
 
1 

SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI  

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

DZIELNICY BEMOWO M. ST. WARSZAWY 

ZA ROK 2021 

 

Warszawa, kwiecień 2022



 
2 

Spis treści 
1. Wstęp ...................................................................................................................... 5 

2. Charakterystyka Dzielnicy ........................................................................................ 7 

2.1. Dane dotyczące mieszkańców ............................................................................................. 8 

2.2. Dane dotyczące odbiorców pomocy społecznej .................................................................. 11 

Powody korzystania z pomocy .................................................................................................... 12 

Struktura rodzin .......................................................................................................................... 13 

Świadczenia na rzecz rodzin ........................................................................................................ 15 

3. Charakterystyka Ośrodka ........................................................................................16 

3.1. Cele i zadania Ośrodka ...................................................................................................... 16 

3.2. Struktura organizacyjna Ośrodka ....................................................................................... 18 

Schemat organizacyjny Ośrodka ................................................................................................. 18 

Kadra Ośrodka ............................................................................................................................. 20 

Szkolenia pracowników Ośrodka ................................................................................................ 22 

Infrastruktura Ośrodka ................................................................................................................ 23 

4. Budżet ....................................................................................................................24 

4.1. Plan i wykonanie budżetu ................................................................................................. 24 

Wydatki bieżące w 2021 roku ..................................................................................................... 24 

Wydatki inwestycyjne w 2021 roku ............................................................................................ 29 

Szczegółowa analiza planu i wykonania budżetu Ośrodka ......................................................... 30 

4.2. Wydatki związane z COVID-19 ........................................................................................... 32 

4.3. Dodatkowe środki pozyskane na działalność ...................................................................... 32 

5. Świadczenia z ustawy o pomocy społecznej .............................................................34 

5.1. Świadczenia pieniężne ...................................................................................................... 35 

Zasiłki stałe .................................................................................................................................. 35 

Zasiłki okresowe .......................................................................................................................... 36 

Zasiłki celowe .............................................................................................................................. 36 

5.2. Świadczenia niepieniężne.................................................................................................. 38 

Praca socjalna .............................................................................................................................. 39 

Poradnictwo specjalistyczne ....................................................................................................... 41 

Interwencja kryzysowa ................................................................................................................ 43 

Dożywianie .................................................................................................................................. 44 

Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze ..................................................... 46 



 
3 

Kierowanie do domów pomocy społecznej ................................................................................ 49 

Kierowanie do ośrodków wsparcia ............................................................................................. 50 

Sprawianie pogrzebów ................................................................................................................ 51 

6. Świadczenia z innych ustaw.....................................................................................52 

6.1. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej .............................................................................................. 52 

6.2. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie .... 53 

6.3. Pomoc materialna dla uczniów - stypendia i zasiłki szkolne ................................................ 55 

6.4. Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej ...................................................... 56 

7. Programy i projekty ................................................................................................57 

7.1. Programy rządowe i lokalne .............................................................................................. 57 

Program posiłek w szkole i w domu ............................................................................................ 57 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) .................................................................... 58 

Program „Wspieraj Seniora” ....................................................................................................... 59 

Program „Pomoc osłonowa na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu 

mieszkalnego dla rodzin wielodzietnych” ................................................................................... 60 

7.2. Projekty socjalne oraz finansowane ze środków Unii Europejskiej ...................................... 61 

Projekty na rzecz wspierania rodziny .......................................................................................... 61 

Projekt „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe 

wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz” .............. 61 

Projekt „Rodzina” ........................................................................................................................ 64 

Projekty na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie ........................................................... 69 

Projekt „Budowanie Mocy - Stop Przemocy na Bemowie”......................................................... 69 

Projekty na rzecz osób wykluczonych społecznie ....................................................................... 72 

Projekt „Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa” ........................................ 72 

Projekt „Klub Aktywizacji Zawodowej w Bemowskim Klubie Integracji Społecznej” ................. 77 

Projekt „Razem możemy więcej” ................................................................................................ 78 

Projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami ....................................................................... 80 

Projekt „Warszawski Zintegrowany Model Wsparcia Środowiskowego Osób Dorosłych 

z Niepełnosprawnością Intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu”.................................. 80 

Projekt „Coffee Time” ................................................................................................................. 85 

Projekt Grupa Wsparcia „Pomimo” ............................................................................................ 86 



 
4 

Projekt „Tęczowy Uśmiech” ........................................................................................................ 88 

Projekt „Jubileusz Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych  

Podróż w czasie” ......................................................................................................................... 90 

Projekty na rzecz seniorów ......................................................................................................... 91 

Projekt „Klub Seniora Sami Swoi” ............................................................................................... 91 

Projekt „Bezpieczny Senior na Bemowie” ................................................................................... 99 

Projekt „Szczepienia dla Seniorów przeciw COVID-19” ............................................................ 100 

Projekty na rzecz organizacji społeczności lokalnej .................................................................. 101 

Projekt „Miejsca Aktywności Lokalnej” ..................................................................................... 101 

Projekt „Wolontariat” ............................................................................................................... 110 

Projekty na rzecz zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej ............................... 114 

Projekt „Od nowa - nowa jakość na Bemowie” ........................................................................ 114 

8. Pozostała działalność ............................................................................................ 119 

8.1. Ośrodki Wsparcia ............................................................................................................. 119 

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych .............................................. 119 

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów ............................................................................................... 129 

8.2. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi ............................................... 130 

8.3. Pomoc „COVIDowa” ......................................................................................................... 132 

Dostosowanie organizacji pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej i Ośrodku Wsparcia  

do rygorów epidemicznych ....................................................................................................... 132 

Wsparcie osób i rodzin objętych kwarantanną i izolacją domową ........................................... 133 

Dynamika epidemii COVID-19 w Dzielnicy Bemowo ................................................................. 136 

8.4. Zamówienia publiczne ..................................................................................................... 140 

9. Podsumowanie ..................................................................................................... 142 

9.1. Najważniejsze osiągnięcia Ośrodka w 2021 roku ............................................................... 142 

9.2. Nowe przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji na 2022 rok ........................................... 143 

 



 
5 

1. Wstęp 

Ośrodek Pomocy Społecznej jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną administracji samorządowej 

realizującą zadania pomocy społecznej na terenie Dzielnicy. Współpracuje w tym zakresie 

z organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, 

stowarzyszeniami, fundacjami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Ośrodek działa 

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

– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.); 

– ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2268 z późn. zm.); 

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

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.735 z późn. zm.); 

– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) 

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

ze środków publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.); 

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

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249); 

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

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

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

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.); 

– 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); 

– ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1858); 

– ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  

(t.j. Dz. U. z 2020 poz.111 z późn. zm.); 

– ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1297); 

– ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.); 

– rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu „Dobry start”  

(t.j. Dz. U. poz. 1061, z późn. zm.); 

– ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915); 
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– ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 685); 

– ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.); 

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

i chorób zakaźnych u ludzi  

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 64 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 2021 r. poz. 2317 z późn. zm.); 

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

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

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2327 z późn. zm.); 

– rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2398 z późn. zm.). 

Zakres działania Ośrodka określony jest szczegółowo w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 

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

Stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy 

społecznej m.st. Warszawy (z późn. zm.- tekst ujednolicony uchwały uwzględniający zmiany 

wprowadzone do dnia 14 października 2021 r. stanowi załącznik do uchwały nr LV/1738/2021 Rady 

Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 października 2021 roku). 
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2. Charakterystyka Dzielnicy 

Dzielnica Bemowo jest jedną z 18 jednostek pomocniczych m.st. Warszawy, dzielnicą położoną 

w lewobrzeżnej części miasta. Zajmuje powierzchnię 25,0 km2 (4,8% powierzchni miasta)1. Według 

Miejskiego Systemu Informacji (MSI), Bemowo podzielone jest na obszary: Lotnisko, Boernerowo, 

Fort Bema, Fort Radiowo, Bemowo-Lotnisko, Groty, Górce, Jelonki Północne, Jelonki Południowe, 

Chrzanów. 

Szkic podziału Dzielnicy Bemowo przedstawia Rysunek 1. Szkic podziału Dzielnicy Bemowo 

m.st. Warszawy na obszary MSI 

Rysunek 1. Szkic podziału Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy na obszary MSI2 

 

 
1 Rocznik Statyczny Warszawy, Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2021 
2 https://zdm.waw.pl/miejski-system-informacji/obszary-msi/dzielnica-bemowo, 2021 
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2.1. Dane dotyczące mieszkańców 

W Dzielnicy Bemowo jest zameldowanych 119 612 mieszkańców3. Od 2016 do 2019 roku liczba 

mieszkańców Bemowa systematycznie rosła. W latach 2016 - 2019 liczba mieszkańców wzrosła 

ze 114 3664  do 120 7385  osób. Od 2020 roku widoczna jest tendencja zmniejszania się liczby osób 

zameldowanych na terenie Dzielnicy. Jednocześnie oddawane są do użytku kolejne osiedla, które 

zasiedlają nowi mieszkańcy. Prawdopodobnie zmniejsza się liczba osób zameldowanych na terenie 

Dzielnicy Bemowo, ale zwiększa się liczba osób faktycznie zamieszkujących na Bemowie. 

Trend dotyczący liczby zameldowanych mieszkańców Dzielnicy Bemowo przedstawia Wykres 1. 

Wykres 1. 

 

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

W roku 2021 w stosunku do roku 2020 liczba zameldowanych mieszkańców zmniejszyła się 

o 231 osób, w tym o 25 kobiet oraz o 206 mężczyzn. W skali roku liczba osób w wieku 

przedprodukcyjnym (dzieci i młodzież) wzrosła o 276 osób, w tym o 179 kobiet (dziewcząt) 

i 97 mężczyzn (chłopców). Liczba osób w wieku produkcyjnym spadła o 661 osób, w tym o 195 kobiet 

i 466 mężczyzn, a osób w wieku poprodukcyjnym wzrosła o 154 osoby (w tym spadła o 9 kobiet 

i wzrosła o 163 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 2021 roku przedstawiają Tabela 1 i Tabela 2 oraz 

Wykres 2 i Wykres 3. 

 
3 Dane uzyskane z Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Delegatura BAiSO - Bemowo 
4 Dane uzyskane z Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Delegatura BAiSO - Bemowo 
5 Dane uzyskane z Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Delegatura BAiSO - Bemowo 



 
9 

Tabela 1 

Wiek Kobiety Mężczyźni 

do 18 lat 12 915 13 515 

19-60 lat 32 674 X 

19-65 lat X 31 638 

powyżej 60 

• w tym powyżej 90 

z tego powyżej 100 

18 794 

352 

6 

X 

X 

X 

powyżej 65 

• w tym powyżej 90 

z tego powyżej 100 

X 

X 

X 

10 076 

181 

1 

Razem 64 383 55 229 

Łączna liczba mieszkańców: 119 612 

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

Wykres 2 

 

 

(Źródło: Opracowanie OPS na podstawie danych uzyskanych z Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Delegatura 
BAiSO - Bemowo) 

Kobiety pow. 60 lat; 
18794

Struktura 
mieszkańców z 

podziałem na płeć i 
wiek; Kobiety 19-60 

lat; 32674; 27%Struktura 
mieszkańców z 

podziałem na płeć i 
wiek; Kobiety do 18 

lat; 12915; 11%

Struktura 
mieszkańców z 

podziałem na płeć i 
wiek; Mężczyźni do 
18 lat; 13515; 11%

Struktura 
mieszkańców z 

podziałem na płeć i 
wiek; Mężczyźni 19-
65 lat; 31638; 27%

Struktura 
mieszkańców z 

podziałem na płeć i 
wiek; Mężczyźni 

pow. 65 lat; 10076; 
8%

STRUKTURA MIESZKAŃCÓW Z PODZIAŁEM 
NA PŁEĆ I WIEK
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Tabela 2 

Mieszkańcy wg wieku Liczba osób Wskaźnik procentowy 

Wiek przedprodukcyjny 

dzieci i młodzież 0-18 lat 
26 430 22 % 

Wiek produkcyjny  

(K: 19-60 lat M: 19-65 lat ) 
64 312 54 % 

Wiek poprodukcyjny 

(K: 60 lat i powyżej  

M: 65 lat  i powyżej) 

28 870 24 % 

RAZEM  119 612 100% 

(Źródło: Opracowanie OPS na podstawie danych uzyskanych z Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Delegatura 
BAiSO- Bemowo) 

Wykres 3 

 

(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 2021 roku w Dzielnicy Bemowo zamieszkiwało 6 kobiet w wieku 

powyżej 100 lat (w roku 2020 było to 8 kobiet) i 1 mężczyzna. Zwiększyła się jednocześnie liczba osób 

w wieku 91 – 100 lat, aktualnie wynosi ona 533 osoby, w tym 352 kobiety (w 2019 roku wynosiła 

289 osób, a w 2020 roku 340 osób) i 181 mężczyzn (w roku 2019 wynosiła 195 osób, w 2020 roku 

155 osób). 
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2.2. Dane dotyczące odbiorców pomocy społecznej 

W roku 2021 z systematycznego wsparcia i świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystały 

2 502 osoby, co stanowi 2,09 % ogólnej liczby mieszkańców Dzielnicy Bemowo (liczba mieszkańców: 

119 612 osób). W roku ubiegłym odsetek mieszkańców objętych wsparciem i świadczeniami pomocy 

społecznej wynosił 2,39 % ogółu mieszkańców. 

Wykres 4 

 

(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. 
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Powody korzystania z pomocy 

Tabela 3 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin 
Liczba osób 

w rodzinach 

Ubóstwo 291 434 

Sieroctwo 0 0 

Bezdomność 52 59 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 

w tym  

wielodzietność 

38 

 

27 

182 

 

146 

Bezrobocie 128 255 

Niepełnosprawność 425 648 

Długotrwała lub ciężka choroba 695 1007 

Bezradność w sprawach opiekuńczych  

i prowadzeniu gospodarstwa domowego 

– ogółem 

W tym:  

rodziny niepełne 

Rodziny wielodzietne 

 

 

262 

 

103 

33 

 

 

606 

 

271 

174 

Przemoc w rodzinie 15 39 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 2 8 

Alkoholizm 55 70 

Narkomania 16 21 

Trudności w przystosowaniu do życia  

po zwolnieniu z zakładu karnego 

14 17 

Trudności w integracji osób, które otrzymały status 

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 

5 21 

Zdarzenie losowe 3 5 

Sytuacja kryzysowa  4 4 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 

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

W porównaniu do roku 2020 najbardziej zwiększyła się liczba osób korzystających z pomocy Ośrodka 

w związku z długotrwałą lub ciężką chorobą (o 132 osoby). 
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Struktura rodzin 

Z pomocy Ośrodka korzystają zarówno osoby samotne, prowadzące jednoosobowe gospodarstwo 

domowe jak i rodziny o różnorodnej strukturze. 

Tabela 4 

Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób 
w rodzinach 

RODZINY OGÓŁEM 1365 2502 

O liczbie osób 1 795 795 

2 260 520 

3 152 456 

4 88 352 

5 53 265 

6 i więcej 17 114 

W tym (z wiersza 1) 

rodziny z dziećmi ogółem 

304 1 079 

O liczbie dzieci 1 145 395 

2 97 358 

3 48 232 

4 9 53 

5 3 21 

6 2 20 

7 i więcej 0 0 

W tym (z wiersza 1)  

RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM 

91 255 

O liczbie dzieci 1 48 107 

2 31 96 

3 11 47 

4 i więcej 1 5 

W tym (z wiersza 1)  

RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW  

483 618 

O liczbie osób 1 366 366 

2 102 204 

3 12 36 

4 i więcej 3 12 

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

Zdecydowanie największą grupę świadczeniobiorców w roku 2021, 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. 
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Wykres 5 

 

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

W porównaniu z latam ubiegłymi zauważamy, że zwiększa się liczba klientów korzystających 

systematycznie z pomocy Ośrodka. Zauważalny, znaczny przyrost liczby klientów Ośrodka był w roku 

2020, gdy pandemia COVID-19 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. 

Wykres 6 

 

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie sprawozdań z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Bemowo m. st. Warszawy za lata 2018-2020) 
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Analizowane dane za 2021 rok przedstawiają strukturę klientów korzystających systematycznie 

z pomocy Ośrodka i nie uwzględniają dodatkowych osób w kwarantannie, które sporadycznie 

skorzystały z pomocy OPS w 2021 roku. 

Spośród 2 502 osób korzystających systematycznie z pomocy OPS aż 1 030 korzystało wyłącznie 

z pracy socjalnej (nie korzystało ze wsparcia finansowego). Większość korzystała z więcej niż 

jednego  rodzaju wsparcia - zarówno różnych zasiłków jak i pracy socjalnej, interwencji kryzysowej 

czy poradnictwa. Aż 648 osób korzystało z poradnictwa specjalistycznego, w tym równocześnie 

z więcej niż jednego obszaru. 

Świadczenia na rzecz rodzin 

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej na rzecz rodzin przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 5 

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) 

1 014 908 1 472 

Pomoc udzielana w postaci  

pracy socjalnej - ogółem 
- 1 302 2 408 

w tym wyłącznie w postaci pracy 

socjalnej - 457 1 030 

Interwencja kryzysowa - 122 291 

Poradnictwo specjalistyczne - 648 1 542 

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie sprawozdania MRPiPS-03) 
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3. Charakterystyka Ośrodka 

3.1. Cele i 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. 

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, 

– prowadzi postępowania i wydaje decyzje administracyjne w sprawach pomocy materialnej 

uczniom w formie zasiłków szkolnych i stypendiów szkolnych, 

– zawiera umowy z osobami zobowiązanymi dotyczące 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 rodzin 

wielodzietnych (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 2021 roku Ośrodek Pomocy 

Społecznej kontynuował realizację zadań rozpoczętych w 2020 roku 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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3.2. Struktura organizacyjna Ośrodka 

Schemat organizacyjny Ośrodka 

Organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy.  

Na dzień 31.12.2021 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 Stanowiska 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) Dział Przeciwdziałania Przemocy, 

5) Klub Integracji Społecznej, 

6) Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych, 

7) Zespół ds. Projektów, 

8) Samodzielne jednoosobowe stanowisko Inspektora Ochrony Danych, 

9) Zespół Finansowo - Księgowy, 

10) Zespół Realizacji Świadczeń i Analiz, 

11) Dział Administracyjno - Gospodarczy. 

