. Zespół Pomocy Środowiskowej I, 

b. Zespół Pomocy Środowiskowej II, 

c. Zespół Pracy Socjalnej, 

d. Samodzielne Stanowisko Pierwszego Kontaktu, 

2) Dział Wsparcia Rodziny, w skład którego wchodzą: 

a. Zespół Asysty Rodzinnej, 

b. Zespół ds. Usług Społecznych, 

c. Zespół Pomocy Środowiskowej. 

3) Dział Wsparcia Seniorów i Osób z Niepełnosprawnością, w skład którego 

wchodzą: 

a. Zespół ds. Usług Społecznych, 

b. Zespół Pomocy Środowiskowej. 

4) Zespół Przeciwdziałania Przemocy, 

5) Klub Integracji Społecznej, 

6) Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych, 

7) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, 

8) Samodzielne jednoosobowe stanowisko Inspektora Ochrony Danych, 

9) Samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. Projektów i Eurokoordynacji.  

10) Zespół Finansowo – Księgowy, 

11) Zespół Realizacji Świadczeń i Analiz, 

12) Dział Administracyjno – Gospodarczy. 
 

 

Poniżej przedstawiamy schemat organizacji pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Bemowo: 
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STAN ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU 
 

 

W Ośrodku Pomocy Społecznej według stanu na dzień 31.12.2020 roku 

zatrudnionych było 118 osób na 114,6 etatach. 

Tabela nr 3 

Wyszczególnienie 
Liczba 

osób 

Liczba 

etatów 

Dyrektor 1 1 

Zastępca dyrektora 1 1 

Główny księgowy 1 1 

Kierownik działu 6 6 

Kierownik zespołu  5 5 

Pracownicy 

socjalni 

Starszy specjalista pracy socjalnej 13 13 

Specjalista pracy socjalnej 10 10 

Starszy pracownik socjalny 7 7 

Pracownik socjalny 4 4 

Asystent 

rodziny 

Starszy asystent rodziny 3 3 

Asystent rodziny 1 1 

Konsultant 21 20 

Inne stanowiska urzędnicze 15 14,5 

Inne stanowiska pomocnicze 4 4 

Ośrodki 

Wsparcia 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla 

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

4 4 

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób 

Niepełnosprawnych 

22 20,1 

OGÓŁEM 118 114,6 

(Źródło: Opracowanie własne OPS) 
 

 

Ponadto dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Ośrodka zawarto umowy 

długoterminowe: 

• w zakresie prowadzenia konsultacji ortopedycznych,  

• w zakresie usług prawnych.  
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IV. PLAN  I  WYKONANIE  BUDŻETU 
 

 
 

WYDATKI  BIEŻĄCE 2020 R. 
 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia  

Plan 22 265 zł  Wykonanie 22 265 zł                               tj. 100,00 %  
 

Rozdział 85154 – Pozostała działalność 

Plan  15 000 zł  Wykonanie 15 000 zł              tj. 100,00 % 

 

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 

Plan  7 265 zł  Wykonanie 7 265,00 zł              tj. 100,00 % 

 

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 2020 wydano 71 decyzji.  

Ponadto w tym rozdziale pokryto koszty użytkowania pomieszczeń Punktu 

Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zadań 

realizowanych przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 

Dzielnicowy Zespół Bemowo. 
 

 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Plan 14 626 061  zł Wykonanie 14 584 709,60 zł   tj. 99,72%  
 

Rozdział 85203 – Ośrodki  wsparcia 

Plan  3 334 463 zł  Wykonanie  3 312 547,89 zł   tj. 99,34 %  
 

Z planowanych środków w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym 

wydatkowano kwotę 3 312 547,89 zł, w tym 2 041 777,93 zł z budżetu Gminy  

i 2 560 zł budżetu Wojewody na utrzymanie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób 

Niepełnosprawnych, 838 711,33 zł na utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Seniorów  

i kwotę 429 498,63 zł z budżetu Wojewody na utrzymanie Środowiskowego Domu 

Samopomocy. 
 

 W Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych zatrudnione 

były 22 osoby na 20,10 etatach (stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 roku). 

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne 

od wynagrodzeń pracowników w kwocie 1 675 544,45, na wydatki rzeczowe  

w kwocie 368 793,48 zł, z czego finansowano: zakup artykułów żywnościowych, 
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materiałów biurowych, czystościowych, środków dezynfekujących, rękawiczek, zakup 

energii, zakup usług remontowych, usługi pozostałe, opłaty telefoniczne, monitoring, 

wywóz śmieci, a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Liczba 

uczestników korzystających z usług Ośrodka – 51 osób. 

W Ośrodku Wsparcia dla Seniorów w okresie sprawozdawczym poniesiono 

wydatki rzeczowe w kwocie 838 711,33 zł z czego finansowano koszty utrzymania 

lokalu (czynsz, energia elektryczna, ogrzewanie) oraz zakupiono wyposażenie  

do remontowanej placówki.  

W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnione były 4 osoby na 4 etatach 

(stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 roku). W okresie sprawozdawczym 

poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników  

w kwocie 365 490,92 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 64 007,71 zł, z czego 

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

czystościowych, środków dezynfekujących, rękawiczek, usługi pozostałe (opłaty 

telefoniczne, wywóz śmieci, zakup spotkań kulturalnych dla pensjonariuszy) a także 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Liczba uczestników korzystających 

z usług Ośrodka – 21 osób. 
 

 

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

Plan  11 800 zł   Wykonanie 11 791,42 zł     tj. 99,93 % 
 

W ramach tego rozdziału OPS realizował Projekt socjalny dla osób 

doświadczających przemocy „Budowanie mocy – stop przemocy na Bemowie”  

oraz obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy. 
 

 

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej  

Plan  69 500 zł   Wykonanie   68 903,44 zł       tj. 99,14 % 
 

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, jest zadaniem własnym Gminy, dotacja na ten cel przekazywana jest 

z budżetu Wojewody.  

Z planowanych środków w tym rozdziale, w okresie sprawozdawczym 

wydatkowano 68 903,44 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne  

dla 143 osób pobierających świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 

 

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

Plan  1 728 784 zł   Wykonanie  1 718 049,86 zł   tj. 99,38 % 
 

 

Rozdział 85230 – Pozostała działalność 

Plan    341 556 zł   Wykonanie    341 556,00 zł   tj. 100,00 % 

 

W ramach tych rozdziałów tj. 85214 i 85230 wydatkowano kwotę 2 059 605,86 zł 

na świadczenia społeczne z tytułu realizacji zadań. Niżej wymienionymi świadczeniami 

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

finansowane z budżetu Gminy jak i Wojewody.  
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Wydatki z budżetu OPS w 2020 roku na poniższe świadczenia przedstawiały się 

następująco: 
 

 

Tabela nr 4 

Rozdział Rodzaj świadczenia Liczba osób, 

którym 

przyznano 

świadczenie 

Kwota 

wydatkowana w zł 

Ogółem 

85214 – 

budżet gminy 

 

 

 

 

 

85230 –  

budżet 

wojewody 

- zasiłki celowe 

- zasiłki celowe na 

żywność 

- zasiłki celowe dla 

podopiecznych 

Bemowskiego Klubu 

Integracji Społecznej 

– Nowa Perspektywa 

 

 

661 

864 828,39 

345 107,06 

1 209 935,45 

 

28 800,00 

 

 

 

 

1 513 528,97 

zasiłki celowe  

na żywność 

274 793,52 

85214 – 

budżet gminy 

- obiady dla dorosłych 

- obiady dla dzieci 

 

182 w tym:  

97 dorosłych 

85 dzieci 

274 565,92 

24 030,02 

 

 

 

365 359,42 
85230 – 

budżet 

wojewody 

- obiady dla dorosłych 

- obiady dla dzieci 

 

55 118,20 

11 645,28 

85214 – 

budżet gminy 

- sprawienie pogrzebu 

(w tym 5 

zrefundowanych) 

9 

 

14 973,67 14 973,67 

85214 – 

budżet gminy 

 

85214 – 

budżet 

wojewody 

 

- zasiłki okresowe 

 

 

 

81 

 

36 845,89 

 

 

 165 743,80 

- zasiłki okresowe 128 897,91 

  Ogółem:  

 

2 059 605,86 

 
 

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie Sprawozdania MPiPS-03) 
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Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 

Plan  849 300 zł   Wykonanie 849 259,44 zł,    tj. 100,0% 
 

 

Tabela nr 5 

Rodzaj świadczenia Liczba osób Kwota wydatkowana w zł 

Zasiłki stałe 165 849 259,44 

 

Powyższe środki na zasiłki stałe zostały wydatkowane z budżetu Wojewody. 
 

 

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 

Plan  7 814 150 zł   Wykonanie  7 813 678,11 zł   tj. 99,99 % 
 

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania z zakresu pomocy 

mieszkańcom Dzielnicy Bemowo, przedstawiają się następująco: 

− wynagrodzenia wraz z pochodnymi  - 7 152 851,87 zł 

wynagrodzenia na dzień 31.12 2020 r. 86,50 etatów pracowników  

− wydatki rzeczowe  - 660 826,24 zł 

w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. klimatyzatory, materiały 

biurowe, środki czystości, tonery, aparaty telefoniczne, druki), środków 

dezynfekujących, rękawiczek, przyłbic, 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 ww. środków przeznaczono kwotę 11 418,75 zł na wynagrodzenie  

za sprawowanie opieki przez opiekunów osób ubezwłasnowolnionych i obsługę 

zadania. Środki wydatkowano z budżetu Wojewody. 
 
 

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców 

Plan  26 108 zł   Wykonanie 20 495,50 zł,    tj. 78,50 % 
 

Zadanie finansowane ze środków Wojewody. Pomocą objęto 4 osoby. 
 

 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 

Plan 450 400 zł   Wykonanie  448 427,94 zł    tj. 99,56 % 

 

Środki wydatkowano na realizację programu „Wspieraj seniora” finansowanego  

ze środków własnych gminy i dotacji Wojewody.  
 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Plan 1 076 891 zł  Wykonanie   966 028,93 zł   tj. 89,71 %  
 

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 

Plan  1 078 891 zł   Wykonanie 966 028,93 zł    tj. 89,71 % 
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W 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości 966 028,93 zł, w tym na: 

• realizację projektów współfinasowanych ze środków EFS: 

− „Od nowa – nowa jakość na Bemowie” – 490 417,27 zł; 

− „Bemowski Klub Integracji Społecznej – Nowa Perspektywa” – 236 521,27 zł; 

− „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych  

z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie”- 71 159,29 zł; 
 
 

• realizację projektów finansowanych ze środków Gminy: 

− „Rodzina” – 47 602,54 zł; 

− Utrzymanie Klubu Integracji Społecznej – 42 041,02 zł; 

− „Klub Tęczowy Uśmiech” – 23 147,91 zł; 

− „Klub Seniora – Sami swoi”– 14 537,12 zł; 

− „Dzienniki z czasów pandemii” – 14 532,30 zł; 

− „Wolontariat 2020” – 13 674,56 zł; 

− „Jeden Rytm – Jeden Świat” – 5 275,38 zł; 

− „Nordic Walking” – 2 394,32 zł; 

− „Organizacja Społeczności Lokalnej” – 2 021,87 zł; 

− „Warsztaty florystyczne” – 2 007,18 zł 

− „Teatr Niezwykły” – 696,90 zł. 
 

 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  

Plan 91 683 zł  Wykonanie  68 277,13 zł    tj. 74,47 % 

 

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   

Plan  91 683 zł   Wykonanie  68 277,13 zł       tj. 74,47 % 
 

Zadanie wynikające z ustawy o systemie oświaty, którego głównym celem jest pomoc 

uczniom w zmniejszeniu różnic w dostępie do edukacji i umożliwienie im pokonywania barier 

dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej. Ze stypendiów szkolnych 

skorzystało 79 uczniów, a z zasiłków socjalnych 8 uczniów. Zadanie finansowane  

ze środków m.st. Warszawy oraz dotacji Wojewody. 

 

 
Dział 855 – Rodzina  

Plan 437 163 zł  Wykonanie  437 161,67 zł    tj. 100,0 % 

 
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny  

Plan  437 163 zł   Wykonanie  437 161,67 zł      tj. 100,0 % 
 

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 2020 roku asystenci rodziny objęli wsparciem 65 rodzin, w których 

zagrożone było dobro dzieci. 
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Z planowanych środków w tym rozdziale wydatkowano kwotę 437 161,67 zł  

(z budżetu Wojewody 5 100 zł; z budżetu Gminy 432 061,67 zł) na wynagrodzenia  

i pochodne od wynagrodzeń asystentów rodziny, materiały biurowe, dopłaty do biletów 

oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

 

 

 

WYDATKI  INWESTYCYJNE 2020 R.  
 

 

 

Rozdział 85203 – Ośrodki  wsparcia 

Plan  1 495 404 zł  Wykonanie  1 042 024, 47 zł   tj. 69,68 %  

 

W ramach zadania „Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów 

przy ul. Lazurowej 14” w okresie sprawozdawczym pokryto koszty projektu 

wykonawczego i wykonania części prac adaptacyjnych w budynku (zgodnie  

ze zaktualizowanym harmonogramem). Opłacono również nadzór inwestorski  

nad inwestycją.  

 

 

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 

Plan  51 290 zł   Wykonanie 51 144,63 zł    tj. 99,72 % 

 

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę ze środków UE na realizację projektu 

„Od nowa – nowa jakość na Bemowie” w wysokości 51 144,63 zł. W ramach zadania 

zakupiono: serwer HPE ProLiant DL385 Gent10 8SFF oraz półkę dyskową – serwer 

plików typu NAS Synology RS3617RPxs. 
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SZCZEGÓŁOWA ANALIZA PLANU I WYKONANIA BUDŻETU OPS  
 

 

Tabela nr 6 

Dział Rozdział 

Gmina Wojewoda 
Środki UE 

Łącznie (G+W) 
% 

 

Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 
Wykonanie 

do planu 

851 

Ochrona 

zdrowia 

 

85154 

Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 

15 000 15 000 0 0 0 0 15 000 15 000 100 % 

85195 

Pozostała 

działalność 
0 0 7 265 7 265 0 0 7 265 7 265 100 % 

852 

Pomoc 

społeczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85203 

Ośrodki Wsparcia 
2 902 000 2 880 489,31 432 463 432 058,58 0 0 3 334 463 3 312 547,89 99,34 % 

85203  

Zadanie 

inwestycyjne 
1 495 404 1 042 024,47 0 0 0 0 1 495 404 1 042 024,47 69,68 % 

85205 

Zadania w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

11 800 11 791,42 0 0 0 0 11 800 11 791,42 99,93 % 

85213 

Składki na 

ubezpieczenie 

zdrowotne opłacone 

za osoby pobierające 

świadczenia 

z pomocy społecznej 

0 0 69 500 68 903,44   69 500 68 903,44 99,14 % 

85214 

Zasiłki i pomoc 

w naturze oraz 

składki na 

ubezpieczenia 

społeczne 

1 599 884 1 589 151,95 128 900 128 897,91 0 0 1 728 784 1 718 049,86 99,38 % 
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85216 

Zasiłki stałe 
0 0 849 300 849 259,44 0 0 849 300 849 259,44 100 % 

85219 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
7 429 486 7 429 014,36 384 664 384 663,75 0 0 7 814 150 7 813 678,11 99,99 % 

85230 Pomoc w 

zakresie dożywiania 
0 0 341 556 341 556 0 0 341 556 341 556 100 % 

85231 Pomoc dla 

cudzoziemców 
0 0 26 108 20 495,50 0 0 26 108 20 495,50 78,50 % 

85295 

Pozostała działalność 
90 080 89 685,59 360 320 358 742,35 0 0 450 400 448 427,94 99,56 % 

853 

Pozostała 

działalność 

w zakresie 

polityki 

społecznej 

85395 

Pozostała działalność 
175 143 167 931,10 0 0 0 0 175 143 167 931,10 95,88 % 

85395 

Pozostała działalność 

(projekty UE) 
33 835 24 274,35   867 913 773 823,48 901 748 798 097,83 88,51 % 

85395  

Zadanie 

inwestycyjne 
0 0 0 0 51 290 51 144,63 51 290 51 144,63 99,72 % 

854 
Edukacyjna 

opieka 

wychowaw-

cza 

85415 

Pomoc materialna 

dla uczniów o 

charakterze 

socjalnym 

76 163 52 757,13 15 520 15 520 0 0 91 683 68 277,13 74,47 % 

855 

Rodzina 

85504 

Wspieranie rodziny 
432 063 432 061,67 5 100 5 100 0 0 437 163 437 161,67 100 % 

 Ogółem 14 260 858 13 734 181,35 2 620 696 2 612 461,97 919 203 824 968,11 17 800 757 17 171 611,43 96,47 % 

 

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

 

 

W roku 2020 z systematycznego wsparcia i świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej 

skorzystało 2 859 osób, co stanowi 2,39% ogólnej liczby mieszkańców Dzielnicy Bemowo 

(liczba mieszkańców: 119 843 osób). W roku ubiegłym odsetek mieszkańców objętych 

wsparciem i świadczeniami pomocy społecznej wynosił 1,92 % ogółu mieszkańców. 

 

 

Wykres nr 3 

 
 

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

Obywatelskich Delegatura BAiSO – Bemowo oraz Sprawozdania MRiPS-03) 

 

 

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. 

 

119843

2859

Liczba osób korzystających z systematycznej pomocy OPS
w stosunku do ogólnej liczby mieszkańcow

Ogólna liczba mieszkańców Liczba osób korzystających z systematycznej pomocy społecznej



 

 

 
27 

  

Z uwagi na stan epidemii COVID-19 w 2020 roku pomocą Ośrodka objętych było 

18.414 osób w kwarantannie, którym pracownicy OPS udzielili adekwatnego do potrzeb 

wsparcia i poradnictwa. Osoby te nie korzystały dotychczas z pomocy Ośrodka. 

Uwzględniając te dane łącznie w roku 2020 ze wsparcia i świadczeń Ośrodka Pomocy 

Społecznej skorzystało 21 273 osoby, co stanowi 17,75 % ogólnej liczby mieszkańców 

Dzielnicy Bemowo.  

 

Wykres nr 4 

 
 

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

Obywatelskich Delegatura BAiSO – Bemowo oraz sprawozdania MRiPS-03) 

 

  

119843

21273

Liczba wszystkich osób korzystających z pomocy
OPS Dzielnicy Bemowo                                                                

w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców

Ogólna liczba mieszkańców Liczba osób korzystających z pomocy społecznej
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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 1607 2859 

 o liczbie osób              1  914 914 

 2  350 700 

 3  177 531 

 4  129 516 

 5  28 140 

 6 i więcej  9 58 

w tym (z wiersza 1) 

rodziny z dziećmi ogółem: 334 1081 

 o liczbie dzieci            1  174 450 

2  116 412 

3  36 168 

4  5 29 

5  2 14 

6  1 8 

             7 i więcej  0 0 

RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM 113 320 

 o liczbie dzieci            1  61 134 

 2  38 121 

 3  10 41 

              4 i więcej  4 24 

RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM 515 653 

 o liczbie osób              1  402 402 

2  95 190 

3  12 36 

             4 i więcej  6 25 

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie sprawozdania MRiPS-03) 
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Zdecydowanie największą grupę świadczeniobiorców w roku 2020, tak jak  

w minionych latach stanowią osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe. 

Udział większych gospodarstw domowych, liczących 4 i więcej osób stanowi najmniejszą 

grupę wszystkich gospodarstw domowych objętych pomocą.  

W porównaniu z 2019 rokiem zwiększyła się o 23,3 % (tj. 540 osób) liczba klientów 

korzystających z systematycznej pomocy Ośrodka. Wpływ na to miała sytuacja 

związana z epidemią CODID-19, która zmusiła nową grupę osób do korzystania  

ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby te potrzebowały regularnego wsparcia 

w związku z pogorszeniem swojej sytuacji finansowej i życiowej. 
 

Analizowane dane przedstawiają strukturę klientów korzystających z systematycznej 

pomocy Ośrodka i nie uwzględniają dodatkowych 18.414 osób w kwarantannie, które były 

odbiorcami pomocy i wsparcia OPS w 2020 roku. 

 

 

Wykres nr 5 

 
 

 (Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie sprawozdania MRiPS-03) 

  

9

28

129

177

350

914

6-osobowe i więcej

5-osobowe

4-osobowe

3-osobowe

2-osobowe

1-osobowe

Struktura gospodarstw domowych
(1 607 gospodarstw domowych)
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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 165 162 183 1634 849 259,44 

Zasiłki okresowe 81 80 143 407 165 743,90 

Zasiłki celowe  

na żywność 
485 482 807 1 728 619 900,58 

Zasiłki celowe  

– inne cele  
610 599 1 012 5267 893 628,39 

 

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie sprawozdania MRPiPS-03 oraz sprawozdania  

z wydatkowania budżetu zadaniowego) 

 

 

W porównaniu z rokiem 2019 zmniejszyła się liczba osób pobierających zasiłki stałe  

i okresowe, ale zwiększyła się kwota wypłacanych zasiłków. Zwiększyła się natomiast 

liczba osób pobierających zasiłki celowe i kwota wypłaconych zasiłków. 
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3. POWODY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 
 

 

Tabela nr 9 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin 
Liczba osób 

w rodzinach 

Ubóstwo 306 477 

Sieroctwo 0 0 

Bezdomność 48 56 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 

   w tym: 

   wielodzietność 

51 

 

23 

216 

 

120 

Bezrobocie 122 243 

Niepełnosprawność 414 616 

Długotrwała lub ciężka choroba 627 875 

Bezradność w sprawach opiekuńczych 

i prowadzeniu gospodarstwa domowego 

– ogółem 

   w tym: 

 

 

338 

 

 

682 

   rodziny niepełne 113 320 

   rodziny wielodzietne 22 112 

Sytuacja kryzysowa 194 460 

Przemoc w rodzinie 17 45 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 

Alkoholizm 65 85 

Narkomania 14 19 

Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego 

14 21 

Trudności w integracji osób, które otrzymały status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 

8 27 

Zdarzenie losowe 3 8 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 
 

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie sprawozdania MRPiPS-03) 

 

W porównaniu do roku 2019 najbardziej zwiększyła się liczba osób korzystających  

z pomocy Ośrodka w związku z sytuacją kryzysową (o 185 osób), z powodu bezradności 

w sprawach opiekuńczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego (o 173 osoby), 

długotrwałej lub ciężkiej choroby (o 128 osób), ubóstwa (o 75 osób) oraz potrzeby ochrony 

macierzyństwa (o 40 osób).  

Zmniejszyła się natomiast liczba osób korzystających z pomocy OPS z powodu 

bezdomności.  
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4. ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZIN 
 

 

Tabela nr 10 

Wyszczególnienie Liczba osób Liczba rodzin 
Liczba osób 

w rodzinach 

Świadczenia przyznane w ramach 

decyzji administracyjnych  

(bez względu na ich rodzaj, formę, 

liczbę oraz źródło finansowania) 

 

1 069 

 

961 

 

1 494 

Pomoc udzielana w postaci  

pracy socjalnej – ogółem 
 

 

1 535 

 

- 

 

2 752 

w tym wyłącznie w postaci pracy 

socjalnej 

 

646 

 

- 

 

1 365 

Interwencja kryzysowa 
 

194 

 

- 

 

460 

Poradnictwo specjalistyczne 
 

 

720 

 

- 

 

1 714 

Poradnictwo specjalistyczne dla osób  

w kwarantannie 

 

 

18 414 
- 

 

- 

 

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie sprawozdania MRPiPS-03, danych SANEPID-u) 

 

W porównaniu do roku 2019 najwięcej zwiększyła się liczba osób korzystających  

z usługi pracy socjalnej (o 333 osoby), w tym wyłącznie pracy socjalnej (o 190 osób)  

oraz systematycznego poradnictwa specjalistycznego (o 260 osób). Dodatkowo  

w 2020 roku Ośrodek objął pomocą 18 414 osób przebywających na kwarantannie, które 

otrzymały adekwatne poradnictwo specjalistyczne i wsparcie.  
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5. RODZAJE  UDZIELONYCH  ŚWIADCZEŃ 
 

 

Katalog świadczeń udzielanych przez OPS obejmuje świadczenia w formie pieniężnej  

i niepieniężnej. Świadczenia pieniężne to: zasiłki stałe, okresowe, celowe, celowe 

specjalne. 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. Na wykresie nr 6 przedstawione zostały dane za rok 2020  

w zakresie liczby świadczeniobiorców według form udzielonych świadczeń.  

Wykres nr 6 

 

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie Sprawozdania MRiPS-03) 

 

Powyższe dane dotyczące liczby świadczeń nie sumują się, gdyż niektóre osoby 

otrzymywały zasiłki na różne cele. 
 

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. 

Świadczenie przyznano łącznie 661 osobom (w 2019 roku było 501 osób), na kwotę 

1 513 528,97 zł (w 2019 roku było 1 236 774, 00 zł). Razem przyznano 6 994 świadczenia 

w formie zasiłku celowego. 

9

12

291

143

182

165

81

661

sprawienie pogrzebu

usługi dla osób ch. psych.

usługi opiekuńcze

składki zdrowotne

posiłki

zasiłki stałe

zasiłki okresowe

zasiłki celowe

Liczba świadczeniobiorców wg rodzajów świadczeń
(1069 osób)
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Tabela nr 11 

Rodzaj świadczenia 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

świadczenie 

Kwota świadczeń 

/zł/ 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

świadczeń 

Średnia 

kwota 

zasiłku 

/zł/ 

 

Zasiłki celowe 

 

661 

 

1 513 528,97 

 

653 

 

6 994 

 

216,40 

 

(Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MRPiPS-03 

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 – 1728 świadczeń, w następnej 

kolejności pomoc była przyznana z przeznaczeniem na:  

• zakup środków czystościowych – 1027, 

• zakup środków higieny – 846, 

• zakup odzieży i obuwia – 763, 

• leki i koszty leczenia – 740, 

• opłata czynszu – 630, 

• opłata za wywóz odpadów komunalnych – 487, 

• opłacenie kosztów energii elektrycznej i gazu – 412, 

• zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli – 181, 

• remont mieszkania – 22, 

• zakup biletów ZTM – 19, 

• zakup opału – 11, 

• inne (np. zdarzenia losowe, opłata za rachunek telefoniczny i internet, zakup 

sprzętu rehabilitacyjnego, okularów korekcyjnych, wyposażenia szkolnego 

dzieci, opłata za kolonie i obozy dla dzieci, opłata turnusu rehabilitacyjnego, 

dopłata do wynajmu mieszkania, dezynsekcja mieszkania, zakup butli 

gazowych,  itd.) – 128. 

 

Liczbę udzielonych zasiłków celowych wraz z określeniem ich przeznaczenia 

prezentuje wykres nr 7.  
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Wykres nr 7  

 
 

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie sprawozdania MRPiPS-03) 

 

  

128

11

19

22

181

412

487

630

740

763

846

1027

1728

inne

zakup opału

zakup biletów ZTM

remont mieszkania

zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli

opłacenie kosztów energii elektrycznej i gazu

opłata za wywóz odpadów komunalnych

opłata czynszu

leki i koszty leczenia

zakup odzieży i obuwia

zakup środków higieny

zakup srodków czystościowych

zakup żywności

Liczba i przeznaczenie zasiłków celowych
(6 994 świadczenia)
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VI. PRACA  SOCJALNA,  PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE, 

INTERWENCJA KRYZYSOWA 
 

 
 

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: 

• z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności 

i samodzielności życiowej; 

• z grupami osób o określonych rodzajach trudności; 

• 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 2020 realizowali pracę socjalną wobec 1 535 rodzin 

(2 752 osób w rodzinach), w tym 38 rodzin objętych było usługą pogłębionej pracy 

socjalnej. Spośród rodzin objętych pomocą społeczną 646 rodzin (1 365 osób w 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 udzielaniu pomocy w załatwianiu trudnych spraw;  

• udziale w posiedzeniach zespołów specjalistów reprezentujących różne placówki 

i instytucje, poświęconych pomocy rodzinom z trudnościami wychowawczymi; 

• prowadzeniu grup roboczych i wdrażaniu ustalonych działań na rzecz pomocy 

rodzinom z problemem przemocy. 
 

Praca socjalna jest istotą 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. Jednocześnie 

Ośrodek w 2020 roku wdrożył usługę pogłębionej pracy socjalnej, w stosunku do której 

opracowywane są mierniki skuteczności i której efekty będą oceniane w określonych 

odstępach czasu.  

 

 

2. PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE 
 

 

W roku 2020 specjaliści Ośrodka Pomocy Społecznej (psycholodzy, pedagodzy, 

asystenci rodziny, konsultanci ds. poradnictwa specjalistycznego, terapeuci, lekarze, 

pielęgniarki i rehabilitanci), świadczyli na rzecz mieszkańców poradnictwo 

specjalistyczne, stosownie do problemów osób i rodzin objętych pomocą społeczną. 

Celem oddziaływań specjalistycznych było 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 poprawy 

funkcjonowania i podniesienia jakości życia.  
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Zakres poradnictwa obejmował: diagnozę, budowanie relacji pomocowej, 

motywowanie do zmiany (w szczególności do podejmowania konstruktywnych działań), 

opracowywanie planu zmiany, edukację, proces terapeutyczny lub rozwojowy  

(w znaczeniu psychologicznym i medycznym),wsparcie funkcjonowania emocjonalnego, 

indywidualny trening zachowań. 

Oddziaływania specjalistyczne kierowane były w szczególności do osób i rodzin 

przeżywających różne trudności życiowe, osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem 

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

wychowawcze, osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”, osób z niepełnosprawnoś- 

ciami czy przejawiających zaburzenia psychiczne. 

Poradnictwo specjalistyczne świadczone było osobom i rodzinom bez względu  

na dochód. Byli nim objęci 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 

systematycznego poradnictwa 720 osobom, będącym stałymi odbiorcami pomocy 

społecznej  (w 2019 roku z tej formy wsparcia skorzystało 460 osób). Klienci korzystali  

z następujących rodzajów poradnictwa: 

✓ poradnictwo psychologiczne: 470 osób,  

✓ poradnictwo rodzinne: 250 osób, 

✓ poradnictwo pedagogiczne: 48 osób,  

✓ poradnictwo medyczne: 48 osób, 

✓ poradnictwo rehabilitacyjne: 46 osób, 

✓ poradnictwo zawodowe: 32 osoby. 
 

Ponadto poradnictwo o charakterze rozmów informacyjno – wspierających 

świadczono  18 414 osobom w kwarantannie. Powyższe dane ilustruje wykres nr 8. 

 

Dane dotyczące rodzaju poradnictwa specjalistycznego nie sumują się, gdyż część osób 

korzystała z różnych form poradnictwa specjalistycznego. 
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Wykres nr 8 

 
 

*Dane na Wykresie nie sumują się 

(Źródło: Opracowanie własne OPS) 

 

Uwzględniając poradnictwo specjalistyczne, którego udzielono 18 414 osobom  

w kwarantannie oraz udzielone osobom korzystającym z systematycznej pomocy Ośrodka, 

łącznie w roku 2020 z poradnictwa specjalistycznego w Ośrodku Pomocy Społecznej 

skorzystały 19 134 osoby Powyższe dane ilustruje wykres nr 9. 
 

 

Wykres nr 9 

 
 

*Dane na Wykresie nie sumują się 
 

(Źródło: Opracowanie własne OPS) 

32

46

48

48

250

470

poradnictwo aktywizacji zawodowej
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Liczba osób objętych różnymi rodzajami
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(720 osób)

32

46

48

48

250

470

18414

poradnictwo aktywizacji zawodowej

poradnictwo rehabilitacyjne

poradnictwo medyczne
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poradnictwo rodzinne
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poradnictwo dla osób w kwarantannie

Łączna liczba osób objętych różnymi rodzajami
poradnictwa specjalistycznego

(19 134 osoby)
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W ciągu roku w ramach poradnictwa specjalistycznego odbiorcom pomocy udzielono  

30 253 porad i konsultacji diagnostycznych, wspierających oraz terapeutycznych,  

w następującym podziale: 
 

✓ poradnictwo dla osób w kwarantannie: 18 414 porad, 

✓ poradnictwo psychologiczne: 4 100 porad,  

✓ poradnictwo rodzinne: 2 587 porad, 

✓ poradnictwo medyczne:  2 593 porad, 

✓ poradnictwo rehabilitacyjne: 1 505 porad, 

✓ poradnictwo pedagogiczne: 816 porad,  

✓ poradnictwo zawodowe: 238 porad. 

 

Wykres nr 10 przedstawia liczbę usług udzielonego poradnictwa specjalistycznego  

z podziałem na rodzaje. 

 

Wykres nr 10 

 
 

(Źródło: Opracowanie własne OPS) 
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3. INTERWENCJA KRYZYSOWA 
 

 

Zgodnie z art. 47 ustawy o pomocy społecznej interwencja kryzysowa  

stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin 

będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie 

równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu 

zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności 

psychospołecznej.  
 