Poniżej przedstawiamy schemat organizacji pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo 

m. st. Warszawy: 
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Schemat 1 Schemat struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy 
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Kadra Ośrodka 

W Ośrodku Pomocy Społecznej według stanu na dzień 31.12.2021 roku zatrudnionych 

było 127 osób na 123,1 etatach. 

Tabela 6 

Wyszczególnienie 
Liczba 
osób 

Liczba 
etatów 

Dyrektor 1 1 

Zastępca dyrektora 1 1 

Główny księgowy 1 1 

Kierownik działu 6 6 

Kierownik zespołu  6 6 

Pracownicy socjalni Starszy specjalista pracy socjalnej 18 18 

Specjalista pracy socjalnej 6 6 

Starszy pracownik socjalny 8 8 

Pracownik socjalny 4 4 

Asystenci rodziny Starszy asystent rodziny 3 3 

Asystent rodziny 1 1 

Konsultant 28 27 

Inne stanowiska urzędnicze 14 13,5 

Inne stanowiska pomocnicze 5 5 

Ośrodek Wsparcia – Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób 

Niepełnosprawnych 

25 22,6 

OGÓŁEM 127 123,1 

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie danych z Zespołu Kadr) 

Ponadto dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Ośrodka zawarto umowę długoterminową w 

zakresie usług prawnych. 

Wykształcenie pracowników Ośrodka przedstawia Tabela 7. 
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Tabela 7 

Lp. Nazwa wykształcenia Liczba pracowników 

1 Wykształcenie wyższe magisterskie 83 

2 Wykształcenie wyższe licencjackie 17 

3 Wykształcenie wyższe inżynierskie 1 

4 Wykształcenie policealne 9 

5 Wykształcenie średnie 10 

6 Wykształcenie zawodowe 7 

 RAZEM 127 

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie danych z Zespołu Kadr) 

Najwięcej pracowników posiada wykształcenie wyższe – 101 osób, co stanowi 80 % ogółu 

zatrudnionych. Procentowy udział poszczególnych stopni wykształcenia prezentuje poniższy wykres. 

Wykres 7 

 

(Źródło: Opracowanie własne OPS na podstawie danych z Zespołu Kadr) 

Wykształcenie 
pracowników; 

wyższe; 101; 80%

Wykształcenie 
pracowników; 

policealne i średnie; 
19; 15%

Wykształcenie 
pracowników; 

zawodowe; 7; 5%

Wykształcenie pracowników

wyższe

policealne i średnie

zawodowe
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Szkolenia pracowników Ośrodka 

Pracownicy Ośrodka w celu bardziej profesjonalnego świadczenia wsparcia dla mieszkańców 

Dzielnicy Bemowo korzystają z licznych szkoleń podnoszących ich wiedzę i umiejętności. W 2021 roku 

w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Od nowa - nowa jakość 

na Bemowie” w siedzibie OPS zostały zrealizowane następujące szkolenia:  

– Szkolenie z przepisów dotyczących pomocy społecznej, 

– „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach II stopień”, 

– „Praca ze sprawcą przemocy”, 

– „Trening Zastępowania Agresji”, 

– „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach w zarządzaniu organizacją I stopień”. 

Szczegółowe informacje o w/w szkoleniach opisane są w rozdziale 7 sprawozdania. 

Ponadto pracownicy w 2021 roku uczestniczyli w następujących szkoleniach zewnętrznych: 

– „Przeciwdziałanie narkomanii w praktyce”, 

– „Szkoła Terapii Rodzin Gestalt”, 

– Szkolenie dla liderów Family Connections, 

– „Budowanie współpracy interdyscyplinarnej na rzecz przeciwdziałania przemocy”, 

– „Mediacje w nurcie porozumienia bez przemocy”, 

– „Studium Reintegracji Społecznej”, 

– Trening Umiejętności Społecznych „Rozwijaj się”, 

– Konferencja „Pomiędzy parą a rodziną”, 

– „Czemu służą emocje/ o roli emocji w życiu dziecka”, 

– „Interwencja wobec osoby stosującej przemoc-co warto robić”, 

– „Jak rozmawiać z dziećmi o sytuacjach kryzysowych”, 

– „Przemoc w rodzinie – szkolenie wprowadzające”, 

– „Wczesna diagnoza autyzmu”, 

– „Jak rozmawiać z uczniami o „Squid Game” i innych prezentujących skrajną przemoc 

i okrucieństwo produkcjach?”, 

– „Czy dzieci cierpią na depresję”, 

– „Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających 

sposobów porozumiewania się”, 

– „Analiza Ryzyka Ogólnego oraz Oceny Skutków dla Przetwarzania Danych (DPIA) w oparciu 

o wytyczne: RODO, Grupa robocza art. 29 (EROD),Komunikat Prezesa UODO z dnia 

17.06.2019, ISO 27001, ISO 27002, ISO 2705, ISO 29134, ISO 31000”. 

Pracownicy socjalni Ośrodka podnosili również swoje kwalifikacje poprzez udział w studiach z zakresu 

specjalizacji zawodowych. W 2021 roku łącznie trzy osoby z naszego Ośrodka uzyskały specjalizację 

w zawodzie pracownik socjalny. Jedna z pracownic uzyskała II miejsce za najlepszy projekt socjalny 

pn. „W stronę porozumienia” oraz uzyskała z wyróżnieniem II stopień specjalizacji w zawodzie 

pracownik socjalny w zakresie specjalności - asystentura i mediacja socjalna. Kolejna osoba uzyskała 

z wyróżnieniem II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny w zakresie specjalności –

organizator usług socjalnych. Nagrody zostały wręczone przez Panią Minister Rodziny i Polityki 

Społecznej Marlenę Maląg w Pałacu Prezydenckim. 
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Ponadto w 2021 roku jedna osoba uzyskała tytuł  Specjalisty Psychoterapii Uzależnień, a kolejne dwie 

osoby podjęły naukę w Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia. 

Infrastruktura Ośrodka 

Od 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy mieści się przy 

ul. Rozłogi 10 w Warszawie. Ośrodek zajmuje trzy kondygnacje o łącznej powierzchni 2 868,97 m2: 

pierwsza i druga kondygnacja to pomieszczenia biurowe, sale wykładowe, konferencyjne, 

warsztatowe i pokoje rozmów indywidualnych z klientami, natomiast trzecią najniżej położoną 

kondygnację zajmuje Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych. Cały budynek 

jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością. 

Obecnie Ośrodek prowadzi remont pomieszczeń biurowych przy ul. Lazurowej 14. 

W pomieszczeniach tych powstaną dwie placówki:  

– Ośrodek Wsparcia dla Seniorów o powierzchni 491,00 m2, 

– Bemowski Klub Integracji Społecznej o powierzchni 126,60 m2.  

Placówki te przystosowane będą dla osób z niepełnosprawnością. 

Kolejnym lokalem, w którym realizowane są zadania na rzecz społeczności lokalnej jest MAL przy ul. 

Pełczyńskiego 30B o powierzchni 141,20 m2. W pomieszczeniach tych w 2021 roku Ośrodek 

uruchomił nowe Miejsce Aktywności Lokalnej służące integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców 

Bemowa, w szczególności Osiedla Górce Stare. 
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4. Budżet 

4.1. Plan i wykonanie budżetu 

Wydatki bieżące w 2021 roku 

Dział 851 – Ochrona zdrowia  

Plan 223 395zł Wykonanie 222 746,47 zł     tj. 99,71 %  

Rozdział 85154 – Pozostała działalność 

Plan  215 000 zł  Wykonanie 214 992,97 zł    tj. 100,00 % 

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 

Plan  8 395 zł  Wykonanie 7 753,50 zł      tj. 92,36 % 

Wydatki w rozdziale 85154 wykorzystano na: 

• Poprawę warunków działalności Klubu Integracji Społecznej, tj. na zakup wyposażeni. Dzięki 

zmianie warunków lokalowych możliwe będzie zwiększenie zakresu działań pomocowych dla 

tej osób wykluczonych społecznie, w tym uzależnionych od alkoholu. 

• Pokrycie kosztów użytkowania pomieszczeń siedziby Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych - Dzielnicowego Zespołu Bemowo. 

Wydatki w rozdziale 85195 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 2021 wydano 50 decyzji. 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Plan 14 431 863,00  zł Wykonanie 14 383 636,22 zł    tj. 99,67 %  

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 

Plan  2 773 389,00 zł  Wykonanie  2 751 464,70 zł    tj. 99,21 % 

Z planowanych środków w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 

2 751 464,70 zł, w tym 2 723 447,60 zł z budżetu Gminy i 28 017,10 zł z budżetu Wojewody. 

W Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych zatrudnionych było 25 osób 

na 22,6 etatach (stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2021 roku). W okresie sprawozdawczym 

poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 
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2 033 332,49 zł, na wydatki rzeczowe w kwocie 501 829,41 zł, z czego finansowano m. in. zakup 

artykułów żywnościowych, komputerów, materiałów biurowych, czystościowych, 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  

– 68 osób. 

W Ośrodku Wsparcia dla Seniorów w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki rzeczowe 

w kwocie 216 302,80 zł, z czego finansowano koszty utrzymania lokalu (czynsz, energia elektryczna, 

ogrzewanie). 

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

Plan  11 800 zł   Wykonanie  11 796,96 zł    tj. 99,97 % 

Z planowanych środków w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 

11 796,96 zł. Dział Przeciwdziałania Przemocy w 2021 roku realizował projekt „Budowanie Mocy - 

Stop Przemocy na Bemowie 2021”, którym w okresie styczeń - grudzień 2021 roku pomocą objętych 

zostało 320 osób. W ramach projektu wsparciem w formie indywidualnych konsultacji 

specjalistycznych objętych zostało 269 osób ze 190 rodzin. Osobom tym udzielono 716 porad. 

Dodatkowo Dział Przeciwdziałania Przemocy zapewniał obsługę organizacyjno - techniczną 

dla Zespołu Interdyscyplinarnego, który w okresie styczeń - grudzień 2021 roku realizował 

189 Procedur Niebieskie Karty dla 182 rodzin (581 osób). 

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

Plan 67 437 zł   Wykonanie  65 776,64 zł     tj. 97,54 % 

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 65 776,64 zł 

na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 131 osób pobierających świadczenia z Ośrodka 

Pomocy Społecznej. 

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

Plan  1 598 293,00 zł   Wykonanie 1 584 936,10 zł    tj. 99,16 % 

Rozdział 85230 – Pozostała działalność 

Plan  365 352 zł   Wykonanie 362 299,92 zł    tj.99,16 % 

W ramach tych rozdziałów tj. 85214 i 85230 wydatkowano kwotę 1 947 236,02 zł na świadczenia 

społeczne z tytułu realizacji zadań. Niżej wymienionymi świadczeniami są zasiłki: celowe, celowe na 

żywność, obiady dla dorosłych i dzieci, zasiłki okresowe finansowane z budżetu Gminy jak i 

Wojewody oraz sprawianie pogrzebu. 
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Wydatki z budżetu OPS w 2021 roku na poniższe świadczenia przedstawiały się następująco: 

Tabela 8 

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 

 

 

538 

765 796,00 

303 802,80 

 

 

35 200,00 

 

 

 

 

1 402 550,00 

zasiłki celowe  

na żywność 

297 751,20 

85214 – 

budżet gminy 

− obiady dla dorosłych 

− obiady dla dzieci 

 

187 w tym:  

118 dorosłych  

i 69 dzieci 

257 750,80 

29 714,18 

 

 

 

352 013,70 

85230 – 

budżet 

wojewody 

− obiady dla dorosłych 

− obiady dla dzieci 

46 609,20 

17 939,52 

85214 – 

budżet gminy 

− sprawienie pogrzebu 

(w tym 3 zrefundowane) 

7 

 

13 207,07 13 207,07 

85214 – 

budżet gminy 

 

85214 – 

budżet 

wojewody 

 

− zasiłki okresowe 

 

 

 

78 

 

41 749,74 

 

 

179 465,25 

− zasiłki okresowe 137 715,51 

  Ogółem:  

 

1 947 236,02 

 

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

Plan 851 517 zł   Wykonanie 847 427,96 zł,     tj. 99,52 % 

Tabela 9 

Rodzaj świadczenia Liczba osób Kwota wydatkowana w zł 

Zasiłki stałe 158 847 427,96 

Powyższe środki na zasiłki stałe zostały wydatkowane z budżetu Wojewody. 

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 

Plan  8 532 391,00 zł   Wykonanie 8 528 647,61 zł    tj. 99,96 % 

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania z zakresu pomocy mieszkańcom Dzielnicy 

Bemowo, przedstawiają się następująco: 

− wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 7 797 453,10 zł 

wynagrodzenia na dzień 31.12 2021 roku - 87,18  etatów pracowników  

− wydatki rzeczowe - 731 194,51 zł 

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

czystości, tonery, aparaty telefoniczne, drukarki, komputery), zakup energii, opłaty za media,  

zakup usług: remontowych, szkoleniowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, zakup usług 

pozostałych (opłaty pocztowe, monitoring, obsługa prawna, usługi BHP, nadzór nad 

oprogramowaniem komputerowym), a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych. 

W ramach ww. środków przeznaczono kwotę 6 021,19 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki 

przez opiekunów osób ubezwłasnowolnionych i obsługę zadania. Środki wydatkowano z budżetu 

Wojewody. 

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców 

Plan  11 684,00 zł   Wykonanie 11 684,00 zł,    tj. 100 % 

Zadanie finansowane ze środków Wojewody. Pomocą objęto 5 osób. 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 

Plan 220 000,00 zł   Wykonanie  219 602,33 zł    tj. 99,82 % 

Środki wydatkowano na realizację programu „Wspieraj Seniora” finansowanego z dotacji Wojewody. 

Program „Wspieraj Seniora”, który był realizowany w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przez 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie stycznia do grudnia 2021 roku przyczynił się do wsparcia 

seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu.  

Pomoc udzielona była 167 osobom powyżej 70 roku życia, a w szczególnych przypadkach również 

osobom, które nie ukończyły 70 lat. 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Plan 1 265 085,00zł  Wykonanie   1 080 757,75zł   tj. 85,43 %  

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 

Plan  1 265 085,00 zł   Wykonanie 1 080 757,75 zł    tj. 85,43 % 

W 2021 roku wydatkowano kwotę na:  

• realizację projektów współfinasowanych ze środków EFS w wysokości 904 619,10 zł, w tym na: 

− „Od nowa - nowa jakość na Bemowie” - 345 286,89 zł; 

− „Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa” - 239 903,97 zł; 

− „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych  

z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie” - 176 683,65 zł; 

− „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży: systemowe wsparcie 

dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz” - 142 744,59 zł. 

• realizację projektów socjalnych finansowanych ze środków Gminy oraz środków pozyskanych 

zCentrum Komunikacji Społecznej w wysokości 176 138,65 zł, w tym na: 

− „Rodzina” - 31 205,57 zł, 

− Utrzymanie Klubu Integracji Społecznej - 43 146,03 zł, 

− „Tęczowy Uśmiech” - 11 102,17 zł, 

− „Klub Seniora -Sami Swoi” - 19 912,73 zł, 

− „Wolontariat” - 10 994,96 zł, 

− „Grupa Wsparcia Pomimo” - 1 579,02 zł, 

− „Jubileusz Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych Podróż w czasie” - 

3 943,00 zł, 

− „Razem możemy więcej” - 2 276,09 zł, 

− „Organizacja Społeczności Lokalnej” - 17 479,08 zł, 

− „ MALtana” - 14 000 zł, 

− Dom  Sąsiedzki „Nad stawem” - 20 000 zł, 

− „Klub Aktywizacji Zawodowej w Bemowskim Klubie Integracji Społecznej” - 500 zł. 
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Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  

Plan 101 922,00 zł  Wykonanie  94 573,61 zł   tj. 92,79 % 

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   

Plan 101 922,00 zł   Wykonanie  94 573,61 zł     tj. 92,79 % 

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 w dostępie  

do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej. Ze stypendiów w roku szkolnym 2021/2022 

w okresie styczeń - czerwiec 2021roku skorzystało 55 uczniów, a z zasiłków socjalnych 3 uczniów. 

Natomiast w roku szkolnym 2021/2022 w okresie wrzesień - grudzień 2021 roku ze stypendiów 

szkolnych skorzystało 33 uczniów, a z zasiłków szkolnych 4 uczniów. Zadanie finansowane ze środków 

m.st. Warszawy oraz dotacji Wojewody w kwocie 46 455,00 zł. 

Dział 855 – Rodzina  

Plan 415 256,00 zł  Wykonanie  413 399,43 zł    tj. 99,55 % 

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny  

Plan   415 256,00 zł    Wykonanie 413 399,43 zł      tj. 99,55 % 

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 2021 roku 

asystenci rodziny objęli wsparciem 52 rodziny, w których zagrożone było dobro dzieci. 

Z planowanych środków w tym rozdziale wydatkowano kwotę 413 399,43 zł  

(z budżetu Wojewody 8 000,00 zł; z budżetu Gminy 405 399,43 zł) na wynagrodzenia i pochodne 

od wynagrodzeń asystentów rodziny, rodziny wspierające, materiały biurowe, dopłaty do biletów, 

usługi telekomunikacyjne  oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 

Wydatki inwestycyjne w 2021 roku 

Rozdział 85203 – Ośrodki  wsparcia 

Plan  2 054 411,00 zł  Wykonanie 1 801 452,00 zł    tj. 87,69 %  

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

ul. Lazurowej 14” w 2021 roku zakończono podetap Ia robót. W listopadzie 2021 roku w ramach 

zadania zawarto umowę na wykonanie II etapu prac adaptacyjnych na potrzeby Ośrodka Wsparcia 

oraz Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej. Planowany termin zakończenia robót - I półrocze 

2022 roku.  

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 

Plan   15500 zł   Wykonanie 15 499,23 zł    tj. 100 % 

Zadanie dotyczyło budowy altany przy ul. Rozłogi 10 z przeznaczeniem na Miejsce Aktywności 

Lokalnej. 
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Szczegółowa analiza planu i wykonania budżetu Ośrodka 

Tabela 10 

Dział Rozdział 

Gmina Wojewoda Środki UE Łącznie (G+W) % 

Wykonanie 

do planu 
Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 

851 

Ochrona 

zdrowia 

 

85154 

Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 

215 000 214 992,97 0 0 0 0 215 000 214 992,97 100 % 

85195 

Pozostała 

działalność 

0 0 8 395 7 753,50 0 0 8 395 7 753,50 92,36 % 

852 

Pomoc 

społeczna 

 

85203 

Ośrodki Wsparcia 
2 745 371 2 723 447,60 28 018 28 017,10 0 0 2 773 389 2 751 464,70 99,21 % 

85203  

Zadanie inwestycyjne 
1 383 379 1 130 420 671 032 671 032 0 0 2 054 411 1 801 452 87,69 % 

85205 

Zadania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 

11 800 11 796,96 0 0 0 0 11 800 11 796,96 99,97 % 

85213 

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacone za osoby 

pobierające świadczenia 

z pomocy społecznej 

0 0 67 437 65 776,64   67 437 65 776,64 97,54 % 

85214 

Zasiłki i pomoc w naturze 

oraz składki na ubezpieczenia 

społeczne 

1 460 124 1 447 220,59 138 169 137 715,51 0 0 1 598 293 1 584 936,10 99,16 % 

85216 

Zasiłki stałe 
0 0 851 517 847 427,96 0 0 851 517 847 427,96 99,52 % 
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Dział Rozdział 

Gmina Wojewoda Środki UE Łącznie (G+W) % 

Wykonanie 

do planu 
Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 

85219 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
8 116 867 8 116 147,71 415 524 412 499,90 0 0 8 532 391 8 528 647,61 99,96 % 

85230 Pomoc w zakresie 

dożywiania 
0 0 365 352 362 299,92 0 0 365 352 362 299,92 99,16 % 

85231 Pomoc dla 

cudzoziemców 
0 0 11 684 11 684 0 0 11 684 11 684 100 % 

85295 

Pozostała działalność 
  220 000 219 602,33 0 0 220 000 219 602,33 99,82 % 

853 

Pozostała 

działalność 

w zakresie 

polityki 

społecznej 

85395 

Pozostała działalność 
182 242 176 138,65 0 0 0 0 182 242 176 138,65 96,65 % 

85395  

Zadanie inwestycyjne 
15 500 15 499,23 0 0 0 0 15 500 15 499,23 100 %  

85395 

Pozostała działalność 

(projekty UE) 

36 293 35 540,70   1 046 550 869 078,40 1 082 843 904 619,10 83,54 % 

854 

Edukacyjna 

opieka 

wychowaw-

cza 

85415 

Pomoc materialna 

dla uczniów o charakterze 

socjalnym 

55 467 48 118,61 46 455 46 455 0 0 101 922 94 573,61 92,79 % 

855 Rodzina 
85504 

Wspieranie rodziny 
407 256 405 399,43 8 000 8 000 0 0 415 256 413 399,43 99,55 % 

 Ogółem 14 629 299 14 324 722,45 2 831 583 2 818 263,86 1 046 550 869 078,40 18 507 432 18 012 064,71 97,32 % 
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4.2. Wydatki związane z COVID-19 

W 2021 roku wydatkowano łącznie kwotę 227 602,33 zł na wydatki związane z COVID-19. Otrzymane 

środki z budżetu Wojewody wykorzystano na program „Wspieraj Seniora” - 219 602,33 zł oraz na 

dodatki dla asystentów rodziny w kwocie 8 000 zł. 

Program „Wspieraj Seniora”, który był realizowany w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie stycznia do grudnia 2021 roku przyczynił się do wsparcia 

seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Pomoc 

udzielana była osobom powyżej 70 roku życia, a w szczególnych przypadkach również osobom, które 

nie ukończyły 70 lat. W okresie realizacji programu zgłosiło się 185 osób, które oczekiwały pomocy. 

Po uzyskaniu szczegółowych warunków otrzymania pomocy świadczonej przez wolontariuszy 18 osób 

zrezygnowało z tej formy wsparcia. Jednocześnie osoby te zostały objęte innymi formami pomocy 

oferowanymi przez OPS, w tym 6 osób zostało skierowanych do pomocy w formie usług 

opiekuńczych. W ramach programu osobom świadczona była pomoc wolontarystyczna organizowana 

przez Ośrodek. Ponadto na bieżąco pracownicy socjalni rozpoznawali potrzeby seniorów, udzielali 

im informacji i wsparcia. W ramach programu zakupiono również środki ochrony osobistej. 

Asystenci rodziny (4 osoby) w ramach Rządowego Programu otrzymali dodatki w wysokości 2 000 zł 

za działania realizowane na rzecz rodzin w związku z ograniczeniami związanymi z COVID-19. 

4.3. Dodatkowe środki pozyskane na działalność 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku pozyskał dodatkowe środki na działalność z: 

• Centrum Komunikacji Społecznej w kwocie 58 500 zł, które zostały wydatkowane na: 

– Projekt „Wolontariat” - kwota 9 000 zł, 

– Projekt „MALtana” - 14 000 zł, 

– Projekt Dom Sąsiedzki „Nad Stawem” - 20 000 zł, 

– Zadanie inwestycyjne „Budowa altany przy ul. Rozłogi 10” z przeznaczeniem na Miejsce 

Aktywności Lokalnej - 15 499,23 zł. 

• Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 671 032 zł, które zostały 

przyznane w ramach projektu „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego 

rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie inwestycyjne”. Zakres zadania obejmuje 

adaptację pomieszczeń przy ul. Lazurowej 14 na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów 

oraz prace adaptacyjne w pomieszczeniach Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej. 

• Biura Pomocy i Projektów Społecznych w kwocie 200 000 zł na zapewnienie lepszych 

warunków działalności Klubu Integracji Społecznej, które zostały przeznaczone 

na poprawienie sytuacji lokalowej. Dostosowanie pomieszczeń i zakup wyposażenia 

umożliwiło pełniejsze wykorzystanie naprzemiennej pracy grupowej i indywidualnej 

z osobami pijącymi szkodliwie i uzależnionymi. 
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• Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację Rządowego Programu „Wspieraj 

Seniora” w kwocie 219 602,33 zł. Program przyczynił się do wsparcia seniorów, którzy 

w obowiązującym stanie epidemii COVID-19 zdecydowali się na pozostanie w domu. 

• Ze środków Unii Europejskiej w kwocie 904 619,10 zł na realizację projektów 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym na: 

– Projekt „Od nowa - nowa jakość na Bemowie” realizowany w okresie 01.03.2020 r. - 

30.06.2021 r., współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020, kwota 345 286,89 zł, 

– Projekt „Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa” realizowany 

w okresie 01.01.2020 r. - 31.10.2021 r., współfinansowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, kwota 

239 903,97 zł, 

– Projekt „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych 

z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu’’ 

współfinansowany w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

na lata 2014-2020, kwota 176 683,65 zł, 

– Projekt „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: 

systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer 

i Żoliborz” współfinansowany w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój na lata 2014-2020, kwota 142 744,59 zł. 
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5. Świadczenia z ustawy o pomocy społecznej 

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 poniższym wykresie przedstawione 

zostały dane za rok 2021 w zakresie liczby świadczeniobiorców według form udzielonych świadczeń. 

Wykres 8 

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

7

15

78

122

131

158

187

355

538

648

1302

sprawienie pogrzebu

usługi dla osób ch. psych.

zasiłki okresowe

interwencja kryzysowa

składki zdrowotne

zasiłki stałe

posiłki

usługi opiekuńcze

zasiłki celowe

poradnictwo
specjalistyczne

praca socjalna

Liczba świadczeniobiorców według rodzajów 
świadczeń

(2 502 osób)
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5.1. Świadczenia pieniężne 

Każda osoba lub rodzina posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz uchodźcy z uregulowanym statusem na terenie Polski znajdujący się  

w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się w Ośrodku Pomocy Społecznej o przyznanie pomocy 

finansowej na zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych. Szczegółowe zasady udzielania 

pomocy reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Poniżej informacje 

dotyczące udzielonych świadczeń pieniężnych. 

Zasiłki stałe 

Zasiłek stały przysługuje: 

– pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej; 

– pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku 

lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie 

są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

W 2021 roku przyznano zasiłki stałe dla 158 osób. Szczegółowe dane dotyczące wypłaconych zasiłków 

stałych w poniższej tabeli. 

Tabela 11 

Rodzaj świadczenia 

Liczba osób, 
którym 

przyznano 
świadczenie 

Kwota 
świadczeń 

/zł/ 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
świadczeń 

Liczba osób 
w 

rodzinach 

Zasiłki stałe 158 847 427,96 153 1 771 173 

(Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MRPiPS-03) 

Jeżeli osoba uprawniona do zasiłku stałego nie jest ubezpieczona z innych tytułów wówczas może 

wnioskować o równoczesne opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne:  

– za osobę, która pobiera zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlega obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, 

– za osobę bezdomną wychodzącą z bezdomności niepodlegającą obowiązkowi ubezpieczenia 

zdrowotnego z innego tytułu, 

Prawo do opłacania składki przysługuje osobom, które spełniają kryterium dochodowe. 

W 2021 roku Ośrodek opłacał składkę zdrowotną za 131 osób pobierających zasiłek stały na łączną 

kwotę 65 776,64 zł. 
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Zasiłki okresowe 

Zasiłek okresowy przyznawany jest w szczególności ze względu na: 

– długotrwałą chorobę; 

– niepełnosprawność; 

– bezrobocie; 

– możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego. 

W 2021 roku przyznano zasiłki okresowe dla 78 osób. Szczegółowe dane dotyczące wypłaconych 

zasiłków okresowych w poniższej tabeli. 

Tabela 12 

Rodzaj świadczenia 

Liczba osób, 
którym 

przyznano 
świadczenie 

Kwota 
świadczeń 

/zł/ 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
świadczeń 

Liczba osób 
w 

rodzinach 

Zasiłki okresowe 78 179 465,75 75 438 123 

(Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MRPiPS-03) 

Zasiłki celowe 

Zasiłek celowy może zostać przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej, 

w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, 

w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw 

w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. 

Zasiłek taki może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku 

zdarzenia losowego oraz w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Zasiłki celowe stanowią największą grupę świadczeń udzielonych klientom OPS. Przyznano je łącznie 

538 osobom (w 2020 roku było 661 osób), na kwotę 1 402 550,00 zł (w 2020 roku było 

1 513 528,97 zł). Razem przyznano 5 416 świadczeń w formie zasiłku celowego. 
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Tabela 13 

Rodzaj świadczenia 

Liczba osób, 
którym 

przyznano 
świadczenie 

Kwota 
świadczeń 

/zł/ 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
świadczeń 

Średnia 
kwota 
zasiłku 

/zł/ 

Zasiłki celowe 538 1 402 550,00 527 6 609 212,22 

(Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MRPiPS-03oraz sprawozdania z wydatkowania budżetu 
zadaniowego) 

Biorąc pod uwagę cel na jaki klienci ubiegali się i otrzymali pomoc to zasiłki celowe przyznane zostały 

na: 

– zakup żywności - 1651, 

– zakup środków czystościowych - 906, 

– leki i koszty leczenia - 840, 

– zakup środków higieny - 798, 

– zakup odzieży i obuwia - 693, 

– opłatę czynszu - 573, 

– opłacenie kosztów energii elektrycznej i gazu - 527, 

– dopłatę do wynajmu mieszkania - 174, 

– zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - 133, 

– opłacenie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego - 54, 

– zakup biletów ZTM - 34, 

– zakup opału - 15,  

– opłatę za zużytą wodę - 15, 

– remont mieszkania -10, 

– dopłatę do turnusu rehabilitacyjnego - 9, 

– inne (np. zdarzenia losowe, opłatę za rachunek telefoniczny i internet, zakup sprzętu 

rehabilitacyjnego, okularów korekcyjnych, wyposażenia szkolnego dzieci, opłatę za kolonie 

i obozy dla dzieci, dezynsekcję mieszkania, zakup butli gazowej, wykonanie zdjęcia 

do dowodu osobistego itd.) - 177. 

Liczbę udzielonych zasiłków celowych wraz z określeniem ich przeznaczenia prezentuje  

Wykres 9. 
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Wykres 9 

 

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

5.2. Świadczenia niepieniężne 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku udzielał następujących świadczeń niepieniężnych: 

– praca socjalna, 

– poradnictwo specjalistyczne, 

– interwencja kryzysowa, 

– dożywianie, 

– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

– kierowanie do domów pomocy społecznej, 

– kierowanie do ośrodków wsparcia, 

– sprawienie pogrzebu. 

Poniżej szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych rodzajów i form świadczeń 

niepieniężnych. 
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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. 

W roku 2020 w Ośrodku, w ramach projektu finansowanego ze środków  Unii Europejskiej „Od Nowa 

- nowa jakość na Bemowie” dokonano zmian organizacyjnych, w ramach których wyodrębniono 

usługę podstawowej pracy socjalnej, realizowaną przez wszystkich pracowników socjalnych oraz 

usługę pogłębionej pracy socjalnej realizowaną przez pracowników socjalnych przygotowanych tylko 

do tej roli, nie prowadzących równolegle postępowań administracyjnych. 

Pogłębiona praca socjalna prowadzona jest w oparciu o pogłębioną diagnozę, opracowanie planu 

zmiany ukierunkowanej na poprawę sytuacji życiowej, określenie głównych i szczegółowych celów  

do realizacji, systematyczne monitorowanie postępów i miękkie wprowadzanie zmian w razie takiej 

konieczności. Pogłębiona praca socjalna opiera się na osobistej relacji pracownika socjalnego  

i podopiecznego i ma charakter celowego, długofalowego opartego na zaufaniu kontaktu. 

W ramach podstawowej pracy socjalnej pracownicy socjalni rozpoznawali potrzeby i zasoby 

osób/rodzin z wykorzystaniem podstawowych narzędzi pracy socjalnej, a w momencie uznania 

konieczności objęcia pogłębioną pracą socjalną jako bardziej zaawansowaną usługą zgłaszali rodzinę  

do objęcia tą usługą. Zapoznanie się z sytuacją osoby/rodziny zgłoszonej do przyznania usługi 

odbywało się na posiedzeniu Zespołu Kwalifikującego, na którym zaangażowani w dotychczasową 

współpracę z rodziną pracownicy oraz pracownicy od pracy socjalnej, pod przewodnictwem 

Kierownika Dziełu Pomocy Środowiskowej podejmowali decyzję o objęciu usługą pogłębionej pracy 

socjalnej. W 2021 roku odbyło się 10 spotkań Zespołu Kwalifikującego. Pracownicy socjalni realizujący 

podstawową i pogłębioną pracę socjalną realizowali podobne działania, różniły się one jednak pod 

względem metodyki postępowania, intensywności kontaktu i oparcia na  relacji. 

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, 
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– kierowaniu do organizacji i instytucji udzielających pomocy specjalistycznej, 

– pomocy w redagowaniu pism do sądów dotyczących spraw rodzinnych i alimentacyjnych, 

– uczestniczeniu w sprawach sądowych w charakterze wnioskodawców lub świadków, 

– tworzeniu wspólnie z rodzinami i osobami korzystającymi ze wsparcia planów pomocy 

pozamaterialnej i zawieraniu kontraktów oraz ustalaniu zadań i spraw koniecznych 

do załatwienia w celu poprawy sytuacji, 

– współpracy ze szkołami, instytucjami i innymi placówkami (m.in. świetlicami) w celu ustalenia 

sytuacji małoletnich dzieci, 

– 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. 

Po roku od wdrożenia modelu rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych  

i wprowadzeniu usługi pogłębionej pracy socjalnej w 2021 roku przeprowadzono ewaluację usługi. 

Badaniami objęto pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz klientów - głównych odbiorców 

dokonanej zmiany. Wraz z metodykiem pracy socjalnej skonstruowano narzędzia badawcze 

(2 ankiety ewaluacyjne i kwestionariusz ankiety dla klientów). Respondenci podczas 

przeprowadzonych badań mieli dużą wolność w formułowaniu wypowiedzi. Odpowiedzi badanych 

potwierdziły, że zmiana formy współpracy związana z realizacją modelu rozdzielenia pracy socjalnej 

od postępowań administracyjnych jest przez nich zauważona i dobrze oceniona. W związku 

z powyższym praca socjalna w Ośrodku jest świadczona w dalszym ciągu w nowym modelu i będzie 

podlegała systematyczne ewaluacji. Pracownicy socjalni w procesie wdrażania zmian byli objęci 

wsparciem superwizyjnym, co również będzie kontynuowane jako niezbędny element warsztatu 

pracy. 

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. Efekty pracy socjalnej są widoczne często po kilku latach współpracy 

pracownika socjalnego z klientem. 

Pracownicy socjalni w roku 2021 realizowali pracę socjalną wobec 1 302 rodzin (2 408 osób  

w rodzinach), w tym 48 rodzin objętych było usługą pogłębionej pracy socjalnej. Spośród rodzin 

objętych pomocą społeczną 457 rodzin (1 030 osób w rodzinach) objętych było wyłącznie pracą 

socjalną.  
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Poradnictwo specjalistyczne 

W roku 2021 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, realizacja ról społecznych, a także 

poprawa funkcjonowania i podniesienie jakości życia. 

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 niepełnosprawnościami 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 w 2021 roku świadczyli różne rodzaje 

systematycznego poradnictwa 648 osobom, będącym stałymi odbiorcami pomocy społecznej  

(w 2020 roku z tej formy wsparcia skorzystało 720 osób). Klienci korzystali z następujących rodzajów 

poradnictwa: 

− poradnictwo psychologiczne: 423 osób,  

− poradnictwo rodzinne: 292 osób, 

− poradnictwo medyczne: 68 osób, 

− poradnictwo pedagogiczne: 48 osób,  

− poradnictwo rehabilitacyjne: 43 osoby, 

− poradnictwo zawodowe: 35 osób. 

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

z różnych jego form. 
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Wykres 10 

 
Dane na wykresie nie sumują się 
(Źródło: Opracowanie własne OPS) 

W ciągu 2021 roku w ramach poradnictwa specjalistycznego odbiorcom pomocy udzielono 

11 374  porad i konsultacji diagnostycznych, wspierających oraz terapeutycznych, w następującym 

podziale: 

– poradnictwo rodzinne: 3 580 porad, 

– poradnictwo psychologiczne: 3 175 porad,  

– poradnictwo rehabilitacyjne: 2 110 porad, 

– poradnictwo medyczne:  1 955 porad, 

– poradnictwo pedagogiczne: 378 porad,  

– poradnictwo zawodowe: 176 porad. 