Interwencję kryzysową podejmowano w sytuacjach: 

• ostrego kryzysu zdrowia psychicznego, 

• kryzysu związanego z brakiem możliwości zapewnienia całodobowej opieki wobec 

osób starszych z jednoczesnym brakiem dobrowolnej zgody na umieszczenie  

w Domu Pomocy Społecznej, 

• zagrożenia przemocą w rodzinie, 

• brakiem odpowiedniej opieki rodzicielskiej nad dziećmi, 

• wystąpienia innego, nagłego, traumatycznego zdarzenia o charakterze zbiorowym 

np. pożaru, wybuchu gazu, epidemii. 
 

W interwencji kryzysowej każdorazowo uczestniczyli pracownicy socjalni, 

psycholodzy lub konsultanci ds. poradnictwa specjalistycznego, a także w razie 

konieczności przedstawiciele innych instytucji publicznych, np.: oświaty, ochrony zdrowia, 

policji, sądu. 
 

W 2020 roku w Ośrodku podjęto działania o charakterze interwencji kryzysowej  

w stosunku do:  

• 122 rodzin w związku z zagrożeniem przemocą w rodzinie,  

• 53 rodzin w związku z zagrożeniem zdrowia i życia z powodu epidemii COVID-19, 

• 19 rodzin z innych niż wyżej wymienionych powodów.  
 

Łącznie interwencja kryzysowa była podejmowana na rzecz 194 rodzin. 
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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 01.02.2018 roku 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 16.12.2016 roku.  

W 2020 roku na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane  

były usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze – pielęgnacyjne oraz 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Liczbę osób 

objętych różnymi rodzajami usług ilustruje Wykres nr 11. 

 

Wykres nr 11 

⃰ Dane nie sumują się, ponieważ jedna osoba może być objęta różnymi rodzajami usług. 

 

(Źródło: Opracowanie własne na podstawie rzeczywistego rozliczenia zrealizowanych usług w 2020 roku) 
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1. USŁUGI OPIEKUŃCZE 
 

 

 

Usługi opiekuńcze przyznawane są osobom, które z powodu wieku i choroby 

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

W 2020 roku usługi opiekuńcze realizowała Firma „Gwarant” – Tomczyk spółka 

jawna wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego przez Centrum Usług Społecznych 

„Społeczna Warszawa”. 

Zakres usług obejmował: 

• usługi związane z zaspokojeniem codziennych potrzeb życiowych w tym między 

innymi 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 między innymi 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 2020 roku z usług opiekuńczych skorzystało 244 klientów, wypracowano  

40 271 godzin usług – koszt 1 godz. wynosił  17,53 zł.   

 

 

 

 

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 2020 roku usługi specjalistyczne w zakresie pielęgnacji realizowała Firma 

„Gwarant” – Tomczyk spółka jawna wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego przez 

Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”. 
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Zakres usług obejmował w szczególności pielęgnację chorego, jako wspieranie 

procesu leczenia poprzez:  

• pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych; 

• uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych; 

• pomoc w wykupowaniu lub zamawianiu leków; 

• pilnowanie przyjmowania leków; 

• mierzenie ciśnienia tętniczego, glikemii i temperatury ciała; 

• 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; 

• pomoc w dotarciu do placówek ochrony zdrowia; 

• pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych. 
 

W 2020 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie  pielęgnacji skorzystało 

50 klientów, wypracowano 9 307,5 godziny usług – koszt 1 godz. wynosił 24,54 zł. 

 
 

 

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 : 

✓ uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia; 

✓ pielęgnację – jako wspieranie procesu leczenia; 

✓ rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu; 

✓ pomoc mieszkaniową; 

✓ zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu  

do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych. 
 

Realizatorem usług w 2020 roku była Firma „Zaopiekowani” Agata Ucińska 

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 

22.09.2005 roku ze zm. tj. m.in.: pedagogów, psychologów i pielęgniarki. Zakres usług  

w przypadku każdego klienta był ustalany indywidualnie przez terapeutę realizującego 

usługi w porozumieniu z konsultantem psychologiem OPS. 
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W 2020 roku z usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 

12 osób. Wypracowano 1 549  godz. usług – koszt 1 godz. wynosił 36 zł. 

 

Liczbę osób objętych usługami oraz liczbę wypracowanych godzin ilustruje  

Tabela nr 12. 

 

 

Tabela nr 12 

Lp. Rodzaje usług Liczba osób Liczba godzin 

 

1. 

 

Usługi opiekuńcze 

 

 

244 

 

40 271 

 

2. 

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 

– pielęgnacyjne 

 

 

50  

 

9 307,5 

 

 

3. 

 

 

Specjalistyczne usługi dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi 

 

 

12  

 

1 549 

 

(Źródło: Opracowanie własne OPS  

na podstawie rzeczywistego rozliczenia zrealizowanych godzin usług  w 2020 roku) 
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VIII. DZIAŁANIA  NA  RZECZ  MIESZKAŃCÓW  

SZCZEGÓLNIE  ZAGROŻONYCH  ZACHOROWANIEM  

ORAZ  CHORYCH  NA  COVID – 19 
 

 

 

1. OGRANIZACJA PRACY  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ 

W  ZWIĄZKU  Z  PRZECIWDZIAŁANIEM  EPIDEMII  COVID-19 
 

 

W roku 2020 wszystkie zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

koncentrowały się wokół pomocy mieszkańcom Dzielnicy Bemowo z uwzględnieniem 

nowych zadań i obostrzeń wynikających z rozwoju pandemii COVID-19 wywołanej 

koronawirusem SARS-CoV-2, która powodowała duże zagrożenie dla zdrowia i życia 

ludności, a także objawiała się masowymi zachorowaniami i wysoką śmiertelnością. 

Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce został wprowadzony Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2020 roku, a następnie Rozporządzeniem z dnia  

20 marca 2020 roku został ogłoszony stan epidemii. 

Równolegle Wojewoda Mazowiecki pismem z dnia 12 marca 2020 roku oraz decyzją 

z dnia 14 marca 2020 roku wydał dyspozycje służbom publicznym i jednostkom samorządu 

terytorialnego, dotyczące ochrony przeciwepidemicznej, a w szczególności organizacji 

pomocy dla osób objętych kwarantanną.  

W Ośrodku Pomocy Społecznej niezwłocznie wprowadzono zmiany organizacyjne 

mające na celu ochronę przeciwepidemiczną pracowników i klientów Ośrodka.  

Pismami okólnymi Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach 16.03.2020 roku  

i 17.03.2020 roku wprowadzono zasady ochrony osobistej w związku z zagrożeniem 

epidemicznym oraz zasady dotyczące realizacji obowiązków zawodowych przez 

poszczególne grupy pracowników ze szczególnym uwzględnieniem zadań i procedur 

poleconych do realizacji przez Wojewodę Mazowieckiego uszczegółowionych  

i rozszerzonych Zarządzeniem Nr 469/2020 Prezydenta m.st. Warszawy powołującym 

System Wsparcia „Warszawa Wspiera” oraz Dzielnicowe Zespoły „Warszawa Wspiera”,  

a także Program Wsparcia Osób Objętych Kwarantanną. 
 

➢ Ograniczenie kontaktu bezpośredniego z klientami 
 

Dnia 16 marca 2020 roku pismem okólnym Dyrektora Ośrodka wprowadzono 

ograniczenie kontaktu bezpośredniego pracowników z klientami Ośrodka. Kontakt 

realizowano w formie telefonicznej i e-mailowej. Kontakt bezpośredni z zastosowaniem 

środków ochrony osobistej dla pracownika i klienta zarezerwowany został dla sytuacji 

kryzysowych, wymagających wizyty pracownika w środowisku lub klienta w Ośrodku. 
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Zgodnie z przyjętymi zasadami kontakt z osobą lub rodziną w Ośrodku mógł się odbywać  

w wyznaczonych pokojach dezynfekowanych przed i po wizycie, z zachowaniem dystansu 

społecznego i zastosowaniem środków ochrony osobistej.  
 

➢ Ustalenie procedur postępowania w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową 
 

W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową w dniach 16 i 17 marca 2020 roku oraz  

13 października 2020 roku zostały wprowadzone specjalne procedury dotyczące 

funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie epidemii: 

• Zasady dotyczące ochrony pracowników w czasie wykonywania obowiązków 

zawodowych oraz zasady dotyczące realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej  

w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego (pismo okólne  

nr 1a/2020 Dyrektora OPS z dnia 16.03.2020 roku); 

• Procedura przyjmowania zgłoszeń o pomoc finansową/usługową/specjalistyczną  

w ramach interwencji kryzysowej – w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego 

(pismo okólne nr 2/2020 Dyrektora OPS z dnia 16.03.2020 roku); 

• Procedura objęcia wsparciem osób objętych kwarantanną w Dzielnicy Bemowo  

m. st. Warszawy – w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego (pismo okólne  

nr 3 Dyrektora OPS z dnia 17.03. 2020 roku); 

• Aktualizacja zasad ochrony przeciwepidemicznej w Ośrodku Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy (pismo okólne Dyrektora OPS nr 6/2020 z dnia 

13.10.2020 roku). 
 

➢ Wstrzymanie zajęć grupowych w ramach Projektów realizowanych w Ośrodku  

i ośrodkach wsparcia 
 

W celu ograniczenia kontaktów bezpośrednich Wojewoda Mazowiecki w trybie 

decyzji wydał zalecenia dotyczące wstrzymania zajęć w określonych rodzajach placówek. 

Ograniczenia miały zastosowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Klubu 

Integracji Społecznej. Przez analogię zajęcia były wstrzymane także w Ośrodku Wsparcia  

i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych oraz Klubie Seniora. Wstrzymano również 

realizację zajęć grupowych przewidzianych w projektach socjalnych. 

Decyzjami Wojewody zajęcia w ww. placówkach były wstrzymane w następujących 

okresach:  

12.03.–25.03.2020r.; 26.03.–10.04.2020r.; 11.04.–24.04.2020r.; 25.04.–10.05.2020r.; 

11.05.–24.05.2020r.; 19.10.2020r. – do odwołania.  

W okresie: 25.05.2020 – 18.10.2020 miało miejsce rozluźnienie rygorów 

epidemicznych. Ośrodki wsparcia, Klub Seniora i Klub Integracji Społecznej rozszerzyły 

swoją działalność w granicach bezpieczeństwa. Zostały również wznowione działania 

grupowe w ramach projektów socjalnych. Wszystkie podjęte zadania realizowane były  

w sposób bezpieczny dla uczestników i pracowników np. prowadzono zajęcia 
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naprzemiennie dla mniejszych grup uczestników m.in. na świeżym powietrzu, w każdej 

sytuacji stosując dystans społeczny i środki ochrony osobistej. 
 

➢ Organizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom w kwarantannie 
 

W okresach zaostrzenia rygorów epidemicznych pracownicy ośrodków wsparcia  

i realizatorzy projektów, w których zastosowano zawieszenie zajęć grupowych 

przekierowani byli w szczególności do zadań związanych z organizacją pomocy dla osób 

w kwarantannie oraz osobom szczególnie narażonym na zachorowanie – seniorom, osobom 

niesamodzielnym i niepełnosprawnym. 

Szczegółowy opis zadań związanych z pomocą osobom w kwarantannie znajduje się 

poniżej. 
 

➢ Wprowadzenie pracy zdalnej i rotacyjnej 
 

W związku z narastaniem fali epidemicznej w dniu 30 marca 2020 roku Zarządzeniem 

Dyrektora Ośrodka wprowadzono zasady pracy zdalnej i rotacyjnej. Aby uniknąć 

nadmiernego gromadzenia w miejscu pracy pracownicy naprzemiennie świadczyli pracę 

zdalną i stacjonarną, zachowując jednocześnie zasady reżimu sanitarnego w kontakcie  

ze sobą nawzajem jak i z klientami. Praca w takim systemie była świadczona w okresie  

30 marca – 22 maja 2020 roku. 
 

➢ Przyznawanie świadczeń pomocy społecznej na podstawie rozeznania telefonicznego 
 

Dnia 31 marca 2020 roku ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,  

została uregulowana kwestia przyznawania świadczeń z pomocy społecznej na podstawie 

rozeznania telefonicznego, które może być zastosowane w miejsce wywiadu 

środowiskowego wymagającego spotkania z rodziną w środowisku domowym.  

W rezultacie tego rozwiązania przyjęte formy kontaktu ograniczające kontakt osobisty  

z klientami zostały umocowane aktem wyższego rzędu. 
 

➢ Aktualizacja informacji dla mieszkańców 
 

Na stronach i portalach internetowych Ośrodka i Urzędu Dzielnicy Bemowo oraz  

w widocznych miejscach wewnątrz Ośrodka zamieszczono informacje o konieczności 

stosowania środków ochrony przed  epidemią, sposobie postępowania w przypadku 

podejrzenia zachorowania, wprowadzonych zmianach organizacji pracy w Ośrodku  

w związku z epidemią Covid-19, ograniczeniu kontaktu bezpośredniego, a także 

upowszechniono informację o adresie e - mailowym Ośrodka i numerach telefonu,  

pod którymi można składać wnioski o pomoc (w tym do protokołu, bez podpisu osoby 

zainteresowanej) i kontaktować się z pracownikami. 
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➢ Zakup materiałów ochronnych na potrzeby Ośrodka 
 

W celu ochrony pracowników i klientów Ośrodka, w tym uczestników prowadzonych 

przez OPS ośrodków wsparcia zostały zakupione artykuły ochronne: maseczki, rękawiczki, 

przyłbice oraz płyny dezynfekcyjne. W środki ochrony byli systematycznie wyposażani 

wszyscy pracownicy. Płyny dezynfekcyjne w dozownikach były ogólnodostępne, 

znajdowały się w oznaczonych miejscach, we wszystkich wspólnych przestrzeniach 

Ośrodka. Stanowisko Pierwszego Kontaktu wyposażone było w artykuły ochronne  

dla klientów, którzy przybyli do Ośrodka niewystarczająco zabezpieczeni. 

 

 

 

2. WSPARCIE OSÓB I RODZIN OBJĘTYCH KWARANTANNĄ  

I IZOLACJĄ DOMOWĄ 
 

 

Zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 roku Ośrodek 

Pomocy Społecznej został ustanowiony podmiotem odpowiedzialnym za rozpoznawanie  

i zaspokajanie niezbędnych potrzeb osób objętych kwarantanną. W dniu 16 marca 2020 

roku Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy wydało instrukcję 

dotyczącą organizacji pomocy. 

Centrum Usług Społecznych m. st. Warszawy zostało ustanowione koordynatorem działań 

na poziomie Miasta, które codziennie przekazywało do Ośrodków Pomocy Społecznej dane  

o osobach objętych kwarantanną  i izolacją domową. 

 

Do zadań Ośrodka należało w szczególności: 
 

• Weryfikacja bazy danych osób objętych kwarantanną i izolacją domową. 

• Nawiązanie kontaktu telefonicznego z osobami objętymi kwarantanną, 

rozeznanie ich potrzeb i zaplanowanie niezbędnej pomocy w ustalonej formie: 

− pomocy żywnościowej, 

− wykupienia leków, 

− pomocy psychologicznej, 

− odbierania odpadów komunalnych,  

− wyprowadzania zwierząt domowych. 

• Organizacja i dostarczanie pomocy żywnościowej we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i służbami publicznymi. 
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➢ Weryfikacja liczby osób objętych kwarantanną i izolacją domową 
 

W okresie od 17 marca 2020 roku Ośrodek we wszystkie dni robocze dokonywał 

weryfikacji liczby osób objętych kwarantanną i izolacją domową na podstawie danych 

uzyskanych z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej i za pośrednictwem 

Centrum Usług Społecznych m. st. Warszawy oraz na podstawie danych przesłany przez 

aplikację dedykowaną osobom w kwarantannie. Codziennie ustalano liczbę osób aktualnie 

pozostających w kwarantannie lub izolacji, liczbę osób nowo objętych procedurami  

oraz liczbę osób objętych kwarantanną i izolacją narastająco. Prowadzenie weryfikacji  

w ten sposób umożliwiało ustalenie osób, z którymi należało nawiązać kontakt w danym 

dniu i ustalić ich potrzeby a także przyczyniło się do  uchwycenia dynamiki epidemii  

na terenie Dzielnicy Bemowo. 
 

➢ Rozmowy telefoniczne rozpoznające potrzeby osób objętych kwarantanną  

i izolacją domową 
 

Pracownicy Ośrodka, w szczególności konsultanci ds. poradnictwa specjalistycznego 

nawiązywali kontakt z każdą osobą lub co najmniej jednym dorosłym członkiem rodziny 

objętej kwarantanną i przeprowadzali z nią/nim rozmowę rozpoznającą potrzeby.  

W okresie od 17.03.2020 do 4.11.2020 roku rozmowy były prowadzone wg ustalonego 

scenariusza i dokumentowane na formularzu. Od 05.11.2020 roku rozmowy rozpoznające 

potrzeby, z uwagi na duże obciążenie pracowników Ośrodka tym zadaniem, zostały 

zastąpione wysyłaną sms-em zbiorczym informacją o możliwościach uzyskania pomocy  

w dotychczas realizowanych formach. Potrzeby mieszkańców były identyfikowane  

w oparciu o informacje zwrotne od adresatów wiadomości. 

W okresie marzec – grudzień 2020 roku rozpoznano potrzeby 18 414 osób przebywających 

w kwarantannie lub izolacji. 
 

 

➢ Organizacja pomocy żywnościowej 
 

Pomoc żywnościową dla osób i rodzin w kwarantannie i izolacji Ośrodek 

organizował we współpracy z organizacjami pozarządowymi, głównie Bankiem Żywności 

w oparciu o zasady współpracy ustalone przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych 

Urzędu m. st. Warszawy a także w oparciu o możliwość przyznania świadczenia z pomocy 

społecznej osobom uprawnionym. Na rzecz osób objętych kwarantanną oraz innych osób 

potrzebujących Ośrodek odebrał z Banku Żywności  260 racji żywnościowych. Zostały 

one przekazane 119 rodzinom w kwarantannie lub izolacji. 22 rodziny otrzymały pomoc 

żywnościową w wyniku przyznania zasiłku celowego, za który żywność była zakupiona 

przez pracowników Ośrodka zgodnie z potrzebami rodziny. 
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➢ Dostarczanie żywności 
 

Zgodnie z dyspozycją Wojewody do dostarczenia żywności osobom/rodzinom  

w kwarantannie zobowiązane były służby: Policja, Wojska Obrony Terytorialnej, 

Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna. Ośrodek Pomocy Społecznej zawiązał 

współpracę z Państwową Strażą Pożarną. W sytuacji wymagającej dostarczenia 

żywności wyznaczony pracownik Ośrodka dokonywał zgłoszenia o potrzebie dostarczenia 

żywności na alarmowy nr telefonu 998. O ustalonej godzinie paczka była odbierana  

z Ośrodka przez strażaków i w sposób bezkontaktowy dostarczana pod wskazany adres.  

Z pomocy żywnościowej z dostawą udzielonej w okresie marzec – grudzień 2020 roku 

skorzystało 141 rodzin. 
 

➢ Zakup leków 
 

Pracownicy Ośrodka, w szczególności pracownicy socjalni oraz pracownicy 

ośrodków wsparcia dokonywali zakupu niezbędnych leków i dostarczali je potrzebującym 

w sposób bezkontaktowy. Do zakupu leków, za które klienci mogli dokonać płatności 

zdalnie wyznaczona była apteka przy ul. Płockiej. Z tej formy pomocy skorzystało  

10 rodzin. 
 

➢ Pomoc psychologiczna 
 

Konsultanci ds. poradnictwa specjalistycznego – psycholodzy, pedagodzy i terapeuci 

udzielali pomocy psychologicznej mieszkańcom Dzielnicy w związku z doświadczeniem 

sytuacji kryzysowej wywołanej zagrożeniem lub zachorowaniem na COVID-19. W okresie 

marzec – grudzień 2020 roku z pomocy psychologicznej skorzystały 53 osoby. 
 

➢ Usuwanie z mieszkań odpadów komunalnych 
 

Jednym z problemów osób i rodzin pozostających w kwarantannie lub izolacji było 

usuwanie z mieszkań odpadów komunalnych. Z uwagi na ich możliwą zakaźność Urząd  

m. st. Warszawy zawarł umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania na odbiór 

odpadów z gospodarstw domowych osób objętych izolacją. Ośrodek po zidentyfikowaniu 

takiej potrzeby przesyłał informację do Centrum Usług Społecznych, które było stroną 

współpracy z MPO. Z tej formy pomocy skorzystało 21 rodzin. 
 

➢ Wyprowadzanie zwierząt domowych 
 

Rodziny objęte kwarantanną lub izolacją domową posiadające zwierzęta domowe 

potrzebowały pomocy w  wyprowadzaniu ich na spacer. Pracownicy Ośrodka Wsparcia  

i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych stosując odpowiednie zabezpieczenia 

świadczyli tę usługę dla 11 rodzin wyprowadzając ich zwierzęta (psy) 3 razy dziennie. 
 

Zestawienie usług na rzecz osób objętych kwarantanną i izolacją przedstawia Tabela nr 13. 
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Tabela nr 13 

L.p. Usługa Liczba osób 

1. Rozpoznanie potrzeb 18 414 

2. Pomoc żywnościowa, w tym: 141 

 ➢ dostarczenie paczki 119 

 ➢ zakupy w ramach przyznanej pomocy finansowej                                

i ich dostarczenie 

22 

3. Wykupienie i dostarczenie  leków 10 

4. Pomoc psychologiczna 53 

5. Odbieranie odpadów komunalnych 21 

6 Wyprowadzanie zwierząt domowych (pies) 11 

(Źródło: Opracowanie własne OPS) 

 

 

 

3. DZIAŁANIA W RAMACH DZIELNICOWEGO ZESPOŁU 

 „WARSZAWA WSPIERA” - BEMOWO 
 

 

Dnia 30 marca 2020 roku Zarządzeniem Nr 469/2020 Prezydenta m.st. Warszawy  

na rzecz pomocy osobom szczególnie narażonym na zakażenie koronawirusem został 

powołany System Wsparcia „Warszawa Wspiera” oraz Dzielnicowe Zespoły „Warszawa 

Wspiera” a także Program Wsparcia Osób Objętych Kwarantanną. Przedstawiciele 

Ośrodka Pomocy Społecznej weszli w skład Dzielnicowego Zespołu „Warszawa Wspiera”, 

a Ośrodek przyjął na siebie część zadań przewidzianych w Programie, w szczególności 

organizację i koordynację wolontariatu oraz część działań informacyjno – promocyjnych.  
 

➢ Cel i założenia Programu „Warszawa Wspiera” 
 

Głównym celem Programu była ochrona osób starszych, niesamodzielnych  

i niepełnosprawnych jako szczególnie narażonych na zachorowanie na Covid-19, poprzez 

zapewnienie im pomocy w czynnościach, które wymagałyby wyjścia z domu  

i zwiększyłyby przez to ryzyko zakażenia. Pierwszy okres epidemii był okresem 

szczególnie trudnym ponieważ środki ochrony osobistej były trudno dostępne na rynku,  

a seniorzy do których adresowany był Program zostali uznani za grupę najbardziej narażoną 

na ciężki przebieg choroby. W tej sytuacji ograniczanie aktywności społecznej wskazanej 
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grupy osób miało istotne znaczenie dla ochrony ich zdrowia i minimalizowania ryzyka 

zakażeń. Założeniem Programu było zapewnienie mieszkańcom z grup ryzyka pomocy 

wolontarystycznej w robieniu zakupów, wykupieniu leków, wyprowadzeniu psa, 

wykonaniu innej niezbędnej czynności, która wymagałaby wyjścia z domu.  
 

➢ Promocja działań wśród mieszkańców Dzielnicy 
 

Po wprowadzeniu Programu Ośrodek we współpracy z Urzędem Dzielnicy Bemowo 

niezwłocznie uruchomił akcję informacyjno – promocyjną poprzez strony internetowe 

Ośrodka i Urzędu Dzielnicy, portale społecznościowe i fora tematyczne. Ponadto 

prowadzona była akcja plakatowa i korespondencja z instytucjami, aby dotrzeć  

do jak najszerszego grona osób, które zechciałyby się zaangażować mimo ryzyka 

epidemicznego w działalność wolontarystyczną, jak również do jak najszerszego grona 

osób, którym może być udzielona pomoc w ramach Programu. 
 

➢ Organizacja i koordynacja wolontariatu 
 

Z uwagi na szczególne okoliczności świadczenia pomocy wolontarystycznej osobom 

starszym pojawiła się potrzeba upewnienia odbiorców, że wolontariusz skierowany  

do pomocy jest osobą godną zaufania. W tym celu Ośrodek przyjął  procedurę rekrutacji  

i zawierania współpracy. Ustalono, że kandydat na wolontariusza wypełnia ankietę 

zgłoszeniową, odbywa rozmowę rekrutacyjną z koordynatorem, a następnie zawierane jest 

z nim pisemne porozumienie o współpracy.  

W celu realizacji powierzonego zadania w Ośrodku Pomocy Społecznej ustanowiono 

koordynatora wolontariatu, którego zadaniem było przygotowanie zaplecza 

organizacyjnego: wzorów dokumentów dla wolontariuszy, utworzenie bazy danych 

wolontariuszy i podopiecznych, opracowanie i zamieszczanie materiałów informacyjnych 

w internecie oraz ich dystrybucja w formach tradycyjnych. Ponadto koordynator prowadził 

indywidualne rozmowy i spotkania z wolontariuszami informując ich o specyfice 

powierzanych zadań, zawierał porozumienia, a także przekazywał czynności do realizacji  

i zbierał informacje zwrotne. Każdy wolontariusz został wyposażony w identyfikator  

z imieniem i nazwiskiem oraz logiem Ośrodka. Koordynator wolontariatu otrzymywał 

informacje zwrotne od wolontariuszy i podopiecznych dotyczące udzielonej pomocy.  

Nie odnotowano żadnych incydentów nadużyć w czasie świadczenia usług, natomiast 

odebrano wiele podziękowań od osób objętych wsparciem. 

Realizacja Programu miała szczególne znaczenie w czasie pierwszej fali epidemii  

w okresie kwiecień – maj 2020 rok. W tym czasie współpracę podjęło 37 wolontariuszy, 

którzy objęli pomocą 816 seniorów. 

Dodatkowy opis działań wolontarystycznych zamieszczony jest w rozdziale dotyczącym 

projektu „Wolontariat 2020”. 
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4. RZĄDOWY PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA” 
 

 

➢ Cel i założenia Programu „Wspieraj Seniora” 
 

Dnia 20 października 2020 roku w celu ochrony przez zachorowaniem osób starszych 

na COVID-19 został wprowadzony rządowy Program „Wspieraj Seniora”. Założeniem 

programu było udzielenie wsparcia wolontarystycznego osobom w wieku 70+,  

a w szczególnie uzasadnionych przypadkach poniżej tego wieku, aby ograniczyć ryzyko 

zakażenia przez minimalizowanie kontaktów społecznych. Programem mogły zostać objęte 

osoby, które nie korzystały ze świadczeń pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych.  

Z uwagi na ogólnopolski zasięg Programu została uruchomiona procedura zgłoszeń 

poprzez Centralną Aplikację Statystyczną, z której korzystają jednostki pomocy społecznej. 

Dostępne były również inne, praktykowane dotychczas formy zgłaszania do Programu,  

w którym można było uczestniczyć jako odbiorca pomocy lub wolontariusz. Rekrutację 

poprzez kontakt osobisty lub telefoniczny prowadzili również pracownicy Ośrodka,  

w szczególności pracownicy socjalni.  
 

➢ Zadania Programu  
 

W ramach Programu oferowane były seniorom usługi wolontarystyczne w zrobieniu 

zakupów, wykupieniu leków i załatwieniu czynności urzędowej wymagającej wyjścia  

z domu. Założeniem Programu była realizacja tych zadań przez wolontariuszy. Wiązało się 

to z potrzebą zorganizowania grupy ochotników do świadczenia ww. usług i koordynacją 

ich współpracy z osobami objętymi pomocą. 

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne konieczne było również zapewnienie 

bezpiecznych warunków świadczenia usług wolontarystycznych, w tym m.in. wyposażenie 

wolontariuszy w środki ochrony osobistej i elementy odzieży zewnętrznej, bilety ZTM, 

identyfikatory itp.  
 

➢ Realizacja Programu 
 

• Zaangażowanie pracowników Ośrodka w realizację Programu 
 

Aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców pracownicy socjalni i konsultanci 

Ośrodka pozostawali w kontakcie z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, informowali 

o Programie, identyfikowali ich potrzeby pod kątem udzielenia pomocy wolontarystycznej 

i zapraszali do skorzystania z oferty. Pracownicy dokonywali kwalifikowania osób 

chętnych do Programu w oparciu o ustalone kryteria. Jednocześnie w sytuacjach 

przeżywania przykrości z powodu długotrwałych ograniczeń aktywności i kontaktu 

bezpośredniego oraz wynikającego stąd osamotnienia pracownicy prowadzili rozmowy 

podtrzymująco – wspierające. 
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Równolegle do zgłoszeń seniorów rekrutowano wolontariuszy, którzy zgłaszali się 

zarówno przez aplikację jak również w odpowiedzi na zamieszczane przez Ośrodek 

ogłoszenia o naborze. W celu realizacji Programu wyłoniono 2 pracowników, którzy 

zajmowali się organizacją i koordynacją wolontariatu. 
 

• Organizacja i koordynacja wolontariatu 
 

W związku z doświadczeniami Ośrodka dotyczącymi organizacji i koordynacji 

wolontariatu w projekcie własnym „Wolontariat 2020” oraz uczestnictwa w warszawskim 

Systemie „Warszawa Wspiera”, posłużono się wypracowanym modelem zawiązywania 

współpracy z wolontariuszami, który dzięki zawieraniu pisemnych porozumień 

umożliwiających pełną identyfikację osoby świadczącej usługę, spełniał walor zapewnienia 

bezpieczeństwa społecznego seniorom objętym pomocą. Z drugiej zaś strony 

wolontariuszom zapewniał zarówno środki ochrony przeciwepidemicznej jak również 

ubezpieczenie NW i OC w związku z udzielaną pomocą. 
 

Do zadań pracowników zajmujących się organizacją i koordynacją wolontariatu 

należało m.in.: 

− prowadzenie akcji promocyjnej Programu w mediach internetowych i poprzez 

akcję plakatową, 

− przyjmowanie zgłoszeń i zawieranie z wolontariuszami porozumień  

o współpracy, 

− udzielanie wolontariuszom niezbędnych informacji i instruktażu dotyczącego 

sposobu realizacji zadań,  

− przydzielanie zadań wolontariuszom zgodnie z zawartymi porozumieniami  

o współpracy, 

− wyposażanie wolontariuszy w środki ochrony osobistej i identyfikatory, 

− monitorowanie świadczonych usług, 

− prowadzenie baz danych wolontariuszy i osób objętych pomocą. 
 

• Przygotowanie i dystrybucja pakietów ochronnych dla wolontariuszy  
 

W związku ze szczególnymi warunkami świadczenia usług wolontarystycznych, 

osoby świadczące pomoc zostały wyposażone w „Pakiety wolontariusza” składające się  

ze środków ochrony osobistej oraz odzieży zewnętrznej, a także biletów na przejazdy 

komunikacją miejską oraz identyfikatora osobistego. W pakiecie, w związku z obchodami 

„Międzynarodowego Dnia Wolontariusza” i docenieniem działalności ochotników znalazły 

się również: voucher do kina, pendrive oraz słodycze. 
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Przygotowywanie „Pakietów Wolontariusza”  

z udziałem  Zastępcy Burmistrza  i Radnych Dzielnicy Bemowo 

 

Realizacja Programu miała szczególne znaczenie w czasie drugiej fali epidemii  

w okresie październik – grudzień 2020 roku. W tym czasie współpracę podjęło  

67 wolontariuszy, którzy nawiązali kontakt ze 152 seniorami, a systematyczną pomocą 

objęli 116 osób. Ponadto pracownicy socjalni zapewnili pomoc informacyjno – 

wsparciową 723 seniorom i osobom niepełnosprawnym, w tym 511 powyżej 70 r.ż.  

i 212 poniżej 70 r.ż. 

Koszt realizacji Programu: 448 427,94 zł, w tym środki rządowe 358 742,35 zł i wkład 

własny OPS 89 685,59 zł.  

Na zadania związane z pomocą wolontarystyczną  w ramach ww. Programu 

wydatkowano kwotę 145 753,64 zł, a na realizację zadań prowadzonych przez 

pracowników OPS, w tym na koszty zatrudnienia oraz środki ochrony osobistej – kwotę 

302 674,30 zł. 
 

 

 

5. DYNAMIKA EPIDEMII COVID-19 W DZIELNICY BEMOWO 
 

 

Od 17 marca 2020 roku Ośrodek rozpoczął prowadzenie statystyki osób 

przebywających w kwarantannie. Dane o liczbie osób podejrzanych o infekcję 

koronawirusem, na które Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna nałożyła obowiązek 

przebywania w kwarantannie domowej Ośrodek otrzymywał za pośrednictwem Centrum 
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Usług Społecznych m. st. Warszawy. Aby uzyskać informację o aktualnej liczbie osób 

objętych kwarantanną dokonywano codziennej aktualizacji danych. Z osobami 

pierwszorazowo wykazanymi w systemie pracownicy Ośrodka nawiązywali kontakt 

telefoniczny w celu rozeznania potrzeb, a następnie organizowali pomoc w formach 

opisanych w poprzednich częściach sprawozdania. 