Wykres 11 przedstawia liczbę usług udzielonego poradnictwa specjalistycznego z podziałem 

na rodzaje. 
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Wykres 11 

 
(Źródło: Opracowanie własne OPS) 

Ponadto poradnictwo o charakterze rozmów informacyjno - wspierających świadczono  również 

osobom w kwarantannie. Z uwagi na jednorazowy, akcyjny i niesystematyczny tryb poradnictwa dane 

te nie zostały uwzględnione w niniejszym rozdziale. 

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. 
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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 2021 roku w Ośrodku podjęto działania o charakterze interwencji kryzysowej w stosunku 

do 122 rodzin (291 osób). 

Dożywianie 

Dożywianie jest jedną z najbardziej podstawowych form przeciwdziałania ubóstwu, które jest 

jednocześnie jedną z podstawowych przesłanek udzielania pomocy społecznej. 

Pomoc na dożywianie realizowana jest w różnych formach: 

➢ Zapewnienie gorącego posiłku 

Najbardziej podstawową, bezpośrednią pomocą zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jest 

zapewnienie gorącego posiłku osobie, która własnym staraniem nie może  go sobie zapewnić. 

Osobie takiej przysługuje doraźna lub okresowa pomoc w postaci jednego gorącego posiłku 

dziennie. Zapewnienie posiłku jest formą pomocy rzeczowej. 

Osobom dorosłym i rodzinom nieprzekraczającym 150 % kryterium dochodowego pomoc 

w formie gorącego posiłku udzielana jest bezpłatnie i wpisuje się w realizację rządowego 

programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

Ponadto dzieciom i młodzieży uczącej się, w rodzinach których dochód nie przekracza 

200 % kryterium dochodowego, na mocy Uchwały Rady m. st. Warszawy pomoc w postaci 

gorącego posiłku również przyznawana jest bezpłatnie (w tym jeśli dochód rodziny 

nie przekracza 150 % kryterium - pomoc finansowana jest z rządowego programu „Posiłek 

w szkole i w domu”). 

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego pomoc żywnościowa może być przyznana 

odpłatnie, częściowo odpłatnie lub z uzasadnionych powodów może nastąpić odstąpienie 

od odpłatności. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku pomoc w formie zapewnienia gorącego posiłku 

realizował dla: 

• Uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. 

W 2021 roku Ośrodek zapewnił obiady dla 69 dzieci, które uczyły się w 15 szkołach 

(opłacono 6127 obiadów). 

• Osób dorosłych - obiady z dowozem do miejsca zamieszkania przez 7 dni w tygodniu. 

Pomoc w formie gorących posiłków dla uprawnionych mieszkańców Dzielnicy Bemowo 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej realizowana jest dwutorowo: 

o 32 mieszkańcom Dzielnicy objętym  usługami opiekuńczymi od lipca 2021 roku gorące 

posiłki dostarczała firma „Szwajcarka Marcin Sikorski”, z którą została zawarta umowa 

przez jednostkę organizacyjną m.st. Warszawy Centrum Usług Społecznych „Społeczna 
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Warszawa” (CUS). CUS prowadzi systematyczny monitoring jakości i pory dostarczania 

posiłków. Ośrodek kieruje osoby do objęcia ww. pomocą, wydaje decyzje 

administracyjne przyznające pomoc, pozostaje w kontakcie zarówno z podopiecznymi 

jak i realizatorem usługi oraz systematycznie monitoruje realizację pomocy. 

o 112 mieszkańcom, nie będącym w stanie z różnych przyczyn przygotować sobie 

posiłku, gorące posiłki dostarczała Agencja Służby Społecznej „Kościelak” w ramach 

umowy zawartej z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy. 

Posiłki dowożone były klientom Ośrodka do miejsca zamieszkania jak również 

uczestnikom zajęć do Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych. 

Usługa dostarczania posiłków była systematycznie monitorowana przez Ośrodek. 

Pomoc klientom była udzielana na podstawie decyzji administracyjnych. 

Pomoc w formie posiłku Ośrodek zapewnił 118 osobom dorosłym. 

➢ Skierowanie do udzielenia pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa (PO PŻ) 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa jest udzielanie wsparcia osobom 

doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej 

w formie paczek lub posiłków. Pomoc mogły otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej 

sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający 220 % kryterium dochodowego. 

Organizacją partnerską wydającą żywność odbiorcom skierowanym w 2021 roku przez Ośrodek 

był Polski Komitet Pomocy Społecznej przy ul. Rozłogi 13.  

W 2021 roku Ośrodek wydał 198 skierowań dla łącznie 306 osób w gospodarstwie domowym, 

w tym dla 22 osób bezdomnych. Pomoc w postaci produktów lub paczki żywnościowej stanowi 

formę pomocy rzeczowej. 

➢ Pomoc żywnościowa osobom w kwarantannie i izolacji domowej w związku z pandemią 

COVID-19. 

Szczególne okoliczności spowodowane pandemią COVID-19, niemożność zapewnienia sobie 

żywności z powodu niemożności opuszczenia miejsca zamieszkania, sprawiły konieczność 

pomocy żywnościowej osobom objętym kwarantanną lub izolacją domową. Pomoc 

żywnościowa tej grupie najczęściej miała charakter rzeczowy i polegała na przygotowaniu 

i dostarczeniu paczki żywnościowej. 

W roku 2021 r. pomocy żywnościowej w związku z pandemią udzielono 79 osobom. 

➢ Pomoc żywnościowa udzielona osobom starszym, niesamodzielnym, niepełnosprawnym 

w związku z ograniczeniem ryzyka zachorowania na COVID-19. 

Ryzyko zachorowania na Covid-19 zostało określone jako najwyższe w stosunku do osób 

starszych, z chorobami współistniejącymi. Aby ograniczyć ryzyko, wobec tej grupy osób 

promowano ograniczenie bezpośrednich kontaktów społecznych, szczególnie w okresach 

narastania zachorowań. W związku z tym, tę grupę  odbiorców objęto pomocą żywnościową 

w formie paczek składających się z produktów ufundowanych przez darczyńców. Ośrodek 

zajmował się przygotowaniem i dostarczeniem paczki. 

W roku 2021 pomocy żywnościowej tej grupie odbiorców udzielono 2 272 osobom. 
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Tabela 14 

L.p. Grupa odbiorców pomocy żywnościowej Liczba osób 

1.  Dzieci i młodzież szkolna 69 

2.  Osoby dorosłe 118 

3.  Osoby skierowane do POPŻ 306 

4.  Osoby w kwarantannie i izolacji 79 

5.  Osoby starsze, niesamodzielne, niepełnosprawne  2272 

a.  RAZEM: 2765 

(Źródło: Opracowanie własne OPS) 

Pomoc na cele związane z dożywianiem, oprócz wyżej opisanej formy rzeczowej może być 

świadczona również w formie finansowej w postaci zasiłków celowych, których udzielono 

458 rodzinom. Ten rodzaj pomocy jest opisany w rozdziale 5.1 (świadczenia pieniężne). 

Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze 

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 2021 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 12. 
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Wykres 12 

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

➢ 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 2021 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 2021 roku z usług opiekuńczych skorzystało 285 klientów, wypracowano 48 420,5 godziny usług - 

koszt 1 godziny wynosił  17,53 zł. 

 

 

15
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specjalistyczne usługi dla osób chorych
psychicznie

specjalistyczne usługi opiekuńcze -
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usługi opiekuńcze

Liczba osób objetych pomocą usługową 
z podziałem na rodzaj usług

(370 osób)
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➢ 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 2021 roku usługi specjalistyczne w zakresie pielęgnacji realizowała Firma „Gwarant” - Tomczyk 

spółka jawna wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego przez Centrum Usług Społecznych 

„Społeczna Warszawa”. 

Zakres usług obejmował w szczególności pielęgnację chorego, jako wspieranie procesu leczenia 

poprzez:  

– 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 2021 roku ze specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie  pielęgnacji skorzystało 

70 klientów, wypracowano  14 452 godziny usług - koszt 1 godziny wynosił 24,54 zł. 

➢ 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. 
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Realizatorem usług w 2021 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. 

W 2021 roku z usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 

15 osób. Wypracowano 1 705,75  godziny usług - koszt 1 godziny wynosił 36,20 zł. 

Liczbę osób objętych usługami oraz liczbę wypracowanych godzin ilustruje Tabela 15 

Tabela 15 

Lp. Rodzaje usług Liczba osób Liczba godzin 

1. Usługi opiekuńcze 285 48 420,5 

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze - 

pielęgnacyjne 

70 14 452 

3. Specjalistyczne usługi dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi 

15 1 705,75 

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

Kierowanie do domów pomocy społecznej 

Na podstawie Zarządzenia nr 1366/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27.11.2020 r. w sprawie 

ustalenia „Procedury dotyczącej zasad i trybu postępowania w sprawie kierowania i umieszczania w 

domach pomoc społecznej m. st. Warszawy oraz ustalania odpłatności za pobyt w domu pomocy 

społecznej” Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo zajmował się kompletowaniem 

dokumentów osób ubiegających się o skierowania do domu pomocy społecznej oraz ustalaniem 

odpłatności od osób, o których mówi art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy 

społecznej (tj. małżonków, zstępnych i wstępnych) za pobyt członka rodziny w placówce. 

W okresie od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku 22 osoby ubiegały się o umieszczenie w 

domu pomocy społecznej, w tym 20 wniosków po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i 

skompletowaniu niezbędnej dokumentacji przekazanych zostało do Warszawskiego Centrum Pomocy 

Rodzinie w celu wydania decyzji administracyjnych lub do innego ośrodka pomocy społecznej 

zgodnego z miejscem zameldowania osoby zainteresowanej. Dwie osoby zrezygnowały z ubiegania 

się o skierowanie do placówki i wydana została decyzja w sprawie umorzenia postępowania 

administracyjnego. Wśród wszystkich wniosków 11 postępowań prowadzonych było w związku z 
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postanowieniami sądu w sprawie kierowania do placówki bez zgody osób zainteresowanych, które 

wymagały całodobowej pomocy w zabezpieczeniu najbardziej podstawowych potrzeb życiowych  

a nie mogły uzyskać niezbędnego wsparcia w dotychczasowym miejscu pobytu z powodu złego stanu 

zdrowia. Pozostałe 11 wniosków złożyły osoby zainteresowane, które z powodu wieku lub stanu 

zdrowia wymagały pomocy całodobowej. 

W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zajmował się ponadto realizowaniem nowego zadania 

polegającego na ustalaniu odpłatności za pobyt członków rodziny w domach pomocy społecznej. 

Zadanie to wynikało z podziału kompetencji dokonanego na podstawie w/wym. Zarządzenia 

Prezydenta m.st. Warszawy i dotychczas należało do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Odpłatność małżonków, zstępnych oraz wstępnych mieszkańców domów pomocy społecznej 

ustalana była na podstawie umowy zawieranej z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w trybie 

art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej bądź w trybie decyzji administracyjnej wydawanej 

zgodnie z art. 61 ust. 2d, 2e oraz 2f w/wym. ustawy, w sytuacji kiedy osoba zobowiązana nie wyraziła 

zgody na podpisanie umowy lub nie wyraziła zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu 

środowiskowego. W 2021 roku podpisano 13 umów oraz 2 aneksy do umów zawartych w 2020 roku, 

wydano 38 decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia odpłatności oraz całkowitego lub 

częściowego zwolnienia z odpłatności. Ponadto umorzono 2 postępowania administracyjne wszczęte 

w sprawie odpłatności za pobyt w placówce. W przypadku 23 osób po rozpoznaniu ich sytuacji 

ustalone zostało, że nie są zobowiązane do partycypowania w kosztach pobytu członka rodziny w 

placówce ponieważ z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego wynikało, że dochód tych osób 

nie przekraczał 300 % kryterium dochodowego i zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy 

społecznej nie są zobowiązane do wnoszenia opłaty. 

Kierowanie do ośrodków wsparcia 

W strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo funkcjonuje jeden ośrodek wsparcia - 

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych (OWiRON). Jest to dzienny ośrodek 

wsparcia przeznaczony dla 70 dorosłych osób z niepełnosprawnościami, w szczególności dla osób  

z niepełnosprawnością intelektualną i chorujących psychicznie, które nie wymagają leczenia 

szpitalnego. 

Do OWiRON kierowane są osoby zamieszkujące na terenie m. st. Warszawy, w tym głównie Dzielnicy 

Bemowo. Osoby ubiegające się o skierowanie do OWiRON odbywają rozmowę wstępną 

z kierownikiem lub osobą wyznaczoną przez kierownika. 

W przypadku braku wolnych miejsc, osoba spełniająca warunki uczestnictwa w zajęciach, wpisywana 

jest na listę osób oczekujących. Termin przyjęcia do OWiRON ustala kierownik w porozumieniu  

z osobą kierowaną lub jej opiekunem prawnym. Po odbyciu rozmowy wstępnej kandydata na 

uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego kieruje się do pracownika socjalnego OPS Bemowo 

w celu złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do przeprowadzenia wywiadu 

środowiskowego niezbędnego do wydania decyzji administracyjnej. Wywiad jest przeprowadzany 

przez OPS właściwy dla miejsca zamieszkania uczestnika. 

Z usług Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku skorzystało 

68 osób. 
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Ponadto OPS przeprowadza wywiady środowiskowe i kompletuje dokumentację niezbędną 

do skierowania do innych ośrodków wsparcia prowadzonych na terenie m.st. Warszawy, np. domów 

samotnej matki, Centrum Alzheimera. W roku sprawozdawczym pracownicy socjalni OPS Bemowo 

przeprowadzili 9 wywiadów środowiskowych w sprawie skierowania 6 osób do środowiskowych 

domów samopomocy. 

Sprawianie pogrzebów 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. 

Zgodnie z art. 44 wyżej wymienionej ustawy sprawianie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony 

przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. 

W Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo sprawianie pogrzebu w 2021 roku odbywało się na 

podstawie umowy zawartej z firmą MPUK Sp. z o. o., która została wyłoniona w ramach 

postępowania na udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro. 

Ponadto Ośrodek podpisał z Zarządem Cmentarzy Komunalnych porozumienie o współpracy, które 

ustala zasady odpłatnego udostępniania miejsc grzebalnych na cmentarzach komunalnych 

m. st. Warszawy i korzystania z mienia cmentarnego. 

W 2021 roku dokonano 7 pogrzebów, w tym 2 dla osób bezdomnych na łączną kwotę 13 207,07 zł. 
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6. Świadczenia z innych ustaw 

6.1. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej rodzinie przeżywającej trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych Ośrodek Pomocy Społecznej zapewniał wsparcie, 

które polegało w szczególności na: 

– analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie, 

– wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, 

– rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, 

– podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, 

– pomocy w integracji rodziny, 

– przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, 

– dążeniu do reintegracji rodziny. 

Wspieranie rodziny było prowadzone w formie pracy z rodziną oraz pomocy w opiece i wychowaniu 

dziecka. Wspieranie rodziny było prowadzone za jej zgodą i przy aktywnym udziale, z uwzględnieniem 

zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w 2021 roku rodzinom przeżywającym trudności  

w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oferował indywidualne wsparcie asystenta rodziny, 

pracownika socjalnego, psychologa oraz innych specjalistów pracy z dzieckiem i rodziną, udział  

w edukacyjnych zajęciach grupowych oraz pomoc rodzin wspierających i specjalistów realizujących 

usługi na rzecz dzieci. 

Najistotniejszą formą pomocy dla tych rodzin jest wsparcie asystenta rodziny. Celem pracy asystenta 

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. W 2021 roku 

ze wsparcia asystenta skorzystały 52 rodziny.  

Programem „Rodziny Wspierające” w 2021 roku objęto 7 rodzin i 14 dzieci w nich wychowywanych. 

Funkcje rodzin wspierających pełnili krewni rodzin biologicznych oraz osoby niespokrewnione, ale 

zaprzyjaźnione z rodziną. Rodziny te podpisywały umowy z dyrektorem OPS i otrzymywały środki  

na wspieranie dzieci. Dzięki dodatkowym środkom finansowym dzieci korzystały z atrakcyjnych wyjść 

w czasie wolnym np. do kina, sali zabaw, uczestniczyły w zajęciach dodatkowych oraz zostały 

wyposażone w potrzebne ubrania, zabawki rozwojowe i przybory plastyczne.  

Dzieciom o specyficznych trudnościach rozwojowych i problemach w nauce Ośrodek oferował usługi 

specjalistyczne w formie zajęć indywidualnych. 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 2021 roku wsparciem specjalistycznym objęto 13 dzieci. 
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6.2. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi 

obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, który skupia 20 przedstawicieli bemowskich służb  

i instytucji.  

W 2021 zrealizowano następujące zadania: 

➢ Zapewniono obsługę biurową 189 Procedur „Niebieskie Karty” (w 182 rodzinach),  

w tym skierowano 10 zawiadomień do organów ścigania, 11 wniosków do Sądu w związku 

z zagrożeniem dobra dziecka, dodatkowo złożono 41 wniosków do Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

➢ Zapewniono przez pracowników merytorycznych Ośrodka koordynację pracy 85 Grup 

Roboczych, z udziałem 120 osób (przedstawicieli różnych służb lub instytucji), które  

w ciągu roku odbyły 262 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 

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. 

➢ Zapewniono obsługę organizacyjno - techniczną: 

– 6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, który obradował nad kwestiami 

strategicznymi i organizacyjnymi dotyczącymi realizacji procedury „Niebieskie Karty”; 

– 26 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 32 posiedzenia, z czego część, w związku z epidemią COVID-19 odbyło się 

w trybie on-line. Na obsługę posiedzeń składało się przygotowanie stosownej dokumentacji, 

w tym dokumentacji procedur „Niebieskie Karty”, protokołowanie oraz przygotowanie 

i obsługa kancelaryjna korespondencji zgodnie z zaleceniem Zespołu/Podzespołu. 