Poniższe wykresy obrazują dynamikę zmian w liczbie osób objętych kwarantanną  

i izolacją domową w okresie od marca do grudnia 2020 roku. Jak obrazuje Wykres Nr 12 

marzec i początek kwietnia 2020 roku charakteryzował się widocznym dziennym wzrostem 

liczby osób objętych kwarantanną. Okres ten uważa się za pierwszą falę epidemii. Kolejny 

okres nacechowany dużym wzrostem liczby osób objętych kwarantanną przypada  

na październik – grudzień 2020 roku. Uznaje się ten okres za drugą falę epidemii. 

Największą liczbę osób objętych kwarantanną odnotowano 6.11.2020 roku – 1 346 osób. 

Wykres pod hasłem „kwarantanna aktywna” obrazuje liczbę osób objętych kwarantanną  

w danym dniu, wykres pod hasłem „kwarantanna nowa” obrazuje liczbę  osób  

po raz pierwszy odnotowanych jako objęte kwarantanną danego dnia. Największy 

przyrost dzienny osób nowych odnotowano 03.11.2020 roku – 364 osoby. 

Wykres nr 12 

 
(Źródło: Dane SANEPID-u) 

Od 14 kwietnia 2020 roku Ośrodek równolegle do statystyki osób przebywających  

w kwarantannie prowadził systematyczną statystykę osób przebywających w izolacji 

domowej. Izolacją objęte były osoby, u których potwierdzono infekcję wirusem SARS-

COV-2 (koronawirusem). Aby uzyskać informację o aktualnej liczbie osób objętych 
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izolacją dokonywano codziennej aktualizacji danych. Z osobami pierwszorazowo 

wykazanymi w systemie pracownicy Ośrodka nawiązywali kontakt telefoniczny w celu 

rozeznania potrzeb, a następnie organizowali pomoc analogicznie jak dla osób  

w kwarantannie. 

Jak obrazuje Wykres Nr 13 okres od kwietnia do września 2020 roku charakteryzował 

się niewielkim dziennym wzrostem liczby osób objętych izolacją. Duży wzrost liczby osób 

objętych izolacją, a tym samym osób, u których stwierdzono zachorowanie przypada  

na październik – grudzień 2020 roku. Uznaje się ten okres za drugą falę epidemii. 

Największą liczbę osób objętych izolacją odnotowano 12.11.2020 roku – 1.123 osoby. 

Wykres oznaczony jako „izolacja aktywna” obrazuje liczbę osób objętych izolacją  

w danym dniu, wykres oznaczony jako „izolacja nowa” obrazuje liczbę  osób po raz 

pierwszy wskazanych w danym dniu w systemie jako objęte izolacją. Największy przyrost 

dzienny osób nowych odnotowano  31.12.2020 roku – 383 osoby. 

 

Wykres nr 13 

 
(Źródło: Dane SANEPID-u) 

 

Osoby objęte kwarantanną oraz izolacją stanowią odrębne kategorie sprawozdawcze. 

Dane te narastająco obrazuje Wykres nr 14. 

Liczba osób objętych kwarantanną w roku 2020 wyniosła 14 384 osoby, izolacją  

4 030 osób. Łącznie ww. ograniczeniami w ciągu roku 2020 objętych było 18 414 osób. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1
7

.0
3

.2
0

2
0

2
5

.0
3

.2
0

2
0

0
2

.0
4

.2
0

2
0

1
5

.0
4

.2
0

2
0

2
3

.0
4

.2
0

2
0

0
4

.0
5

.2
0

2
0

1
2

.0
5

.2
0

2
0

2
0

.0
5

.2
0

2
0

2
8

.0
5

.2
0

2
0

0
5

.0
6

.2
0

2
0

1
7

.0
6

.2
0

2
0

2
5

.0
6

.2
0

2
0

0
3

.0
7

.2
0

2
0

1
4

.0
7

.2
0

2
0

2
2

.0
7

.2
0

2
0

3
0

.0
7

.2
0

2
0

0
7

.0
8

.2
0

2
0

1
8

.0
8

.2
0

2
0

2
6

.0
8

.2
0

2
0

0
3

.0
9

.2
0

2
0

1
1

.0
9

.2
0

2
0

2
1

.0
9

.2
0

2
0

2
9

.0
9

.2
0

2
0

0
7

.1
0

.2
0

2
0

1
6

.1
0

.2
0

2
0

2
6

.1
0

.2
0

2
0

0
4

.1
1

.2
0

2
0

1
6

.1
1

.2
0

2
0

2
5

.1
1

.2
0

2
0

0
3

.1
2

.2
0

2
0

1
1

.1
2

.2
0

2
0

2
1

.1
2

.2
0

2
0

3
1

.1
2

.2
0

2
0

LICZBA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY BEMOWO W IZOLACJI
W OKRESIE IV-XII 2020

izolacja aktywna izolacja nowa



 

 

 
59 

  

Wykres nr 14 

 
(Źródło: Dane SANEPID-u) 

 

Zauważalną, a nawet początkowo znaczną grupę osób objętych kwarantanną 

stanowili przyjeżdżający do pracy w Polsce obywatele Ukrainy. Z uwagi  na wprowadzone 

ograniczenia, osoby przybywające z zagranicy zobowiązane były odbyć kwarantannę,  

co jednocześnie uniemożliwiało im podjęcie pracy od początku pobytu. Część z nich 

potrzebowała pomocy żywnościowej.  

Z uwagi na to, że obywatele Ukrainy z zasady nie są uprawnieni do świadczeń  

z systemu pomocy społecznej w Polsce pracownicy Ośrodka proponowali nawiązanie 

kontaktu z pracodawcami, na zaproszenie których przyjechały ww. osoby, aby dokonały 

one uzgodnień dotyczących uzyskania pomocy. W sytuacjach, w których nie udało się 

nawiązać porozumienia z pracodawcą pracownicy OPS organizowali i przekazywali 

potrzebującym pomoc żywnościową poza systemem świadczeń z pomocy społecznej 

(uzyskaną od darczyńców). Dzienne liczby osób - obywateli Ukrainy przebywających  

w kwarantannie i izolacji oraz liczbę osób w kwarantannie i izolacji narastająco obrazują 

Wykresy Nr 15 i Nr 16.  

Z uwagi na objęcie tej grupy osób systematyczną rejestracją w systemie w terminie 

późniejszym niż ogłoszono epidemię wykresy obejmują okres od lipca do grudnia  

2020 roku. Łącznie kwarantanną  izolacją w roku 2020 objętych było 3 478 osób - 

obywateli Ukrainy. 
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Wykres nr 15 

 
(Źródło: Dane SANEPID-u) 

 

Wykres nr 16 

 
(Źródło: Dane SANEPID-u)  
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IX. 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 zajęciową,  

• rehabilitację leczniczą i społeczną,  

• wysokospecjalistyczne zajęcia edukacyjno-

rewalidacyjne, 

• socjoterapię,  

• muzykoterapię, 

• psychoterapię. 

 

Zajęcia dla uczestników Ośrodka Wsparcia były planowane do realizacji przez cały 

rok pięć razy w tygodniu, ale z uwagi na obostrzenia sanitarne w okresie od 12 marca  

do 31 maja 2020 roku oraz w okresie od 22 października do 31 grudnia 2020 roku 

działalność stacjonarna Ośrodka (zgodnie z zaleceniami Wojewody Mazowieckiego) 

została zawieszona.  
 

W roku sprawozdawczym działania placówki z powodu epidemii COVID-19 

skoncentrowane były na ochronie zdrowia uczestników oraz zapewnieniu im możliwie 

bezpiecznych warunków uczestnictwa w zajęciach. W okresach, w których Ośrodek 

funkcjonował stacjonarnie program działań placówki skoncentrowany był na: 
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✓ udzielaniu wsparcia w sytuacji lęku i zagrożenia uczestnikom i ich rodzinom, 

✓ udzielaniu wsparcia wzmacniającego poczucie wartości, polegającego na wyrażaniu 

akceptacji dla osoby niepełnosprawnej oraz na wzmacnianiu jej sprawności,    

✓ podtrzymaniu wypracowanych już umiejętności samodzielnego funkcjonowania  

i zaradności życiowej uczestników, 

✓ dbaniu i utrzymaniu ich dobrostanu fizycznego i psychicznego, 

✓ doskonaleniu sposobów radzenia sobie z ograniczeniami wynikającymi ze stanu 

zdrowia,  

✓ wspomaganiu w budowaniu autonomii i adekwatnej samooceny, 

✓ rozwijaniu umiejętności uczestników dotyczących współżycia z innymi ludźmi  

z zachowaniem szacunku, tolerancji i współpracy, 

✓ budowaniu sytuacji, w których doceniano potencjał oraz dokonania uczestników 

zajęć w różnych formach aktywności: rolach społecznych, twórczości artystycznej, 

osiągnięciach motorycznych czy rywalizacji sportowej, 

✓ zapewnieniu warunków samorealizacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

dla uczestników oraz ich rodzin i opiekunów, 

✓ edukacji społecznej mającej na celu zmniejszenie dystansu społeczeństwa  

do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną,  

✓ podejmowaniu współpracy z instytucjami zrzeszającymi różne środowiska  

i społeczności. 

 

W 2020 roku z wielospecjalistycznych zajęć w Ośrodku Wsparcia skorzystało  

51 uczestników, w tym 11 osób na wózkach inwalidzkich i 2 osoby poruszające się przy 

pomocy sprzętu ortopedycznego. 22 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 niżej opisane formy pracy: 

➢ Terapia zajęciowa 

Zajęcia prowadzone były według indywidualnych możliwości i potrzeb  

w pracowniach terapeutycznych: ceramiczno – plastycznej, gospodarstwa domowego, 

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

W 2020 roku z powodu epidemii COVID-19 w celu zapewnienia jak najbezpieczniejszych 

warunków pobytu uczestników w Ośrodku utworzona została dodatkowa pracownia 

terapeutyczna o profilu muzycznym. Zajęcia odbywały się codziennie w godzinach  

08.30-13.00 z przerwą na klub filmowy dla chętnych. Uczestniczyły w nich stałe,  

kilkuosobowe grupy podopiecznych z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej 
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w systemie pracy zmianowej co drugi dzień. 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:  

➢ trening kształcenia umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie, 

➢ trening podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy,  

➢ trening umiejętności praktycznych, 

➢ trening organizacji  czasu  i miejsca pracy, 

➢ trening samoobsługi: dotyczący  ubierania się, jedzenia, higieny osobistej, czynności 

fizjologicznych,  

➢ trening efektywnego wykorzystywania komputera i rozwijania własnych  

zainteresowań, 

➢ trening zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu, 

➢ trening gospodarowania środkami finansowymi. 
 

Stosowane formy aktywizacji i zajęcia terapeutyczne pozwoliły na podtrzymanie 

poziomu dotychczasowego funkcjonowania, uniknięcie regresu w obszarze samodzielności 

działania, komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, sprawności manualnej, praktycznych 

umiejętności życiowych. Udział w zajęciach pracowni tematycznych przyczynił się 

również do zdobycia szeregu umiejętności praktycznych, niezbędnych w codziennym 

życiu, zwiększenia umiejętności manualnych i percepcyjnych  uczestników a także 

osiągnięcie większego stopnia autonomii. Zaobserwowano większe zaangażowanie 

uczestników w realizację zadań i doświadczanie poczucia odpowiedzialności  

za ich realizację. Terapia zajęciowa dała uczestnikom możliwość realizacji własnych 

pomysłów, pogłębiania swoich zainteresowań i rozwijania ciekawości poznawczej. 

➢ Rehabilitacja społeczna 

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

na tematy bieżące, społeczno-polityczne oraz sprawy dotyczące  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 stron. Pracowano nad rozwijaniem asertywności  

i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i trudnych, umiejętnością 

autoprezentacji. Zaobserwowano poprawę relacji w grupie, bardzo dużą mobilizację 

i motywację do udziału w zajęciach. Pracowano nad umiejętnością zwracania się  

o pomoc. 

• Relaksacja przy muzyce, której celem była poprawa samopoczucia osób  

z głęboką i znaczną niepełnosprawnością, odpoczynek fizyczny dla osób 
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poruszających się na wózku, wyciszenie oraz możliwość inicjowania  relacji między 

osobami z głęboką niepełnosprawnością. W sali wyposażonej w miękkie, wygodne 

siedziska i miejsca do leżenia przy stłumionym oświetleniu grupa wypoczywała 

słuchając bajek muzycznych, muzyki relaksacyjnej. 

• Zajęcia edukacyjne „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 zagadnień prawnych: 

renty, zasiłki, spadki, ślub, rozwód. Uczestnicy przy wsparciu pedagoga prezentowali 

również krótkie wystąpienia.  

• Zajęcia integracyjno-poznawcze „Gimnastyka umysłu” – celem zajęć było 

doświadczanie możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Uczestnicy zajęć 

przygotowywali dla swoich kolegów różne gry i zabawy np.: Koło Fortuny, 

Kalambury, Wielka Gra, Quizy i Zagadki.  Zajęcia  stymulowały rozwój intelektualny 

i osobowy, stanowiły dobry trening twórczego rozwiązywania problemów, 

promowały wśród uczestników postawy kreatywne, wpłynęły na umiejętność 

współpracy w grupie w dążeniu do osiągnięcia rozwiązania.  

• Kulinarna mapa Warszawy – w trakcie zajęć uczestnicy odbywali trening 

umiejętności społecznego funkcjonowania poprzez wyjścia do restauracji, uczyli się 

gospodarowania środkami finansowymi, decydowania o sobie. Celem programu była 

również edukacja społeczna środowisk zewnętrznych, dotycząca poznania  

i akceptacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.  

W 2020 roku z uwagi na epidemię odbyło się 1 wyjście do restauracji dla 8  osób. 

• Kino. Teatr. Muzeum – celem zajęć było nabywanie kompetencji do organizowania 

czasu wolnego i trening poznawczy oraz zwiększenie akceptacji społecznej  

dla funkcjonowania codziennego osób niepełnosprawnych w przestrzeni społecznej. 

W 2020 roku odbyło się 1 wyjście do kina i 2 wyjścia do muzeum. 

• Klikacz – zajęcia z komputerem, których celem była poprawa ogólnego 

funkcjonowania uczestników, dążenie do bardziej świadomego odbioru  

i użytkowania technologii informacyjnych. Kontynuowano naukę posługiwania się 

programem do pisania, rysowania, ćwiczenie umiejętności poszukiwania, 

porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł. Zaobserwowano 

poszerzenie  umiejętności planowania, kontrolowania, korygowania swojej pracy 

przy komputerze oraz zwiększenie podejmowanych kontaktów poprzez 

komunikatory. 

• Zajęcia rytmiczno – muzyczne, których celem była aktywizacja psychoruchowa, 

doświadczenie sprawstwa i autonomii przez osoby z głęboką niepełnosprawnością, 

zaspokajanie potrzeb psychofizycznych, potrzeby aktywności, koncentracji uwagi, 

podtrzymania dobrostanu psychofizycznego. Uczestnicy chętnie brali udział  

w zabawach ruchowych, wystukiwali spontaniczne rytmy na instrumentach 
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perkusyjnych, co sprzyjało podnoszeniu samoakceptacji, wzmacnianiu poczucia 

własnej wartości, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z niepokojem, umożliwiało 

rozładowanie napięć emocjonalnych.  

• Pomóż innym – celem zajęć było uwrażliwienie na sytuację istot słabszych, 

przeciwdziałanie uprzedmiotowieniu zwierząt i doświadczenie gotowości niesienia 

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

opieki nad dzikimi zwierzętami, organizowanie zbiórek rzeczy i karmy dla psów-

seniorów z Fundacji „Migotki”. W 2020 roku odbyło się 10 wyjść do gabinetu 

weterynaryjnego ‘Feniks”, gdzie zanoszono suchy chleb. 

• Reedukacja – jej celem było podtrzymanie umiejętności czytania, pisania i liczenia. 

Z zajęć korzystało 6 osób, które posiadają umiejętności szkolne. 

• 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 wydarzenia, w których wzięli udział uczestnicy Ośrodka. Zespół 

redakcyjny wybierał zdjęcia, opisywał zdarzenia i ozdabiał strony kroniki 

wykonanymi samodzielnie pracami.   

• Terapia Śmiechem – celem zajęć, które odbywały się raz w tygodniu było 

wywoływanie spontanicznego śmiechu, odkrywanie, docenianie i tworzenie sytuacji 

humorystycznych. Śmiech był spontaniczną reakcją na to, czego uczestnicy zajęć 

doświadczali. Humor w trakcie  zajęć pomagał uczestnikom w komunikacji  

i integracji, powodował odprężenie i wprowadzał w dobry nastrój. 

• Biblioterapia – celem zajęć było wzmocnienie własnej wartości i pozytywnego 

myślenia, a także uświadamianie sobie wartości społecznie ważnych jak: szacunek, 

odpowiedzialność, tolerancja, hojność, odwaga, szczerość. Poprzez wspólne czytanie 

specjalnie dobranej literatury uczestnicy rozwijali umiejętności słuchania  

ze zrozumieniem, wyciszania się i koncentracji uwagi. 

• Zajęcia arteterapeutyczne „Teatr Niezwykły” – ich celem była poprawa 

funkcjonowania psychofizycznego, doskonalenie pamięci, wyobraźni, uwagi, 

kreatywności, rozszerzenie wiedzy o kulturze, wzmacnianie kompetencji społecznych 

uczestników, poczucia przynależności do grupy. Aktorzy teatru pod kierunkiem 

terapeutów i psychologa zwykle przygotowywali przedstawienia świąteczne oraz 

prezentację artystyczną na Festiwal Mimów „Mim Story”. W roku 2020 żadne z tych 

wydarzeń nie zostało zrealizowane. Odbywały się jednak regularne próby, które miały  

na celu ćwiczenie nabytych wcześniej umiejętności. W zajęcia „Teatr Niezwykły” 

zaangażowana była Fundacja „Nie Tylko” prowadząca działania teatralne z osobami 

z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu.  
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Zajęcia arteterapeutyczne „Teatr Niezwykły” 

 

• Zajęcia rewalidacyjno – wspomagające, których celem było podtrzymanie 

sprawności ułatwiających poznanie świata, poprawa ogólnej wrażliwości słuchowej, 

percepcji wzrokowej, sfery kinestetyczno – ruchowej, podtrzymanie sposobów 

komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym 

możliwościom uczestnika, podtrzymanie optymalnego poziomu samodzielności  

w podstawowych sferach życia, podtrzymanie zainteresowania otoczeniem, 

zaspokajanie potrzeby aktywności, kontaktu i bezpieczeństwa. Zajęcia indywidualne 

odbywały się codziennie (również jako wsparcie uczestników w pracowni 

tematycznej). 

 

Zajęcia rewalidacyjno – wspomagające dla uczestników OWiRON 
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➢ Działania psychologiczno – pedagogiczne 

• 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 edukacji w obszarze ryzyka zagrożeń sfery 

seksualnej u osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz przemocy seksualnej. 

• Grupa wsparcia – celem spotkań był wzrost empatii, umiejętności rozładowywania 

negatywnych emocji, rozwiązywania konfliktów. Zaobserwowano otwarte interakcje 

między uczestnikami, możliwość uzyskania wzajemnej informacji zwrotnej  

w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa, a także autorefleksję. Przybliżyło to wielu 

uczestników grupy do zmiany swoich zachowań w relacji z drugą osobą. 

Wzmocniono umiejętność radzenia sobie w sytuacji trudnej, konfliktowej oraz 

doświadczano wsparcia ze strony innych uczestników i terapeuty. Zajęcia odbywały 

się w dwóch grupach raz w tygodniu. 

• 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.  

W okresie wstrzymania stacjonarnej działalności Ośrodka z powodu epidemii 

COVID-19 psycholog udzielał uczestnikom i ich rodzicom wsparcia w formie 

konsultacji telefonicznych.  

Łącznie w 2020 roku psycholog udzielił 1508 konsultacji psychologicznych. 

• 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. W 2020 roku pedagog 

specjalny odbył 816 spotkań/rozmów udzielając wsparcia uczestnikom i ich rodzinom. 

➢ Rehabilitacja ruchowa i działania medyczne 

Działania z obszaru rehabilitacji ruchowej objęły 46 uczestników OWiRON. 

Ćwiczenia i zabiegi wykonywało z uczestnikami dwóch rehabilitantów. Ze względu  

na specyfikę dysfunkcji narządów ruchu oraz niepełnosprawność sprzężoną były 

prowadzone: 
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✓ ćwiczenia ogólnokondycyjne i ogólnorozwojowe tj. gimnastyka  

z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego - codziennie dla 24 uczestników  

w grupach 6 - osobowych,  

✓ ćwiczenia specjalistyczne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu 

kierowane do osób poruszających się przy użyciu sprzętu ortopedycznego  

i na wózkach inwalidzkich - organizowane codziennie dla 8 osób,  

✓ ćwiczenia indywidualne: tzw. ćwiczenia w odciążeniu, manualne, doskonalenie 

chodzenia przy bezpośrednim zaangażowaniu rehabilitanta - wykonywane 

codziennie z 4 osobami,  

✓ zabiegi fizykoterapeutyczne wg wskazań lekarskich, z których skorzystało  

20 uczestników.  

Wykonano 1505 usług z obszaru rehabilitacji.  

Uczestnicy korzystali również z:  

✓ konsultacji lekarskich lekarza neurologa (186 konsultacji) oraz ortopedy  

(195 konsultacji), 

✓ pomocy pielęgniarskiej w zakresie profilaktyki zdrowotnej, doraźnej pomocy 

medycznej, interwencji – pomocy w nagłych przypadkach (2 212 usług). 
 

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 szczepień 

ochronnych. Przekazywały wiedzę dotyczącą takich chorób jak jaskra, zaćma.  

Na spotkaniach poświęconych dbaniu o zdrowie omówiono na prośbę uczestników 

takie zagadnienia jak: zaniki pamięci, skleroza, celiakia, osteoporoza, choroby 

odkleszczowe, ostroga piętowa, łuszczyca, zespoły genetyczne. Realizowano 

praktyczne działania dotyczące dbania o czystość i higienę osobistą oraz 

wskazywano na  zdrowotne konsekwencje niemycia rąk zwłaszcza w okresie 

epidemii.  

Zrealizowano 2 593 usług doraźnej pomocy i realizacji stałych zleceń opieki 

medycznej. 

• Nordic Walking 

Uzupełnieniem rehabilitacji było zachęcenie uczestników do aktywności poza 

Ośrodkiem. W 2020 roku prowadzono zajęcia Nordic Walking na dystansach  

5 km po Puszczy Kampinoskiej i Lasku Bemowskim, Parku Górczewska. Celem 

zajęć ruchowych było nabycie techniki chodzenia z kijami oraz poprawa kondycji 

fizycznej uczestników, nauka spędzania czasu wolnego na sportowo i na świeżym 

powietrzu.  

W 2020 roku odbyło się 5 wyjść na kijki pod opieką przeszkolonych pracowników. 
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➢ Praca socjalna 

Praca socjalna była realizowana przez pracownika socjalnego  na rzecz poprawy 

funkcjonowania uczestników OWiRON i ich rodzin w środowisku społecznym. Dotyczyła 

głównie problemów funkcjonowania rodziny, a zwłaszcza problemu opieki nad osobą 

niepełnosprawną. Pracownik socjalny codziennie prowadził rozmowy edukacyjne 

i udzielał informacji zgodnie z potrzebami wszystkim uczestnikom Ośrodka i ich rodzinom, 

podejmował interwencje w rodzinach w sprawach dotyczących trudnych zachowań, 

zaniedbań dotyczących higieny i zdrowia uczestnika. Ponadto przeprowadzał wywiady 

środowiskowe, planował pomoc przyznającą usługi w Ośrodku i pomoc finansową, 

kierował do programów pomocowych m.in. FEAD, udzielał wsparcia organizacyjnego  

w Projektach realizowanych w OWiRON. 

➢ Spotkania integracyjne 

W ramach treningu nabywania kompetencji społecznego funkcjonowania i spędzania 

czasu wolnego, pełnienia ról społecznych, doświadczania odpowiedzialności i obowiązku, 

pozytywnych uczuć, sprawstwa i akceptacji corocznie były organizowane różne spotkania 

integracyjne, np. spotkania warsztatowe, dyskoteki, wyjścia na kręgle. Były też spotkania 

szczególne, odbywające się na specjalne zaproszenie. Spotkania integracyjne to ważny 

kierunek działań realizowany każdego roku w Ośrodku, dający osobom niepełnosprawnym 

intelektualnie możliwość zastosowania nabytych umiejętności społecznego 

funkcjonowania w praktyce. Natomiast dla otoczenia społecznego to ważne doświadczenia 

poznania i bycia w relacji z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Z uwagi  

na obostrzenia sanitarne i zalecenia izolacji związane z epidemią COVID-19 zgodnie  

z poleceniem Wojewody Mazowieckiego nastąpiło czasowe zawieszenie działalności 

stacjonarnej placówki w 2020 roku, w związku z czym uczestnicy mieli ograniczone 

możliwości spotkań – odbyło się tylko 5 spotkań integracyjnych: 

✓ Bal z okazji Walentynek i Karnawału w OWIRON, 

✓ Koncert zespołu „Jeden Rytm – Jeden Świat” w Przedszkolu nr 415 

w Warszawie, 

✓ Wyjście do kręgielni Spin-City, 

✓ Udział w Integracyjnym Spotkaniu Boule na Kępie Potockiej, 

✓ Spotkanie Integracyjne uczestników OWIRON i ich Rodzin „Ku pokrzepieniu 

serc”. 

 



 

 

 
70 

  

 

Spotkanie integracyjne „Ku pokrzepieniu serc” 

 

➢ Dodatkowe zadania realizowane na rzecz uczestników OWiRON i ich rodzin podczas 

czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych związanych z epidemią COVID-19 

Podczas zawieszenia (zgodnie z zaleceniami Wojewody Mazowieckiego) 

stacjonarnych działań w OWiRON spowodowanych epidemią kadra Ośrodka starała się 

zdalnie podtrzymywać kontakt z uczestnikami i ich rodzinami. Podejmowane zadania to: 

• Telefony do uczestników i ich rodzin – starano się w tej trudnej sytuacji poprzez 

rozmowę wspierać, dodawać otuchy. Zaistniała sytuacja była trudna do zrozumienia 

dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Ich znany, ułożony świat, poczucie 

bezpieczeństwa i porządku, który otrzymują w Ośrodku został zaburzony i zabrany. 

Wiele osób potrzebowało wsparcia psychologa, terapeuty i taką pomoc otrzymywali. 

Pokazuje to jak ważnym miejscem jest ta placówka i jak bardzo osoby  

z niepełnosprawnością potrzebują miejsca, gdzie mogą zaspokajać swoje potrzeby. 

•  Owiron szyje maseczki – to spontaniczna akcja pracowników, którzy dzięki 

umiejętnościom Pani Małgorzaty - opiekunki stworzyli kilka modeli maseczek, 

przynosili materiały i szyli z nich maseczki. Dzięki wspólnej pracy i dobrej 

organizacji maseczki dotarły do domów uczestników Ośrodka. 

• Spotkania w plenerze – w ramach wspierania uczestników i podtrzymywania 

kontaktu pracownicy OWiRON, z zachowaniem zalecanych środków ostrożności  

i dystansu, spotykali się z podopiecznymi w kilkuosobowych grupach i spacerowali 

w plenerze. Była to bardzo cenna i ważna aktywność dla uczestników, kontakt  
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z nami, wyjście z domowej izolacji dawały im perspektywę powrotu do tego  

co znane i bezpieczne. Była to również bardzo ważna zmiana pozytywna  

w kontaktach z rodzicami. 

➢ Inwestycje w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych 

Dla poprawy komfortu przebywania uczestników w roku sprawozdawczym  

w Ośrodku Wsparcia zostały poczynione prace remontowe. Wyremontowana została 

pracownia przyrodniczo – środowiskowa, pracownia stolarsko – ślusarska, pokój 

psychologiczno – pedagogiczny. Największa inwestycja minionego roku to wymiana 

podłóg w korytarzach OWiRON. Inwestycje te udało się zrealizować w związku  

z oszczędnościami spowodowanymi okresowym wstrzymaniem funkcjonowania Ośrodka 

w związku z epidemią, a także brakiem uczestników, co dawało komfort i możliwość 

prowadzenia prac remontowych. 

 

Działalność OWiRON była wzbogacana o realizowane projekty socjalne, których 

celem było uzyskanie jak najtrwalszych efektów pracy terapeutycznej  

z uczestnikami. W 2020 roku zrealizowano 4 projekty socjalne: 

 

 
 

ZESPÓŁ MUZYCZNY „JEDEN RYTM - JEDEN ŚWIAT” 
  

 

Osoby niepełnosprawne razem ze swoimi terapeutami tworzą zespół muzyczny 

„Jeden Rytm – Jeden Świat”. Zwykle 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. 

W roku 2020 „Jeden Rytm – Jeden Świat” zagrał 2 koncerty oraz odbył 25 prób 

muzycznych. W ramach prób ćwiczone były utwory skomponowane w poprzednich latach, 

ale powstała również nowa kompozycja muzyczna autorstwa członków zespołu. W ramach 

działania zespołu udało się w roku 2020 poszerzyć bazę techniczną poprzez zakup nowych 

profesjonalnych sprzętów co pozwoli uczestnikom i prowadzącym rozwijać pasje 

muzyczne. Dodrukowano również płyty zespołu, które będą służyły promocji Ośrodka. 

Niestety rok sprawozdawczy nie dał uczestnikom i prowadzącym możliwości realizowania 

zamierzonych planów. Izolacja z powodu epidemii COVID-19 nie pozwalała na regularne 

próby i występy, co dla członków zespołu jest bardzo ważnym elementem terapii. 
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Koncerty  Zespołu „Jeden Rytm - Jeden Świat” 

 

Koszt projektu: 5.275,38 zł, pokryty ze środków własnych OPS. 

 

 
 

TEATR  NIEZWYKŁY  
 

 

Teatr Niezwykły działa w OWiRON od 2014 roku. Jego głównym celem jest 

wykorzystanie literatury oraz potencjału uczestników zajęć dla poprawy jakości życia osób 

dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, doskonalenie procesów poznawczych, 

kształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, doskonalenie kontaktów 

interpersonalnych oraz podniesienie poziomu kompetencji kulturalnych i samooceny 

uczestników. Istotne jest także tworzenie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych. 

Jednym z wielu działań prowadzonych w poprzednich latach w ramach projektu 

„Teatr Niezwykły” był Festiwal Mim Story, na którym uczestnicy zajęć i zaproszone grupy 

z innych, zaprzyjaźnionych ośrodków wsparcia prezentowały spontanicznie odgrywane 

spektakle w formule Teatru Mimów. W 2020 roku z powodu pandemii, izolacji  

i ograniczonych kontaktów z uczestnikami i instytucjami wspierającymi to przedsięwzięcie 

Mim Story się nie odbyło. W 2020 roku udało się rozszerzyć bazę techniczną 

wykorzystywaną przy realizacji spektakli teatralnych o profesjonalne sprzęty, co daje 

prowadzącym i uczestnikom większe możliwości i pełniejszy rozwój pasji i zainteresowań. 

Zakupiono: listwę oświetleniową sceniczną, końcówki elektryczne i zasilacz uniwersalny. 
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Próby w „Teatrze Niezwykłym” 

 

Koszt projektu: 696,90 zł, pokryty ze środków własnych OPS. 

 

 
 

NORDIC WALKING 
 

 

Celem projektu była aktywizacja sportowa, społeczna i rehabilitacja uczestników 

OWiRON, zintegrowanie grupy wokół wspólnego działania, poprawa relacji w grupie, 

podniesienie poczucia własnej wartości oraz rozwijanie warsztatu chodzenia z kijkami.  

W ramach projektu zakupiono dla uczestników specjalistyczne kurtki nieprzemakalne, 

kije, rękawice, kominy, czapki oraz saszetki tzw. nerki. Na kurtkach i saszetkach 

wykonano logotyp Ośrodka Wsparcia. Przygotowanie dla drużyny jednolitych strojów  

z logo wyzwoliło w uczestnikach zapał do trenowania i ogromną radość. Trasy marszu 

prowadziły rekreacyjnymi trasami leśnymi Puszczy Kampinoskiej, Lasku Bemowskiego 

oraz alejkami Parku Górczewska. W rezultacie uczestnicy przeszli 15 km podczas 

następujących spacerów: 

✓ Puszcza Kampinoska - Polana Krwiodawców – 6 km 

✓ Lasek Bemowski – 5 km 

✓ Park Górczewski – 4 km 
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Zajęcia z Nordic Walking 

 

Koszt projektu: 2 394,32 zł, pokryty ze środków własnych OPS. 

 

 
 

WARSZTATY FLORYSTYCZNE 
 

 

 

W warsztatach wzięło udział 15 wysoko funkcjonujących dorosłych osób  

z niepełnosprawnością intelektualną, uczestników Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji  

dla Osób Niepełnosprawnych. Spotkania odbyły się w dniach 30 listopada  

oraz 8 i 18 grudnia 2020 roku w godzinach 12.00-15.00. Warsztaty prowadziła florystka 

pani Edyta Tołczyk  z dużą wiedzą i umiejętnościami oraz z otwartością na kontakt  

z osobami niepełnosprawnymi. Celem projektu była aktywizacja społeczna, pobudzenie 

kreatywności, ćwiczenie sprawności manualnej, gromadzenie nowych doświadczeń oraz 

dobra zabawa. Pani florystka pokazała wiele możliwości łączenia w kompozycje roślin 

żywych, suszonych i elementów dekoracyjnych. Uczestnicy zadawali wiele pytań   

o gatunki roślin, o sposoby ich suszenia i przechowywania. 

 

Koszt projektu: 2 007,18 zł pokryty ze środków własnych OPS.  
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2.  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 
 

 
 

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 był dziennym ośrodkiem 

wsparcia dla 21 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, które nie wymagają leczenia 

szpitalnego.  

Celem podstawowym działania Domu było 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. 

Zajęcia dla uczestników Domu były planowane do realizacji przez cały rok  

pięć razy w tygodniu, ale z uwagi na obostrzenia sanitarne w okresie od 12 marca  

do 31 maja 2020 roku oraz w okresie od 22 października do 31 grudnia 2020r. działalność 

stacjonarna ŚDS na polecenie Wojewody Mazowieckiego została zawieszona.  

 

Dom, na podstawie programu działalności i rocznych planów pracy, realizował niżej 

opisane zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników w formach 

indywidualnych i grupowych: 
 

➢ Treningi funkcjonowania w życiu codziennym 

Celem treningów była poprawa umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego 

(przygotowywanie posiłków, dbanie o porządek i higienę, obsługę urządzeń gospodarstwa 

domowego, dbanie o innych): 

− trening kulinarny, 

− trening dokonywania zakupów połączony z praktycznym treningiem budżetowym, 

− trening budżetowy grupowy,  

− trening porządkowy, 

− trening umiejętności praktycznych związanych z obsługą urządzeń w ŚDS,  

− trening gospodarczo – techniczny,  

− trening nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny, 

− trening lekowy. 

Zajęcia były planowane do realizacji przez cały rok pięć razy w tygodniu, ale z uwagi 

na obostrzenia sanitarne związane z epidemią COVID-19 zajęcia grupowe i indywidualne 

odbywały się w okresie od stycznia do 11 marca 2020 roku oraz od czerwca  

do 21 października 2020 roku. 
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Trening kulinarny w ŚDS 

 

➢ Treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów 

Celem treningów był wzrost umiejętności komunikacyjnych, nawiązywania  

i podtrzymywania rozmowy, poprawa funkcji poznawczych, poprawa poziomu zaradności 

życiowej uczestników i umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Z uwagi  

na obostrzenia sanitarne związane z epidemią COVID-19 zajęcia grupowe odbywały się  

w marcu, czerwcu i wrześniu 2020 roku. 

W ramach tych zajęć prowadzono: 

− trening umiejętności rozwiązywania problemów, 

− spotkania społeczności z elementami grupy wsparcia, 

− trening metapoznawczy w schizofrenii (MCT), 

− trening funkcji poznawczych, 

− udział w wydarzeniach związanych z promowaniem założeń psychiatrii 

środowiskowej,  

− teatroterapia, 

− trening umiejętności społecznych metodą SSTS. 
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Przedstawienie :Antyczny ChaD” w wykonaniu uczestników ŚDS dla pracowników OPS 

 

➢ Treningi umiejętności spędzania czasu wolnego 

Treningi miały 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 zajęć prowadzono: 

− terapię ruchem, 

− biblioterapię, 

− udział w imprezach kulturalno-integracyjnych, 

− prowadzenie kroniki,  

− terapię zajęciową (arteterapię),  

− prasówkę, 

− zajęcia komputerowe, 

− naukę języków obcych (angielski i portugalski), 

− ergoterapię,  

− ludoterapię, 

− muzykoterapię, 

− antropologię kultury. 
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Spotkanie integracyjne przy grillu 

 

➢ Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych 

Pomoc dotyczyła: odwiedzin w szpitalu; pomocy uczestnikom w umówieniu wizyty 

lekarskiej; wypisaniu recept lekarskich; towarzyszeniu podczas wizyt lekarskich za zgodą 

uczestnika; wydania zaleceń do konsultacji lekarskiej na okoliczność pogorszenia się stanu 

zdrowia psychicznego lub somatycznego; interwencji u psychiatry w celu modyfikacji 

leczenia; przyspieszenia terminu wizyty lekarskiej; pomocy w znalezieniu dietetyka, adresu 

do konkretnej placówki medycznej; monitoringu stanu zdrowia i ogólnego funkcjonowania 

uczestnika w ŚDS i poza nim; psychoedukacji na temat konieczności systematycznego 

leczenia; monitoringu w zakresie systematycznego przyjmowania iniekcji. Wszyscy 

potrzebujący uczestnicy otrzymali pomoc w dostępie do niezbędnych specjalistycznych 

świadczeń zdrowotnych, zarówno w obszarze psychologicznym jak i somatycznym. 

Działania te zostały odnotowane w dokumentacji, a ich efektem było utrzymanie stabilnego 

stanu psychofizycznego uczestników ŚDS.  

Realizacja pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych trwała przez 

cały rok, także w okresie zawieszenia działalności ŚDS. 

➢ Poradnictwo psychologiczne 

Odbywało się w formie indywidualnego kontaktu z uczestnikami Domu (poprzez 

kontakt osobisty bądź telefoniczny) oraz w formie grupy wsparcia, psychoedukacji, 

relaksacji i psychorysunku. Wszyscy uczestnicy w zależności od potrzeb otrzymali 

wsparcie psychologiczne, którego efektem było utrzymanie większości podopiecznych  
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w stabilnym stanie psychofizycznym. Poradnictwo obejmowało również członków rodzin 

uczestników ŚDS w ramach Grupy Wsparcia dla Rodzin.  

W roku 2020 odbyło się 5 spotkań dla rodzin, z których skorzystało 8 osób.   

➢ Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych 

Działanie realizowane we współpracy zespołu wspierająco – aktywizującego ŚDS  

z pracownikiem socjalnym OPS. Udzielona pomoc dotyczyła: wydania zaświadczenia  

o aktualnym stanie zdrowia (opinia psychologa), dokonania opłat w urzędach, założenia  

i nauki obsługi ePUAP, napisania wniosku o wydanie karty w banku, zebrania 

dokumentacji dotyczącej uczestnictwa w zajęciach ŚDS, wypełnienia dokumentów ZUS; 

redagowania pism urzędowych, pomocy w załatwieniu ważnych dokumentów urzędowych 

na terenie Warszawy, pomocy w sprawie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 

➢ Terapia ruchem 

Celem zajęć 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 łyżwy, kręgle, bilard, do ogrodu zoologicznego, spacer 

po Starówce warszawskiej). 

 

 
Bal Walentynkowo – Karnawałowy 
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➢ Wyżywienie 

W ramach treningu funkcjonowania w codziennym życiu odbywał się trening 

kulinarny z częstotliwością pięć razy w tygodniu, który polegał na przygotowywaniu 

śniadań przez uczestników ŚDS. Zajęcia odbywały się w grupach 3 - 4 osobowych. Ponadto 

uczestnicy Domu przygotowywali posiłki na odbywające się w ŚDS spotkania i imprezy 

integracyjne (np. walentynki, bal karnawałowy, wspólne biesiadowanie przy stole itp.). 

Część z nich była przygotowywana w oparciu o program END FOOD WASTE NOW, który 

związany był z otrzymanymi darami z Biedronki poprzez Stowarzyszenie Klub Rotary.  

Dodatkowo uczestnicy ŚDS mieli zapewniony obiad przyznany na podstawie decyzji 

administracyjnej. Podczas przerw spowodowanych epidemią obiady były dowożone  

do miejsc zamieszkania uczestników. 

➢ Aktywizacja w kierunku podjęcia zatrudnienia, uczestnictwa w innych formach  

niż ŚDS, np. w ramach WTZ itp. 

Dla uczestników ŚDS prowadzono działania informacyjno-edukacyjne na temat 

aktualnych wymagań rynku pracy, nowych zawodów i bezpłatnych szkoleń. Uczestnikom 

przekazywano oferty organizacji pozarządowych dotyczące programów aktywizacji  

i prowadzono działania motywująco zachęcające do uczestnictwa we wskazywanych 

programach. W wyniku intensywnych działań motywujących ze strony personelu ŚDS 

jeden z uczestników ukończył kurs stajennego i sporadycznie podejmuje się dyżurów 

pracownika stajennego w Stajni SAWANKA, natomiast drugi odbywa wolontariat  

w radiopraga.pl. 

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. 

 

Uczestnicy ŚDS brali udział lub byli współorganizatorami następujących wydarzeń: 

✓ kolędowanie z Klubem Literackim „Nasza Twórczość”; 

✓ spotkanie integracyjne „17 Urodziny ŚDS”; 

✓ bal karnawałowo-walentynkowy; 

✓ obchody Światowego Dnia Choroby Dwubiegunowej – występ artystyczny  

dla pracowników OPS pt. „Antyczny ChAD”; 

✓ spotkanie walentynkowe; 

✓ Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn; 

✓ Światowy Dzień Bezpiecznego Komputera; 

✓ spotkania z podróżniczką Panią Katarzyną Mazurkiewicz – autorskie prelekcje  

z pokazem slajdów; 

✓ zajęcia z pierwszej pomocy; 

✓ warsztaty z alpakami; 
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✓ wyjazd do Narewki na zaproszenie Stowarzyszenia „Bliżej Dziecka”; 

✓ spektakl „Czarownice z Eastwick” w Teatrze Syrena; 

✓ wyjścia integracyjne na łyżwy, kręgle i bilard;  

✓ wyjście do Katedry Polowej Wojska Polskiego na mszę z okazji 80-lecia deportacji 

Sybiraków; 

✓ rejs statkiem po Wiśle. 

 

 

Rejs statkiem po Wiśle          Warsztaty plastyczne    

 

W okresie zawieszenia działalności stacjonarnej ŚDS (zgodnie z poleceniami 

Wojewody Mazowieckiego) pracownicy ŚDS udzielali w formie telefonicznej wsparcia 

uczestnikom Domu oraz angażowali się w inne działania na rzecz mieszkańców Dzielnicy.  
 

W 2020 roku z usług Domu skorzystało 21 uczestników w wieku 30-80 lat. 

 

W związku ze zmianą przepisów prawa (art. 111a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej oraz art.5 ustawy z dnia 5 września 2016 roku o zmianie ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy 

o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw)  

w zakresie funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy i konieczności 

wyodrębnienia ich ze struktur ośrodków pomocy społecznej, a także z uwagi na brak 

możliwości utrzymania się ŚDS Bemowo jako samodzielnej jednostki organizacyjnej 

pomocy społecznej z dniem 31 grudnia 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Bemowo m.st. Warszawy po uzyskaniu pozytywnej opinii Zastępcy Prezydenta Miasta 

Stołecznego Warszawy Pana Pawła Rabieja oraz Zarządu Dzielnicy Bemowo podjął 
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decyzję o włączeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w struktury istniejącego 

Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych. Uczestnicy i kadra ŚDS 

zostali włączeni do OWiRON, którego oferta została rozszerzona w zakresie udzielania 

pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym chorującym psychicznie. Dzielnica 

Bemowo zabezpieczyła w budżecie na 2021 rok środki finansowe potrzebne na rozszerzoną 

działalność placówki. Wszystkie potrzeby osób niepełnosprawnych z zaburzeniami 

psychicznymi zabezpieczał będzie OWiRON. Jakość świadczonych usług nie ulegnie 

obniżeniu, pozostanie na dotychczasowym wysokim poziomie. 

 

Istotnym uzupełnieniem wsparcia na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi były zajęcia 

klubowe prowadzone w ramach projektu Klub Popołudniowy „Tęczowy Uśmiech”. 

 
 

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 zamieszkałe na terenie 

Dzielnicy Bemowo jak też osoby spoza dzielnicy. 
 

Klub działał 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, z przerwą w okresie 

marzec – maj 2020 roku oraz listopad – grudzień 2020 roku. Uczestnicy mieli możliwość  

w sposób wartościowy spędzać czas wolny, uczestniczyć w arteterapii, zajęciach 

świetlicowych, muzycznych, komputerowych i ruchowych. Klub zapewniał organizację 

czasu wolnego i wsparcie profesjonalistów.  

Z zajęć klubowych w 2020 roku skorzystało 50 osób, w tym 15 uczestników 

Środowiskowego Domu Samopomocy. 

W Klubie organizowane były następujące zajęcia:  

• Spotkania społeczności – wspólne omawianie bieżących spraw i problemów 

dotyczących społeczności a także współdecydowanie o działaniach podejmowanych 

w Klubie „Tęczowy Uśmiech”, wysłuchanie relacji uczestników dotyczących 

samopoczucia i ich aktualnych spraw. Spotkania przyczyniły się do poznania  

i integracji uczestników klubu i wzrostu poczucia tożsamości grupowej. 

• Rozmowy terapeutyczne – w tym psychoterapia indywidualna prowadzona przez 

wolontariuszkę Panią Blankę Zapalską w ramach zajęć klubowych. Z psychoterapii 

korzystały 3 osoby. Poradnictwo psychologiczne świadczone było również przez 

prowadzącego Klub Piotra Smolagę, który w 2020 roku udzielił 172 porady 

psychologiczne. 
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• Spotkania z historykiem – wykłady historyka Leszka Rysaka i dyskusje po 

wykładzie nt. Bitwy Warszawskiej 1920 roku, Powstania Warszawskiego i rzezi na 

Woli, Bitwy nad Niemnem, Rewolucji Październikowej. Spotkania cieszyły się 

dużym zainteresowaniem uczestników, miały na celu aktywne, celowe spędzenie 

czasu w sposób wartościowy przez uczestników klubu. 

• Trening humoru – opowiadanie dowcipów i zabawnych sytuacji przez uczestników 

klubu. Zajęcia inicjowane przez jednego z uczestników, który rozpoczynał 

opowiadanie dowcipów lub anegdot, a następnie w opowiadanie śmiesznych historii 

włączali się kolejni uczestnicy klubu. 

• Wykłady i prezentacje przybliżające kulturę różnych krajów połączone  

z przygotowaniem potraw danego kraju (Meksyk, Emiraty Arabskie, Korea Płn., 

Litwa, kraje Bałkańskie). Były to spotkania edukacyjne, podczas których uczestnicy 

pogłębiali swoją wiedzę na temat krajów, kultur i religii świata, zdobyli wiedzę  

w zakresie różnorodności i podobieństw pomiędzy krajami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wyjście do kina    Spotkanie z Raperem 
 

 

• Treningi kulinarne – nauka wykonywania prostych posiłków połączona z treningami 

dokonywania zakupów i gospodarowania budżetem. Celem prowadzonych zajęć było 

podtrzymanie oraz doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowania posiłku 

prostego oraz złożonego oraz wzrost umiejętności w zakresie planowania, 

organizowania i odpowiedzialności za powierzone zadania. W ramach zajęć 

prowadzony był konkurs Masterchef Klubu. 

• Treningi porządkowe – odbywały się po zakończeniu każdego zajęcia klubowego  

i miały na celu naukę dbałości o użytkowane pomieszczenia klubowe. 

• Zajęcia muzyczne – muzyka prezentowana była przez DJ radiowego i uczestnika 

klubu, odbywały się quizy muzyczne i karaoke. Zajęcia przyczyniły się  

do odreagowywania napięć emocjonalnych i pogłębienia więzi między uczestnikami. 

Stworzona została przestrzeń do rozwoju uzdolnień instrumentalno-wokalnych. 

Uczestnicy klubu mieli możliwość rozwoju kreatywności i wyobraźni dzięki 

słuchaniu utworów muzycznych. 
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• Zajęcia ruchowe – spacery, tenis stołowy, ćwiczenia rozluźniające i rozciągające, 

gimnastyka z elementami relaksu. Zajęcia miały na celu wzrost sprawności fizycznej 

uczestników, poprawę ich kondycji i samopoczucia oraz wzajemną integrację.  

• Dyskusje tematyczne – dotyczyły spraw klubowych i funkcjonowania uczestników, 

a także dotyczyły wydarzeń kulturalnych, politycznych, sztuki, zdrowego życia czy 

potraw polskich. 

• Zajęcia świetlicowe – poprzez udział w zajęciach uczestnicy rozwijali umiejętność 

współdziałania w grupie, wyrażania własnych emocji, odreagowywali napięcia, 

nawiązywali prawidłowe relacje z innymi, rozwijali uzdolnienia i zainteresowania. 

• Zajęcia komputerowe – nauka obsługi Facebooka, YouTube, poczty internetowej. 

Zajęcia miały na celu pogłębienie  umiejętności w posługiwaniu się programami:  

MS Word, w obsłudze portali społecznościowych oraz w podstawowej obsłudze 

sprzętu komputerowego, posługiwania się internetem i wykorzystania  

go w codziennym życiu. Uczestnicy chętnie korzystali z komputera w czasie wolnym 

od zajęć i spontanicznie rozwijali swoje  zainteresowania. Praca z komputerem 

wzmocniła samoocenę uczestników i podniosła wiarę we własne możliwości. 

• Zajęcia plastyczne – przygotowywanie nowego logo klubu, przygotowywanie 

tatuaży, wspólne rysowanie mandali. Zajęcia przygotowywała i prowadziła 

arteterapeutka. 

• Integracyjne wyjścia do placówek kultury: do kina (4 wyjścia) do teatru  

(1 wyjście), na spotkania okolicznościowe (6 wyjść). 

• Zajęcia edukacyjne w tym spotkania z ciekawymi ludźmi: polarnikiem, 

podróżnikiem, coachem, kompozytorem muzyki elektronicznej, pilotem, 

arteterapeutką, twórcą biografii warszawskich architektów. 

• Spotkania z poezją – tworzenie wierszy, przygotowywanie i prezentacja ulubionych 

wierszy. 

• Wyjazdy integracyjne – jeden wyjazd do Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej 

w Powsinie, gdzie uczestnicy oglądali przedwojenną leśniczówkę, słuchali opowieści 

o historii Lasów Państwowych i rezerwatach w Warszawie. Była to lekcja wiedzy  

o lesie, nauka nowych gatunków drzew, krzewów i roślin zielonych, poznawanie 

fauny leśnej, a także uświadamianie zagrożeń środowiska przyrodniczego jakie 

powoduje człowiek wynikających z niewłaściwego zachowania na terenach leśnych. 

W październiku 2020 roku odbył się również wyjazd do Ośrodka Rybaczówka  

w urokliwej miejscowości Borsuki k. Pułtuska, gdzie uczestnicy odwiedzili żerowiska 

borsuków i relaksowali się podczas zbierania grzybów. 

 

Koszt Projektu: 23 147,91 zł, pokryty ze środków własnych OPS.  
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3. OŚRODEK WSPARCIA DLA SENIORÓW 
 

 

W 2020 roku kontynuowano prace w celu uruchomienia Ośrodka Wsparcia  

dla Seniorów. Wyłoniono projektanta w celu sfinalizowania prac projektowych,  

tj. opracowania projektu wykonawczego wraz z kosztorysami prac. W dniu 17.02.2020r. 

podpisano umowę z firmą BRS Jakub Maciej Holc. 

Przedmiotowa dokumentacja została sporządzona pod koniec maja 2020 roku.  

W trakcie prac projektowych wynikła konieczność etapowania prac ze względu  

na możliwości finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Ośrodek zadecydował o przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na roboty budowlane objęte etapem I w trybie przetargu nieograniczonego.  

Po sporządzeniu i zatwierdzeniu dokumentacji, pierwsze postępowanie ogłoszono  

w dniu 9 lipca 2020 roku. W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęła jedna  

oferta, której cena brutto przekroczyła kwotę, którą Ośrodek mógł przeznaczyć  

na realizację zamówienia. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione  

w dniu 28 lipca 2020 roku.  

Po aktualizacji dokumentacji postępowania, ponowiono ogłoszenie o zamówieniu  

w dniu 29 lipca 2020 roku. W wyznaczonym terminie składania ofert ponownie wpłynęła 

jedna oferta, której cena brutto przekroczyła kwotę, którą Ośrodek mógł przeznaczyć  

na realizację zamówienia. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione  

w dniu 17 sierpnia 2020 roku.  

Przeprowadzone postępowania wykazały brak możliwości wyłonienia Wykonawcy 

robót budowlanych za kwotę, którą dysponował OPS. Wobec tego podjęto działania w celu 

zwiększenia środków, które Ośrodek mógłby przeznaczyć na realizację zamówienia. 

Opóźnienie spowodowane przeprowadzeniem dwóch unieważnionych postępowań 

sprawiło, że niemożliwym stało się zakontraktowanie, wykonanie i rozliczenie robót 

budowlanych objętych postępowaniem do końca 2020 roku.  

Ośrodek niezwłocznie dostosował dokumentację przetargową do zmienionych 

warunków udzielenia i realizacji zamówienia. W dniu 4 września 2020 roku ogłoszono 

kolejne postępowanie z przedłużonym terminem składania ofert wyznaczonym na dzień  

28 września 2020 roku (tj. po sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy, na której 

podejmowana była decyzja o przyznaniu dodatkowych środków). W wyznaczonym 

terminie wpłynęło 6 ofert, wartość każdej z nich przekraczała kwotę, którą dysponował 

OPS w dwóch pierwszych unieważnionych postępowaniach; wartość każdej z ofert 

mieściła się w kwocie, którą dysponował OPS w niniejszym postępowaniu.  

Po przeprowadzeniu wszelkich formalności i etapów związanych z procedurą przetargową, 

w dniu 14 października 2020 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty – firmy PHU 

„BUDEX” Krzysztof Skrzypczyński. Zgodnie z umową Wykonawca przedstawił  
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po zawarciu umowy harmonogram rzeczowo – finansowy. Prace realizowano zgodnie  

z harmonogramem. Na koniec grudnia 2020 roku Wykonawca przedstawił fakturę  

za zrealizowane prace remontowo – budowlane na kwotę 944 640,00 zł. 

Nad przebiegiem prac remontowo – budowlanych od strony technicznej pieczę 

sprawował inspektor nadzoru działający na zlecenie OPS – zamówienie udzielone firmie 

Mark Invest Nieruchomości Marek Zieliński. 

W 2020 roku na potrzeby powyższej inwestycji został opracowany projekt aranżacji 

pomieszczeń (w trybie zapytania ofertowego w formie rozeznania rynku) oraz projekt 

technologiczny bloku żywieniowego (w ramach uzupełnienia dokumentacji) przygotowany 

przez pracownię projektową Artyści i Architekci Kaja Koziarska.  

W związku z przyznanymi środkami na wyposażenie placówki wsparcia dziennego 

dla seniorów, Ośrodek zakupił w 2020 roku wyposażenie na kwotę: 575 403,62 zł  

w kategoriach: 

− Meble typowe - w trybie przetargu nieograniczonego, 

− Meble typowe technologiczne - Stalgast (zakupione zgodnie z projektem 

technologicznym bloku żywieniowego) w trybie zapytania ofertowego, 

− Meble i wyposażenie na wymiar – w trybie zapytania ofertowego, 

− Sprzęt do rehabilitacji i fizykoterapii – w trybie zapytania ofertowego, 

− Sprzęt komputerowy – częściowo w trybie zapytania ofertowego, 

− Sprzęt AGD oraz drobny sprzęt kuchenny w drodze analizy rynku, 

− Pozostałe, niezbędne wyposażenie. 

Ośrodek Wsparcia po remoncie i oddaniu placówki do użytkowania zostanie 

wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt spełniający wysokie standardy, ale przede 

wszystkim będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Pomieszczenia  

ze względu na swój charakter, będą w całości dostosowane do korzystania przez osoby  

o ograniczonych możliwościach ruchowych. Wyposażenie i dobór materiałów 

wykończeniowych również uwzględniają potrzeby ww. grup odbiorców.  

Seniorzy będą korzystać z terenu rekreacyjnego (180m²) przylegającego  

do placówki, który zostanie zagospodarowany zielenią, sprzętem ogrodowym oraz w pełni 

dostosowany będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy OPS Bemowo znacząco wzmocni 

infrastrukturę dedykowaną seniorom na Bemowie. Ośrodek Wsparcia będzie swoistym 

centrum działań na rzecz seniorów w Dzielnicy Bemowo. W Ośrodku realizowane będą 

projekty i programy aktywizujące i integrujące środowisko osób starszych na terenie 

Bemowa, w tym również aktywności wspierające rozwój działań samopomocowych. 

Ośrodek Wsparcia poprzez różnego rodzaju działania będzie aktywizować, integrować, 

wzmacniać i wspierać grupę seniorów zagrożonych wykluczeniem społecznym bądź  

już wykluczonych. 
 



 

 

 
87 

  

 Ośrodek Wsparcia dla Seniorów realizować będzie część zadań wskazanych  

w „Kierunkach działań na rzecz seniorów w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy”. 

Planowany termin uruchomienia placówki: III kwartał 2021 roku. 

 

Wizualizacje wybranych pomieszczeń w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Sala relaksu     Sala plastyczna/terapii zajęciowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadalnia      Sala komputerowa 
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X. PROJEKTY FINANSOWANE   

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 
 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2020 dzięki pozyskaniu środków  

z Europejskiego Funduszu Społecznego prowadził kompleksowe wsparcie  

dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo – klientów pomocy społecznej, poprzez realizację 

trzech projektów wspófinansowanych ze środków Unii Europejskiej: 

• Projekt „Bemowski Klub Integracji Społecznej – Nowa Perspektywa”, 

• Projekt „Od nowa – nowa jakość na Bemowie”, 

• Projekt: „Zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych  

z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie”. 

 
 

1. BEMOWSKI  KLUB  INTEGRACJI  SPOŁECZNEJ  

– NOWA PERSPEKTYWA 
 

 

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, wspierających, 

zatrudnieniowych), 

• 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 realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,  

• uzależnieni od alkoholu,  
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• uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających,  

• chorzy psychicznie,  

• długotrwale bezrobotni,  

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

• uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, 

• osoby niepełnosprawne. 
 

Projekt „Bemowski Klub Integracji Społecznej – Nowa Perspektywa” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 października  

2021 roku we współpracy z Partnerem – Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Pomocy  

Q Zmianom. 

Projekt skierowany jest do 48 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

mieszkających na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w tym 8 dzieci.  

W roku 2020 w projekcie uczestniczyło 20 osób dorosłych i 4 dzieci. 

 

Celem projektu było zwiększenie poziomu aktywności społecznej  

i zawodowej uczestników projektu – mieszkańców Dzielnicy Bemowo korzystających 

ze świadczeń pomocy społecznej poprzez działania w obszarze społecznym, 

edukacyjnym i zawodowym. 
 

Wsparcie każdego uczestnika Projektu odbywało się na podstawie indywidualnych 

diagnoz i indywidualnych ścieżek reintegracji z wykorzystaniem kontraktu socjalnego.  

 

Projekt zakładał realizację następujących zadań: 

• pracę socjalną z rodzinami, 

• usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym obejmujące: warsztaty 

kompetencji społecznych w zakresie rozwoju osobistego, warsztaty antystresowe, 

zajęcia edukacyjno – integracyjne oraz indywidualne wsparcie psychologa,  

• usługi o charakterze zawodowym obejmujące: warsztaty aktywnego poszukiwania 

pracy, staże zawodowe, kursy zawodowe oraz indywidualne wsparcie doradcy 

zawodowego, 

• usługi o charakterze edukacyjnym obejmujące warsztaty komputerowe,  

• usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym obejmujące: warsztaty 

kompetencji społecznych w zakresie pracy nad zmianą, warsztaty dotyczące 

budowania wizerunku oraz indywidualne wsparcie coacha realizowane przez 

Stowarzyszenie Q Zmianom, 

• wsparcie psychologiczno-pedagogiczno-rozwojowe dla dzieci realizowane przez 

Stowarzyszenie Q Zmianom. 
 



 

 

 
90 

  

➢ 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 zatrudnienia, 

pracę z rodziną dotyczącą wewnętrznych relacji i poprawę komunikacji, podziału ról 

w rodzinach, motywowanie 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 innymi specjalistami na rzecz uczestników  

(np. asystentem rodziny, dzielnicowym, członkami Zespołu Interdyscyplinarnego  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przedstawicielami sądu rodzinnego, 

pedagogami szkolnymi itp.). 

W roku 2020 w zadaniu uczestniczyło 20 osób dorosłych i 4 dzieci. 
 

• Uczestnikom Projektu udzielane było wsparcie finansowe na zasadach określonych  

w ustawie o pomocy społecznej (zasiłki na zaspokojenie niezbędnych potrzeb 

wypłacone na podstawie decyzji administracyjnych).  

Pomocy finansowej udzielono 19 uczestnikom projektu  spełniającym kryteria 

określone w ustawie o pomocy społecznej. 

➢ Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym realizowane przez OPS 

Uczestnicy Projektu korzystali z następujących form wsparcia o charakterze 

społecznym: 

• Warsztaty kompetencji społecznych w zakresie rozwoju osobistego 

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.  

Grupowe zajęcia dla uczestników Projektu prowadziło dwóch psychologów. 

Podczas warsztatów pracowano nad komunikacją interpersonalną, poczuciem 

własnej wartości oraz rolami życiowymi i społecznymi pełnionymi przez 

uczestników. 

Zajęcia dla dwóch grup planowano realizować w trybie ciągłym – od lutego  

raz w tygodniu. Z uwagi na epidemię i zalecenia sanitarne realizowane były  

w okresie luty – marzec oraz sierpień i październik w wymiarze po 4 godziny.  

Przeprowadzonych zostało łącznie 16 warsztatów kompetencji społecznych  

(64 godziny), z których skorzystało 20 uczestników. 
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• Warsztaty antystresowe 

Celem zajęć antystresowych było nabycie wiedzy dotyczącej relaksacji  

i uważnej obecności/świadomości własnego ciała oraz nabycie umiejętności 

wykonywania ćwiczeń oddechowych, wzmacniających koncentrację, poczucie 

kontroli i służących rozładowaniu napięcia emocjonalnego. 

Zajęcia prowadził doświadczony trener ze Stowarzyszenia Szkoła Medytacji  

i Samorealizacji.  

Przeprowadzonych zostało 6 zajęć, z których skorzystało 10 uczestników.  

 

 

Warsztaty antystresowe dla uczestników Projektu 

 

• Zajęcia edukacyjno – integracyjne 

Dla uczestników Projektu zostały zorganizowane 2 zajęcia edukacyjno-integracyjne 

w plenerze (wyjście do kina oraz do Teatru Kamienica) oraz 2 wyjścia do restauracji. 

Ta forma zajęć 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. 

W roku 2020 z zajęć skorzystało 17 uczestników. 
 

• Indywidualne wsparcie psychologa 

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 psychologiem przez 

cały okres realizacji Projektu.  
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W roku 2020 odbyło się 630,5 godziny indywidualnych konsultacji (średnio  

32 godziny wsparcia na uczestnika). 

 

➢ Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym 

Uczestnicy Projektu (osoby bezrobotne) mogli skorzystać z następujących form 

wsparcia: 

• Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy 

Zajęcia miały na celu określenie mocnych i słabych stron uczestników, zapoznanie  

z rynkiem pracy oraz przygotowanie do procesu planowania ścieżki zawodowej. 

Podczas warsztatów poruszono następujące tematy: zarządzanie czasem 

(wyznaczanie celów, podejmowanie decyzji, kontrolowanie osiągniętych wyników, 

zasady planowania), rynek pracy i poruszanie się po nim (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 zawodowych  

i wykształcenia), podstawy przedsiębiorczości.  

W roku 2020 przeprowadzonych zostało 6 warsztatów (24 godziny), z których 

skorzystało 8 uczestników. 
 

 

 

 

Pomieszczenia i materiały dla uczestników warsztatów aktywnego poszukiwania pracy 
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• Staże zawodowe 

Celem realizacji staży było nabycie przez uczestników umiejętności praktycznego 

wykonywania pracy. Staże (na podstawie umów trójstronnych pomiędzy OPS, 

pracodawcą oraz uczestniczkami Projektu) realizowane były przez 3 miesiące  

w wymiarze po 0,5 etatu. Praca świadczona była w placówkach oświatowych  

na terenie Dzielnicy Bemowo w okresie wrzesień – listopad 2020 rok. Zakres 

obowiązków dostosowany był do posiadanych kwalifikacji oraz doświadczenia 

uczestniczek zadania. Jedna z uczestniczek w trakcie stażu podjęła zatrudnienie  

na otwartym rynku pracy. 

Łącznie staże zrealizowały 3 osoby. 
 

• 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 2020 roku trzy osoby ukończyły kursy zawodowe: 80 godzinny kurs  

„Monter instalacji sanitarnych”, 33 godzinny kurs „ADR początkowy – kurs 

podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich 

klas”  oraz „ADR początkowy – kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego 

towarów niebezpiecznych w cysternach” orz 50 godzinny „Kurs w zakresie 

gastronomii – pracownik cateringu”. Ukończenie szkoleń podniosło szanse  

tych osób na rynku pracy, a niektórym ułatwiło znalezienie zatrudnienia. 

Kursy zawodowe ukończyły 3 osoby, a 1 osoba po zakończonym kursie podjęła 

zatrudnienie na umowę o pracę. 
 

• 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. Uczestnicy mieli możliwość skorzystania  

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

pomagał napisać CV, wyszukać odpowiednie oferty pracy i aplikować  

do potencjalnego pracodawcy. 

W 2020 roku odbyło się 157,5 godziny indywidualnych konsultacji, z których 

skorzystało 8 uczestników. 
 