➢ Zorganizowano we współpracy ze Specjalistyczną Poradnią Rodzinną oraz Urzędem Dzielnicy 

Bemowo szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. 
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➢ Zrealizowano działania profilaktyczno – 

edukacyjne: 

W ramach działań na rzecz społeczności 

lokalnej Zespół kontynuował realizację 

Kampanii społecznej „Widzisz? Reaguj! – Jeśli 

nie Ty, to Kto?” skierowanej do mieszkańców 

Dzielnicy - potencjalnych świadków przemocy  

i zrealizował następujące działania: 

✓ Wykłady edukacyjne 

Z uwagi na utrzymującą się w kraju pandemię i konieczność dostosowania działań do 

aktualnych warunków i restrykcji, zaplanowano i we współpracy z lokalnymi instytucjami 

oraz współpracującymi na rzecz przeciwdziałania przemocy organizacjami, 

przygotowano cykl 6 wykładów edukacyjnych online w obszarze profilaktyki 

i przeciwdziałania przemocy, a także wsparcia dla osób i rodzin w kryzysie pod hasłem 

Ekspres Profilaktyczny: 

− „Rodzina w kryzysie”; 

− „Wpływ uzależnienia i współuzależnienia na funkcjonowanie rodziny”; 

− „Wiem, że u Kowalskich dzieje się coś złego. Jak z nimi o tym porozmawiać?  

I czy to ma sens?”; 

− „Przemoc w rodzinie. Osoba doświadczająca przemocy”; 

− „Czy osoba stosująca przemoc może się zmienić?”; 

− „Sytuacja dziecka w rodzinie dotkniętej przemocą”. 

Zrealizowane wykłady, w ramach współpracy z Wydziałem Promocji Urzędu Dzielnicy 

Bemowo m.st. Warszawy, zamieszczano cyklicznie od listopada do grudnia 2021 roku 

na kanale Youtube Urzędu Dzielnicy i promowano poprzez strony internetowe lokalnych 

instytucji oraz portale społecznościowe. 

✓ Bieg profilaktyczny 

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, a nadto biorąc pod uwagę 

ubiegłoroczne doświadczenia w 2021 roku ponownie zorganizowano bieg profilaktyczny. 

Tegoroczną inicjatywę poprzedzono rejestracją za pomocą serwisu Pro-Timer, 

z wykorzystaniem edukacyjnego quizu w zakresie przeciwdziałania przemocy, 

opracowanego przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Dzięki takiemu zabiegowi 

uczestnicy Biegu mogli nie tylko zadbać o swoją kondycję fizyczną i zawalczyć o nagrody, 

ale również podnieść swoją wiedzę w 

obszarze identyfikowania rodzajów i 

form przemocy, sposobów reagowania, 

a także dowiedzieć się, gdzie należy 

zgłosić się z prośbą o pomoc. Nazwa 

wydarzenia i oznaczenia materiałów 

promocyjnych zawierały przekaz 

profilaktyczny - „Widzisz? Reaguj!”. 
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W II Biegu przeciw przemocy uczestniczyło blisko 450 osób. Poprzez serwis Pro-Timer 

zarejestrowało się 230 uczestników. Pozostałe osoby zarejestrowały się osobiście przy 

stoisku rejestracyjnym w dniu biegu.  

Za część organizacyjno- finansową odpowiadał Urząd Dzielnicy Bemowo, który zawarł 

umowę z firmą zewnętrzną na przeprowadzenie zapisów, przygotowanie pakietów 

startowych oraz obsługę wydarzenia. 

✓ Udział w Piknikach Profilaktycznych 

Członkowie Zespołu reprezentujący 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 

roku uczestniczyli w 3 piknikach 

profilaktycznych na terenie Dzielnicy 

Bemowo, podczas których propagowali 

treści edukacyjne związane ze 

zjawiskiem przemocy.  

− Piknik „Wakacje tuż tuż” w Parku 

Górczewska, 

− Piknik Sąsiedzki przy OPS Bemowo, 

− Piknik Rodzinny „Bemowo 

z Aniołami”. 

6.3. Pomoc materialna dla uczniów - stypendia 

i zasiłki szkolne 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne), 

to 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 w dostępie 

do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej.  

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość 

stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej oraz występowania w rodzinie następujących 

okoliczności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, 

braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii,  

a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, będącemu przejściowo w trudnej sytuacji materialnej 

z powodu zdarzenia losowego, jakie miało miejsce w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące wstecz 

od momentu składania wniosku o przyznanie tego zasiłku (np. zgon żywiciela rodziny, ciężka choroba, 

bezrobocie, zniszczenie mienia wskutek klęski żywiołowej takiej jak powódź, pożar itp.).  

W roku szkolnym 2021/2022 w okresie styczeń - czerwiec 2021 roku ze stypendiów szkolnych 

skorzystało 55 uczniów, a z zasiłków socjalnych 3 uczniów. Natomiast w roku szkolnym 2021/2022 

w okresie wrzesień – grudzień 2021 roku ze stypendiów szkolnych skorzystało 33 uczniów, 

a z zasiłków szkolnych 4 uczniów. Zadanie finansowane było ze środków m.st. Warszawy oraz dotacji 

Wojewody. 
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6.4. Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej 

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych przyznawane jest na okres 90 dni. 

Do korzystania z w/wym. świadczeń na zasadach określonych w ustawie prawo mają osoby inne niż 

ubezpieczeni, posiadające polskie obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, a także spełniające kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy 

o pomocy społecznej. 

Najczęściej są to osoby, które z uwagi na zły stan zdrowia nie mogą zarejestrować się w Urzędzie 

Pracy. Prawo do w/wym. świadczeń przysługuje od dnia złożenia wniosku lub w przypadku udzielenia 

świadczenia w stanie nagłym - od dnia udzielenia świadczenia. 

W roku 2021 wydano ogółem 50 decyzji administracyjnych, w tym 44 przyznające i 6 odmawiających 

potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, łącznie dla 36 osób. 
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7. Programy i projekty 

W roku 2021 w ramach oddziaływań specjalistycznych zrealizowano projekty i programy adresowane 

do różnych grup klientów Ośrodka: do rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych, seniorów, społeczności lokalnej, osób 

doświadczających przemocy domowej. Ponadto Ośrodek uczestniczył w realizacji programów 

rządowych i lokalnych opisanych w niniejszym sprawozdaniu. 

7.1. Programy rządowe i lokalne 

Ośrodek Pomocy Społecznej włączał się w realizację następujących programów rządowych: 

− Program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023” (program rządowy), 

− Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (program UE), 

− Program „Wspieraj Seniora” (program rządowy), 

− Program osłonowy na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego 

dla rodzin wielodzietnych (program m. st. Warszawy). 

Program posiłek w szkole i w domu 

Wieloletni rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023” (zwany dalej: „Posiłek 

w szkole i w domu”)  został przyjęty uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. 

Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których  

I i II realizowane są przez Ośrodki Pomocy Społecznej  w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, 

a moduł III realizowany jest przez gminy na rzecz placówek oświatowych na postawie ustawy 

o systemie oświaty. 

W ramach modułów I i II Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: 

• posiłek; 

• świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności; 

• świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. 

Pomoc żywnościowa w ramach Programu  może być udzielona osobom i rodzinom, których dochód 

nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. 

W realizacji Programu przewidziano 40% udział środków własnych (gminnych). 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021r. realizował program „Posiłek w szkole i w domu” następująco: 

✓ Moduł I  - dla dzieci i młodzieży 

Uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej udzielono pomocy w formie zakupu posiłku.  
Pomocą tą na podstawie decyzji administracyjnej objęto 43 uczniów (uczniowie do 18 r. ż). 
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✓ Moduł II -  dla osób dorosłych 

Osobom potrzebującym w szczególności starszym, chorym i niepełnosprawnym udzielono pomocy 
żywnościowej w formie zakupu posiłku.  

Pomocą tą na podstawie decyzji administracyjnej objęto 28 osób dorosłych. 

Łącznie pomocą w formie zakupu posiłku objęto 69 osób (dane modułu I i II nie sumują się). 

Pomoc w formie świadczenia pieniężnego (zasiłek celowy na żywność) przyznano 281 osobom (495 
osób w rodzinie). 

Liczbę przyznanych świadczeń w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”  

oraz wydatkowane na ten cel środki przedstawia Tabela 16 

Tabela 16 

Rodzaj świadczenia 

Kwota 

zadań/ 

środków 

własnych 

Kwota 

zadań 

zleconych/ 

dotacji 

Kwota 

razem 

Liczba 

świadczeń 

Liczba 

osób 

Wieloletni rządowy program: 

Posiłek w szkole i w domu - 

posiłek 

40 517,28 60 775,92 101 293,20 8546 69 

Wieloletni rządowy program: 

Posiłek w szkole i w domu - 

świadczenie pieniężne na zakup 

posiłku lub żywności 

199 000,80 298 501,20 497 502,00 1 196 281 

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

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) 

W 2021 roku Ośrodek uczestniczył w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-

2020 - Podprogram 2021 (PO PŻ) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Instytucją 

Zarządzającą realizacją Programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, które opracowuje 

wytyczne dla realizatorów oraz wyłania podmioty odpowiedzialne za zamówienia i dystrybucję 

żywności. 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa było wsparcie osób doświadczających 

najgłębszych form ubóstwa poprzez udzielenie rzeczowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub 

posiłków. 
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Pomoc mogły otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód 

nieprzekraczający- 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy 

społecznej. 

Organizacją partnerską wydającą żywność odbiorcom skierowanym w 2021 roku przez Ośrodek był 

Polski Komitet Pomocy Społecznej - Punkt Pomocy Rzeczowej przy ul. Rozłogi 13.  

Rolą Ośrodka w Programie była weryfikacja uprawnień oraz wystawianie skierowań do Programu 

osobom uprawnionym. 

W 2021 roku Ośrodek wydał 198 skierowań dla 306 osób w gospodarstwach domowych,  

w tym dla 22 osób bezdomnych. 

Program „Wspieraj Seniora” 

W dniu 20 października 2020 roku w celu ochrony przez zachorowaniem osób starszych naCOVID-19 

został wprowadzony rządowy Program „Wspieraj Seniora”. Program został przedłużony na cały rok 

2021, a Ośrodek uczestniczył w jego realizacji. 

➢ Cel i założenia Programu „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 nie mogły zostać objęte osoby, które 

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, 

tradycyjne formy zgłaszania się do programu, w którym można było uczestniczyć jako odbiorca 

pomocy lub wolontariusz. Rekrutację prowadzili również pracownicy Ośrodka, w szczególności 

pracownicy socjalni.  

➢ Zadania określone w Programie 

W ramach Programu seniorom oferowane były usługi wolontarystyczne w zrobieniu zakupów, 

wykupieniu leków i załatwieniu czynności urzędowej wymagającej wyjścia z domu. 

Zadaniem Programu była również rekrutacja wolontariuszy i wyposażenie ich w środki ochrony 

osobistej oraz elementy odzieży  

➢ Realizacja Programu 

Aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców pracownicy socjalni Ośrodka pozostawali 

w kontakcie z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, którzy nie korzystali z usług opiekuńczych, 

informowali o Programie, identyfikowali ich potrzeby pod kątem udzielenia pomocy 

wolontarystycznej, zapraszali do skorzystania z oferty a także w razie potrzeby prowadzili rozmowy 

wspierające w związku z przeżywaną osobiście sytuacją epidemiczną. 

Równolegle do zgłoszeń seniorów rekrutowano wolontariuszy, którzy zgłaszali się zarówno przez 

aplikację jak również w odpowiedzi na zamieszczane przez Ośrodek ogłoszenia o naborze. 
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W celu realizacji Programu wyłoniono pracowników, którzy zajmowali się koordynacją Programu,  

w tym zawiązywaniem współpracy pomiędzy wolontariuszami i seniorami. 

W toku realizacji Programu w roku 2021 zrealizowano następujące działania: 

✓ Prowadzono systematyczne działania informacyjno - promocyjne korzystając z mediów 

lokalnych, internetu oraz współpracy z lokalnymi partnerami.  

✓ 26 pracowników socjalnych i konsultantów w każdym miesiącu pozostawało w kontakcie 

z seniorami, w celu  rozpoznania potrzeb możliwych do realizacji w ramach Programu.  

✓ Systematycznie weryfikowano zgłoszenia seniorów i wolontariuszy. Do Programu zgłosiło się 

185 seniorów. 18 z nich po uzyskaniu szczegółowych informacji zrezygnowało z Programu, 

w tym 6 osób zostało objętych usługami opiekuńczymi w Ośrodku.  

✓ Pracownicy przeprowadzili z seniorami 1834 rozmowy wspierające w związku z trudnym 

doświadczeniem epidemii COVID-19. 

✓ Na mocy porozumień pisemnych zawiązano współpracę z 77 wolontariuszami, którzy 

udzielali systematycznej pomocy 167 seniorom. 

✓ Udzielono pomocy wolontarystycznej w następujących formach: 

o dostarczenie paczki żywnościowej (41 usług), 

o zrealizowanie zakupów spożywczych (273 usługi), 

o wykupienie leków (57 usług), 

o pomoc w załatwieniu spraw urzędowych (15 usług), 

o wyjście z psem (60 usług). 

✓ Zrealizowano zakupy środków ochrony osobistej, materiałów biurowych i tonerów 

na potrzeby realizacji Programu. 

✓ Wykupiono polisę ubezpieczeniową dla wolontariuszy. 

✓ Wolontariusze zostali wyposażeni w zakupione w poprzedniej edycji Programu „Pakiety 

Wolontariusza”. W skład pakietu wchodziły: plecak, bezrękawnik ocieplany, koszulka, środki 

ochrony osobistej oraz  identyfikator. 

Koszt Programu wyniósł  219 602,33 zł i został sfinansowany z dotacji rządowej przyznanej 

m.st. Warszawie. 

Program „Pomoc osłonowa na pokrycie bieżących kosztów 

utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego dla rodzin 

wielodzietnych” 

Na podstawie Uchwały Rady m.st. Warszawy nr XXXVIII/1202/2020 z dnia 15 października 2020r.  

w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wielodzietnej 

uprawniającego do zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania 

budynku/lokalu mieszkalnego oraz Zarządzenia nr 397/2021 z 17.03.2021 r. Prezydenta 

m. st. Warszawy w sprawie wytycznych dotyczących sposobu postępowania o przyznanie zasiłku 

celowego z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego 

dla rodzin wielodzietnych, Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2021 r. ww. program osłonowy 

obowiązujący w m. st. Warszawa. 
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Pomoc przysługiwała rodzinom wielodzietnym, przez które rozumie się rodziny, zgodnie z art. 4 ust.1 

ustawy z 5 grudnia 2014 r o Karcie Dużej Rodziny, w których rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica 

mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na wiek. 

Ponadto, do pomocy osłonowej mogły być zakwalifikowane rodziny, w których dochód 

nie przekraczał kwoty 350 % kryterium dochodowego dla osoby samotnej tj. 1848 zł na 1 osobę 

w rodzinie. 

Ośrodek, po rozeznaniu sytuacji bytowej, w tym finansowej rodziny, w drodze wywiadu 

środowiskowego, udzielał pomocy finansowej osobom uprawnionym w formie zasiłku celowego 

na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu. Pomoc przyznawano w drodze decyzji 

administracyjnej. 

W roku 2021 pomocą osłonową zostały objęte 23 rodziny wielodzietne. 

7.2. Projekty socjalne oraz finansowane ze środków 

Unii Europejskiej 

Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2021 prowadził kompleksowe wsparcie dla mieszkańców 

Dzielnicy Bemowo – klientów pomocy społecznej, poprzez realizację licznych projektów socjalnych 

i unijnych.  

Oddziaływania specjalistyczne adresowane były do różnych grup klientów Ośrodka:  rodzin 

z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

niepełnosprawnych, seniorów, społeczności lokalnej, osób doświadczających przemocy domowej. 

Zrealizowanych zostało 13 projektów socjalnych i 4 projekty unijne. 

Projekty na rzecz wspierania rodziny 

Projekt „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: 

systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, 

Wawer i Żoliborz” 

W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo rozpoczął działania Projektu 

„Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie 

dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”. 

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, 

Edukacja, Rozwój na lata 2014 – 2020 (oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca 

ponadnarodowa, działanie 4.1. Innowacje społeczne). 

OPS Bemowo jest partnerem Projektu. Liderem jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

(UKSW). W projekcie partnerami są również:  

• Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer, 
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• Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz, 

• Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. 

Celem Projektu jest podjęcie działań na rzecz dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi zgodnie 

z Modelem Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego opracowanym przez Uniwersytet 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Działania projektowe są bezpłatne i obejmują kompleksowe 

wsparcie społeczne i medyczne. Umożliwiają szybką interwencję w momencie wystąpienia kryzysu 

psychicznego, ułatwiają dostęp do usług psychologicznych, zmniejszają ryzyko konieczności 

hospitalizacji całodobowej, skracają czas leczenia oraz zmniejszają koszty emocjonalne ponoszone 

przez rodzinę i dziecko. Uczestnicy Projektu mają zapewnione miejsce, które da im poczucie 

bezpieczeństwa i zrozumienia. 

Działania dedykowane są osobom do 21 roku życia, które w momencie zgłoszenia do Projektu nie 

ukończyły 18 lat. 

W ramach Projektu OPS Bemowo realizuje działania Centrum Koordynacji i rozpoczął prace w dwóch 

zespołach: 

• Zespół Pierwszego Kontaktu – przeprowadzanie diagnoz psychologicznych, opracowywanie 

Indywidualnych Planów Zdrowienia dla uczestników projektu, pełnienie funkcji Case 

Menagera procesów zdrowienia, 

• Zespół Koordynacji Międzyinstytucjonalnej – koordynacja współpracy i komunikacji 

międzysektorowej. 

✓ Zespół Pierwszego Kontaktu 

Jest to zespół specjalistów, pracowników Działu Wsparcia Rodziny. Do jego zadań należy: 

− przyjmowanie zgłoszeń z infolinii, 

− przeprowadzanie diagnoz psychologicznych 

(dziecka i jego otoczenia społecznego),  

− opracowywanie Indywidualnych Planów 

Zdrowienia,  

− monitorowanie procesów wsparcia,  

− współpraca ze specjalistami ze szkół, Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, pomocy 

społecznej. 

Od maja do września 2021 roku wyremontowano 

i wyposażono pomieszczenia przeznaczone do 

funkcjonowania Zespołu Pierwszego Kontaktu. 

Zorganizowano miejsca pracy specjalistów: gabinety 

do konsultacji, przestrzeń recepcyjną oraz zaplecze 

biurowe. Zakupiono m.in. meble (w tym: biurka, 

komody biurowe i szafy na dokumenty), sprzęt 

komputerowy z oprogramowaniem, telefony komórkowe i urządzenie wielofunkcyjne. 