➢ Usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym 

Uczestnicy projektu mogli skorzystać z następującej formy wsparcia: 

• Warsztaty komputerowe 

Dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym zostały zorganizowane  

40 – godz. warsztaty podnoszące kompetencje komputerowe. Zakres tematyczny 
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szkolenia: właściwości komputera, system operacyjny Microsoft Office, edytor tekstu 

WORD, Excel na poziomie podstawowym i zaawansowanym, internet i komputer 

jako narzędzie w poszukiwaniu pracy, obsługa poczty internetowej, użytkowanie 

stron internetowych, tworzenie prezentacji.  

Szkolenie ukończyło 8 osób. 

 

 

Kurs komputerowy dla uczestników Projektu 

 

➢ Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym realizowane przez Stowarzyszenie 

na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom 

Uczestnicy Projektu korzystali z następujących form wsparcia o charakterze 

społecznym, które na terenie naszej Dzielnicy realizowało Stowarzyszenie: 
 

➢ Warsztaty kompetencji społecznych w zakresie pracy nad zmianą 

Celem warsztatów był rozwój kompetencji psychospołecznych i życiowych 

uczestników zajęć, motywowanie uczestników do rozwoju i zmiany swojej sytuacji 

życiowej, nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami, ze stresem, nauka 

asertywności, zastępowania agresji, kontrola złości oraz pokonywanie oporu przed 

zmianą. Grupowe zajęcia dla uczestników projektu prowadziło dwóch psychologów. 

Warsztaty były realizowane w okresie wrzesień – październik 2020r. w wymiarze  

po 4 godziny.  

Przeprowadzonych zostało łącznie 14 warsztatów kompetencji społecznych  

(56 godzin), z których skorzystało 19 uczestników. 
 

➢ Warsztaty z budowania wizerunku 

Celem zajęć była poprawa samooceny i wzmocnienie poczucia wartości uczestników 

zajęć, zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia oraz zwiększenie ich motywacji 

do działania. 

Podczas dwóch zajęć w wymiarze po 6 godzin poruszono treści dotyczące  

m.in. zasad kreowania wizerunku profesjonalnego, autopromocji i autoprezentacji 
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przed potencjalnym pracodawcą oraz podstaw dbania o siebie. Podczas zajęć 

uczestnicy odbywali również ćwiczenia praktyczne z własnymi ubraniami, a kobiety 

doskonaliły praktyczne umiejętności z makijażu biznesowego. Zwieńczeniem  

2-dniowych zajęć była sesja fotograficzna, podczas której z pomocą odpowiednio 

dopasowanych stylizacji, rekwizytów, tła i światła (we współpracy z profesjonalnym 

fotografem) każdy uczestnik miał wykonane zdjęcia uwydatniające jego atuty.  

Sesja fotograficzna została zrealizowana przez profesjonalne studio fotograficzne  

we współpracy z makijażystką/stylistką. 

W warsztatach wzięło udział 16 uczestników. 
 

➢ Indywidualne wsparcie coacha 

Celem konsultacji było wzmocnienie motywacji do działań i zmiany postaw, 

zwiększenie poczucia wartości i bezpieczeństwa, wsparcie i nauka potrzebnych 

umiejętności niezbędnych do dalszego rozwoju kompetencji społecznych  

i funkcjonowania w społeczeństwie. Z konsultacji z coachem skorzystało 16 osób. 

W roku 2020 odbyło się 180 godzin indywidualnych konsultacji (średnio  

11 godzin wsparcia na uczestnika). 

 

➢ Wsparcie psychologiczno-pedagogiczno-rozwojowe dla dzieci realizowane przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom 
 

Celem prowadzonych przez psychologa zajęć dla dzieci było wsparcie rozwoju dzieci 

oraz ukierunkowanie rodziców jak mają wspierać swoje dzieci, a także z jakiego rodzaju 

wsparcia dziecko powinno korzystać w przyszłości. Dzieci korzystały ze wsparcia 

specjalisty w zakresie treningu poznawczego oraz kontroli emocji. 

W 2020 roku odbyło się 60 godzin indywidualnych konsultacji, z których skorzystało  

4 dzieci. 

 

Koszt całkowity Projektu w latach 2020-2021: 662 845 zł, w tym  środki Unii 

Europejskiej: 530 276,00 zł oraz środki własne OPS: 132 569,00 zł. 

Koszt Projektu w 2020 roku: 265 321,27 zł, w tym środki Unii Europejskiej 212 246,92 zł 

oraz środki własne OPS: 53 074,35 zł (w tym 28 800,00 zł zasiłki celowe dla uczestników 

Projektu). 
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2. „OD NOWA” – NOWA JAKOŚĆ NA BEMOWIE 
 

 

 

Projekt „Od nowa – nowa jakość na Bemowie” współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie  

2.5 Skuteczna pomoc społeczna) jest realizowany w okresie od 1 marca 2020 roku  

do 30 czerwca 2021 roku. 

 

Głównym celem projektu było wypracowanie oraz wdrożenie nowej  

struktury organizacyjnej Ośrodka polegającej na rozdzieleniu postępowań 

administracyjnych od pracy socjalnej i usług społecznych. Projekt adresowany  

był do pracowników merytorycznych OPS i miał na celu wzmocnienie potencjału 

zarówno ich jak i instytucji w procesie przeprowadzenia zmiany.  
 

W roku 2020 w projekcie uczestniczyło 89 pracowników. 
 

Realizacja działań projektowych i celu głównego przebiegała w czterech etapach: 

 

➢ Etap I realizacji projektu: „Przygotowanie OPS do wprowadzenia zmian 

organizacyjnych” 

Do wypracowania koncepcji zmiany i wdrożenia usprawnień organizacyjnych  

powołany został przez Dyrektora OPS 18-osobowy Zespół Projektowy złożony  

z pracowników socjalnych, konsultantów i kierowników działów. Podczas regularnych 

spotkań w okresie marzec – kwiecień 2020 roku Zespół Projektowy zgromadził  

i przeanalizował niezbędne dane pod kątem możliwości wdrożenia nowego systemu 

organizacyjnego w Ośrodku, a następnie przedstawił rekomendacje usprawnień 

organizacyjnych zapewniających oddzielenie pracy socjalnej od postępowań 

administracyjnych w OPS. Rekomendowane zmiany uwzględniały aktualne możliwości  

i zasoby OPS, takie jak: zasoby kadrowe, przygotowanie merytoryczne pracowników, 

specyfikę problemów klientów, zapotrzebowanie na wdrożenie nowej usługi pogłębionej 

pracy socjalnej, zaplecze finansowe i lokalowe. Biorąc pod uwagę zgromadzone wytyczne 

Zespół Projektowy wypracował koncepcję rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań 

administracyjnych, określił zasady wyodrębnienia nowych zespołów w strukturze OPS, 

kompetencje i podział zadań pracowników, procedurę kierowania spraw oraz współpracy 

między działami/zespołami. Na tym etapie konieczne było także wypracowanie 

wewnętrznej dokumentacji oraz procedur niezbędnych do efektywnej i profesjonalnej 

realizacji zadań w nowoutworzonych zespołach.  
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Zespół Projektowy, dzieląc się na mniejsze zespoły robocze, opracował m. in.:  

• narzędzia pracy pracownika ds. pogłębionej pracy socjalnej, 

• narzędzia pracy pracownika Punktu Pierwszego Kontaktu,  

• narzędzia pracy pracownika zajmującego się organizowaniem społeczności lokalnej 

(OSL), 

• Regulamin Kwalifikowania do Usługi Pogłębionej Pracy Socjalnej, 

• nowe zakresy obowiązków.  
 

Zwieńczeniem działań Zespołu Projektowego było opracowanie projektu nowego 

Regulaminu Organizacyjnego OPS. Zaplanowane do wdrożenia zmiany były na bieżąco 

konsultowane ze związkami zawodowymi. W procesie wypracowywania koncepcji 

członków Zespołu Projektowego wspierali eksperci zewnętrzni: prawnik oraz coach.  

W ramach wsparcia prawnika w okresie marzec – kwiecień 2020 roku skonsultowano pod 

względem prawnym i merytorycznym: Regulamin Organizacyjny OPS, zarządzenie 

wdrażające nowy regulamin, wzór porozumienia zmieniającego warunki pracy w związku 

z planowaną reorganizacją struktury OPS, regulamin kwalifikowania osób/rodzin do usługi 

pogłębionej pracy socjalnej oraz zarządzenie wprowadzające regulamin kwalifikowania.  

W ramach wsparcia coacha pracownicy socjalni i kierownicy skorzystali z grupowych  

i indywidualnych sesji coachingowych (łącznie 20 osób). Spotkania miały na celu wsparcie 

kadry kierowników w przydzieleniu pracowników do nowych zespołów, wyodrębnionych 

w ramach reorganizacji, oraz wsparcie pracowników poprzez wskazanie im kierunków 

wyboru właściwych zespołów zgodnych z prezentowanymi przez nich predyspozycjami. 

 

➢ Etap II realizacji projektu: „Przygotowanie pracowników do wdrożenia zmian 

organizacyjnych” 

W związku z wdrażaniem nowego modelu organizacyjnego w OPS oraz 

wyodrębnieniem nowych zespołów konieczne było zwiększenie liczby pracowników 

socjalnych bezpośrednio pracujących z klientami. Dlatego też, w ramach środków 

projektowych, sfinansowano zatrudnienie od maja 2020 roku 4 nowych pracowników 

socjalnych.  

Ponadto rozpoczęto realizację zaplanowanych w projekcie szkoleń dla pracowników 

Ośrodka. Szkolenia miały na celu wzmocnić potencjał, wiedzę, umiejętności 

interpersonalne oraz kompetencje pracowników podczas realizacji zadań w nowych 

zespołach. W okresie maj – grudzień 2020 roku zrealizowano 6 szkoleń specjalistycznych 

dla pracowników oraz kadry zarządzającej prowadzonych przez wykwalifikowanych 

realizatorów zewnętrznych zatrudnionych w ramach umów o świadczenie usług oraz jedno 

szkolenie wewnętrzne przeprowadzone przez Dyrektora OPS.  
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Szkolenia dla pracowników Ośrodka 

 

Łącznie w 2020 roku zrealizowano 361 godzin szkoleń, w których wzięło udział  

89 pracowników Ośrodka.  

Szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych szkoleń przedstawia Tabela nr 14. 
 

Tabela nr 14 

 

Nazwa 

szkolenia 

 

Liczba 

godz. 

 

Liczba 

dni 

szkol. 

 

 

Realizator szkolenia 

 

Liczba  

uczestników 

 

Forma 

zakończenia 

szkolenia 

1. Szkolenie  

z przepisów 

dot. 

pomocy 

społecznej 

54 h 9 B.M. Konsulting 

Bartłomiej 

Mazurkiewicz 

Liczba 

uczestników 

zmienna, w 

zależności  

od tematyki 

szkolenia. 

Średnio w 

szkoleniu 

uczestniczyło 

ok. 30 osób 

Szkolenie 

zaplanowano 

do maja 2021r. 

(30h) 
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2. Dialog 

motywujący 

80 h 12 Centrum Dialogu 

Motywującego  

i Psychoterapii 

Urszula Grodzka 

19 Certyfikat 

otrzymało  

18 osób 

 

3. TSR I 

stopień 

70 h 10 Centrum PSR – 

Tomasz Świtek 

17 Certyfikat 

otrzymało  

17 osób 

4. Praca  

z rodziną  

ze spektrum 

autyzmu 

50 h 7 TITU Edukacja  

Aneta Lewczuk 

33 Certyfikat 

otrzymało  

28 osób 

5. Praca z 

klientem 

starszym, 

niepełno-

sprawnym,  

z otępieniem 

30 h 4 Stowarzyszenie 

Pomocy 

Psychologicznej 

Syntonia   

15 Certyfikat 

otrzymało  

14 osób 

 

6. Zarządzanie 

zasobami 

ludzkimi 

70 h 10 Centrum Biznesu i 

Promocji Kadr  

Spółka z o.o. 

18 Certyfikat 

otrzymało  

17 osób 

7. Dokąd 

zmierzamy 

7 h 3 Wewnętrzne szkolenie 

informacyjne  

dla wszystkich 

pracowników 

przygotowane przez 

członków Zespołu 

Projektowego oraz 

Dyrektora OPS mające 

na celu zapoznanie  

ich z wypracowaną 

procedurą rozdzielenia 

oraz wdrożonymi 

zmianami w strukturze 

organizacyjnej 

Ośrodka. 

75 Szkolenie 

zrealizowano  

z podziałem  

na 3 tury 

(Źródło: Opracowanie własne OPS) 

 

 

Wszystkie z wymienionych szkoleń odbywały się na terenie OPS z zachowaniem 

zasad reżimu sanitarnego (w związku z ogłoszonym stanem epidemii COVID-19).  
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W 2021 roku planowana jest realizacja dodatkowych 4 szkoleń dla pracowników.  

Od czerwca 2020 roku do grudnia 2020 roku pracownicy mogli korzystać także  

z regularnych sesji superwizji grupowych lub indywidualnych prowadzonych przez 

superwizorkę.  

Łącznie w ramach 90 godzin wsparcia zrealizowano 65 sesji superwizji.  

➢ Etap III realizacji projektu: „Przygotowanie infrastruktury OPS do wdrożenia zmian 

organizacyjnych” 

Wdrożenie nowego systemu organizacyjnego w OPS wiązało się także  

z dostosowaniem infrastruktury Ośrodka. Zgodnie z założeniami projektowymi podjęto 

działania zmierzające do rozbudowania  systemów IT OPS przeciążonych w związku  

z rosnącą liczbą czynności zawodowych wymagających wykorzystania systemu 

informatycznego oraz rosnącym zapotrzebowaniem na przestrzeń dyskową w celu 

gromadzenia i przechowywania danych. Inwentaryzacja zasobów technicznych IT 

wykazała ponadto konieczność modernizacji sieci strukturalnej i teleinformatycznej, 

dotychczas mało wydajnej i przestarzałej.  

Inwestycje zrealizowane w okresie maj – grudzień 2020 roku w ramach rozbudowy  

i modernizacji systemów IT obejmowały: 

• zakup nowego serwera w celu zwiększenia dostępności usług, 

• zakup serwera sieciowego typu NAS (półki dyskowej) na potrzeby przechowywania 

i przetwarzania danych, 

• zakup dysków twardych do półki dyskowej, 

• zakup terminali mobilnych oraz oprogramowania (23 sztuki) w celu zwiększenia 

efektywności i wydajności pracy pracowników merytorycznych oraz sprawniejszego 

posługiwania się nowymi technologiami. Pracownicy merytoryczni będą 

wykorzystywać terminale mobilne podczas pracy w środowisku,  

co przyspieszy ich pracę i udoskonali zarządzanie czasem, 

• zakup urządzeń wielofunkcyjnych (5 sztuk) w celu usprawnienia czynności 

biurowych, 

• modernizacja istniejącej sieci elektryczno-logicznej w siedzibie Ośrodka 

(okablowanie oraz zwiększenie ilości punktów logicznych w pokojach pracowników),  

• pozostałe zakupy związane z modernizacją sieci teleinformatycznej (przełączniki 

sieciowe). 

W związku ze zmianą struktury organizacyjnej podjęto także działania dotyczące 

dostosowania stanowisk pracy 15 pracowników merytorycznych oraz 5 stanowisk rozmów 

z klientem. Doposażono stanowiska pracy m.in. w nowe biurka, kontenerki biurowe, fotele 

obrotowe, krzesła. Natomiast stanowiska rozmów wyposażono w stoły, fotele i lampy.  
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Doposażone i urządzone pokoje do spotkań i konsultacji z klientami 
 

➢ Etap IV realizacji projektu: „Realizacja zadań OPS w nowym modelu 

funkcjonowania. 

Zarządzeniem Dyrektora OPS z dnia 24.04.2020 roku został wprowadzony nowy 

Regulamin Organizacyjny z datą obowiązywania od 01.05.2020 roku. Nowy system 

organizacyjny uwzględniał rozwiązania dotyczące modelowego oddzielenia procedury 

administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pogłębionej pracy 

socjalnej oraz modele realizacji usług o określonym standardzie w gminie oraz mieście  

na prawach powiatu, w szczególności prowadzenie pogłębionej pracy socjalnej rozumianej 

jako długofalowy proces nastawiony na cel wyznaczany etapami metodycznego 

postępowania.  
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W związku z reorganizacją pracy i wdrożeniem nowego Regulaminu 

Organizacyjnego pracownicy Ośrodka otrzymali porozumienia zmieniające 

dotychczasowe umowy o pracę oraz nowe opisy stanowisk pracy. Świadczenie usługi 

pogłębionej pracy socjalnej rozpoczął 5-osobowy Zespół Pracy Socjalnej wyodrębniony  

z nowoutworzonego Działu Pomocy Środowiskowej.  

Funkcjonowanie w nowej strukturze organizacyjnej było na bieżąco monitorowane 

przez Zespól Projektowy przy wsparciu eksperta zewnętrznego – metodyka pracy socjalnej. 

W ramach 80 godzin wsparcia metodyka odbyło się łącznie 16 spotkań. Spotkania 

odbywały się w formie zebrań oraz konsultacji indywidualnych. Podczas spotkań 

grupowych metodyk spotykał się głównie z pracownikami Zespołu Pracy Socjalnej wraz  

z ich kierownikiem oraz zastępcą Dyrektora OPS. Przedmiotem konsultacji grupowych  

i indywidualnych było wspieranie pracowników ds. pogłębionej pracy socjalnej w pracy 

nową metodą, dostosowanie dokumentacji oraz procedur.  

 

Koszt całkowity Projektu w latach 2020-2021: 886 950,00 zł (środki Unii Europejskiej). 

Koszt Projektu w 2020 roku: 541 561,90 zł 

 

 

 

3. WARSZAWSKI ZINTEGROWANY MODEL WSPARCIA 

ŚRODOWISKOWEGO OSÓB DOROSŁYCH  

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ  

– TESTOWANIE I WDRAŻANIE 
 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej od dnia 01.06.2020 roku do dnia 31.08.2022 roku jest 

jednym ze współrealizatorów (z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, 

Stowarzyszeniem ,,Otwarte Drzwi’’ oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej Dzielnic: 

Białołęka, Wola i Wilanów) projektu „Warszawski zintegrowany model wsparcia 

środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną” w zakresie 

dotyczącym zatrudnienia asystenta rodziny osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz 

organizatora społeczności lokalnej. Głównym realizatorem projektu jest Miasto Stołeczne 

Warszawa. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata  

2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 

Działanie 4.1 Innowacje społeczne.  

Celem Projektu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną  

(w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim), w tym osób z całościowymi 

zaburzeniami rozwoju oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, a także ich rodziców  

i opiekunów. 
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W ramach projektu osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny/ 

opiekunowie mogą skorzystać m. in. z: 

• dopasowanych do potrzeb każdej osoby z niepełnosprawnością intelektualną 

konsultacji ze specjalistami z różnych dziedzin,  m.in. psychologa, prawnika, doradcy 

zawodowego, seksuologa, dietetyka itp., 

• systematycznej pomocy asystenta rodziny osoby z niepełnosprawnością intelektualną, 

• wsparcia trenera usamodzielnienia, 

• pomocy trenera pracy, 

• grupy wsparcia (w przypadku opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną), 

• prowadzonych (w tej samej lokalizacji co grupa wsparcia, równolegle do niej) zajęć 

terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi 

zaburzeniami rozwoju, 

• pomocy wytchnieniowej – na czas odpoczynku lub załatwiania spraw przez rodzica/ 

opiekuna osoby z niepełnosprawnością intelektualną – dzięki usłudze asystenta osoby 

niepełnosprawnej, 

• miejsca w mieszkaniu wspomaganym: interwencyjno - wytchnieniowym  

(w sytuacjach gdy opiekun czasowo potrzebuje zająć się wyłącznie swoimi sprawami, 

swoim zdrowiem) oraz treningowym – przygotowującym osobę  

z niepełnosprawnością intelektualną do bardziej samodzielnego funkcjonowania, 
 

W związku z realizacją projektu w Ośrodku Pomocy Społecznej od lipca 2020 roku 

zatrudniony został Asystent Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną,  

a od sierpnia 2020 roku Organizator Społeczności Lokalnej. 
 

➢ Asystent Rodziny  

Asystent Rodziny jest specjalistą, który udziela pomocy rodzinom, w których żyje  

osoba z niepełnosprawnością intelektualną w różnych obszarach życia (osobistym, 

bytowym, społecznym, zawodowym). Bazuje on na dobrym rozpoznaniu zasobów  

i możliwości oraz potrzeb zarówno osoby z niepełnosprawnością intelektualną, jak też 

członków jej rodziny. Dzięki temu działa w sposób bardziej dopasowany do indywidualnej 

sytuacji osoby i jej bliskich.  

Pomoc Asystenta opiera się na:  

• współpracy z osobą z niepełnosprawnością intelektualną i jej rodziną w kierunku 

wspólnego rozwiązywania bieżących problemów; 

• odkrywaniu mocnych stron i zasobów OzNI i jej rodziny, wzmacnianiu ich oraz 

rozwijaniu tak, by doprowadzić, w miarę możliwości, do samodzielnego codziennego 

funkcjonowania; 

• dostarczaniu informacji o przysługujących rodzinie i OzNI prawach, przywilejach, 

usługach i możliwościach pomocy; 
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• udzielaniu wsparcia w uzyskaniu należnych świadczeń i form pomocy; 

• udzielaniu pomocy OzNI i członkom ich rodzin w radzeniu sobie w sytuacjach 

kryzysowych; 

• odkrywaniu możliwości uzupełnienia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz 

poszukiwania, podejmowania i utrzymania pracy zawodowej (zarówno w przypadku 

osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak i członków jej rodziny). 

W okresie od lipca do grudnia 2020 roku Asystent Rodziny udzielał systematycznej 

pomocy 8 rodzinom, w których żyje 10 osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

Współpracował z nimi poprzez bezpośrednie, osobiste kontakty w miejscu zamieszkania  

lub w OPS a po wprowadzeniu obostrzeń związanych z pandemią – utrzymywał z nimi 

stały kontakt telefoniczny oraz, jeśli była taka potrzeba, spotykał się bezpośrednio 

zachowując reżim sanitarny. 

W szczególności Asystent Rodziny:  

✓ opracowywał diagnozy i plany pracy we współpracy z rodzinami i pracownikami 

socjalnymi OPS oraz specjalistami zatrudnionymi w Punkcie Informacyjno – 

Koordynacyjnym dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PIKONI); 

✓ stymulował rozwój aspiracji autonomicznych u wszystkich OzNI, adekwatnie do ich 

możliwości; 

✓ udzielał szerszych informacji nt. oferty projektu (w szczególności mieszkań 

chronionych, usług asystenta osób niepełnosprawnych, pomocy specjalistów), 

zachęcał do korzystania z nich; 

✓ udzielał informacji i pomocy w uzyskaniu przysługujących rodzinie i OzNI praw, 

przywilejów, usług i możliwości w każdej ze sfer życia (najczęściej nt. możliwości 

uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, skorzystania z dofinansowania  

ze Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych, ubiegania się o rentę socjalną  

lub świadczenie uzupełniające z ZUS itp.); 

✓ prowadził psychoedukację dla opiekunów OzNI nt. ważności ich potrzeb; 

✓ motywował OzNI do większego angażowania się w obowiązki domowe,  

naukę obsługi sprzętu domowego, aktywnego spędzania czasu wolnego, aktywności 

fizycznej, dbania o swoje potrzeby, do przestrzegania zaleceń lekarskich, 

dietetycznych, przestrzegania zasad bezpieczeństwa w związku z sytuacją 

epidemiologiczną; 

✓ motywował opiekunów i osoby z szerszego otoczenia OzNI do aktywnego spędzania 

czasu wolnego, aktywności fizycznej, do przestrzegania zaleceń lekarskich, 

dietetycznych, dbania o swój komfort psychiczny, dbania o zdrowie i odporność, 

wykonywania kontrolnych badań lekarskich, do udziału w grupie wsparcia 

prowadzonej przez Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”; 
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✓ ściśle współpracował z placówkami działającymi na rzecz OzNI takimi  

jak Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych oraz Punktem 

Informacyjno-Koordynacyjnym dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;  

✓ wdrożył do pracy z rodzinami oraz ich otoczeniem nowatorską metodę Kręgów 

Wsparcia (wzmacniania autonomii i rozwijania samodzielności OzNI oraz budowania 

na jej rzecz sieci oparcia społecznego). 
 

➢ Organizator Społeczności Lokalnej  

Jest specjalistą, który aktywizuje i buduje współpracę różnych podmiotów (osób  

z najbliższego otoczenia, sąsiadów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji, 

firm) na rzecz pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną.  

Organizator Społeczności Lokalnej: 

• diagnozuje potrzeby i zasoby społeczności lokalnej – w kontekście budowania 

wsparcia dla OzNI i ich rodzin, 

• tworzy warunki do wzajemnego poznania się OzNI i ich rodzin oraz społeczności 

lokalnej i nawiązywania relacji, 

• włącza się w edukowanie społeczności lokalnej nt. możliwości i funkcjonowania 

OzNI (w tym w zakresie komunikowania się), co pozwala podważać stereotypy, 

doświadczyć tego, że z osobami z niepełnosprawnością intelektualną można i warto 

nawiązywać pozytywne relacje sąsiedzkie, towarzyskie, zawodowe, 

• nawiązuje kontakty i rozwija sieć współpracy pomiędzy instytucjami 

(reprezentującymi różne resorty: zdrowia, kultury, oświaty, pomocy społecznej, 

zatrudnienia), organizacjami pozarządowymi, miejscami aktywności lokalnej, 

grupami sąsiedzkimi, firmami tak, aby starając się poprawić sytuację osób 

niepełnosprawnych - ich działania przynosiły jeszcze lepsze efekty, 

• animuje i wspiera podmioty lokalne oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną 

i ich rodziny do wspólnego podejmowania nowych aktywności, które pozwoliłyby  

im w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Pełni rolę facylitatora - wspomaga  

ale nie wyręcza w działaniach, 

• pozostaje w stałym kontakcie z partnerami projektu, w tym pracownikami 

Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” oraz Punktu Informacyjno-Koordynacyjnego  

• dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – włączając się w działania 

projektowe. 

 

W okresie od sierpnia do grudnia 2020 roku Organizator Społeczności Lokalnej: 

✓ nawiązał i systematycznie poszerzał sieć kontaktów z publicznymi i niepublicznymi 

podmiotami działającymi na terenie Dzielnicy Bemowo; 
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✓ tworzył i na bieżąco uzupełniał bazę danych placówek, organizacji, instytucji, miejsc 

aktywności lokalnej mogących wesprzeć OzNI i ich rodziny oraz opiekunów; 

✓ nawiązał i podtrzymywał kontakty z kilkoma lokalnie działającymi organizacjami 

pozarządowymi (Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Iskra”, 

Stowarzyszeniem Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych 

„Bliżej Dziecka”, Warsztatem Terapii Zajęciowej Fundacji Pomocy Ludziom 

Niepełnosprawnym, Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin  

i Opiekunów „Nadzieja”); 

✓ nawiązał kontakty z Miejscami Aktywności Lokalnej („Dwa Jelonki”- działającym 

przy Bemowskim Centrum Kultury oraz „Spotykalnia – Biblioteka Sąsiedzka” – 

działającym przy Bibliotece Publicznej Dzielnicy Bemowo) w celu omówienia 

działań o charakterze integracyjnym, jakie można wspólnie podejmować na rzecz 

mieszkańców Bemowa (w tym OzNI i ich bliskich); 

✓ doprowadził do zawarcia partnerstwa pomiędzy OPS Dzielnicy Bemowo  

m. st. Warszawy a Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy; 

✓ przygotował od strony organizacyjnej i współprowadził 5 szkoleń dla  

50 pracowników Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 

(26.11.2020 roku – 2 szkolenia, 27.11.2020 roku – 1 szkolenie, 01.12.2020 roku –  

2 szkolenia), które realizowane były przez edukatorów społecznych i trenera  

ze Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”; 

✓ współpracował z Koordynatorem ds. wolontariatu OPS Dzielnicy Bemowo  

oraz rozpropagowywał przygotowane przez siebie ulotki nt. możliwości nawiązania 

współpracy z OPS Dzielnicy Bemowo w charakterze wolontariusza i pracy na rzecz 

OzNI (w Bibliotece Publicznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w Bemowskim 

Centrum Kultury, na FB i stronie www.ngo.pl); 

✓ we współpracy z Asystentem Rodziny – zachęcał OzNI do podejmowania  

z pozostałymi uczestnikami projektu wspólnych aktywności oraz opracował 

koncepcję grupy integracyjno-aktywizującej dla OzNI z terenu Bemowa; 

✓ rozpowszechniał materiały promocyjne i informacyjne o projekcie oraz działaniach 

podejmowanych w jego ramach na FB (fanpage OPS Dzielnicy Bemowo, grupy 

gromadzące mieszkańców Bemowa) oraz w trakcie bezpośrednich spotkań  

w podmiotach lokalnych oraz podczas imprez plenerowych). 

 

Koszt całkowity Projektu w latach 2020-2023: 406 800,00 zł (środki Unii Europejskiej). 

Koszt realizacji Projektu w 2020 roku: 71 159,29 zł. 

  

http://www.ngo.pl);6/
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XI. PROJEKTY SOCJALNE 

NA RZECZ POSZCZEGÓLNYCH GRUP KLIENTÓW 
 

 

W roku 2020 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 17 projektów, w tym 8 wyżej opisanych, finansowanych  

ze środków EFS oraz zrealizowanych przez ośrodki wsparcia. 

 
 

1. PROJEKTY NA RZECZ WSPIERANIA RODZINY 
 

 

 

PROJEKT „RODZINA” 
 

 

W 2020 roku Ośrodek realizował Projekt „Rodzina”, który obejmował 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  

i rozwojowi dzieci, pokonywaniu bieżących problemów rodziny, nabycie  

i doskonalenie umiejętności społecznych rodziców i zwiększenie kompetencji 

rodzicielskich, przeciwdziałanie marginalizacji  i wykluczeniu oraz integracja 

społeczna środowisk. 

Zadania realizowane na rzecz wspomagania rodziny  w szczególności obejmowały: 

✓ udzielanie świadczeń pomocy społecznej, w tym pracy socjalnej, 

✓ wsparcie asystentów rodziny, 

✓ prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla rodzin z dziećmi, 

✓ prowadzenie edukacji i wsparcia grupowego, 

✓ prowadzenie działań wspomagających rozwój i funkcjonowanie dziecka w jego 

naturalnym środowisku, poprzez specjalistyczne usługi dla dzieci o specyficznych 

potrzebach, realizowane w miejscu zamieszkania dziecka przez wyspecjalizowaną 

kadrę, 

✓ spotkanie dla rodzin z okazji Świąt Bożego Narodzenia (paczki). 
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➢ Świadczenia pomocy społecznej, w tym praca socjalna 

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.  

Pracownicy socjalni, w oparciu o przeprowadzone wywiady środowiskowe  

i zebraną w toku postępowania dokumentację dokonywali rozpoznania, oceny i analizy 

potrzeb rodziny. Zależnie od sytuacji rodzinnej (finansowej, mieszkaniowej, zdrowotnej, 

dotyczącej wypełniania ról społecznych) wnioskowali   o  udzielenie pomocy finansowej  

i/lub rzeczowej, a także  prowadzili pracę socjalną z tymi rodzinami.  

Praca socjalna z rodzinami uwzględniała problemy, potrzeby i cele rodziny. 

Prowadzona była 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. 

W 2020 roku wsparciem objętych było 67 rodzin. 

➢ Asysta rodzinna 

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

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

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 do rodziny 

biologicznej.  

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, 
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✓ 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 roku 2020 Ośrodek zatrudniał 4 asystentów rodziny w ramach zadaniowego czasu pracy. 

W 2020 roku wsparciem asystenta rodziny objętych było 65 rodzin, w których wychowywało 

się 107 dzieci. Asystenci odbyli 1 742 spotkania z rodzinami. 

➢ Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego realizowanego dla rodzin z dziećmi 

Zakres poradnictwa specjalistycznego (rodzinnego i psychologicznego) 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. Istotą 

specjalistycznego poradnictwa 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 konsultacji korzystały również osoby będące w kryzysie w związku małżeńskim 

lub partnerskim, dążące do ułożenia wstępnego planu pracy dla poprawy relacji rodzinnych 

i zbudowania motywacji do podjęcia działania na rzecz zmiany.  

Dla osób dotkniętych problemami wynikającymi z nadużywania alkoholu przez 

nich lub osoby bliskie prowadzono konsultacje pod kątem stworzenia diagnozy i planu 

leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych, edukację dotyczącą uzależnień oraz 

kierowano do miejsc prowadzących terapię długoterminową.  

W 2020 roku ze specjalistycznego poradnictwa skorzystało 145 rodzin. Udzielono  

390 porad rodzinnych i 187 psychologicznych. 
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Dodatkowo w celu wsparcia rodziców z dziećmi przeżywającymi problemy 

opiekuńczo-wychowawcze zatrudniono na umowę zlecenie psychologa, specjalistę  

do prowadzenia  indywidualnych spotkań z dziećmi. Specjalista w okresie wrzesień – 

listopad 2020 roku pomagał we wstępnej diagnozie dzieci sprawiających  

problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz przejawiających trudne zachowania.  

Po przeprowadzonych konsultacjach specjalista przekazał pisemną opinię dotyczącą 

dziecka ze wskazówkami do dalszych oddziaływań dla rodziców i ewentualnego wsparcia 

w tym obszarze przez pracowników OPS. Rodzice osobiście omawiali z psychologiem 

sytuację ich dziecka.  

W 2020 roku zrealizowano 36 godzin konsultacji psychologicznych dla dzieci, z których 

skorzystało 7 dzieci. 

➢ Prowadzenie edukacji i wsparcia grupowego 

W roku 2020 rozpoczęto realizację edukacji dla rodziców z zakresu podnoszenia 

umiejętności opiekuńczo - wychowawczych w formie grupowych zajęć warsztatowych. 

Dla rodziców dzieci starszych rozpoczęto cykl 10 spotkań pt. „Szkoła dla rodziców”,  

dla matek dzieci do 1 roku życia cykl 6 spotkań pt. „Wioska Kobiet”. Przygotowano 

informacje dla pracowników socjalnych OPS, plakaty oraz ulotki informacyjne.  

Przed rozpoczęciem zajęć realizatorki warsztatów przeprowadziły wstępne 

indywidualne konsultacje z osobami zainteresowanymi udziałem w tej formie edukacji.  

W ramach warsztatów „Wioska Kobiet” w roku 2020 zrealizowano dwa tematy 

wstępne: część integracyjną oraz spotkanie dotyczące ustalenia zasad, potrzeb związanych 

z sytuacją życiową uczestniczek. Ponadto do potrzeb dzieci dostosowano salę, 

zorganizowano siedziska na podłodze, materacyki dla dzieci oraz miejsce do przewijania. 

W wyniku spotkań i pracy ze specjalistami jedna z uczestniczek została skierowana  

do współpracy z asystentem rodziny. Z powodu ogłoszonego stanu epidemii COVID-19 

spotkania zostały zawieszone. W spotkaniach uczestniczyło 5 osób z dziećmi. 

Rodzicom doświadczającym trudności opiekuńczo – wychowawczych 

zaproponowano udział w cyklu warsztatów „Szkoła dla rodziców”, składającym się  

z 10 spotkań. W roku 2020 odbyło się 5 spotkań warsztatowych. Z uwagi na epidemię 

COVID-19 realizację pozostałych zajęć zawieszono. Zajęcia spotkały się z pozytywnym 

odbiorem rodziców, uczestnicy zaangażowali się w warsztaty, realizowali zadania 

domowe. W warsztatach wzięło udział 13 osób. 

Dodatkowym i bardzo istotnym wsparciem dla rodziców było zapewnienie opieki  

dla dzieci podczas trwania warsztatów. Opiekunki i wolontariuszki wyposażono w środki 

ochrony osobistej i ustalono zasady bezpiecznej organizacji zajęć dla dzieci i dorosłych. 

Z opieki wychowawców skorzystało 9 dzieci, było to szczególnie ważne dla rodziców 

samotnie wychowujących dzieci. 
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W ramach zadań Działu Wsparcia Rodziny prowadzono spotkania grupowe dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych. Ta forma wsparcia jest realizowana w Ośrodku  

od 2018 roku. Grupa spotykała się raz w tygodniu i miała charakter edukacyjno - 

wsparciowy. W 2020 roku z powodu COVOD-19 odbyło się 6 spotkań w okresie  

luty – marzec prowadzonych przez 2 terapeutów uzależnień.  

W spotkaniach wzięło udział 9 osób.  

➢ Usługi specjalistyczne dla dzieci o specyficznych potrzebach 

W 2020 roku 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 (w szczególności  

z ADHD, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, innymi zaburzeniami mowy, więzi, 

problemami w koncentracji uwagi, wychowywane w rodzinach doświadczających 

bezradności w opiece i o niskich umiejętnościach rodzicielskich 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. 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 2020 roku usługi świadczyły dwie realizatorki doświadczone w pracy z dziećmi 

i młodzieżą. Wsparciem objęto 12 dzieci, zrealizowano 262 godziny zajęć. 

➢ Spotkanie dla rodzin z okazji Świąt Bożego Narodzenia (paczki) 

Zaplanowane w ramach edukacji rodziców w obszarze sposobów spędzania 

wspólnego czasu z dziećmi spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia nie odbyło się  

z powodu wprowadzonego zakazu organizowania spotkań w związku z epidemią  

COVID-19. Pozyskano natomiast dla dzieci prezenty w ramach współpracy  

z pracownikami prywatnych firm w ramach akcji „List do Mikołaja”. Prezenty zostały 

odebrane indywidualnie przez rodziców z siedziby OPS. Obdarowano 43 dzieci. 

 

Koszt projektu: 47 602,54  zł, pokryty ze środków własnych OPS. 
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2. PROJEKTY NA  RZECZ  PRZECIWDZIAŁANIA  

PRZEMOCY  W  RODZINIE 
 

 

 

PROJEKT „BUDOWANIE MOCY – STOP PRZEMOCY NA BEMOWIE” 
 

 

W ramach działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

na terenie Dzielnicy Bemowo w 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej planował 

realizację szeregu działań w ramach projektu pn. „Budowanie Mocy – Stop Przemocy  

na Bemowie”. Jednak ze względu na sytuację kryzysową, związaną z zagrożeniem COVID-

19 większość zaplanowanych zajęć grupowych nie mogła zostać zrealizowana, a formułę 

wsparcia zmodyfikowano i skupiono się głównie na udzielaniu pomocy w formie 

indywidualnych konsultacji specjalistycznych. 

Odbiorcami projektu były łącznie 203 osoby dorosłe: doświadczające przemocy 

domowej,  zagrożone występowaniem przemocy bądź po doświadczeniach przemocy 

domowej oraz osoby stosujące przemoc. Ponadto działaniami objęci zostali również 

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

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. Ponadto zakładano zwiększenie kompetencji w zakresie 

radzenia sobie ze skutkami przemocy domowej, jak też korektę zachowań 

agresywnych u osób podejrzanych o stosowanie przemocy. 

 

W ramach projektu w 2020 roku zrealizowane zostały następujące działania: 

➢ Poradnictwo specjalistyczne 

• Poradnictwo rodzinne z zakresu przeciwdziałania przemocy realizowane było przez 

indywidualny kontakt konsultantów – specjalistów przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie z osobami doświadczającymi przemocy oraz osobami podejrzanymi  

o stosowanie przemocy. Ukierunkowane było na udzielanie informacji, edukacji, 

wsparcia, motywowanie do zmiany, do skorzystania z pomocy specjalistycznej,  

w tym korzystania z pomocy psychologicznej i grup wsparcia, programów 

edukacyjno – korekcyjnych i leczenia uzależnień. Osoby doświadczające przemocy 

otrzymywały również wsparcie w postaci planu bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia 

przemocą.  
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Specjalistycznego poradnictwa rodzinnego udzielało 2 specjalistów, z 297 porad 

skorzystało 125 osób. 

• Poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne realizowane było przez dwóch 

psychologów. Spotkania z psychologiem dawały możliwość nabycia nowych 

umiejętności związanych z lepszym radzeniem sobie z problemem przemocy, nauki 

stawiania granic, radzenia sobie z impulsywnością i gniewem, wzmocnienia 

sprawczości, pogłębienia samoświadomości swoich potrzeb oraz uzyskania wsparcia 

i odreagowania skumulowanych emocji w bezpiecznych warunkach. Podczas spotkań 

istotna była również praca z traumą, poczuciem wstydu, winy, krzywdy jak  

i pogłębianie samoświadomości w zakresie źródeł swoich zachowań,  

a także przeformułowywanie dotychczasowych destrukcyjnych schematów 

postępowania. Wsparcie udzielane było w formie poradnictwa, pomocy 

terapeutycznej bądź interwencji kryzysowej.  

Osobami, które skorzystały z pomocy psychologicznej byli klienci doświadczający 

przemocy w rodzinie, zagrożeni jej wystąpieniem bądź borykający się ze skutkami 

doznawanej przemocy w przeszłości, jak i podejrzane o stosowanie przemocy  

w rodzinie.  

Specjalistycznego poradnictwa psychologicznego udzielało 2 specjalistów,  

z 365 konsultacji skorzystało 106 osób. 

➢ Trening rozwoju osobistego pomagający w radzeniu sobie z przemocą w rodzinie 

W ramach grupowego treningu rozwoju osobistego odbyły się 2 spotkania w styczniu 

i lutym 2020 roku, w których łącznie uczestniczyło 7 kobiet. Z uwagi na wprowadzone 

przez Rząd restrykcje związane z epidemią COVID-19 dalsze zajęcia zostały zawieszone, 

a docelowo, z uwagi na brak stabilizacji sytuacji w kraju, odwołane, o czym informowano 

na bieżąco uczestników telefonicznie. 

➢ Zajęcia integracyjno-relaksacyjne 

Dla osób uwikłanych w problem przemocy – uczestników grup, treningów, kontaktu 

indywidualnego planowano spotkania o charakterze zajęć integracyjno-relaksacyjnych, 

które miały odbyć się w okresach przedświątecznych. Z uwagi na przedłużającą się 

epidemię, realizacja tych zajęć nie mogła się odbyć. Biorąc pod uwagę szczególnie trudną 

sytuację osób doświadczających przemocy, nierzadko zamkniętych w domach ze swoimi 

oprawcami pracownicy Ośrodka przygotowali własnoręcznie robione kartki świąteczne, 

które zostały spersonalizowane i wysłane do 15 podopiecznych – osób dotkniętych 

przemocą, w tym wszystkich uczestników zeszłorocznej grupy wsparcia oraz grupy 

treningowej. Akcja spotkała się z bardzo dobrym odzewem. 
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Kartki świąteczne wysyłane do osób dotkniętych przemocą 

 

➢ Doradztwo specjalistyczne dla pracowników socjalnych z zakresu przeciwdziałania 

przemocy 

Pracownicy Zespołu Przeciwdziałania Przemocy starali się na bieżąco wspierać 

działania pozostałych pracowników Ośrodka, którzy w ramach posiadanych obowiązków 

zaangażowani byli w rozwiązywanie problemów przemocy w rodzinie na terenie Bemowa. 

Wsparcie pracowników przybierało często formę towarzyszenia podczas trudnych rozmów 

z klientami uwikłanymi w problem przemocy w rodzinie, uczestnictwa w grupach 

roboczych, wspólnych interwencyjnych wyjściach w teren, doradztwa, pomocy  

w przygotowaniu stosownych pism do Sądu bądź Prokuratury, a także udzielanie wsparcia 

emocjonalnego po rozmowie z trudnym klientem. 

Rok 2020 był szczególnie trudny, zarówno dla klientów jak i pracowników,  

ze względu na ograniczony kontakt bezpośredni, zmianę kontaktów na rozmowę 

telefoniczną, co wymagało dostosowania się do naturalnych ograniczeń z tym związanych, 

czasami stanowiło to dodatkowe źródło frustracji, które wymagało organizowania 

spontanicznych superwizji koleżeńskich. 

W związku z realizacją Procedury „Niebieskie Karty” konsultanci Zespołu 

Przeciwdziałania Przemocy brali aktywny udział w pracach 53 grup roboczych. 

➢ Superwizja pracy indywidualnej i grupowej 

Pracownicy zaangażowani merytorycznie w realizację projektu, dbając o najwyższy 

poziom swoich usług oraz poszerzenie kompetencji, brali udział w regularnych 

superwizjach on-line, co pozwoliło na bieżąco śledzić prawidłowość wykonywanej pracy 

na rzecz klientów i dostosować ją do zmieniających się cyklów udzielanej pomocy i potrzeb 

osób korzystających z projektu. Codzienny kontakt z ofiarami, sprawcami, świadkami 

przemocy jest trudny i wymagający od osób pomagających z jednej strony wrażliwości  

i empatycznego reagowania, a z drugiej narażający na częste sytuacje będące dużym 

obciążeniem emocjonalnym. Zadaniem superwizji jest pomoc profesjonalistom w tym,  

aby ich praca była bardziej skuteczna. 
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W 2020 roku kontynuowano współpracę ze Stowarzyszeniem na Rzecz 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, które w ramach umów 

dotacyjnych zawartych z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2020 – 2021 

świadczyło wsparcie dla osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy 

z terenu Bemowa – uczestników Grup Roboczych. W ramach takiego wsparcia 

przedstawiciele bemowskich służb i instytucji korzystali z superwizji indywidualnych oraz 

grupowych. Superwizje te odbywały się z wykorzystaniem środków porozumiewania się 

na odległość (skype, telefon). 

Spotkania superwizyjne umożliwiały wypracowanie bądź modyfikowanie dalszej 

pracy z klientem, a ponadto stwarzały możliwość omawiania następujących aspektów 

związanych z pomaganiem rodzinom z problemem przemocy, m.in. plan dalszego 

działania, analiza własnych reakcji, otrzymanie wsparcia, nabywanie wiedzy teoretycznej, 

dbanie o swoje bezpieczeństwo i komfort, poznanie ograniczeń klienta, własnych, 

instytucjonalnych, nabywanie umiejętności praktycznych, pomocnych w pracy z klientem, 

omawianie etycznych aspektów pracy. 

W ramach tego działania pracownicy socjalni oraz konsultanci Ośrodka, 

zaangażowani w realizację Procedury „Niebieskie Karty” (26 osób) wzięli udział  

w 58 spotkaniach indywidualnych. Dodatkowo w 2020 roku zorganizowano 5 spotkań  

w formie superwizji grupowej, w których uczestniczyło łącznie 21 osób. 

➢ Obsługa organizacyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 

W roku 2020, podobnie jak w latach ubiegłych, Ośrodek prowadził obsługę 

organizacyjno – techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, który skupia 20 przedstawicieli służb 

i instytucji realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy. Zrealizowano 

następujące zadania: 

• Zapewniono obsługę biurową 215 Procedur „Niebieskie Karty” (w 198 rodzinach); 

• Zapewniono przez pracowników merytorycznych Ośrodka koordynację pracy 86 grup 

roboczych, które w ciągu roku odbyły 223 spotkania; 

• Prowadzono komputerową bazę danych procedur „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; 
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• Zapewniono obsługę organizacyjno – techniczną: 

− 6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, który obradował nad kwestiami 

strategicznymi i organizacyjnymi dotyczącymi realizacji procedury „Niebieskie 

Karty”; 

− 25 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 w rodzinie  

i utrwaleniem bezpieczeństwa oraz monitoringiem sytuacji w rodzinie  

za pośrednictwem służb zaangażowanych w procedurę NK. 

Łącznie obsłużono 31 posiedzeń, z czego większość to posiedzenia w trybie  

on-line w związku z epidemią COVID-19, na które składało się przygotowanie 

stosownej dokumentacji, w tym dokumentacji procedur „Niebieskie Karty”, 

protokołowanie oraz przygotowanie i obsługa kancelaryjna korespondencji 

zgodnie z zaleceniem Zespołu/Podzespołu. 

• Szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy: 

− W 2020 roku Zespół Interdyscyplinarny opracowując harmonogram działań,  

a jednocześnie biorąc pod uwagę doświadczenia z ubiegłego roku zaplanował 

warsztatowe szkolenie dla członków Zespołu mające na celu podniesienie 

kompetencji i umiejętności pracy z trudnym klientem, a nadto wzmocnienie relacji 

i integrację członków Zespołu. W lutym 2020 roku członkowie Zespołu (14 osób) 

przystąpili do udziału w Warsztacie rozwiązywania konfliktów, który 

zaplanowany był na 10 spotkań. Celem warsztatu było podniesienie wiedzy  

i umiejętności dotyczących rozwiązywania konfliktów, budowanie współpracy  

w Zespole, a także wymiana doświadczeń i integracja członków Zespołu. Niestety 

z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, po trzech spotkaniach warsztat 

został zawieszony. 

− W dniu 17 grudnia 2020 roku zorganizowano dla Zespołu szkolenie prawne  

w formule on-line. Spotkanie doradcze poprowadziła mec. Aneta Mikołajczyk  

ze Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska 

Linia”. Głównym tematem poruszonym podczas spotkania była nowelizacja 

przepisów prawnych w obszarze izolacji sprawcy przemocy. Podczas spotkania  

był też czas na dyskusję i wymianę doświadczeń w tym zakresie. W szkoleniu 

uczestniczyło 15 osób. 

 

Koszt projektu: 11 791,42 zł, pokryty ze środków własnych OPS.  
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KAMPANIA SPOŁECZNA  

„WIDZISZ? REAGUJ! – JEŚLI NIE TY TO KTO?” 
 

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy 

Bemowo m.st. Warszawy we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowotnej 

Urzędu Dzielnicy Bemowo w okresie wrzesień – grudzień 2019 roku  zainicjował Lokalną 

Kampanię na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy „Widzisz? Reaguj! - Jeśli nie Ty, to kto?” 

skierowaną do świadków przemocy, a w 2020 roku zaplanował kontynuację działań. 

Kampania skierowana była do wszystkich mieszkańców Dzielnicy, potencjalnych 

świadków przemocy w rodzinie oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych  

w realizację procedury „Niebieskie Karty” i miała na celu zwiększenie świadomości 

mieszkańców na temat zjawiska przemocy domowej, podwyższenie motywacji  

do właściwych zachowań, osobistej odpowiedzialności za reakcję wobec przejawów 

przemocy, a w szerszym kontekście za kształtowanie relacji społecznych w bliższym  

i dalszym otoczeniu. Dodatkowym celem Kampanii było wyposażenie przedstawicieli 

instytucji z terenu Dzielnicy realizujących zadania w ramach procedury „Niebieskie Karty” 

w narzędzia pomocne w wykonywaniu obowiązków służbowych z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Inicjatorom Kampanii zależało na dotarciu z przesłaniem Kampanii do jak 

największej grupy mieszkańców, tak aby wyposażyć ich w wiedzę o możliwościach 

pomocy oraz zachęcić do bezpiecznego reagowania w sytuacjach, gdy istnieje 

przypuszczenie zagrożenia przemocą. W związku z powyższym organizatorzy starali  

się zaangażować jak największą liczbę instytucji i podmiotów działających lokalnie,  

by zwrócić uwagę mieszkańców na problem przemocy, wzbudzić motywację  

i gotowość do reagowania. 

W roku 2020 w ramach Kampanii zrealizowano: 

➢ Działania promocyjne Kampanii 

W 2020 roku zaktualizowano oraz dodrukowano opracowane w ubiegłym roku ulotki 

informacyjne, skierowane do mieszkańców Dzielnicy, potencjalnych świadków przemocy. 

Dodatkowo, w okresie rozluźnienia rygorów epidemicznych podjęto działania 

promocyjne podczas organizowanych na terenie Dzielnicy inicjatyw adresowanych  

do dużych grup odbiorców, m.in. zorganizowano stoisko informacyjno – edukacyjne 

promujące ideę i założenia Kampanii podczas dorocznego pikniku rodzinnego 

zorganizowanego w dniu 26 września 2020 roku. 
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Stoisko informacyjno – edukacyjne OPS podczas Pikniku profilaktycznego 
 

Przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego z ramienia Ośrodka Pomocy 

Społecznej i Urzędu Dzielnicy upowszechniali wśród mieszkańców treści Kampanii, 

rozdawano uczestnikom ulotki informacyjne, przeprowadzano indywidualne rozmowy 

edukacyjne, a także promowano zaplanowany na pierwszy tydzień października 2020 roku 

Wirtualny Bieg Przeciw Przemocy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bieg przeciw przemocy 

W związku z panującymi w kraju obostrzeniami głównym kanałem promowania 

działań były media wirtualne. Poprzez media społecznościowe rozpropagowano między 

innymi informacje o zapisach na Bieg, który został sfinansowany ze środków Urzędu 

Dzielnicy Bemowo. 
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W wydarzeniu wzięło udział ponad 400 osób, które zalogowały się na stronie 

internetowej, 380 uczestników potwierdziło aktywny udział (zrealizowało bieg w terenie). 

Uczestnicy otrzymali pakiety startowe, zawierające materiały promujące Kampanię (ulotki, 

koszulki, medale, maseczki, batoniki regeneracyjne). 

W ramach realizacji Kampanii we wrześniu 2019 roku utworzono stronę internetową 

www.widzisz-reaguj.pl. Strona zawiera informacje o celach Kampanii „Widzisz? Reaguj! 

- Jeśli nie Ty, to kto?”, planowanych i realizowanych działaniach oraz organizatorach. 

W 2020 roku zaktualizowano bazę miejsc pomocowych, a w zakładce Aktualności 

zamieszczano aktualne informacje o działaniach podejmowanych w ramach Kampanii. 

➢ Upowszechnienie wiedzy na temat przemocy domowej  

W 2020 roku Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

dla Dzielnicy Bemowo we współpracy z Urzędem Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 

położył duży nacisk na upowszechnianie treści edukacyjnych wśród bemowskich służb  

i instytucji podejmujących działania w obszarze przeciwdziałania przemocy. Pracownicy 

Ośrodka Pomocy Społecznej przygotowali „Niezbędnik Profesjonalisty”,  

tj. kompendium wiedzy oraz narzędzi praktycznych dla służb realizujących działania 

na rzecz przeciwdziałania przemocy w Dzielnicy Bemowo, mający na celu zarówno 

przybliżenie tematyki związanej z rozpoznawaniem zjawiska przemocy w rodzinie,  

jak i podjęciem działań interwencyjnych w przypadku krzywdzenia. 

Myślą przewodnią przy tworzeniu Niezbędnika było zebranie w jednym miejscu 

wszelkich niezbędnych przepisów, będących wykładnią do realizacji zadań w obszarze 

przeciwdziałania przemocy oraz narzędzi niezbędnych do wykorzystania przy realizacji 

Procedury „Niebieskie Karty”. Dodatkowo w publikacji zawarto odpowiedzi na najczęściej 

nurtujące profesjonalistów pytania oraz zamieszczono Algorytmy pomocne przy diagnozie 

występowania przemocy. 

Z budżetu Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Dzielnicy Bemowo 

m.st. Warszawy wydrukowano Niezbędnik w dwóch wersjach – 250 sztuk w formie 

teczek edukacyjnych oraz 200 sztuk w formie segregatorów edukacyjnych. Łączny 

nakład wynosił 450 sztuk. Założeniem realizatorów było wyposażenie przedstawicieli 

służb pracujących w terenie w teczki (m.in. przedstawiciele pomocy społecznej, policji, 

Sądu – kuratorzy), natomiast pozostałych przedstawicieli służb i instytucji podejmujących 

działania w obszarze przeciwdziałania przemocy pracujących głównie stacjonarnie, 

wyposażyć w segregatory. Zróżnicowanie formy Niezbędnika związane było ze stylem 

pracy przedstawicieli poszczególnych służb. 

Dodatkowo w 2020 roku wydrukowano zakładki edukacyjne dla dzieci (20 000 sztuk) 

promujące konstruktywne radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, na które mogą być 

narażone dzieci i młodzież. Zgodnie z założeniami Kampanii planuje się je wykorzystać 

podczas realizowanego programu profilaktycznego w szkołach, ale także udostępniać 

dzieciom i młodzieży podczas okolicznościowych pikników edukacyjnych. 

http://www.widzisz-reaguj.pl/
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„Niezbędnik Profesjonalisty” 

W ramach Kampanii na 2020 rok planowano również inne działania, ale z powodu 

sytuacji epidemii COVID-19 pomimo zaawansowanych przygotowań zrezygnowano  

z ich realizacji. Przedstawiciele bemowskich służb i instytucji realizujących zadania  

w obszarze przeciwdziałania przemocy – członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup 

Roboczych przygotowali w formule Teatru Forum spektakl pt. „Nie widzę, nie słyszę”, 

który miał zainaugurować przegląd teatrów profilaktycznych dla uczniów klas IV-VIII 

bemowskich szkół podstawowych. Spektakl dotykał problemu przemocy, ukazywał różne 

jej formy, a także mechanizmy radzenia sobie z przemocą. Przedstawiał historię  

Igi (głównej bohaterki), opresjonowanej w różnych sytuacjach życiowych. Nakład pracy 

jaki ww. osoby włożyły w przygotowanie wydarzenia był ogromny, wymagał wielu 

spotkań, dyskusji, burzy mózgów, działań koncepcyjnych, ale także warsztatów 

ćwiczeniowych z wykorzystaniem elementów dramy. Z powodu epidemii spektakl  

nie został zrealizowany, ale po ustabilizowaniu się sytuacji epidemicznej planowane  

jest zaprezentowanie spektaklu widzom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Próba Teatru Forum 
 

Koszt realizacji Kampanii pokryty został ze środków Urzędu Dzielnicy Bemowo.  
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3. PROJEKTY NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
 

 

 

GRUPA WSPARCIA „POMIMO”  

DLA OPIEKUNÓW OSÓB CIERPIĄCYCH NA CHOROBĘ ALZHEIMERA 

ORAZ ZAJĘCIA DLA OSÓB CHORYCH 
 

 

Projekt stanowił kontynuację działań rozpoczętych w listopadzie 2017 roku na rzecz 

osób i rodzin z chorobą Alzheimera. Realizowany był  w okresie od stycznia do grudnia 2020 

roku przez zespół pracowników Działu Wsparcia Seniorów i Osób z Niepełnosprawnością 

oraz zaproszonych specjalistów (w ramach umów zleceń lub wolontariatu).  

Głównym celem projektu było stworzenie miejsca gdzie opiekunowie oraz osoby 

chore mogą otrzymać pomoc i wsparcie specyficzne ze względu na problem z jakim się  

na co dzień mierzą. Działania projektowe ukierunkowane były na poprawę jakości życia 

osób chorych na zespoły otępienne oraz zwiększenie kompetencji ich opiekunów  

w rozwiązywaniu codziennych problemów dotyczących opieki, planowania przyszłości, 

radzenia sobie z obciążeniami, dbania o własne zdrowie i siły witalne. 

➢ Spotkania dla opiekunów  

Spotkania dla opiekunów osób chorych koncentrowały się na: 

• udzielaniu wsparcia psychologicznego w związku z doświadczanymi przez nich 

trudnościami i kryzysami – w 2020 roku odbyły się 4 spotkania; 

• pomocy w radzeniu sobie z silnymi, przykrymi emocjami – zajęcia miały charakter 

warsztatowy, obejmowały psychoedukację na temat emocji oraz współzależności 

pomiędzy myśleniem, nastrojem, reakcjami fizjologicznymi organizmu a zachowaniem. 

W 2020 roku odbyły się 3 spotkania prowadzone przez psychologa;  

• edukacji dotyczącej zagadnień związanych z epidemią COVID-19 – podczas 

spotkania uczestnicy zapoznali się z najnowszą wiedzą na temat koronawirusa, 

skutecznymi formami profilaktyki oraz zasadami postępowania z zakresu opieki nad 

chorym. Dzięki możliwości uzyskania odpowiedzi na pytania, uczestnicy mogli 

zweryfikować swoje wątpliwości oraz podważyć mity powielane przez różne 

publikatory. Spotkanie prowadził lekarz medycyny rodzinnej – Pan Rafał Skrzypek. 

➢ Spotkania dla osób chorych  

Poświęcone były ćwiczeniu funkcji poznawczych (pamięci, funkcjonowania 

wzrokowo-przestrzennego, myślenia oraz funkcji językowych). Wykorzystywano terapię 

ruchem i gimnastykę usprawniającą ręce i nogi oraz poprawiającą krążenie ogólnoustrojowe. 

Ćwiczenia układano w taki sposób, aby dostarczały odpowiedniej dawki wysiłku fizycznego, 
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nie były zbyt wymagające, w związku z tym dostępne dla osób mających problemy  

z poruszaniem się. Wprowadzano elementy muzykoterapii (wspólne słuchanie znanych  

i lubianych przez osoby chore melodii, wspólne śpiewanie, przypominanie sobie słów 

piosenek, nazw twórców i wykonawców z dawnych lat). Ponadto do zajęć włączono terapię 

reminiscencyjną (wspomnieniową) – rozmowę o czynnościach wykonywanych  

w przeszłości, zabawach z dzieciństwa, wydarzeniach z życia w celu pobudzenia miłych 

wspomnień u osób chorych i chęci podzielenia się nimi z grupą. Podczas zajęć z osobami 

chorymi korzystano także z biblioterapii (posługując się tekstami w celach terapeutycznych, 

relaksacyjnych lub aktywizujących), gier planszowych wspierających trening umysłu  

oraz gier trenujących sprawność manualną. Wszystkie ćwiczenia i zadnia terapeutyczne 

dostosowane były do możliwości osób chorych. Zakładały ponadto wzmacnianie motywacji 

uczestników, wywoływanie ich zadowolenia i satysfakcji oraz utrwalanie wiary w swoje 

kompetencje. 

➢ Spotkania wspólne dla osób chorych i opiekunów  

Spotkania miały charakter: 

• relaksacyjny – odbyły się 1 zajęcia pt. „Muzykoterapia” oraz 1 spotkanie „Kąpiel  

w dźwięku” - praktyka masażu dźwiękiem według metody Petera Hess’a. Zajęcia 

pozwoliły uzyskać zarówno wiedzę jak też doświadczyć oddziaływania tonów i wibracji 

z gongów oraz mis tybetańskich; 

• arteterapeutyczny – Warsztat Walentynkowy „Serce w dłoniach” prowadzony przez 

psychologa, terapeutę zajęciowego. Arteterapia i zajęcia manualne stanowiły jeden  

z istotnych elementów pracy z chorymi. Proponowano ją także ich opiekunom. 

Wykorzystywanie sztuki w celach terapeutycznych miało wpływ na rozwój 

kreatywności, redukcję stresu oraz wzrost samooceny uczestników. Zajęcia manualne 

to także trening dla rąk, który jest pomocny w likwidowaniu bolesnych objawów 

starzenia się kości i stawów; 

• integrujący uczestników (chorych i opiekunów) – zorganizowano wspólne wyjście 

do „Kinoteki” (wyjście finansowane przez sponsora) oraz wspólne świąteczne spotkanie 

online z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

Zajęcia dla uczestników do marca 2020 roku odbywały się stacjonarnie. Po ogłoszeniu 

epidemii COVID-19 formę zajęć zmodyfikowano i od marca do grudnia 2020 roku spotkania 

odbywały się w formie telekonferencji lub online (w okresie zmniejszenia ograniczeń  

w zachowywaniu dystansu społecznego zorganizowano jedno spotkanie stacjonarnie). 

Podstawowym sposobem komunikacji osób zaangażowanych w prowadzenie grupy  

z uczestnikami był kontakt telefoniczny (rozmowy indywidualne i telekonferencje).  

Łącznie w 2020 roku odbyło się 12 różnych spotkań grupowych (w tym 8 stacjonarnych, 

4 online lub w formie telekonferencji) oraz 1 wyjście do kina. 
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W zajęciach uczestniczyło 14 opiekunów rodzinnych, 4 osoby chore oraz 1 członek 

rodziny. Byli to mieszkańcy Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa. Średnio w jednym 

spotkaniu grupowym brało udział 5 opiekunów oraz od 1 do 2 osób chorych. 

Łącznie projektem objęto 19 osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

„Zajęcia arteterapeutyczne” 

 

Projekt realizowany bezkosztowo w ramach etatów OPS.  
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4. PROJEKTY  DLA  SENIORÓW 
 

 

W Dzielnicy Bemowo od blisko dziesięciu lat obserwowany jest wzrost liczby 

mieszkańców w wieku emerytalnym względem ogólnej liczby mieszkańców (w 2010 roku 

seniorzy stanowili 16,1% ogólnej liczby mieszkańców Dzielnicy, w 2016 roku już 22%, 

natomiast na koniec 2020 r. 24%). Obecnie Dzielnicę Bemowo zamieszkuje 28.716 osób 

w wieku poprodukcyjnym. 

Ośrodek Pomocy Społecznej od 2017 roku 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 Polityki Społecznej i Zdrowotnej. 

Wybuch epidemii COVID-19 zweryfikował realizację powyższych zadań. W trakcie 

pandemii działalność na rzecz seniorów była kontynuowana, przyjęła jednak inną formę. 

Realizowane dotychczas aktywności zostały zastąpione innymi, bardziej dostosowanymi 

do dynamiki zmian pandemicznych.  

W 2020 roku na rzecz seniorów zrealizowano dwa projekty: Klub Seniora „Sami 

Swoi” oraz „Dzienniki z czasów pandemii”. 

 

 

KLUB  SENIORA „SAMI SWOI” 
 

 

Klub Seniora przy Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje od marca 2017 roku. 

Cieszy się bardzo dobrą opinią wśród osób starszych. Świadczyć może o tym m.in. lista 

osób oczekujących na miejsce w Klubie; na koniec 2020 roku było to ponad 80 osób. 

Mimo trudności, częściowego zamrażania życia społecznego, w 2020 roku z zajęć  

w Klubie Seniora „Sami Swoi” skorzystało 83 seniorów, z czego 80 seniorów wypełniło 

Deklarację Uczestnika Klubu Seniora. 

W spotkaniach klubowych uczestniczyły osoby w wieku 60+, mieszkańcy Dzielnicy 

Bemowo. Spotkania odbywały się najczęściej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej 

oraz na jej zielonym terenie (zwłaszcza w okresie trwającej pandemii).  