Zaaranżowano wystroje pomieszczeń zgodnie z potrzebami młodych pacjentów i ich rodzin. 

Aby zapewnić ciepłą, przytulną, sprzyjającą rozmowie atmosferę, wyposażono je w kwiaty, 
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kolorowe obrazy, zabawki i odpowiednie oświetlenie. Pomieszczenia i urządzenia oznaczono 

zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z realizacji projektów finansowanych 

z Programów Operacyjnych Unii Europejskiej. 

Do pracy w Zespole zatrudniono czterech specjalistów, posiadających przynajmniej dwuletnie 

doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodziną w obszarze wsparcia społecznego lub 

psychologicznego. Ponadto oddelegowano Koordynatora merytorycznego wsparcia dla rodzin, 

który przydziela sprawy zgłaszanych przez infolinię pacjentów odpowiednim specjalistom, 

nadzoruje właściwy przebieg diagnozy i sporządzanie Indywidualnych Planów Zdrowienia 

uczestników Projektu. Współpracuje również z pracownikami OPS Bemowo w zakresie 

koordynacji wsparcia dla ich klientów. 

Zespół rozpoczął pracę w połowie września 2021 roku. Do października trwało wdrażanie 

działań. Odbywały się szkolenia kadry, spotkania robocze lidera z partnerami Projektu. 

Przedstawiciele UKSW przedstawili Model Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego - 

jego główne założenia, strukturę, metody pracy i tzw. „ścieżkę pacjenta”. Zostały 

przedstawione narzędzia pracy i sposób 

ich wykorzystania. Podczas spotkań 

roboczych wypracowano zasady 

współpracy i przepływu informacji 

pomiędzy liderem i wszystkimi 

partnerami. 

Zakupiono narzędzia diagnostyczne, 

zestawy specjalistycznych testów 

psychologicznych, wybranych na 

podstawie zaleceń lidera Projektu. 

Zawierają one podręczniki, arkusze, 

klucze i akcesoria, niezbędne do przeprowadzania testów. Posiadają warianty dla dzieci, 

rodziców i nauczycieli oraz zapewniają szeroki zakres diagnozy, m.in. ADHD, spektrum 

Autyzmu. 

Od października rozpoczęto przyjmowanie uczestników Projektu. Do końca 2021 roku z infolinii 

przyjęto 30 zgłoszeń. Rozpoczęto diagnozę 18 uczestników. W działania na rzecz swoich dzieci 

zaangażowanych zostało 30 rodziców. Terminy spotkań dla pozostałych dzieci i ich rodzin 

zostały wyznaczone na styczeń 2022 roku. Dla dwójki dzieci diagnozy zostały zakończone 

i rozpoczęto procedurę przekazywania ich do terapii w poradni terapeutycznej prowadzonej 

przez Spółkę Ezra. 

✓ Zespół Koordynacji Międzyinstytucjonalnej 

Jest to Zespół osób reprezentujących instytucje działające na rzecz dzieci i młodzieży z terenu 

Bemowa. Do jego zadań należy: 

− zapewnienie ścisłej współpracy oraz właściwej komunikacji i koordynacji pomiędzy 

instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, monitorowanie ich współpracy, 

− wspieranie instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży w Dzielnicy Bemowo 

(współpraca na rzecz jakości działań w obszarze wsparcia), 
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− wpieranie działań na rzecz promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego, 

− inicjowanie i realizacja przedsięwzięć (w tym innowacyjnych) na rzecz zdrowia 

psychicznego, 

− zbieranie danych na temat bieżącej sytuacji stanu zdrowia psychicznego młodych 

mieszkańców Dzielnicy Bemowo, 

− wymiana doświadczeń oraz łączenie posiadanych zasobów w działania na rzecz rodzin 

z terenu Dzielnicy Bemowo. 

OPS Bemowo zaangażował się w opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonowania Zespołu. 

Prace te będą kontynuowane w 2022 roku. Do pracy w nim oddelegowany został pracownik 

Zespołu Projektów OPS Bemowo.  

Rozpoczęto też budowanie sieci współpracy instytucji i organizacji. W październiku 2021 roku 

zorganizowano spotkanie informacyjne dla Dyrektorów placówek edukacyjnych, 

Specjalistycznej Poradni Rodzinnej i organizacji pozarządowych realizujących działania na rzecz 

dzieci i młodzieży mieszkających na Bemowie. W spotkaniu wzięli udział również 

przedstawiciele władz Dzielnicy. Konsekwencją spotkania było nawiązanie współpracy, 

podpisanie listów intencyjnych z 36 instytucjami (w tym ze wszystkimi placówkami 

edukacyjnymi działającymi na terenie Bemowa). Do końca 2021 roku sieć realizowała głównie 

zadania informacyjne. Placówki edukacyjne informowały rodziców o uruchomieniu projektu 

za pośrednictwem programu LIBRUS. Wielu rodziców skorzystało z tej informacji i zgłosiło 

swoje dzieci do Projektu. 

Koszt całkowity Projektu w latach 2021 – 2023: 859 000,80 zł (środki Unii Europejskiej). 

Koszt realizacji projektu w 2021 roku: 142 744,59 zł. 

Projekt „Rodzina” 

W 2021 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, a także 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, 
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– 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, 

– pomoc rzeczową dla rodzin z okazji Świąt Bożego Narodzenia (paczki). 

➢ 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. W pracy socjalnej koncentrowali się na 

sprawach socjalno - bytowych rodzin, motywowali do podjęcia starań o poprawę sytuacji 

mieszkaniowej, do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i podjęcia pracy zarobkowej. 

Uczestniczyli również w posiedzeniach dotyczących oceny sytuacji opiekuńczej dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej organizowanych w WCPR. Ponadto w rodzinach objętych 

wsparciem asystenta rodziny realizowali procedurę „Niebieskie Karty”, koordynowali pracę 

grup roboczych i monitorowali sytuację w zakresie występowania przemocy. 

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 2021 roku wsparciem objętych były 52 rodziny. 

➢ 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 prowadzi pracę z rodziną 

w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę i co bardzo ważne, praca 

może być prowadzona również w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną 

(rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej), wówczas  rolą asystenta jest działanie 

na rzecz powrotu dzieci do rodziny biologicznej. 
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Zadania asystenta rodzinnego: 

• pomoc we wzmacnianiu i wzbudzeniu motywacji członków rodziny do rozwiązywania 

problemów i realizacji celów, 

• pomoc w rozwiązaniu podstawowych problemów socjalnych i zdrowotnych rodziny, 

• wspieranie w rozwiązaniu dominujących problemów psychologicznych u członków 

rodziny, 

• pomoc w stworzeniu warunków do wzrostu umiejętności wychowawczych rodziców 

i rozwiązywania podstawowych problemów opiekuńczo-wychowawczych, 

• pomoc w tworzeniu warunków do wzrostu umiejętności społecznych i aktywności 

społecznej rodziny, 

• motywowanie do podnoszenia poziomu wykształcenia członków rodziny, 

• motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych dorosłych członków rodziny oraz 

ich aktywności zawodowej (poszukiwanie i podejmowanie pracy zarobkowej), 

• koordynowanie wsparcia udzielanego kobietom w ciąży i rodzinom dzieci 

niepełnosprawnych w ramach ustawy „Za życiem”. 

Asystenci rodziny w swoich działaniach współpracowali ściśle z pracownikami socjalnymi, 

konsultantami, doradcami zawodowymi, kuratorami sądowymi, pracownikami szkół 

i przedszkoli oraz pracownikami ochrony zdrowia. Ponadto w sytuacjach zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i innych członków rodziny podejmowali działania interwencyjne 

i zaradcze, współpracując interdyscyplinarnie z przedstawicielami innych instytucji 

i organizacji, a także uczestniczyli w pracach grup roboczych.  

W roku 2021 Ośrodek zatrudniał 4 asystentów rodziny w ramach zadaniowego czasu pracy. 

W 2021 roku wsparciem asystenta rodziny objętych były 52 rodziny. Asystenci odbyli 

1631 spotkań 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. 
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W ofercie w ramach Projektu Rodzina były:   

• Konsultacje rodzicielskie, dla rodziców którzy: 

o doświadczali trudności, wątpliwości związanych z wychowaniem dzieci, 

o czuli się bezradni, czuli, że nie radzą sobie ze swoimi emocjami, zaczynają 

zachowywać się wobec dziecka w sposób, który ich niepokoi, 

o chcieli wesprzeć swoje dziecko w poradzeniu sobie ze zmianą w jego życiu 

np. pójście do szkoły, narodziny rodzeństwa, rozwód rodziców, śmierć bliskiej 

osoby, choroba, 

o mieli trudności z porozumieniem z drugim rodzicem w sprawach dzieci. 

• Konsultacje psychologiczne, dla osób które: 

o potrzebowały rozmowy i podzielenia się swoimi trudnościami,  

o chciały zrozumieć siebie, swoje zachowanie,   

o miały trudności w rodzinie, w relacjach z dziećmi, partnerami/partnerkami,  

o chciały zmiany w swoim życiu,  

o przeżywały silne emocje i miały problem z ich kontrolą. 

• Konsultacje dla osób uzależnionych i ich rodzin, które: 

o doświadczały  problemu z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, czynności 

behawioralnych (hazard, sport, zakupy itp.), 

o miały wątpliwości dotyczące swojego uzależnienia i chciały bliżej przyjrzeć się 

swojemu problemowi, 

o żyły w związku z osobą uzależnioną i zmagały się z trudnościami, które z tego 

wynikały, 

o postrzegały siebie jako osoby dorosłe wychowane w rodzinie z problemem 

uzależnień i przeżywały trudności z tego wynikające. 

Konsultacje rodzicielskie, psychologiczne oraz dla osób uzależnionych były jednorazowe lub 

odbywały się w formie cyklicznych spotkań w zależności od potrzeb klienta.  

Ponadto osoby udzielające poradnictwa służyły bazą aktualnej wiedzy o specjalizacji 

i dostępności do innych placówek udzielających wsparcia w Warszawie. 

W 2021 roku ze specjalistycznego poradnictwa skorzystało 176 rodzin. Udzielono 661 porad 

rodzinnych i 284 psychologicznych. 

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 luty - grudzień 2021 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 2021 roku zrealizowano 64 godziny konsultacji psychologicznych dla dzieci, z których 

skorzystało 7 dzieci. 
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➢ Prowadzenie edukacji i wsparcia grupowego 

W roku 2021 kontynuowano realizację edukacji dla rodziców z zakresu podnoszenia 

umiejętności opiekuńczo - wychowawczych w formie grupowych zajęć warsztatowych - 

zrealizowano Warsztaty „Szkoła dla rodziców - wychowywać to kochać i wymagać”. 

Celem warsztatów było przygotowanie rodziców do budowania zdrowych, konstruktywnych 

relacji z dziećmi i młodzieżą poprzez rozwijanie umiejętności wychowawczych zgodnie 

z demokratycznym stylem wychowania. 

We wszystkich cyklach warsztatowych w 2021 roku wzięło udział 36 osób, a ukończyło 

uzyskując zaświadczenie 31 osób. Warunkiem uzyskania zaświadczenia był udział w 80% 

zajęć. 

Z powodu stanu pandemii i licznych zachorowań uczestnicy mieli możliwość nadrobienia 

opuszczonych zajęć w formie konsultacji indywidualnych z prowadzącym. Kilka osób 

skorzystało z takiej możliwości. 

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. 

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 wsparciowo-klubowy. 

W 2021 roku odbyły się 23 spotkania w okresie luty - czerwiec i wrzesień - grudzień 

prowadzone przez 2 terapeutów uzależnień. W spotkaniach wzięło udział 12 osób. 

Dla uczestników grupy zorganizowano w 2021 roku 4 wyjścia integracyjne: do Pomiechówka, 

cyrku, pizzerii oraz Teatru Kamienica. 

➢ Usługi specjalistyczne dla dzieci o specyficznych potrzebach 

W 2021 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 2021 roku (w okresie marzec - listopad) usługi świadczyły dwie realizatorki doświadczone 

w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wsparciem objęto 13 dzieci, zrealizowano 206,15 godzin zajęć. 
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➢ Pomoc rzeczowa dla rodzin z okazji Świąt Bożego Narodzenia (paczki) 

W 2021 roku realizowano zadanie związane z rekrutacją rodzin do akcji „Szlachetna Paczka”, 

do której zgłoszono 27 rodzin. Ponadto 50 dzieci otrzymało upominki ufundowane przez 

uczniów ze Szkoły Społecznej przy ul. Bednarskiej. 

Pozyskano też 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 w sumie 34 dzieci. Natomiast 10 rodzin otrzymało paczki 

z żywnością i artykułami czystościowymi zorganizowane przez Radnych Dzielnicy Bemowo. 

Koszt projektu: 31 205,57 zł pokryty ze środków własnych OPS. 

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 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej planował realizację szeregu działań w ramach projektu pn. 

„Budowanie Mocy – Stop Przemocy na Bemowie”. Z uwagi na rozwój pandemii COVID-19 oraz 

funkcjonowanie sanitarnych restrykcji, część tych działań nie mogła zostać zrealizowana bądź musiała 

zostać zmodyfikowana. 

Odbiorcami projektu było łącznie 320 osób dorosłych: 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 2021 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. 

Specjalistycznego poradnictwa rodzinnego udzielało 3 specjalistów, z 326 porad skorzystało 

158 osób ze 109 rodzin. 
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✓ Poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne realizowane było przez konsultantów - 

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 3 specjalistów, z 390 konsultacji 

skorzystało 102 osoby z 96 rodzin. 

➢ Warsztat dla rodziców w konflikcie okołorozstaniowym „Razem a jednak 

osobno” 

Wobec odnotowywanego w ostatnich latach wzrostu liczby procedur „Niebieskie Karty” 

uruchamianych w rodzinach w sytuacjach okołorozwodowych, gdzie osobami najbardziej 

narażonymi na skutki konfliktu są dzieci zorganizowano warsztat dla rodziców w sytuacji rozstania, 

który obejmował 16 godzin dydaktycznych.  

Zajęcia skierowane zostały do rodziców będących w sytuacji rozwodu, separacji lub rozstania 

z partnerem, którzy nie potrafią komunikować się ze sobą w sposób właściwy, bez oskarżania, 

używania wulgaryzmów bądź przemocy. Celem warsztatu było ukierunkowanie uczestników 

na komunikację bez przemocy w sytuacji konfliktu okołorozstaniowego oraz uwrażliwienie 

na sytuację psychologiczną dziecka w momencie rozstania rodziców. 

Warsztat podzielony został na dwa bloki tematyczne: 

a. Psychologia konfliktu oraz sposoby wyrażania emocji i 

potrzeb w oparciu o komunikację bez przemocy. 

b. Zasady komunikacji bez przemocy oraz sytuacja 

psychologiczna dziecka w przypadku rozstania rodziców 

oraz sposoby zmniejszenia negatywnych skutków konfliktu 

okołorozstaniowego u dzieci. 

W czasie warsztatu podjęto tematy związane z konfliktem, 

emocjami, potrzebami, złością, stylami rozwiązywania 

konfliktów, komunikacją, sytuacją emocjonalną i psychologiczną 

dziecka uwikłanego w konflikt okołorozwodowy rodziców oraz 

dostrzeganiem potrzeb i emocji dziecka. 

Warsztat miał charakter zamknięty. Prowadzony był w oparciu o 

autorski scenariusz zajęć. Na warsztat, po uprzednich rozmowach kwalifikacyjnych zapisanych 

zostało 14 osób. Niestety z uwagi na sytuację epidemiczną (zachorowania, przebywanie 

na kwarantannie) ostatecznie w warsztacie wzięło udział 10 osób. Wszystkie osoby ukończyły 

warsztaty, otrzymały zaświadczenia o udziale w warsztacie oraz wypełniły ankiety ewaluacyjne. 

Część osób po zajęciach skorzystało z indywidualnych konsultacji. 
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➢ Doradztwo specjalistyczne dla pracowników socjalnych z zakresu 

przeciwdziałania przemocy 

Pracownicy Działu 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. 

Stan pandemii wpłynął w sposób znaczący na możliwość pracy w środowisku, a mimo tego 

konsultanci odbyli 152 wyjścia w środowisko do rodzin dotkniętych przemocą (34 wizyty 

konsultantów psychologów i 118 wizyt konsultantów ds. poradnictwa specjalistycznego). 

Ponadto pracownicy Działu 11 razy zeznawali w charakterze świadków w Sądzie oraz 5 razy 

składali zeznania w charakterze świadków na Policji. W związku z realizacją Procedury „Niebieskie 

Karty” konsultanci brali aktywny udział w pracach 69 grup roboczych. W 2021 roku uczestniczyli 

w 143 spotkaniach grup roboczych (w 91 konsultanci ds. poradnictwa specjalistycznego, 

w 52 konsultant - psycholog). 

Konsultanci Ośrodka, podobnie jak w latach ubiegłych świadczyli wsparcie pracownikom 

socjalnym Ośrodka w dokonywaniu diagnozy sytuacji osób i rodzin dotkniętych przemocą oraz 

zaplanowaniu  pomocy na rzecz tych rodziny, dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, wspierali 

w opracowywaniu indywidualnych planów pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, 

przeprowadzali rozmowy z osobami dotkniętymi przemocą i osobami podejrzanymi o jej 

stosowanie. 

Dodatkowo konsultanci Działu Przeciwdziałania Przemocy, podobnie jak w latach ubiegłych 

świadczyli wsparcie dla przedstawicieli służb i instytucji z terenu Dzielnicy Bemowo w zakresie 

diagnozowania i podejmowania interwencji w związku z podejrzeniem występowania przemocy 

(funkcjonariusze Policji, przedstawiciele oświaty, ochrony zdrowia i KRPA), dzięki czemu możemy 

mówić o wzroście jakości wsparcia  świadczonego na rzecz osób i rodzin dotkniętych problemem 

przemocy. 

➢ Szkolenie dla członków Grup Roboczych 

W związku z zaobserwowaną dużą rotacją pracowników, zarówno w pomocy społecznej 

jak i w policji, w 2021 roku zaplanowano przeprowadzenie cyklu szkoleń dla tych dwóch grup 

zawodowych. W pierwszej połowie roku zorganizowano warsztaty dla przedstawicieli pomocy 

społecznej jako służby koordynującej działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w ramach 

pracy Grup Roboczych: warsztat w zakresie realizacji Procedury „Niebieskie Karty” 

(28 uczestników) i warsztat w zakresie budowania planu pomocy rodzinie w ramach pracy Grupy 

Roboczej (18 uczestników). Ponadto we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” zorganizowano szkolenie dla członków 

Grup Roboczych -  funkcjonariuszy policji i pomocy społecznej - osób realizujących działania 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w oparciu o Procedurę „Niebieskie Karty”. W spotkaniu 

udział wzięło 16 osób.  