W minionym roku zorganizowano dla seniorów 73 spotkania; 57 z tych spotkań 

zorganizowano na terenie OPS, a 16 wydarzeń zrealizowano poza siedzibą Klubu. 

Część spotkań i wydarzeń klubowych zorganizowanych zostało we współpracy  

z innymi podmiotami. 
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Celem nadrzędnym działalności Klubu Seniora „Sami Swoi” było tym razem 

minimalizowanie odczuwania przez seniorów samotności, dyskomfortu z powodu 

lockdownu oraz podtrzymywanie kontaktów społecznych (nawet telefonicznych  

czy z wykorzystaniem mediów społecznościowych). W drugiej połowie roku,  

po odmrożeniu życia społecznego, w bardzo krótkim czasie, animatorki przygotowały 

bezpieczną alternatywę dla spotkań klubowych, m.in. uruchomiono Letni Klub Seniora 

(zdecydowana część zajęć odbywała się na świeżym powietrzu). 

Trwająca pandemia skorygowała roczny plan działań w Klubie Seniora „Sami Swoi”, 

w następstwie której w działalności klubowej wyodrębnione zostały cztery etapy 

aktywności:  

• Spotkania w Klubie do ogłoszenia stanu epidemii w Polsce (styczeń 2020 roku  

– 12 marca 2020 roku), 

• Działalność Klubu w okresie marzec – lipiec 2020 roku, 

• Letni Klub Seniora (lipiec – sierpień – wrzesień 2020 roku), 

• Działalność Klubu w okresie wrzesień – grudzień 2020 roku). 

➢ Spotkania w Klubie Seniora „Sami Swoi” do ogłoszenia stanu epidemii w Polsce  

(styczeń – 12 marca 2020 roku) 

W pierwszym kwartale 2020 roku plan działań Klubu Seniora był skrupulatnie 

realizowany. W nawiązaniu do trwającej jeszcze aury Świąt Bożego Narodzenia 

zorganizowano kilka spotkań kolędowych seniorów z: 

• artystami z Klubu Literackiego „Nasza twórczość” działającego przy Stowarzyszeniu 

„Wspólnota Polska” oraz uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy, 

• seniorami z chóru „Bel Canto” z Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc, 

• młodzieżą z XV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. Narcyzy Żmichowskiej. Seniorzy dzięki młodym artystom wzięli udział w akcji 

„Pokolędzie JP2”, programie zainicjowanym w 2013 roku przez członków chóru 

Centrum Myśli Jana Pawła II.  

Seniorzy zwiedzali Warszawę w ramach wycieczek pn. „Warszawa bez tajemnic”.  

W okresie styczeń – marzec 2020 roku zrealizowano wycieczki do: 

• Domu Spotkań z Historią, gdzie przewodnik oprowadził seniorów po wystawach: 

„Wiosna, lato WOJNA...Warszawa 1939” oraz „Polskie bieguny. Himalaje '74  

i Antarktyda '77 na fotografiach Mirka Wiśniewskiego”, 

• Muzeum Narodowego na wystawy pt. „Galeria sztuki dawnej”, oraz „Galeria 

Wzornictwa Polskiego”, 
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• Belwederu, gdzie oprócz wybranych sal historycznych seniorzy zwiedzili wystawę 

poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, Gabinet Marszałka oraz wystawę 

historii Orderu Wojennego Virtuti Militari, 

• Muzeum Wojska Polskiego, które seniorzy zwiedzili w 100. rocznicę Bitwy 

Warszawskiej (1920 - 2020).  

W Klubie systematycznie dbano o zdrowie: 

• tańcząc w kręgu, 

• próbując nowych aktywności z rekreacji ruchowej FITNESS, chińskiej gimnastyki 

Qigong, 

• ćwicząc tai chi, 

• podczas dwóch pieszych wycieczek po Kampinoskim Parku Narodowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia ruchowe w Klubie Seniora „Sami Swoi” 

 

W Klubie zorganizowano dwa spotkania karnawałowe: Walentynkowy Bal 

Karnawałowy oraz Tłusty Czwartek. Podczas Balu klubowicze integrowali się z seniorami 

z dwóch bemowskich Klubów Seniora: SM „Rozłogi” oraz SM „Górczewska”, a także  

z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy i Klubu „Tęczowy Uśmiech”.  
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Seniorzy otrzymali również zaproszenia z Urzędu Dzielnicy Bemowo na Dzielnicowy 

Bal Karnawałowy oraz Chiński Festiwal Światła. Teatr Syrena zaprosił seniorów  

na musical „Kapitan Żbik i żółty Saturator” (Klub Seniora otrzymał 23 bezpłatne bilety).  

Dzień Babci i Dzień Dziadka w Klubie Seniora jest zawsze uroczyście obchodzony. 

W 2020 roku z występem artystycznym i własnoręcznie wykonanymi upominkami 

przybyły do seniorów dzieci z Przedszkola nr 336 z ul. Siemiatyckiej 2. Odbył się również 

koncert zespołu muzyczno - wokalnego „Volta”, pod kierownictwem artystycznym p. Anny 

Dąbrowskiej pt. „Piosenka przypomni Ci”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dzień Babci w Klubie Seniora „Sami Swoi” 

 

Zgodnie z sugestiami i prośbami seniorów kontynuowany był cykl spotkań  

z przewodnikiem wypraw poznawczych i trekkingowych p. Katarzyną Mazurkiewicz. 

Udało się zorganizować tylko jedno spotkanie pn.: „Wenezuela o smaku mango”. 

Ponadto zrealizowano dwie prelekcje o tematyce: 

• „Ciekawostki i szlaki Puszczy Kampinoskiej” – spotkanie z przewodniczką, 

• „Bezpieczeństwo pożarowe” – spotkanie edukacyjne z przedstawicielem Straży 

Pożarnej w ramach programu „Bezpieczny Senior na Bemowie”.  

Odbyły się również dwa spotkania z serii Seniorzy Seniorom, które przygotowała  

i przeprowadziła jedna z klubowiczek. 

W ramach warsztatów teatralnych seniorzy rozpoczęli przygotowania do nowego 

spektaklu, który miał mieć premierę w Dniu Dziecka. Kolejna bajka, nad którą pracowali 

seniorzy „mówiła” o walce dobra ze złem. Współcześnie jest ona znana pod nazwą „Bajka 

o ciepłym i puchatym”. Prace nad spektaklem zostały wstrzymane w marcu 2020 roku. 
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Kilku seniorów z Klubu udzielało się wolontarystycznie – składając Bemowską 

Kopertę Życia w ramach programu Bezpieczny Senior na Bemowie. Bemowskie Koperty 

Życia zostały rozdystrybuowane seniorom z terenu Dzielnicy Bemowo poprzez placówki 

skupione w Forum Bemowkich Seniorów.  

W pierwszym kwartale seniorzy mogli korzystać z artykułów żywnościowych 

przekazywanych przez sklep Biedronka. Artykuły serwowane były w klubokawiarence. 

➢ Działalność Klubu Seniora „Sami Swoi” w okresie 13 marzec - 28 lipiec 2020 roku 
 

• Telefony wspierające i informujące 

Ogłoszony w Polsce stan epidemii spowodował zamknięcie Klubu Seniora 

z dniem 13 marca 2020 roku do odwołania. W tym czasie animatorki Klubu systematycznie 

dzwoniły do klubowiczów i przekazywały informacje dotyczące wsparcia i pomocy jakie 

m.st. Warszawa oferuje swoim najstarszym mieszkańcom.  

Pierwsze telefony dotyczyły możliwości uzyskania wsparcia w formie rzeczowej, 

zakupu np. żywności, leków, środków higienicznych, wsparcia psychologicznego, gdyż 

seniorzy jako grupa najbardziej narażona na zakażenie wirusem COVID-19 proszona była 

o pozostanie w domu. Do wszystkich seniorów trafiła również informacja o akcji 

„Śniadanie Wielkanocne z dostawą”. Inicjatywę przygotowało m.st. Warszawa z Fundacją 

Wolne Miejsca. Wolontariusze dostarczali świąteczne pakiety żywnościowe do domów 

najbardziej potrzebujących seniorów, w tym również klubowiczów. 

Razem z epidemią, w przestrzeni publicznej pojawiły się nowe oszustwa  

i wyłudzenia. Seniorzy zostali telefonicznie poinformowani o nowych zagrożeniach.  

• Wydawanie żywności 

W marcu firma „Szwajcarka” przekazała żywność do rozdystrybuowania wśród 

najbardziej potrzebujących osób. Z Klubu Seniora z takiej pomocy skorzystało 18 osób. 

• Dystrybucja maseczek niemedycznych 

W trakcie trwającej pandemii animatorki Klubu Seniora dystrybuowały  

do mieszkań/domów/skrzynek pocztowych wszystkich klubowiczów maseczki 

niemedyczne z filtrami wielokrotnego użytku. Maseczki seniorom przekazała Burmistrz 

Dzielnicy Bemowo – Pani Urszula Kierzkowska. 

• Oranżeria w Ośrodku 

Seniorzy z Klubu zaangażowali się również w tworzenie oranżerii w Ośrodku. 

Przynosili kwiaty, książki oraz elementy dekoracyjne, które wykorzystane zostały  

do aranżacji oranżerii i kameralnego punktu bibliotecznego, zdobiących wejście  

do OPS Bemowo. 
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➢ Letni Klub Seniora (lipiec - sierpień - wrzesień 2020 roku) 

Po odmrożeniu życia społecznego z dniem 25 maja 2020 roku, zapadła decyzja  

o uruchomieniu Letniego Klubu Seniora. Telefony, które animatorki wykonały  

do klubowiczów w czerwcu, utwierdziły organizatorów co do słuszności podjętej decyzji. 

Do udziału w Letnim Klubie Seniora zgłosiło się ponad 40 osób. Ostatecznie w spotkaniach 

wzięły udział 54 osoby.  

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo zaprosił do współpracy Fundację 

Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM, z którą od kilku lat z dużym 

powodzeniem współorganizował Wczasy dla Seniorów na terenie Wojskowej Akademii 

Technicznej w Warszawie. W trakcie przygotowań do spotkań z seniorami  

do organizatorów dołączyło Stowarzyszenie „Kreatywni 50+”. 

Aby zminimalizować ryzyko zachorowania zajęcia odbywały się poza budynkiem,  

na zielonym terenie OPS, gdy tylko warunki atmosferyczne były sprzyjające.  

W ramach Letniego Klubu Seniora zrealizowano 15 różnych spotkań tematycznych 

oraz 2 spotkania organizacyjne, które odbyły się przed rozpoczęciem Letniego Klubu 

Seniora. Ich zadaniem było omówienie zasad bezpieczeństwa podczas spotkań w Klubie  

w związku z epidemią, dokonanie zapisów na poszczególne zajęcia, ale przede wszystkim 

było to pierwsze spotkanie klubowe od marca, kiedy seniorzy mogli się ponownie spotkać. 

Seniorzy zostali podzieleni na dwie grupy, tak aby każdego dnia z danych warsztatów 

mogła skorzystać grupa I i grupa II w półgodzinnym odstępie czasowym, przeznaczonym 

na dezynfekcję sali lampą bakteriobójczą, dezynfekcję stolików i krzeseł oraz swobodną 

wymianę grupy osób. Przed wejściem na salę zajęciową wszyscy seniorzy obowiązkowo 

dezynfekowali dłonie i zakładali maseczki ochronne. Gdy zajęcia odbywały się na świeżym 

powietrzu, na zielonym terenie OPS, animatorki przygotowywały zacienione miejsce  

na zajęcia, wynosiły stoliki i krzesła. Zarówno podczas spotkań w budynku OPS,  

jak również na zewnątrz, starano się zachowywać dystans społeczny. 

Tematy zajęć i warsztatów zrealizowanych w ramach Letniego Klubu Seniora: 

• Warsztaty psychoedukacyjne „Zdrowy, aktywny Senior” czyli zdrowe nawyki  

w obliczu epidemii 

Letni Klub Seniora zapoczątkowały warsztaty psychoedukacyjne, które poprowadził 

Pan Tomasz Rejent psycholog, psychoterapeuta, prezes Fundacji Pomocy 

Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM. Na warsztatach seniorzy 

ugruntowali swoją wiedzę, m.in. na temat bezpiecznego zachowania się w przestrzeni 

publicznej, właściwego doboru maseczek, ale również mogli po prostu porozmawiać  

o otaczającej ich rzeczywistości i trudnościach, które muszą pokonywać każdego 

dnia, często w samotności. Zorganizowano 2 warsztaty psychoedukacyjne dla 2 grup 

seniorów. 
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• Treningi pamięci  

Podczas treningów pamięci wykorzystywano zestawy ćwiczeń funkcji poznawczych. 

Ćwiczenia te miały za zadanie wzmacniać wszystkie funkcje mózgu, których praca 

ulega pogorszeniu wraz z procesem starzenia: zapamiętywanie, rozumowanie, 

liczenie, uwaga, spostrzegawczość, planowanie. Podczas warsztatów seniorzy byli 

dopingowani do podejmowania treningów w domu. 

Zorganizowano 4 treningi pamięci dla 2 grup seniorów. 

• Warsztaty muzyczne z jogą śmiechu i śpiewem 

Po raz pierwszy seniorzy uczestniczyli w warsztatach muzycznych z jogą śmiechu  

i śpiewem. Głównym zadaniem warsztatów było wywołanie wśród seniorów 

przyjemnego zmęczenia, dotlenienie organizmu i zwiększenie przypływu radości.  

Zorganizowano 2 warsztaty muzyczne z jogą śmiechu i śpiewem dla 2 grup seniorów. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Warsztaty muzyczne z jogą śmiechu i śpiewem” 
 

• Warsztaty psychoedukacyjne pt. „Komunikacja interpersonalna”  

Warsztaty komunikacji interpersonalnej miały za zadanie ćwiczenie przez 

uczestników umiejętności skutecznego komunikowania się pozwalającego  

na aktywne słuchanie oraz zrozumiałe wyrażanie różnych treści. Ich celem było także 

zdobycie umiejętności budowania komunikatów uwzględniających potrzeby swoje 

jak i rozmówcy, a także zadbanie o to, aby kontakt z drugim człowiekiem tworzony 

był w klimacie porozumienia i szacunku.  

Zorganizowano 2 warsztaty psychoedukacyjne z komunikacji interpersonalnej  

dla 2 grup seniorów. 
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• Zajęcia taneczne, wzmacniająco – rozciągające 

Ich zadaniem było maksymalne zaktywizowanie seniorów, poprzez ruch na świeżym 

powietrzu oraz wzmocnienie i rozciągnięcie mięśni. Seniorzy są grupą, która uwielbia 

taniec, a proponowane przez instruktorkę układy taneczne do muzyki dodatkowo 

wzmacniały przyjemne doznania płynące z muzyki i tańca.  

Zorganizowano 4 zajęcia taneczne, wzmacniająco- rozciągające dla 2 grup seniorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia taneczne, wzmacniająco – rozciągające 

•  Spacer z kijkami po zdrowie czyli nordic walking 

Nordic walking jest obecnie jedną z najpopularniejszych form rekreacji ruchowej, 

polegającą na marszu ze specjalnymi kijkami. Jego największą zaletą jest dostępność 

i brak ograniczeń - z powodzeniem mogą go uprawiać osoby w każdym wieku, bez 

względu na stan zdrowia, kondycję. Ze względu na powyższe w Letnim Klubie 

Seniora nie mogło zabraknąć i tej aktywności. 

Zorganizowano 2 marsze dla 2 grup seniorów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zajęcia dla Seniorów „Nordic Walking”  
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• Pilates - zajęcia rozluźniające 

Pilates skupia się głównie na wydłużeniu mięśni i uczynieniu ich bardziej 

elastycznymi. Widoczny jest też jego wpływ na psychikę osób ćwiczących. Dzięki 

pilatesowi seniorzy zyskiwali harmonię, spokój. Wszystkie ćwiczenia odbywały się 

na świeżym powietrzu, co dodatkowo zwiększało przyjemność z ich wykonywania. 

Zorganizowano 4 spotkania z pilatesem dla 2 grup seniorów. 

• Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami karate 

Karate to aktywność nie tylko dla najmłodszych. Seniorzy również mogą korzystać  

z tej formy ćwiczeń, która umiejętnie poprowadzona daje wiele korzyści  

dla organizmu. W 2020 roku klubowicze po raz pierwszy zetknęli się z tego typu 

gimnastyką. W trakcie spotkania poświęconego tej formie aktywności była  

i gimnastyka, i teoria. Seniorzy dowiedzieli się, że karate symetrycznie dba o rozwój 

ciała na wielu płaszczyznach i jest świetną gimnastyką dla umysłu. Proponowane 

ćwiczenia mógł wykonać każdy, ponieważ były one dostosowane do możliwości osób 

starszych. Zorganizowano 2 zajęcia z elementami karate dla 2 grup seniorów. 

• Zajęcia relaksacyjne tai chi 

Seniorzy z Klubu Seniora „Sami Swoi” już od kilku lat doskonalą gimnastykę tai chi. 

To aktywność dla wszystkich. Spokojny oddech towarzyszy równie spokojnym 

ruchom, które w połączeniu relaksują, odprężają ciało i umysł. Nawet osoby z dużymi 

trudnościami w poruszaniu się, otyłe, mogą wykonywać ruchy tai chi.  

Łącznie zrealizowano 14 zajęć relaksacyjnych tai chi. 

• Warsztaty kulinarne - zdrowe przekąski 

Seniorzy pod okiem kucharki i dietetyczki przygotowali w małych grupach  

m.in.: sałatkę z arbuzem i fetą, kulki mocy z bakalii, koreczki z mozzarelli oraz talerze 

zdrowia, które wypełniły warzywa i owoce.  

Zorganizowano 2 warsztaty kulinarne dla 2 grup seniorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Warsztaty kulinarne w Klubie Seniora „Sami Swoi” 
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• Warsztaty decoupage  

Technika decoupage jest już bardzo dobrze znana uczestnikom Klubu Seniora „Sami 

Swoi”. Po raz pierwszy jednak dekorowali nową powierzchnią – pachnące mydełka.  

Zorganizowano 2 warsztaty decoupage dla 2 grup seniorów. 

• Warsztaty makramy 

Podczas zajęć z makramy seniorzy uczyli się wykonywać łapacze snów. Praca 

twórcza w skupieniu sprzyjała relaksowi i odpoczynkowi od pandemicznej 

codzienności. Zorganizowano 2 warsztaty makramy dla 2 grup seniorów. 

• Tematyczne spacery z przewodnikiem po Ogrodach Pałacu w Wilanowie  

i warszawskiej Pradze 

Klubowicze spacerując historycznymi ulicami i alejami zwiedzili najciekawsze 

miejsca, odkrywali niepowtarzalnego ducha miejsca, wstąpili do świątyń różnych 

wyznań, znaleźli ukryte w podwórkach kapliczki, obejrzeli oryginalne murale. Mieli 

możliwość wypocząć od miejskiego gwaru, w cieniu drzew spędzić przyjemne 

popołudnie na łonie natury. Choć na chwilę zapomnieli o epidemii. 

Zorganizowano jeden tematyczny spacer dla seniorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spacer po Ogrodach Pałacu w Wilanowie 

• Kurs obsługi smartfona 

W 2020 roku seniorzy ponownie mogli skorzystać z wiedzy dotyczącej nowych 

technologii. 17 seniorów ukończyło III już edycję kursu obsługi smartfona  

(dwie pierwsze edycje odbyły się w 2019 roku). Kurs obejmował 12 spotkań dla każdej 

z grup. Jedno spotkanie trwało dwie godziny.  

Absolwenci z 2019 roku informowali animatorki o ogromnej przydatności zdobytych 

treści w czasie pandemii. Umiejętność obsługi smartfona była wykorzystywana przez 
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seniorów przy okazji kontaktów z rodziną, bliskimi, przyjaciółmi. To dzięki 

znajomości obsługi smartfona seniorzy cieszyli się z kontaktów poprzez Messenger, 

Facebook czy WhatsApp. Na zakończenie III edycji kursu wszyscy kursanci otrzymali 

pamiątkowe certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu pn. „Kursy podstawowe  

dla warszawskich seniorów”. 

Zorganizowano 48 godzin warsztatów dla dwóch grup seniorów, czyli 24 godziny kursu 

dla jednej grupy. 

➢ Działalność Klubu Seniora „Sami Swoi” w okresie wrzesień – grudzień 2020 roku 

Uczestnicy Klubu Seniora „Sami Swoi” wzięli udział w dwóch mazowieckich 

sportowych olimpiadach: w Mrozach oraz w Kozienicach. Podczas całodniowych 

wydarzeń były: „Miasteczko Zdrowego Seniora”, pokazy i występy artystyczne, gry, 

zabawy i ćwiczenia plenerowe, zabawy taneczne, ale przede wszystkim rywalizacja 

sportowa w dyscyplinach: strzelanie z broni pneumatycznej, tenis stołowy, tenis ziemny, 

dart, bieg na dystansie 40 m, ergometry wioślarskie, skok w dal z miejsca, strzelanie z łuku, 

pchnięcie kulą. Podczas Senioriady w Mrozach Klub Seniora „Sami Swoi” reprezentowało 

12 sportowców, którzy zdobyli 8 medali olimpijskich, a podczas Pikniku „Mazowsze 

Seniorom” w Kozienicach - 15 sportowców, którzy zdobyli 7 medali olimpijskich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Reprezentacja bemowskich seniorów podczas sportowej olimpiady 

Seniorzy skorzystali z zaproszenia do Teatru Syrena na koncert musicalowy Weroniki 

Bochat - Piotrowskiej. Teatr Syrena przekazał 26 bezpłatnych biletów. 

Początek października pozwalał mieć nadzieję, że epidemia jest opanowana i możliwe 

będzie kontynuowanie spotkań w Klubie. Niestety już w połowie października został 
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wprowadzony lockdown i działalność w Klubie została zawieszona do odwołania. Udało 

się jednak zrealizować w październiku kilka ciekawych wydarzeń:  

• Spotkanie podsumowujące udział seniorów w dwóch mazowieckich olimpiadach  

w Mrozach i Kozienicach oraz Marszu Przeciw Przemocy (marsz nordic walking dla 

seniorów) z udziałem Pani Dyrektor Izabeli Zwierz. Wszyscy seniorzy biorący udział 

w olimpiadach i marszu nordic walking otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne 

upominki. 

• Spotkanie z dziennikarką Panią Magdaleną Sienicką realizowane w ramach 

dokumentacji do projektu filmowego pn. „Telewizor w domu”. Projekt zakłada 

nagranie filmu dokumentalnego, w którym główną rolę będą grali sędziwi mieszkańcy 

Warszawy. Film będzie opowiadał o pierwszych wrażeniach związanych  

z pojawieniem się telewizora w domu.  

• Zajęcia zumby zorganizowane przez Dzielnicę Bemowo w ramach Budżetu 

Obywatelskiego pn. „Bezpłatne zajęcia zumby dla mieszkańców Warszawy”.  

• Tegoroczną nowością wśród propozycji klubowych była nauka obsługi koła 

dziewiarskiego. Jednak w związku z wprowadzeniem kolejnego lockdownu  

nie można było kontynuować spotkań warsztatowych, ale seniorki „wypożyczyły” 

obręcze do domu. Było to bardzo dobre rozwiązanie, które pozwalało 

zainteresowanym osobom tworzyć w domu. Dzięki temu, w tym trudnym czasie 

pozostawały aktywne i miały zajęcie na długie tygodnie. 

• Przed Świętami Bożego Narodzenia wszyscy uczestnicy Klubu Seniora otrzymali 

paczki świąteczne oraz spersonalizowane, pamiątkowe albumy ze zdjęciami z życia 

Klubu Seniora. 
 

Spotkania w Klubie Seniora odbywały się do dnia 08.10.2020 roku, gdyż z dniem 

13.10.2020 roku w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 spotkania w Klubie 

Seniora „Sami Swoi” zostały zawieszone. 

➢ Program „Wspieraj Seniora” dla uczestników Klubu Seniora „Sami Swoi” 

Od 20 października do 31 grudnia 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Bemowo realizował program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj 

Seniora”. Celem programu było zapewnienie pomocy seniorom w wieku 70 lat i więcej, 

którzy podczas trudnego, szczególnie dla osób starszych czasu epidemii pozostają  

w domach bez wsparcia osób najbliższych. Dzięki programowi osoby w wieku powyżej  

70 r.ż. mogły uzyskać niezbędną pomoc, bez konieczności wychodzenia z domu. 

Od pierwszych dni epidemii animatorki Klubu Seniora pozostawały w ciągłym 

kontakcie telefonicznym z uczestnikami Klubu Seniora „Sami Swoi”. Wykonywano 

systematyczne telefony i rozmowy wspierające. Podczas takich rozmów seniorzy  

byli informowani także o programie „Wspieraj Seniora”. Przekazywane były im informacje  
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o zasadach funkcjonowania programu i korzyściach płynących z uczestniczenia  

w programie tj. możliwości dostarczenia najpotrzebniejszych artykułów, w tym artykułów 

spożywczych oraz środków higieny osobistej do domu, a także pomocy w innych 

czynnościach związanych z codziennym funkcjonowaniem (załatwienie drobnych spraw 

urzędowych, wyprowadzenie psa, itp.).  

 

Koszt projektu: 14 537,12 zł, pokryty ze środków własnych OPS. 

 

 

 

DZIENNIKI Z CZASÓW PANDEMII 
 

 

Od marca 2020 roku z uwagi na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2 przestały 

odbywać się spotkania w Klubie Seniora „Sami Swoi” w formie, jaką do tej pory znali 

uczestnicy. Z uwagi na przymusową izolację seniorów, animatorki Klubu Seniora 

zaproponowały telefonicznie wszystkim uczestnikom spisywanie własnych przeżyć.  

Tak zrodził się pomysł projektu socjalnego pt. „Dzienniki z czasów pandemii”, w którym 

uczestniczyło 11 osób, spośród 80 klubowiczów. 

Zapiski miały stanowić rodzaj terapii, gdyż zapisywanie szczegółów dnia 

codziennego pobudza do refleksji nad własnym życiem. Pisanie dzienników miało także 

zachęcić seniorów do aktywności, ćwiczenia pamięci, czy też gospodarowania czasem 

wolnym. Celem projektu było również zachowanie i utrwalenie ważnych odczuć 

oddających trudny okres z początków epidemii.  

W okresie od marca 2020 roku do lipca 2020 roku seniorzy prowadzili swoje 

dzienniki, następnie zostały one przekazane animatorkom, które przygotowały je do druku.  

Z seniorami podpisano umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Wspólnie  

z autorami wybrano tytuły rozdziałów i tytuł publikacji, a następnie wydrukowano książkę 

pt. „Aż w uszach szumi od tej ciszy. Zapiski w samotności”. Książka ukazała się  

w grudniu 2020 roku w nakładzie 800 egzemplarzy. 

Publikacja uzyskała numer ISBN: 978-959485-0-3 i jej egzemplarze dotarły  

do 17 bibliotek w Polsce. Egzemplarze książki przekazano również m.in. do: bibliotek  

na terenie Dzielnicy Bemowo, władz Dzielnicy Bemowo, placówek i instytucji skupionych 

w Forum Bemowskich Seniorów oraz do wszystkich osób, które były zainteresowane 

publikacją. 

Autorzy dzienników otrzymali po 10 sztuk publikacji w specjalnie zaprojektowanej 

płóciennej torbie z napisem promującym książkę, imienne długopisy firmy Parker oraz 

opaskę typu smartband z połączeniami telefonicznymi przez bluetooth oraz możliwością 

sterowania mediami, pomiarem ciśnienia tętniczego krwi, pulsu, natlenienia i innych 

parametrów. 
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Wydanie książkowe Pamiętników „Aż w uszach szumi od tej ciszy. Zapiski w samotności” 
 

Wydanie książkowe dzienników, napisanych przez seniorów z Klubu „Sami Swoi” 

pozwoliło ukazać tę grupę, jako osoby twórcze, potrafiące wykorzystać czas odosobnienia 

na kreatywną pracę. Pisanie dzienników podniosło samoocenę seniorów, poprawiło 

pamięć, a także pobudziło aktywność w czasach, kiedy nie było innej możliwości 

samorealizacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Animatorki Klubu Seniora z jedną z Autorek „Pamiętników” 

 

Koszt projektu: 14 532,30 zł, pokryty ze środków własnych OPS.  
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FORUM BEMOWSKICH SENIORÓW 
 

 

Forum Bemowskich Seniorów powołane zostało w 2017 roku w celu wsparcia  

i integracji lokalnych środowisk senioralnych oraz współpracy i wymiany doświadczeń  

na temat oferty tworzonej i realizowanej na terenie Dzielnicy Bemowo dla osób 60+.  

Forum zrzesza ponad 30 podmiotów (instytucji, organizacji, itp.) działających  

na rzecz seniorów. W 2020 roku Forum Bemowskich Seniorów kontynuowało swoją 

działalność, jednak ze względu na pandemię wywołaną wirusem SARS–CoV-2 odbyło się 

jedno walne spotkanie w dniu 03.03.2020 roku, podczas którego omówiono: 

• Dzielnicowe programy środowiskowe podnoszące kompetencje seniorów w obszarze 

bezpieczeństwa i zdrowia: „Bezpieczny Senior na Bemowie”, „Profilaktyka zaburzeń 

pamięci”, 

• Inicjatywy promujące integrację i aktywność społeczną seniorów: „Warszawskie Dni 

Seniora”, „Wczasy dla Seniorów”, „Dzielnicowy Bal Seniora”, 

• Inicjatywy służące promocji potencjału osób starszych: „Przegląd talentów 

artystycznych seniorów ‘Kalejdoskop kreatywności 60+’”, „Warszawską Olimpiadę 

Seniorów”. 

Ze względu na trudną i zmienną sytuację społeczną w kraju, w minionym roku 

działalność Forum została zawieszona w formie gremialnych spotkań. Kontakty  

i aktywności odbywały się m.in. z wykorzystaniem nowych technologii.  
 

Projekt realizowany bezkosztowo w ramach etatów OPS. 

 
 

5. PROJEKTY NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 
 

 

 

ORGANIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

„SĄSIEDZI MOCNI RAZEM” 
 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w 2020 roku kontynuował 

zapoczątkowany w 2018 roku program na rzecz integracji społeczności lokalnej osiedla 

przy ul. Pełczyńskiego 24. Po konsultacjach z przedstawicielami instytucji i mieszkańcami, 

na rzecz których realizowany jest projekt, wyłoniono trzy obszary działań:  

• poprawa jakości życia na osiedlu (bezpieczeństwo i estetyka), 

• integracja i aktywizacja mieszkańców, 

• diagnoza potrzeb i promocja działalności grupy sąsiedzkiej  
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W związku z trudnościami wywołanymi epidemią COVID-19 zrealizowano część 

zaplanowanych działań – głównie te, których realizacja możliwa była w plenerze. Niektóre 

zadania zostały przeformułowane i odbyły się w formie online z zachowaniem reżimów 

sanitarnych. 

➢ Spotkania organizacyjne z mieszkańcami 

Aby umożliwić prawidłową wymianę informacji pomiędzy mieszkańcami  

i usprawnić realizację zadań organizowano cykliczne spotkania organizacyjne. W trakcie 

spotkań opracowywano koncepcję planowanych wydarzeń, ustalano cele i zadania  

do wykonania oraz ustalano role i odpowiedzialności poszczególnych uczestników. 

Sąsiedzkie spotkania organizacyjne odbywały się na świeżym powietrzu w przestrzeni Alei 

Sportów Miejskich przy ul. Pełczyńskiego 22H lub w prywatnych mieszkaniach 

uczestników projektu. W związku z trwającą epidemią pracownik socjalny prowadził  

też telefoniczne rozmowy z mieszkańcami, które miały na celu podtrzymywanie kontaktu 

ze środowiskiem. Rozmowy dotyczyły głównie obecnej sytuacji epidemiologicznej, 

możliwości uzyskania, a także udzielania pomocy w ramach wolontariatu. 

W 2020 roku odbyło się 9 spotkań, w których uczestniczyło od 8 do 15 osób. 

➢ Rozmowy z przedstawicielami Urzędu Dzielnicy Bemowo w sprawie zwiększenia 

bezpieczeństwa i estetyki na osiedlu przy ul. Pełczyńskiego. 

W dniu 11 września 2020 roku odbyło się spotkanie robocze, w którym uczestniczył 

Naczelnik Wydziału Zasobów Lokalowych oraz przedstawiciele mieszkańców osiedla. 

Spotkanie dotyczyło poprawy bezpieczeństwa mieszkaniowego oraz bezpieczeństwa  

w strefach ruchu drogowego na osiedlu. W trakcie spotkań z przedstawicielami Urzędu 

zwracano uwagę na częste kradzieże oraz niebezpieczne zachowania kierowców na drodze 

wewnętrznej osiedla, w tym w szczególności w pobliżu Przedszkola nr 435 i sąsiadującego 

placu zabaw. Wspólnie z mieszkańcami omówiono koncepcję poprawy bezpieczeństwa 

obejmującą: 

• montaż kamer na terenie osiedla oraz w klatkach schodowych, 

• zamontowanie pachołków uniemożliwiających wjazd samochodem na plac zabaw, 

• montaż progów zwalniających na jezdni wewnętrznej osiedla, 

• montaż znaku ograniczającego prędkość do 20 km/h, 

• rozeznanie możliwości wykonania ogrodzenia przy placu zabaw. 