Szkolenie miało na celu ugruntowanie wśród osób podejmujących działania w obszarze 

przeciwdziałania przemocy wiedzy, m.in. z zakresu diagnozowania przemocy, prowadzenia 

rozmów z członkami rodziny czy planowania pracy z rodziną. 
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➢ 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. 

W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował 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). 

W ramach tego działania pracownicy socjalni oraz konsultanci Ośrodka, zaangażowani w realizację 

Procedury „Niebieskie Karty” (21 osób) wzięli udział w 62 spotkaniach indywidualnych. 

Dodatkowo w 2021 roku zorganizowano 4 spotkania w formie superwizji grupowej, w których 

uczestniczyło 5 osób. 

Koszt projektu: 11 796,96  zł pokryty ze środków własnych OPS. 

Projekty na rzecz osób wykluczonych społecznie 

Projekt „Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa” 

Projekt „Bemowski Klub Integracji Społecznej - Nowa Perspektywa” współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego był 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 był do 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie 

Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w tym 8 dzieci.  

W roku 2021 w projekcie uczestniczyły 22 osoby dorosłe 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.  
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Projekt zakładał realizację następujących zadań: 

• pracę socjalną z rodzinami i udzielanie wsparcia finansowego, 

• 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. 

➢ 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 2021 w zadaniu uczestniczyły 22 osoby dorosłe 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 17 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 
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sprawczości, bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za siebie i swoje czyny.  

Grupowe zajęcia dla uczestników prowadziło dwóch psychologów. Podczas warsztatów 

pracowano nad komunikacją interpersonalną, poczuciem własnej wartości oraz rolami 

życiowymi i społecznymi pełnionymi przez uczestników. 

Zajęcia dla dwóch grup odbywały się w okresie styczeń -- marzec 2021 roku w trybie 

ciągłym raz w tygodniu.  

Przeprowadzonych zostało łącznie 16 warsztatów kompetencji społecznych (64 godziny), 

z których skorzystało 21 uczestników. 

✓ 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. 

Zostały zrealizowane w czerwcu 2021r. 

Przeprowadzonych zostało 6 zajęć, z których 

skorzystało 10 uczestników.  

✓ Zajęcia edukacyjno – integracyjne 

Dla uczestników Projektu zostało zorganizowanych 6 zajęć edukacyjno-integracyjnych 

w plenerze (1 wyjście do kina, 1 wyjście do Centrum Nauki Kopernik, 1 wyjście do Centrum 

Pieniądza Narodowego Banku Polskiego i 3 wyjścia 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 2021 z zajęć skorzystało 15 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, 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.  

W roku 2021 odbyło się 578,5 godziny indywidualnych konsultacji (średnio 26 godzin wsparcia 

na uczestnika). 
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➢ 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, rynek pracy i poruszanie się po nim, 

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, planowanie własnej przyszłości zawodowej.  

W roku 2021 przeprowadzonych zostało 6 warsztatów (24 godziny), z których skorzystało 

7 uczestników. 

✓ Staże zawodowe 

Celem realizacji staży było nabycie przez uczestników umiejętności praktycznego wykonywania 

pracy. Staże realizowane były przez średnio 3 miesiące w wymiarze po 0,5 etatu. Praca 

świadczona była w okresie czerwiec – wrzesień 2021 rok. Zakres obowiązków dostosowany był 

do posiadanych kwalifikacji oraz doświadczenia uczestników 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 2021 roku trzy osoby ukończyły kursy 

zawodowe: 40 godzinny kurs „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”, 20 godzinny kurs 

„Rejestratorka medyczna” oraz 30 godzinny „Kurs gastronomiczny”. 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 2021 roku odbyło się 114,5 godziny indywidualnych konsultacji, z których skorzystało 

7 uczestników. 
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➢ Usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym 

Uczestnicy projektu mogli skorzystać z następującej formy wsparcia: 

Warsztaty komputerowe 

Dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym zostały zorganizowane 40 - godzinne warsztaty 

podnoszące kompetencje komputerowe. Zakres tematyczny szkolenia: właściwości komputera, 

system operacyjny Microsoft Office, edytor tekstu WORD, Excel na poziomie podstawowym 

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

internetowej, użytkowanie stron internetowych, tworzenie prezentacji. 

Szkolenie ukończyło 7 osób. 

➢ 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: 

✓ 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 dla dwóch grup odbywały 

się w okresie kwiecień – maj 2021r. 

w trybie ciągłym raz w tygodniu 

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 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 17 uczestników. 
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✓ 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 i funkcjonowania w społeczeństwie. Z konsultacji z coachem 

skorzystało 16 osób. 

W roku 2021 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 2021 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 2021 roku: 275 103,97 zł, w tym środki Unii Europejskiej 239 903,97 zł oraz 

35 200,00 zł zasiłki celowe dla uczestników Projektu. 

Projekt „Klub Aktywizacji Zawodowej w Bemowskim Klubie Integracji 

Społecznej” 

Projekt adresowany był do mieszkańców Dzielnicy Bemowo i osób korzystających ze wsparcia 

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo, pozostających bez zatrudnienia. 

Klub Aktywizacji Zawodowej (KAZ) prowadzony przez doradcę zawodowego Bemowskiego Klubu 

Integracji Społecznej działał raz w tygodniu w okresie od maja do grudnia 2021 roku. 

Podstawowym działaniem oferowanym w KAZ była pomoc w uzyskaniu specjalistycznego 

poradnictwa w obszarze przeciwdziałania  bezrobociu poprzez: 

• udzielanie wsparcia osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, mającego na celu wyjście 

z sytuacji bezrobocia poprzez podniesienie własnej samooceny oraz nabycie umiejętności 

poszukiwania pracy, 

• rozbudzenie nadziei na sukces poprzez wyrabianie przekonania, że praca jest osiągalna 

dla każdego, 

• wyposażenie w wiedzę pomocną w poszukiwaniu i znalezieniu zatrudnienia i udzielanie 

wsparcia w procesie poszukiwania pracy, 

• motywowanie do działań zmierzających do zwiększenia własnej aktywności w zakresie 

poszukiwania zatrudnienia. 
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Współpracując z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy zauważono, że głównymi problemami 

w podjęciu zatrudnienia są m. in: 

• konsekwencje pandemii i konieczność przekwalifikowania się, poszukiwania nowych 

kierunków zatrudnienia,  

• brak umiejętności poszukiwania pracy, 

• nieumiejętność przygotowania dokumentów aplikacyjnych, 

• braki w zakresie komunikacji bezpośredniej, telefonicznej i internetowej z potencjonalnym 

pracodawcą, 

• nieznajomość obsługi komputera (środowisko MS Office, internet), 

• brak wiedzy na temat kompetencji instytucji działających na rzecz aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych i poszukujących pracy, 

• trudna sytuacja życiowa, rodzinna, zdrowotna, 

• uzależnienia, 

• brak wiary we własne możliwości. 

Jedną z form wsparcia dla osób korzystających z  aktywizacji zawodowej jest indywidualna pomoc 

pracownika Bemowskiego Klubu Integracji Społecznej świadczona poprzez: 

• pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy zamieszczonych w Internecie, 

• pomoc w nawiązaniu telefonicznego kontaktu z potencjalnym pracodawcą, 

• stałą pomoc w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych, 

• informowanie o możliwości wzięcia udziału z projektach współfinansowanych ze środków 

Unii Europejskiej w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz innych instytucjach i organizacjach 

na terenie Bemowa i Warszawy, 

• udostępnianie ofert pracy, 

• nieodpłatny dostęp do telefonu, komputera. 

Z tej formy wsparcia skorzystało 39 osób (19 kobiet/20 mężczyzn), które odbyły 94 wizyty w KAZ. 

Zainteresowanym osobom udzielono 70 konsultacji i poradnictwa w zakresie doradztwa 

zawodowego. Spośród osób korzystających ze wsparcia  zatrudnienie znalazło 7 osób, co stanowi 

17,9 % ogólnej liczby korzystających. 

Koszt projektu: 500zł pokryty ze środków własnych OPS. 

Projekt „Razem możemy więcej” 

Okres pandemii COVID-19 w znaczący sposób przyczynił się do pogłębiania problemów osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Skutki pandemii kumulowały się najczęściej u osób chorujących psychicznie, uzależnienionych 

od alkoholu i narkotyków, osób bezdomnych oraz absolwentów programów pomocowych BKIS, 

którzy nie odnaleźli się na rynku pracy poprzez powrót do zachowań szkodliwych (np. nawroty lęków, 

wycofanie z życia społecznego, powrót do myślenia o sobie jako bezwartościowej jednostce, powrót 

do zaburzonego obrazu własnego problemu, łamanie abstynencji lub zwiększone spożycie środków 

zmieniających nastrój).  
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Głównym celem projektu była szeroko rozumiana reintegracja społeczna służąca kształtowaniu 

aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, przeciwdziałanie pogłębieniu się problemów 

związanych z wykluczeniem społecznym, zwiększenie i rozwinięcie umiejętności psychospołecznych 

i interpersonalnych, budowanie prawidłowych interakcji z otoczeniem, powrót do aktywności 

społecznej i zawodowej, przygotowanie uczestników do lepszego radzenia sobie na rynku pracy, 

wzrost umiejętności pokonywania własnych barier i ograniczeń, zwiększenie poziomu własnej 

motywacji do podjęcia zatrudnienia oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. 

Projekt „Razem możemy więcej” realizowany był w okresie od maja do grudnia 2021 roku. 

Uczestniczyło w nim łącznie 29 osób.  

Zrealizowano trzy kierunki działań: 

➢ Pomoc finansowa i praca socjalna 

Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie miały możliwość skorzystania z pomocy finansowej 

oraz rzeczowej. W ramach wsparcia wystawiono skierowania do magazynu żywności i sklepu 

socjalnego oraz prowadzono działania zmierzające do szeroko rozumianej poprawy 

funkcjonowania rodziny, uzyskania niezbędnych środków materialnych, poprawy warunków 

mieszkaniowych itp. Z każdym uczestnikiem projektu zostały zawarte kontrakty socjalne.  

➢ Działania edukacyjno - pomocowe 

• Grupa edukacyjno-wsparciowa 

Grupa funkcjonowała w okresie od lipca do grudnia 2021 roku w formule grupy otwartej, do 

której dołączały nowe osoby. W ramach pracy warsztatowej w zakresie zwiększenia 

kompetencji społecznych uczestników poruszano następujące tematy: komunikacja 

interpersonalna, stres i sposoby radzenia sobie ze stresem, poczucie własnej wartości, role 

życiowe i społeczne, dawanie i branie wsparcia, hierarchia moich wartości, kryzys i co dalej.  

Uczestniczyło w niej 20 osób. 

• Zajęcia integracyjne  

Uczestnicy projektu skorzystali z 3 projekcji filmowych w kinie. Ponadto zwiedzili Zamek 

Królewski i Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka. Zainteresowani odbyli również 

wycieczkę do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.  

W zajęciach integracyjnych uczestniczyło 16 osób. 

• Konsultacje indywidualne z psychologami 

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.  

Zrealizowano 107 konsultacji indywidualnych, z których skorzystało 21 osób. 
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➢ Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności 

Prowadzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 186/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 

11.02.2019 roku. W programie uczestniczyło 6 osób bezdomnych przebywających 

w 2 mieszkaniach treningowych na terenie Dzielnicy Bemowo. Mieszkania prowadzone 

są przez Schronisko Przystań- Caritas Archidiecezji Warszawskiej. 

W ramach programu osoby bezdomne współpracowały z przedstawicielami schroniska 

(pracownik socjalny, psycholog) oraz pracownikiem socjalnym z Bemowskiego Klubu Integracji 

Społecznej. Zainteresowani byli objęci kontraktami socjalnymi, które określały 

ich indywidualne działania zmierzające do poprawy bieżącej sytuacji życiowej, a docelowo 

uzyskania własnego lokalu socjalnego. Ponadto każda z osób miała możliwość skorzystania 

z pomocy finansowej, pomocy rzeczowej, czy też wsparcia specjalistycznego (np. terapeuta 

uzależnień). 

Koszt projektu: 2 276,09 zł pokryty ze środków własnych OPS. 

Projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami 

Projekt „Warszawski Zintegrowany Model Wsparcia Środowiskowego Osób 

Dorosłych z Niepełnosprawnością Intelektualną - testowanie i wdrażanie 

modelu” 

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 

– testowanie i wdrażanie modelu” 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. 

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, 
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• 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 zatrudnieni są Asystent Rodziny Osoby 

z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Organizator Społeczności Lokalnej. 

➢ ASYSTENT RODZINY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ: 

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; 

• 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 stycznia do grudnia 2021 roku Asystent Rodziny udzielał systematycznej pomocy 

15 osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinom. 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. 



 
82 

W okresie sprawozdawczym 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, wykonywania kontrolnych badań lekarskich, 

do udziału w grupie wsparcia prowadzonej przez Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”; 

− 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 ich rzecz sieci 

oparcia społecznego). 

➢ ORGANIZATOR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ: 

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; 
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• 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 ich 

działania przynosiły jeszcze lepsze efekty i służyły osobom z niepełnosprawnością 

intelektualną i ich rodzinom; 

• 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 stycznia do grudnia 2021 roku Organizator Społeczności Lokalnej nawiązał kontakt oraz 

współpracował z 40 przedstawicielami organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z terenu 

Dzielnicy Bemowo i m.st. Warszawy działającymi lub włączającymi się w działania na rzecz osób 

z niepełnosprawnością intelektualną i członków ich rodzin (łącznie w tym okresie odbyło się 

21 spotkań z przedstawicielami tych podmiotów). 

W okresie sprawozdawczym Organizator Społeczności Lokalnej: 

• nawiązał i systematycznie poszerzał sieć kontaktów z publicznymi i niepublicznymi 

podmiotami działającymi na terenie Dzielnicy Bemowo; 

• 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 oraz podmiotami o charakterze publicznym i niepublicznym; 

• nawiązał kontakty z Miejscami Aktywności Lokalnej oraz z podmiotami z terenu 

m. st. Warszawy działającymi na rzecz OzNI lub włączającymi się w te działania w celu 

omówienia działań o charakterze integracyjnym, jakie można wspólnie podejmować na rzecz 

mieszkańców Bemowa (w tym OzNI i ich bliskich); 

• doprowadził do zawarcia z OPS Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy czterech partnerstw 

(ze Stowarzyszeniem „Boris”, Bemowskim Centrum Kultury, Bemowskim Stowarzyszeniem 

Niepełnosprawnych Górczewska i ich Rodzin oraz Opiekunów „Nie jesteśmy sami” 

i Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-

Włochy); 

• w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 

„Boris” przygotował od strony 

organizacyjnej szkolenie dot. metody 

budowania „kręgów wsparcia” dla 16 

pracowników OPS Dzielnicy Bemowo; 

• przygotował od strony organizacyjnej 

 i współprowadził szkolenia i spotkania, 

które realizowane były przez edukatorów 

– OzNI i trenera ze Stowarzyszenia 

„Otwarte Drzwi”: 
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− 2 szkolenia dla 52 pracowników OPS Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, 

− 1 szkolenie dla 31 mieszkańców Dzielnicy Bemowo zrealizowane w partnerstwie 

z Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, we współpracy z MAL 

„Spotykalnia – Biblioteka Sąsiedzka” transmitowane „na żywo” z wykorzystaniem 

Facebooka, 

− 1 szkolenie dla 23 mieszkańców Dzielnicy Bemowo zrealizowane w partnerstwie 

z Bemowskim Centrum Kultury we współpracy z MAL „Dwa Jelonki” transmitowane 

„na żywo” z wykorzystaniem Facebooka, 

− 2 szkolenia dla 30 pracowników Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów 

Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy; 

• 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; 

• we współpracy z Asystentem Rodziny – 

zachęcał OzNI do podejmowania 

z pozostałymi uczestnikami projektu 

wspólnych aktywności (wziął udział 

w  26 spotkaniach planistycznych z udziałem 

OzNI realizowanych metodą budowania „kręgów wsparcia”); 

• rozpowszechniał materiały promocyjne i informacyjne o projekcie oraz działaniach 

podejmowanych w jego ramach na FB w trakcie bezpośrednich spotkań w podmiotach 

lokalnych oraz podczas wydarzeń otwartych adresowanych do mieszkańców Dzielnicy; 

• wziął udział w 2 spotkaniach informacyjnych nt. Projektu dla rodziców osób 

z niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do szkół specjalnych na terenie 

m. st. Warszawy zorganizowanych przez przedstawicieli Warszawskiego Centrum Pomocy 

Rodzinie; 

• nawiązał kontakt i stworzył (we współpracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, 

przedstawicielami Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych 

i Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”) koncepcję nagrania przygotowanego przez lokalną 

Telewizję Górczewska z okazji „Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”. 