W trakcie prowadzonych rozmów uzyskano informację, że z powodu przepisów 

przeciwpożarowych, braku środków finansowych oraz nieuregulowanego prawa własności 

do drogi wewnętrznej osiedla dotychczas nie było możliwe przeprowadzenie omawianych 

rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo. Ustalono, że w późniejszym okresie konieczne 

będzie kontynuowanie rozmów w tej sprawie. Ponadto w ramach dbałości o dobro wspólne 

mieszkańcy wyrazili gotowość do włączenia się w pielęgnowanie terenów zielonych. 
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➢ Laboratorium projektów 

W związku z możliwością ubiegania się o mini grant na organizację aktywności 

sąsiedzkiej zorganizowano spotkanie przedstawicieli mieszkańców z koordynatorką 

projektu „Laboratorium projektów” z Bemowskiego Centrum Kultury. Dzięki spotkaniu 

mieszkańcy uzyskali wiedzę o szczegółach projektu oraz warunkach uzyskania 

dofinansowania. Jedna z uczestniczek zdecydowała się na złożenie wniosku na sąsiedzkie 

warsztaty decoupage. Wniosek mieszkanki w toku konkursu został oceniony pozytywnie, 

ale z uwagi na brak możliwość organizowania spotkań grupowych realizacja projektu 

została odroczona. W trakcie tego zadania społeczność lokalna mogła dowiedzieć się  

o możliwościach dofinansowywania małych działań i inicjatyw lokalnych, a także 

zdobywać doświadczenie w obszarze przedsiębiorczości.  

➢ Wycieczka do Fortu Bema 

W czerwcu 2020 roku odbyła się wycieczka do parku miejskiego Fort Bema. 

Wycieczka miała przede wszystkim wartość edukacyjno – integracyjną. Większość 

uczestników to osoby, które przez dotychczasowe swoje życie mieszkały w innych 

dzielnicach Warszawy i Bemowo nie jest im znane. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem 

Masław, którego celem jest działalność w zakresie popularyzacji historii, kultury,  

sztuki i przyrody oraz ochrony dziedzictwa architektonicznego, krajobrazowego  

i archeologicznego na Ziemi Mazowieckiej, przewodnik - pasjonat mógł opowiedzieć 

mieszkańcom o historii tego miejsca. Wycieczka składała się z dwóch etapów: spaceru  

po dziewiętnastowiecznych fortyfikacjach oraz pikniku z poczęstunkiem przygotowanym 

przez uczestników, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie wycieczki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Plakat reklamujący wycieczkę 
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Poczęstunek piknikowy podczas wycieczki na Fort Bema 

➢ Turniej badmintona z grillem 

We wrześniu 2020 roku na terenie parku miejskiego Fort Bema grupa sąsiedzka 

zorganizowała turniej badmintona. Uczestnicy aktywnie włączyli się w przygotowania. 

Każdy wywiązał się z powierzonych zadań, co świadczy o obowiązkowości i poczuciu 

odpowiedzialności za współtworzenie grupy. Rozgrywano mecze w parach mieszanych, 

które zostały wyłonione w losowaniu. Obowiązywał system pucharowy, tj. zwycięzca 

przechodził do następnej rundy. Uczestnicy spotkania wyrażali potrzebę organizowania 

tego typu wydarzeń, ze względu na to że pozwalają one bliższej poznać się i konsolidować 

grupę.  

W turnieju wzięło udział 14 osób (dorośli i dzieci). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turniej badmintona 
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➢ Gwiazdka Sąsiedzka  on - line 

Jednym z działań zaplanowanych na 2020 rok było zorganizowanie jak w ubiegłych 

latach, wydarzenia pn. „Gwiazdka Sąsiedzka”. Sytuacja epidemii wymusiła zmianę 

formuły organizacji obchodów Święta Bożego Narodzenia. Konieczne było przeniesienie 

świętowania do Internetu oraz ograniczenie spotykania się do minimum. Aby utrzymać 

więzi członków grupy sąsiedzkiej, przypomnieć, że mimo pandemii wśród mieszkańców 

jest gotowość do dalszej działalności zaproponowano udział w internetowej zabawie 

świątecznej. Każdej z osób chętnych do wzięcia udziału w zabawie została przekazana 

choinka. Zabawa polegała na ubraniu choinki, wykonaniu jej zdjęcia i przesłaniu  

do pracownika socjalnego, który zamieszczał poszczególne drzewka na stronie 

społecznościowej Facebook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gwiazdka Sąsiedzka – prezentacje choinek mieszkańców na fanpage grupy 

➢ Promocja dzialalności Grupy sąsiedzkiej „Sąsiedzi Mocni Razem” 

Działania mieszkańców Osiedla przy ul. Pełczyńskiego były promowane na portalu 

społecznościowym Facebook. Każdorazowo zamieszano relacje ze spotkań i wydarzeń,  

w których grupa sąsiedzka brała udział. 

Mieszkańcy rozwieszali również plakaty 

informujące o planowanych wydarzeniach. Dla 

celów poprawy komunikacji został utworzony 

adres email: sasiedzimocnirazem@wp.pl, który jest 

pomocny w komunikacji z innymi podmiotami. 

Dostęp do konta mają osoby, które zgłosiły się  

na ochotnika do obsługi skrzynki pocztowej. Dzięki 

kilkuletnim działaniom grupa sąsiedzka „Sąsiedzi 

Mocni Razem” stała się rozpoznawalna  

w świadomości społecznej Dzielnicy Bemowo. 

Koszt projektu: 2 021,87 zł pokryty ze środków własnych OPS.  
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PROJEKT  „WOLONTARIAT 2020” 
 

 

 

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

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

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Głównymi celami projektu było rozwijanie wolontariatu i promowanie go jako 

formy aktywności społecznej i dobroczynnej, rozwijanie możliwości skorzystania  

z tej formy pomocy przez osoby potrzebujące, a w szczególności wsparcie osób 

starszych i niesamodzielnych w czynnościach związanych z wychodzeniem z domu  

w celu ochrony przez zakażeniem COVID – 19.  

W 2020 roku Projekt w pierwszej kolejności został ukierunkowany na pomoc  

osobom starszym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym, aby chronić je przed 

zachorowaniem. Jednocześnie zdrowi i aktywni mieszkańcy Dzielnicy wyrażali wolę 

pomocy wolontarystycznej osobom należącym do grupy ryzyka. Połączenie potrzeby 

społecznej i wyrażanej przez mieszkańców woli uczestniczenia w jej zaspokajaniu 

wymagało wysiłku organizacyjnego, który został podjęty przez koordynatora projektu,  

aby nadać działaniu ramy formalne i zapewnić bezpieczeństwo przeciwepidemiczne 

zarówno osobom świadczącym usługi wolontarystyczne jak i ich odbiorcom.  

Działania Projektu realizowane w 2020 roku: 

➢ Promocja wolontariatu 

W związku z koniecznością udzielenia wsparcia mieszkańcom Bemowa, którzy  

w okresie epidemii wymagali wsparcia osób trzecich, Ośrodek we współpracy z partnerami 

społecznymi rozpowszechniał informacje na temat możliwości świadczenia wolontariatu  

i korzystania z usług wolontarystycznych poprzez zamieszczanie ogłoszeń  

na stronach: www.ochotnicy.waw.pl, www.opsbemowo.waw.pl, www.wolontariat.org, 

akcje plakatowe w przestrzeniach i obiektach administrowanych przez spółdzielnie 

mieszkaniowe, ogłoszenia w parafiach Kościoła Katolickiego oraz poprzez korespondencję 

z Urzędem Dzielnicy, organizacjami pozarządowymi i instytucjami współpracującymi  

w Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego. 

 

http://www.ochotnicy.waw.pl/
http://www.opsbemowo.waw.pl/
http://www.wolontariat.org/
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Plakaty wykorzystywane w akcji promocyjnej 

 

Dzięki współpracy z Wydziałem Oświaty i Wychowania wykorzystano również 

możliwość komunikacji z rodzicami dzieci w wieku szkolnym poprzez system Librus.  

W upowszechnianiu informacji pomocne były również internetowe fora tematyczne: 

„Widzialna ręka”, „Bemowo - pomoc sąsiedzka”. Ponadto w celu ułatwienia komunikacji 

społecznej został utworzony profil projektu na portalu Facebook. 

➢ Tworzenie bazy danych osób potrzebujących pomocy 

Informacje o osobach potrzebujących wsparcia wolontariusza lub potrzebach 

instytucji zgłaszali pracownicy Ośrodka lub bezpośrednio osoby zainteresowane. 

Koordynator projektu tworzył bazę osób potrzebujących. Były to: dzieci  i młodzież, osoby 

niepełnosprawne, seniorzy, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy  

i Popołudniowego Klubu „Tęczowy Uśmiech” oraz Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji  

dla Osób Niepełnosprawnych. Szczególną grupę odbiorców stanowili seniorzy, osoby 

niesamodzielne i niepełnoprawne, które ze względu na wiek i stan zdrowia były narażone 

na zwiększone ryzyko zachorowania na Covid-19.  
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➢ Tworzenie bazy danych wolontariuszy 

Nabór kandydatów na wolontariuszy odbywał się za pomocą ogłoszeń w dostępnych 

środkach przekazu. Kandydat na wolontariusza dokonywał zgłoszenia poprzez wypełnienie 

ankiety rekrutacyjnej, w której ujawniał swoje dane osobowe i kontaktowe oraz określał 

zakres oferowanych usług wolontarystycznych i dyspozycyjność czasową. Z kandydatem 

była przeprowadzana rozmowa rekrutacyjna, która służyła zapoznaniu koordynatora  

z wolontariuszem, nawiązaniu kontaktu osobistego, omówieniu zasad świadczenia usług, 

zapoznanie z regulaminem pracy wolontariusza oraz jego uprawnieniami. Kolejnym 

krokiem było podpisanie porozumienia o współpracy. Wolontariusz otrzymywał 

identyfikator i środki ochrony osobistej, niezbędne przy wykonywaniu czynności oraz był 

umawiany na spotkanie z rodziną, w którym uczestniczył koordynator. Otrzymywał 

również informacje o możliwości kontaktu z koordynatorem, uzyskania dodatkowych 

informacji i wsparcia oraz o monitorowaniu zrealizowanych usług poprzez kontakt 

telefoniczny i sms-owy. 

➢ Koordynacja współpracy wolontariusz – podopieczny 

Koordynator wolontariatu na bieżąco przeprowadzał indywidualne rozmowy  

z kandydatami na wolontariuszy i wolontariuszami, w celu przygotowania ich do pomocy 

osobom potrzebującym. Każdorazowo nawiązywał kontakt z osobami lub rodzinami,  

do których była skierowana pomoc, przedstawiał im wolontariusza oraz uzgadniał zakres 

świadczonej pomocy, zgodnie ze zgłoszoną potrzebą klienta. Usługi wolontarystyczne były 

monitorowane przez koordynatora poprzez kontakt z odbiorcami pomocy i informację 

zwrotną od wolontariuszy. 

➢ Współpraca z Centrum Komunikacji Społecznej 

W zakresie promocji wolontariatu Ośrodek współpracował z Centrum Komunikacji 

Społecznej Urzędu m. st. Warszawy. Obszar współpracy stanowiły szkolenia  

dla koordynatora oraz przygotowanie do wdrożenia systemowej edukacji i wsparcia  

dla wolontariuszy. W roku 2020 OPS uzyskał wsparcie finansowe w wysokości 6000,00 zł 

z Programu rozwoju wolontariatu w warszawskich Ośrodkach Pomocy Społecznej. 

Pozyskane fundusze zostały przeznaczone na zakup ologowanych koszulek i pendriv-ów 

dla osób, które włączyły się pomaganie. Poprzez docenienie działalności wolontariuszy 

Ośrodek promował również działalność dobroczynną oraz postawy obywatelskie.  

➢ Działania zrealizowane przez wolontariuszy 

Działania wolontariuszy były prowadzone w obszarach determinowanych aktualnymi 

potrzebami mieszkańców Dzielnicy, w tym sytuacją epidemiologiczną.  

• Pomoc dzieciom i młodzieży w nauce 

Ważnym zadaniem było wspieranie dzieci i młodzieży w wyrównywaniu szans 

edukacyjnych. Oferta skierowana była do rodzin z trudnościami opiekuńczo – 
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wychowawczymi i tych, które własnym staraniem nie były w stanie pomóc swoim dzieciom 

w nauce. Działanie polegało na włączeniu wolontariusza w aktywizację ucznia  

i zwiększenie jego motywacji do nauki. W rezultacie uzyskanej poprawy wyników uczeń 

doświadczał docenienia i poprawy swojej samooceny. Aktywność wolontariusza  

nie ograniczała się do wyłącznego przekazywania wiedzy z danego przedmiotu. Istotą tego 

działania była poprawa samopoczucia dziecka i wiary w siebie. W okresach rozluźnienia 

rygorów epidemicznych pomoc w nauce realizowana była bezpośrednio, a w okresach 

zaostrzonych rygorów – zdalnie. Z tej formy pomocy skorzystało 17 uczniów, realizowało 

ją 9 wolontariuszy. 

• Pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym i niesamodzielnym 

Osoby  samotne, które ze względu na swój wiek, stan zdrowia nie mogły wykonywać 

samodzielnie czynności pozwalających zaspokajać potrzeby związane z życiem 

codziennym, a w szczególności potrzeby kulturalne i związane z aktywnością ruchową, 

mogły skorzystać z pomocy wolontariusza. Asystowanie w wyjściu na spacer, wspólne 

zrobienie zakupów, pójście do przychodni lub załatwienie innych spraw urzędowych  

to tylko niektóre zadania, które były wykonywane przez wolontariuszy na rzecz osób 

starszych. Często zadaniem wolontariusza było także wspólne spędzanie czasu wolnego, 

czytanie lub rozmowa. Kontakt osobisty wolontariuszy i podopiecznych mógł być 

utrzymywany w okresie rozluźnienia rygorów epidemicznych tj. od maja do września.  

Tą formą pomocy zostało objętych 106 seniorów, realizowało ją  20 wolontariuszy. 

• Wolontariat w Środowiskowym Domu Samopomocy i w Ośrodku Wsparcia  

i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych 

W ramach wolontariatu ochotnicy wspierali podopiecznych w Środowiskowym 

Domu Samopomocy i Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych. 

Wolontariusze pomagali w towarzyszeniu osobom z niepełnosprawnościami  

w prowadzeniu warsztatów kulinarnych, warsztatów prowadzenia gospodarstwa 

domowego. Ochotnicy motywowali także uczestników ŚDS do podejmowania aktywności. 

Ta forma pomocy realizowana była w okresach rozluźnienia rygorów epidemicznych  

tj. od maja do września przez 2 wolontariuszy. 

➢ Działalność na rzecz osób szczególnie narażonych na zachorowanie na COVID-19 

• Dzielnicowy Zespół „Warszawa Wspiera” – Bemowo  

Dnia 30 marca 2020 roku w Warszawie został uruchomiony system pomocy mający  

na celu ochronę osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych przed 

zachorowaniem na COVID-19. W dzielnicach m. st. Warszawy zostały utworzone 

Zespoły Wsparcia koordynujące pomoc. Działania określone w systemie polegały  

na udzielaniu mieszkańcom z grupy ryzyka pomocy wolontarystycznej w czynnościach 
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wymagających wyjścia z domu, m.in. pomocy w zrobieniu zakupów, wykupieniu leków, 

wyprowadzaniu psa lub wykonaniu innej niezbędnej czynności, np. urzędowej. Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej, który współuczestniczył w realizacji projektu zostały powierzone 

zadania polegające na zorganizowaniu pracy wolontariuszy i zaproszeniu  

ich do współpracy oraz koordynacja wsparcia udzielonego mieszkańcom. Realizacja 

projektu poprzedzona była szeroko zakrojoną akcją informacyjno – promocyjną. 

Dominującymi formami pomocy dla seniorów było dokonywanie i dostarczanie 

zakupów oraz dostarczanie maseczek ochronnych wielorazowego użytku. Maseczki były 

szyte w Bemowskim Klubie Seniora i przekazywane do dostarczenia seniorom w ramach 

pomocy wolontarystycznej. Czynności świadczone były  przez wolontariuszy w sposób 

bezkontaktowy, tak aby ograniczyć ryzyko zakażenia COVID-19. 

W wyniku realizacji Programu zrekrutowano 37 wolontariuszy a pomocą wolontarystyczną 

objęto 816 seniorów z Dzielnicy Bemowo. 

• Program Rządowy „Wspieraj Seniora” 

W dniu 20 października 2020 roku Ośrodek przystąpił do Rządowego Programu 

„Wspieraj Seniora”. Zadania określone w programie były zbliżone do zadań 

warszawskiego Programu „Warszawa Wspiera”. Ściślej określone zostały w nim jednak 

kryteria wiekowe odbiorców (wiek 70+, zakwalifikowanie osoby poniżej tego wieku 

wymagało szczególnego uzasadnienia) i zakres usług wolontarystycznych (zakupy 

spożywcze oraz zakupy leków, załatwienie niezbędnej sprawy urzędowej). 

Głównym założeniem programu było dbanie o bezpieczeństwo seniorów poprzez 

ograniczanie sytuacji narażających ich na wychodzenie z domu, a tym samym  

na infekcję koronawirusem.  

W programie wprowadzono możliwość zgłaszania się wolontariuszy i osób 

zainteresowanych usługą za pośrednictwem strony internetowej www.wspierajseniora.pl. 

Równocześnie nadal aktualne były dotychczas stosowane formy zgłaszania. 

Ośrodek otrzymał na realizację Projektu kwotę 448 427,94 zł (w tym dotacja: 

358 742,35 zł , wkład własny 89 685, 59 zł). Za przyznaną dotację zakupiono m.in. tzw. 

„Pakiety wolontariusza”, w skład których wchodziły: plecak, bezrękawnik ocieplany, 

koszulka, maseczki, rękawiczki gumowe, płyn do dezynfekcji rąk, identyfikator oraz bilety 

na przejazd komunikacją miejską. Ponadto sfinansowano koszty ubezpieczenia oraz zakup 

upominków z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.  

W ramach Programu zrekrutowano 67 wolontariuszy. Wpłynęły 152 zgłoszenia z prośbą  

o pomoc, z czego skorzystało łącznie 116 osób.  

 

http://www.wspierajseniora.pl/
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➢ Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 

Corocznym obchodom Międzynarodowego Dnia Wolontariusza towarzyszyły 

wydarzenia kulturalne oraz spotkania integracyjne. W panującym stanie epidemii 

konieczne było przeformułowanie świętowania Dnia Wolontariusza, aby ograniczyć 

ryzyko zakażenia. Chcąc docenić gotowość niesienia pomocy, postawę osób, które 

zdecydowały się pomagać innym w tym niełatwym czasie przygotowano wideoklip  

z podziękowaniami, który został zamieszczony na stronie internetowej OPS i Urzędu 

Dzielnicy. Do każdego wolontariusza zostało wysłane pisemne podziękowanie podpisane 

przez Prezydenta m. st. Warszawy, przedstawicieli Zarządu Dzielnicy Bemowo i Dyrektora 

Ośrodka. Wolontariusze otrzymali vouchery do kina, pendrivy oraz karty podarunkowe.  

Ponadto mając na celu przedstawienie idei wolontariatu szerszej grupie odbiorców 

oraz doceniając działania wolontariuszy nawiązano współpracę z artystą fotografikiem  

i lokalnym działaczem społecznym Panem Marianem Rynkiewiczem. Współpraca  

polegała na przygotowaniu wystawy fotograficznej na podstawie autorskich zdjęć  

artysty przedstawiających różne sytuacje życiowe, w których niezbędna jest pomoc 

drugiego człowieka. Zdjęcia na wystawę zostały nadrukowane na płyty PCV o wymiarach 

70x100 cm. Inauguracja wystawy miała miejsce w Ośrodku Pomocy Społecznej, a relacja 

z jej otwarcia była transmitowana na kanale You Tube.  Wystawa będzie prezentowana 

przez okres 2 lat w przestrzeni miejskiej Dzielnicy Bemowo takiej jak: centra handlowe, 

ogrodzenia znanych i uczęszczanych miejsc, miejsca kultury, biblioteki i inne szerząc ideę 

wolontariatu i ideę pomagania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Otwarcie wystawy fotograficznej „Jestem….” 

Poniżej zamieszczono miniatury fotogramów eksponowanych na wystawie. 
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Łącznie w ramach projektu „Wolontariat 2020” podjęło współpracę  

ze 135 wolontariuszami. Objęli oni swoją pomocą około 1000 rodzin. Do ponad 100 rodzin 

dostarczyli paczki żywnościowe, do ponad 700 rodzin maseczki ochronne, ponad  

100 rodzin objęli systematyczną pomocą zakupową, byli współorganizatorami wsparcia  

dla 70 osób niepełnoprawnych uczestniczących w programach ośrodków wsparcia OPS 

oraz udzielili pomocy w nauce 17 uczniom. 

 

Koszt projektu „Wolontariat 2020”: 159 428,20 zł, w tym środki rządowe 145 753,64 zł, 

środki Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy 6000,00 zł i 7 674,56 zł 

środki własne OPS. 
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XII.  OSIĄGNIĘCIA  I  PLANY  NA  2021  ROK  
 

 

 
 

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA OŚRODKA W 2020 ROKU 
 

 

Rok 2020 w Ośrodku Pomocy Społecznej, podobnie jak w wielu innych instytucjach  

i całym społeczeństwie, upłynął pod znakiem ogromnych wyzwań związanych  

z przeciwdziałaniem epidemii COVID – 19.  

Wyzwaniem dla Ośrodka w pierwszych dniach po ogłoszeniu stanu epidemicznego,  

a następnie epidemii, było dokonanie niespotykanej dotąd, kompleksowej zmiany 

organizacyjnej mającej na celu ochronę mieszkańców korzystających z pomocy społecznej 

oraz pracowników Ośrodka. Zmiana organizacji polegająca ograniczeniu kontaktów 

bezpośrednich na rzecz telefonicznych i e-mailowych, stosowaniu środków ochrony 

osobistej i zawieszeniu grupowych form pomocy została wprowadzona niezwłocznie, 

dzięki czemu Ośrodek mógł nadal realizować usługi na rzecz mieszkańców wymagających 

pomocy. 

Jednocześnie rozumiejąc, że sytuacja kryzysowa niesie ze sobą skutki emocjonalne 

dla mieszkańców niezwłocznie podjęto działania mające na celu utrzymywanie przez 

pracowników kontaktu wspierającego. Było to szczególnie ważne dla seniorów,  

osób niepełnosprawnych, osamotnionych a także dla rodzin o zwiększonych potrzebach 

wsparcia w tym rodzin z dziećmi o obniżonej wydolności wychowawczej  oraz  dotkniętych 

przemocą. 

Niezależnie od działalności statutowej, na Ośrodek zostały nałożone dodatkowe 

zadania związane z epidemią: 

➢ Ośrodek otoczył wsparciem 18 414 osób objętych kwarantanną i izolacją 

domową, które nie są odbiorcami pomocy społecznej. Rozpoznawano potrzeby  

w zakresie pomocy żywnościowej, psychologicznej, usuwania odpadów 

komunalnych i wyprowadzania zwierząt domowych. Dla potrzebujących 

organizowano pomoc według ustalonych wytycznych. 

➢ Włączając się w działania Dzielnicowego Zespołu „Warszawa Wspiera” – Bemowo 

a następnie uczestnicząc w Rządowym Programie „Wspieraj Seniora” Ośrodek objął 

wsparciem około 1000 mieszkańców w wieku senioralnym organizując dla nich 

pomoc wolontarystyczną ukierunkowaną na ograniczenie kontaktów zewnętrznych  

w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem. W celu realizacji tych 

zadań Ośrodek zawiązał i monitorował współpracę ze 135 wolontariuszami.  
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Na uwagę zasługuje sposób organizacji wolontariatu oparty o zawieranie pisemnych 

porozumień, które umożliwiają identyfikację osób świadczących usługi 

wolontarystyczne i w ten sposób zapewniają bezpieczeństwo odbiorcom pomocy. 

➢ Ośrodek prowadził na bieżąco aktualizację danych dotyczących osób w kwarantannie 

i izolacji oraz przygotowywał sprawozdawczość dla instytucji nadrzędnych, 

pozostawał jednocześnie w stałym kontakcie z władzami lokalnymi przekazując 

bieżące informacje o sposobie realizacji zadań, pojawiających się problemach  

i ich rozwiązywaniu. 

➢ W związku z realizacją licznych zadań związanych z epidemią, Ośrodek  

zaznaczył się w świadomości społecznej jako centrum informacyjno – doradcze  

dla mieszkańców. Wyrazem tego były liczne (a okresowo masowe) telefony 

dotyczące możliwości rozwiązania pojawiających się problemów, a także propozycji 

pomocy składanych przez różne podmioty w zakresie współpracy na rzecz osób, które 

znalazły się w sytuacji kryzysowej z powodu epidemii. Do potrzeb 

zintensyfikowanych kontaktów Ośrodek dostosował swoją organizację wzmacniając 

obsadę Punktu Pierwszego Kontaktu i udostępniając wyodrębnioną linię telefoniczną. 

Bezinteresowną, nieodpłatną pomoc  ilustruje Tabela Nr 15. 

 

Tabela nr 15 

Nazwa podmiotu 
Rodzaj 

podmiotu 
Forma i rozmiar pomocy 

Firma: „Szwajcarka”  

Sikorski Marcin 

ul. Kolektorska 24 

01 - 692 Warszawa 

NIP: 6611700178 

REGON: 551194820 

Firma 

 
 

Różnorodne produkty spożywcze,  

z których przygotowano paczki  

dla 80 rodzin. 

Hutnik Warszawa 

ul. Marymoncka 42 

01 - 977 Warszawa, 

KRS: 0000426987 

NIP 118-20-85-875 

REGON: 146207021 

NGO  

Klub 

Sportowy 

Artykuły ochronne   

dla mieszkańców Dzielnicy 

(maseczki, rękawiczki, środki  

do dezynfekcji rąk), z których 

przygotowano 300 pakietów  

dla mieszkańców (część artykułów 

przeznaczono również  

dla pracowników Ośrodka). 
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FUNDACJA „POŻYWIENIE – 

DAREM SERCA” 

Al. Jana Pawła II 36c 

00 - 141 Warszawa 

KRS: 0000119205 

NIP: 525-15-72-386 

REGON: 010597562 

NGO 

 

 

100 wegańskich zestawów 

wigilijnych. 

Firma: Jadwiga Nowisz Kahuna 

Restauracja REFORMA 

ul. Zawodzie 26 

02 - 981 Warszawa 

NIP: 9510046158 

REGON: 010717990 

Firma 

 

 

Obiady dla 20 dzieci 

w okresie IV-V 2020 roku. 

Stowarzyszenie LOVE ALL- 

SERVE ALL 

ul. Marszałka  

Piłsudskiego 10/1/11 

05 - 410 Józefów 

KRS: 0000733980 

NIP:5223127591 

REGON:38037735 

NGO 

 

 

 

10 paczek żywnościowych  

dla seniorów. 

Firma: Stefan Putka  

Piekarnia S. Putka 

ul. Warszawska 72  

05 - 075 Warszawa  

NIP: 9521013702 

REGON: 015096675 

Firma 

 

Pieczywo i ciasta dla mieszkańców 

– stała, regularna ( 2 x w tygodniu) 

pomoc dla  20 osób/ rodzin 

potrzebujących. 

Polski Komitet Pomocy 

Społecznej 

00-490 Warszawa  

ul. Wiejska 18 lokal 20 

KRS 0000041349    

NIP:  526-03-08-482 

Punkt  PKPS 

ul. Rozłogi 14 

01 - 310 Warszawa 

NGO 

 

 

Artykuły żywnościowe 

i czystościowe, z których 

przygotowano 100 paczek  

dla osób potrzebujących.  
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Rodzice, dzieci i kadra 

Przedszkola i Żłobka 

„Nasze Ananasy”  

ul. Powstańców Śląskich  9  

01- 381 Warszawa 

Osoby 

fizyczne 

 

Produkty żywnościowe  

i czystościowe, z których 

przygotowano 100 paczek  

dla seniorów i osób 

potrzebujących. 

Indywidualni Mieszkańcy 

Dzielnicy 

Osoby 

fizyczne 

Produkty żywnościowe, z których 

przygotowano 30 paczek. 

Grupa wolontarystyczna  

„Bemowski Mikołaj”   

Radni i Aktywni Mieszkańcy 

Bemowa 

Urząd Dzielnicy Bemowo  

m.st. Warszawy 

ul. Powstańców Śląskich 70 

01 - 381 Warszawa 

Osoby 

fizyczne 

 

 

 

Produkty żywnościowe,  

z których przygotowano  

40 paczek. 

X 

3 Firmy 

4 NGO 

Osoby 

fizyczne 

Z pomocy żywnościowej,  

środków czystości 

i środków ochrony zaoferowanej 

przez darczyńców  

skorzystało 500 osób.  

(Źródło: Opracowanie własne OPS) 

 

 
 

NOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAPLANOWANE DO REALIZACJI  

NA 2021 ROK 
 

 

Ośrodek, realizując misję instytucji profesjonalnej, otwartej i dostępnej 

w dalszym ciągu planuje rozwijanie specjalistycznych oddziaływań na rzecz rodzin 

wieloproblemowych, seniorów, osób niepełnosprawnych, doświadczających przemocy 

oraz rozwijanie współpracy partnerskiej w realizacji działań. 

W roku 2020 Ośrodek planuje następujące, nowe przedsięwzięcia: 

➢ W ramach projektu zaplanowanego do realizacji we współpracy  

z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego pn.: „Środowiskowe Centrum 

Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie  

dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz 
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Ośrodek uruchomi Zespół Diagnostyczny dla dzieci i młodzieży objętych ryzykiem 

wystąpienia zaburzeń psychicznych. 

Projekt obejmie działania z zakresu usług medycznych, wsparcia terapeutycznego, 

psychologicznego, społecznego oraz profilaktyki. Grupę docelową stanowią  dzieci 

poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież objęci obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem 

nauki, uczniowie szkół ponadpodstawowych, jednak nie później niż do ukończenia 

21 roku życia, doświadczające zaburzeń i chorób psychicznych. Projekt realizowany 

będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. 

Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje 

społeczne. Realizacja Projektu przewidziana jest  w okresie 01.05.2021r. – 

30.06.2023r. 

➢ Zaplanowane jest również uruchomienie Ośrodka Wsparcia dla Seniorów  

przy ul. Lazurowej 14, który będzie mógł zaoferować codzienną pomoc i aktywizację 

społeczną dla 45 - osobowej grupy osób starszych oraz  działania w formule Klubu 

Seniora dla  około 70 – osobowej grupy seniorów. Zadanie to jest w toku realizacji. 

➢ W ramach działań na rzecz społeczności lokalnej Ośrodek uruchomi dwa nowe 

Miejsca Aktywności Lokalnej: MAL przy ul. Pełczyńskiego 30 b, w lokalu 

wynajętym na ten cel od Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS)  

oraz M-Altana w przestrzeni zewnętrznej Ośrodka Pomocy Społecznej  

przy ul. Rozłogi 10. Projekty zostaną uruchomione z myślą o mieszkańcach Dzielnicy 

w celu integracji i aktywizacji społecznej. Projekt M-Altana uzyskał dofinansowanie 

z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy w kwocie 29.500 zł. 

Drugi z projektów realizowany będzie w oparciu o zasoby własne Ośrodka. 

➢ W związku z rozwijaniem działalności Ośrodka w obszarze realizacji projektów 

adresowanych do poszczególnych grup mieszkańców oraz społeczności lokalnych,  

w tym finansowanych ze środków zewnętrznych, a także realizowanych w okresie 

epidemii programów opartych na wolontariacie, w strukturze Ośrodka zostanie 

utworzony Zespół ds. Projektów i Eurokoordynacji. Do zadań Zespołu będzie 

należało opracowywanie wniosków na realizację projektów społecznych 

finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz koordynacja tych projektów. 

➢ W związku wyodrębnieniem usługi pogłębionej pracy socjalnej dokonanym  

w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków EFS pn.: „Od Nowa – nowa 

jakość na Bemowie”, zostanie opracowany i wdrożony system ewaluacji wewnętrznej 

dotyczący skuteczności zastosowanej metody współpracy z rodziną.  

Usługa pogłębionej pracy socjalnej realizowana jest w oddzieleniu od przyznawania 

innych świadczeń, które przyznawane są decyzją administracyjną i wprowadzona jest 

w celu podniesienia skuteczności oferowanej pomocy. 
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➢ Planowana jest również zmiana  organizacji pracy i funkcjonowania Ośrodka 

Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych. Grupa odbiorców programu 

placówki zostanie poszerzona o osoby z niepełnosprawnością w związku  

z doświadczeniem choroby psychicznej. Zmiana ma związek m. in. z zakończeniem 

z dniem 31.12.2020 roku działalności Środowiskowego Domu Samopomocy,  

z którego oferty osoby chore psychicznie korzystały dotychczas. W OWiRON 

zostaną wprowadzone ujednolicone standardy pracy diagnostyczno – terapeutycznej 

oraz metody pracy z uczestnikami i ich rodzinami ukierunkowane na uzyskiwanie 

efektywnego wsparcia, optymalizację funkcjonowania osobistego uczestników,  

ich integrację w Ośrodku oraz integrację ze środowiskiem zewnętrznym. 