Materiał został wyemitowany w dniu 5.05.2021 r. oraz opublikowany na YouTube (uzyskał 

tam 507 wyświetleń); 

• we współpracy z Asystentem Rodziny OzNI nawiązał współpracę i udzielił wywiadu dla 

Niezależnego Magazynu Studenckiego „Magiel” nt. m.in. założeń Projektu, dostępnej w jego 

ramach oferty wsparcia dla OzNI i ich bliskich, realizowanych działaniach, możliwości 

współpracy w formie wolontariatu oraz informacji związanych z rekrutacją. Artykuł ukazał się 

na łamach czasopisma w październiku 2021 r. (nakład 7.000 egzemplarzy, czasopismo 

dostępne jest również bezpłatnie w Internecie); 

• przygotował od strony technicznej 9 spotkań „Grupy wsparcia dla rodziców/ opiekunów osób 

z niepełnosprawnością intelektualną (spotkania prowadzone były przez przedstawicieli 

Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” w siedzibie Ośrodka). 
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Ponadto Organizator Społeczności Lokalnej w ramach działań związanych z integracją środowiskową 

współorganizował szereg spotkań i wydarzeń o charakterze otwartym dla mieszkańców Dzielnicy 

Bemowo (w tym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z ich otoczenia). Wydarzenia 

te zostały częściowo sfinansowane ze środków Projektu. Działania opisane są w innych częściach 

niniejszego sprawozdania: 

• Piknik Konsultacyjno-Integracyjny na terenie wokół OPS przy ul. Rozłogi 10, 

• Piknik Integracyjny „Dzień Ziemniaka” na terenie wokół OPS przy ul. Rozłogi 10, 

• „Osiedlowa Gwiazdka Sąsiedzka” na terenie wokół OPS i „MALtany” przy ul. Rozłogi 10, 

• Wraz z Asystentem Rodziny OzNI współtworzył koncepcję i współprowadził Klub Integracyjny 

„Coffee Time” (33 spotkania), 

• Współpracował w ramach partnerstwa z Bemowskim Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych 

Górczewska i Ich Rodzin oraz Opiekunów „Nie jesteśmy sami” w związku z zorganizowaniem 

przez nie 11 dwugodzinnych integracyjnych warsztatów zajęciowych (malarskich 

i rękodzielniczych) dla osób z niepełnosprawnościami – mieszkańców Dzielnicy Bemowo 

(w tym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z ich otoczenia – uczestników 

Projektu). Warsztaty stanowiły okazję do poszerzania przez uczestników sieci kontaktów 

w swobodnej i twórczej atmosferze. W spotkaniach wzięło udział łącznie 33 uczestników 

(w tym 9 OzNI i 24 osoby z ich otoczenia). 

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

Koszt realizacji Projektu w 2021 roku: 176 683,65 zł. 

Projekt „Coffee Time” 

Dla 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 w Ośrodku Pomocy Społecznej realizowano projekt socjalny „Coffee 

Time”. Projekt socjalny stanowił uzupełnienie projektu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej ,,Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych 

z niepełnosprawnością intelektualną- testowanie i wdrażanie modelu’’. 

Uczestnikami projektu byli mieszkańcy Dzielnicy Bemowo - dorosłe osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną (w tym uczestnicy projektu „Warszawski zintegrowany model wsparcia 

środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie 

modelu”) oraz osoby z ich otoczenia. 

Prowadzone działania ukierunkowane były przede 

wszystkim na integrację społeczną uczestników 

poprzez umożliwienie im nawiązania kontaktu  

z osobami działającymi na rzecz lokalnej 

społeczności, zaznajomienie z ofertą różnego 

rodzaju miejsc aktywności lokalnej, organizacji 

pozarządowych i instytucji, a także lepsze 

poznanie najbliższej okolicy i sposobów spędzania 

wolnego czasu. 
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Celem projektu było wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną, aktywizacja społeczna 

osób korzystających z oferty, podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, poprawa 

funkcjonowania w codziennym życiu i zapobieganie izolacji oraz wykluczeniu społecznemu. 

Spotkania odbywały się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo przy ul. Rozłogi 10 

oraz w formie telekonferencyjnej ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, a od września 

2021 roku również na terenie Dzielnicy Bemowo i m.st. Warszawy. 

Realizatorami projektu byli pracownicy Działu Wsparcia Seniorów i Osób z Niepełnosprawnością 

(organizator społeczności lokalnej oraz asystent rodziny OzNI). Na część spotkań nieodpłatnie 

zapraszani byli eksperci z zewnątrz. Na dwa spotkania zatrudniono również realizatorki zewnętrzne. 

Tematy poszczególnych spotkań były ustalane w oparciu o potrzeby i zainteresowania uczestników. 

Od stycznia do czerwca zostały zrealizowane spotkania dotyczące spędzania czasu wolnego podczas 

epidemii COVID-19, komunikacji interpersonalnej, asertywności, aktywności fizycznej i zalet 

uprawiania sportu, zasad funkcjonowania mieszkań treningowych, poszukiwania zatrudnienia, 

rozwijania hobby i zainteresowań, zasobów własnych, relacji z innymi, szacunku, korzystania 

z biblioteki online itp. 

Natomiast zajęcia, które rozpoczęły się od 

września obejmowały głównie: spotkania 

społeczności, warsztaty zajęciowe oraz 

rozwijające zainteresowania, treningi 

umiejętności spędzania czasu wolnego 

(w tym: wycieczki na terenie Dzielnicy 

Bemowo i m.st. Warszawy, wyjścia do miejsc 

kulturalno-edukacyjnych, miejsc aktywności 

lokalnej), treningi poruszania się po mieście 

itp. W ramach spotkań klubowych 

zrealizowano m.in. wycieczkę integracyjną do 

Powsina, warsztaty zajęciowe w MAL „Spotykalnia - Biblioteka Sąsiedzka”, grę miejską w Parku 

Górczewska, dzień chłopaka, Andrzejki, wieczór planszówek, wyjścia do kina, restauracji, integracyjne 

warsztaty zajęciowe- robienie pierników i kompozycji florystycznych czy wieczór kolęd. Zakres 

tematyczny i sposób realizacji spotkań uwzględniał również indywidualne preferencje uczestników 

Klubu. 

Ogółem w spotkaniach Klub Integracyjnego „Coffee Time” wzięły udział 32 osoby 

(w tym: 14 OzNI, 18 osób z ich otoczenia).W ramach projektu zrealizowano 33 spotkania. 

Koszt projektu 8 169,73 zł finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

projektu ,,Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych 

z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu’’. 

Projekt Grupa Wsparcia „Pomimo” 

Projekt stanowił kontynuację działań rozpoczętych w listopadzie 2017 roku na rzecz osób i rodzin  

z chorobą Alzheimera. Realizowany był w okresie od marca do grudnia 2021 roku przez zespół 
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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.  

W 2021 roku w zajęciach uczestniczyły 22 osoby, w tym 16 opiekunów oraz 6 osób chorych. 

Z powodu pandemii COVID-19 spotkania odbywały się w sposób mieszany - uczestnicy mogli 

przychodzić na spotkania stacjonarne w siedzibie Ośrodka (w tym uczestniczyć w telekonferencjach 

z osobami prowadzącymi warsztaty) bądź brać udział w spotkaniu online. Utrzymywany był także 

kontakt telefoniczny (rozmowy indywidualne).  

➢ Spotkania dla opiekunów 

• Spotkania o charakterze samopomocowym 

W 2021 roku odbyły się 3 spotkania prowadzone przez psychologa. 

• Warsztaty edukacyjne 

W 2021 roku zostało zorganizowanych 8 warsztatów/wykładów: 

o Dwa warsztaty „Wyzwania związane z chorobą Alzheimera - przebieg, objawy, 

różnicowanie z procesem starzenia się, możliwość radzenia sobie z trudnymi 

zachowaniami osób chorych (agresja, zagubienie, pobudzenie, lęk, niechęć do brania 

leków”; 

o Warsztat „Opieka nad osobą chorą - wyzwania i możliwości radzenia sobie z trudnymi 

sytuacjami”; 

o Dwa warsztaty „Uważność jako sposób regulacji emocji i radzenia sobie ze stresem”; 

o Warsztat na temat wspierania procesów poznawczych; 

o Wykład „Pamięć - jak funkcjonuje, jak o nią dbać i jak rozwijać”; 

o Warsztat „Zasoby – mocne strony pomocne w radzeniu sobie w opiece nad osobą chorą/ 

praca z wyobraźnią”.  

➢ 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, 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). Włączano ponadto terapię reminiscencyjną (wspomnieniową) - 

rozmowę o czynnościach wykonywanych w przeszłości, o zabawach z dzieciństwa, 

o wydarzeniach z życia w celu pobudzenia miłych wspomnień u osób chorych i chęci 
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podzielenia się nimi z grupą. Podczas zajęć z osobami chorymi korzystano także z biblioterapii 

(posługując się tekstami w celach terapeutycznych, relaksacyjnych lub aktywizujących). Zajęcia 

tego rodzaju sprzyjały uwalnianiu stłumionych emocji, a towarzysząca im dyskusja pozwalała 

na wyrażanie uczuć  i myśli. Podczas spotkań wykorzystywane były gry planszowe takie jak 

„Scrabble”, domino, „Memory”, „Mastermind” wspierające trening umysłu oraz gry „Jenga” 

i „Mistakos” trenujące sprawność manualną. Wszystkie ćwiczenia i zadania terapeutyczne 

dostosowane były do możliwości osób chorych. Zakładały ponadto wzmacnianie motywacji 

uczestników, wywoływanie ich zadowolenia i satysfakcji oraz utrwalanie wiary w swoje 

kompetencje. 

➢ Inne działania 

Dla uczestników projektu zorganizowano również zajęcia integracyjno-edukacyjne: wyjście 

do kina, spacer po Parku „Górczewska”, wycieczkę do Białowieży i Nadnarwiańskiego Parku 

Narodowego, spotkanie świąteczne pod nazwą „Integracyjna Gwiazdka Sąsiedzka”. 

Uczestnicy mogli korzystać również ze wsparcia psychologicznego udzielanego indywidualnie 

przez psychologa w związku z doświadczanymi trudnościami i kryzysami. 

Koszt projektu: 1.579,02 zł pokryty ze środków własnych OPS. 

Projekt „Tęczowy Uśmiech” 

Celem projektu było zagospodarowanie czasu wolnego osób po kryzysie psychicznym poprzez 

zorganizowanie ciekawych zajęć edukacyjnych, wspierających oraz rozwijających zainteresowania, 

co przełożyło się na poprawę funkcjonowania i relacje interpersonalne tych osób w życiu 

codziennym.  

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 w okresie wrzesień - grudzień 2021 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 2021 roku skorzystało 26 osób. 

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. 
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• Spotkania historyczne - wykład historyka Leszka Rysaka i dyskusja po wykładzie. Spotkanie 

cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników, miało na celu aktywne, celowe spędzenie 

czasu w sposób wartościowy przez uczestników klubu. 

• Trening humoru - opowiadanie dowcipów i 

zabawnych sytuacji przez uczestników klubu. 

• 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 oraz wzrost umiejętności w zakresie 

planowania, organizowania i 

odpowiedzialności za powierzone zadania. W ramach zajęć uczestnicy przygotowali: pizzę, 

frytki, surówki, soki owocowe, spaghetti, kotlety, hamburgery, kiełbaski z cebulą, desery itp. 

• Treningi porządkowe - nauka dbałości o użytkowane pomieszczenia Ośrodka i regularne 

porządki na zakończenie spotkań. 

• Zajęcia muzyczne - muzyka prezentowana przez DJ radiowego i uczestnika klubu. 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. 

• Dyskusje tematyczne - dotyczące spraw 

klubowych i funkcjonowania uczestników, a 

także wydarzeń kulturalnych, politycznych, 

sztuki, zdrowego odżywiania itp. 

• Zajęcia plastyczne (integracyjne) - wizualizacje, wykonanie świec, wykonanie mydeł, 

przygotowanie pierniczków, przygotowanie ozdób świątecznych. Zajęcia przygotowywała 

i prowadziła arteterapeutka. 

• 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. Były to gry planszowe 

i karciane (Dixit, Ego, Warcaby, Szachy), Klub Filmowy, Kalambury, Państwa-Miasta, Karaoke. 

• 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. 
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• Wyjścia kulturalne - 3 wyjścia do kina. 

• Spotkania i wyjścia integracyjne - wyjście do Muzeum Powstania Warszawskiego, Radia 

Praga, na koncert gongów, koncert mis tybetańskich, udział w grze miejskiej w Parku 

Górczewska, spotkanie z Klarą Wojtkowską - kompozytorem muzyki, wyjście na kręgle, 

do restauracji, zabawa i pokaz tańców afrykańskich zrealizowany przez trenerkę zajęć 

ruchowych, zabawa andrzejkowa, spotkanie świąteczne z Mikołajem, zajęcia integracyjne 

z uczestnikami Klubu Coffee Time. 

• Terapia ruchem - spacery, tenis stołowy, piłkarzyki, ćwiczenia rozluźniające i rozciągające, 

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

uczestników, poprawę ich kondycji i samopoczucia oraz wzajemną integrację. 

• Zajęcia edukacyjne, w tym spotkania z ciekawymi ludźmi (coachem; psychologiem 

i motywatorką, historykiem, wieczorki poezji). 

• Wyjazd integracyjno - edukacyjno - zdrowotny - wycieczka do Centrum Edukacji 

Przyrodniczo – Leśnej w Powsinie połączona z ogniskiem, biesiadowaniem i odpoczynkiem. 

Podczas spotkań klubowych odbywały się również rozmowy psychologiczne indywidualne 

z uczestnikami dotyczące codziennych trudności natury emocjonalnej i interpersonalnej, 

samopoczucia, leczenia, konfliktów w rodzinie. 

Koszt Projektu: 11 102,17 zł pokryty ze środków własnych OPS. 

Projekt „Jubileusz Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób 

Niepełnosprawnych Podróż w czasie” 

Celem projektu było podsumowanie 20 lat pracy z uczestnikami placówki oraz podkreślenie  

ich zaangażowania w działalność Ośrodka. Istotną wartością była również integracja społeczności 

Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych grupy A i B (osób 

z niepełnosprawnością intelektualną i chorujących psychicznie), doskonalenie współpracy 

i współdziałania w grupie, wzrost świadomości w zakresie posiadanych umiejętności oraz 

utrwalenie funkcji poznawczych - umiejętności przywoływania wspomnień. 

Projekt realizowany był w okresie od maja do września 2021 roku na terenie Ośrodka Wsparcia 

i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych w pracowniach: umiejętności społecznych oraz 

edukacyjnej. Ostatni etap, czyli uroczystość z okazji 20-lecia, odbył się w dniu 29 września 2021 roku 

we współpracy ze wszystkimi pracownikami Ośrodka w holu głównym OWiRON. 

Odbiorcami projektu byli uczestnicy OWiRON przy ul. Rozłogi 10 w Warszawie (osoby 

z niepełnosprawnością intelektualną od stopnia lekkiego do głębokiego (46 osób) oraz osoby 

chorujące psychicznie (19 osób). 

Podczas realizacji projektu aktywizowani byli uczestnicy OWiRON z niepełnosprawnością 

intelektualną w obrębie motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Aktywizowanie miało 

miejsce dzięki wyszukiwaniu i wklejaniu zdjęć do przygotowywanych w ramach projektu albumów 

imiennych. W realizację projektu zaangażowani zostali uczestnicy grupy A OWiRON - osoby chorujące 

psychicznie, którzy przygotowali ujmujący i niosący ważne przesłanie o relacjach międzyludzkich 
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występ artystyczny pt. „Odcienie przyjaźni”. 

Spektakl miał na celu ukazanie wartości przyjaźni 

i różnorodności w jej definiowaniu. Sztuka 

pozwoliła na zintegrowanie dwóch środowisk 

osób z niepełnosprawnościami, które od czerwca 

2021 roku tworzą społeczność OWiRON.  

 

Każdy uczestnik otrzymał dedykowany dla niego 

imienny album oraz dyplom z podziękowaniem za 

uczestnictwo w życiu społeczności OWiRON oraz 

słodycze. W ramach uroczystości zorganizowany 

był również poczęstunek i tort jubileuszowy. 

Koszt Projektu: 3 943,00 zł pokryty ze środków własnych OPS. 

Projekty na rzecz seniorów 

Projekt „Klub Seniora Sami Swoi” 

Klub Seniora „Sami Swoi” przy Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje od 2017 roku. Każdego roku 

Klub oferuje bemowskim seniorom atrakcyjną formułę spotkań, która spotyka się zawsze z uznaniem 

i zadowoleniem mieszkańców Bemowa, o czym świadczy liczba osób uczestniczących w zajęciach. 

W 2021 roku mimo trudności, częściowego „zamrażania” życia społecznego z zajęć w Klubie Seniora 

„Sami Swoi” skorzystało 89 mieszkańców Dzielnicy Bemowo, w wieku 60+, z czego 80 seniorów 

wypełniło Deklarację Uczestnika Klubu Seniora.  

W 2021 roku zorganizowano dla seniorów 122 spotkania; 70 z tych spotkań zorganizowano 

na terenie OPS, a 52 wydarzenia zrealizowano poza siedzibą Klubu. 

Część spotkań i wydarzeń klubowych zorganizowanych zostało we współpracy z innymi podmiotami, 

m.in. Fundacją Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej „RAZEM”, Fundacją „Oswoić stres”, 

Stowarzyszeniem „Kreatywni 50 Plus”, instytucjami kultury. 

Celem nadrzędnym działalności Klubu było niwelowanie odczuwania przez seniorów samotności, 

niedogodności spowodowanych izolacją, podtrzymywanie kontaktów społecznych i szeroko 

rozumiana integracja. Zajęcia, warsztaty i spotkania realizowano tak, aby jak najefektywniej 

wzmacniać seniorów na płaszczyźnie zarówno fizycznej, psychicznej, społecznej czy kulturowej. 

Starano się również poprawić codzienne funkcjonowanie osób uczęszczających do Klubu Seniora 

„Sami Swoi”. 

Plan działań w Klubie realizowany był w trzech blokach czasowych (etapach aktywności): 

• Działalność Klubu Seniora w okresie styczeń - czerwiec 2021 roku, 

• Letni Klub Seniora (lipiec - sierpień 2021 roku), 

• Działalność Klubu Seniora w okresie wrzesień - grudzień 2021 roku. 
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➢ Działalność Klubu Seniora „Sami Swoi” w okresie styczeń - czerwiec 2021 

roku 

Początek roku 2021 w Klubie Seniora „Sami Swoi” był okresem, w którym na mocy decyzji 

Wojewody Mazowieckiego z dnia 16.10.2020 roku nie odbywały się żadne zajęcia stacjonarne. 

Jednocześnie w związku z utrzymującym się stanem epidemii Ministerstwo Rodziny i Polityki 

Społecznej podjęło decyzję o kontynuowaniu 

programu „Wspieraj Seniora”, mającego na 

celu wsparcie osób w wieku 70 lat i więcej, w 

zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19. 

Ochrona ta miała polegać w szczególności na 

dostarczaniu posiłków, robieniu niezbędnych 

zakupów i udzielaniu pomocy w zakresie 

załatwiania drobnych spraw urzędowych. 

Animatorki Klubu pozostawały w stałym 

kontakcie z uczestnikami Klubu. 

Systematycznie informowały klubowiczów o 

możliwości skorzystania z rządowego programu „Wspieraj Seniora” realizowanego przez Ośrodek, 

śledziły dostępne, ciekawe wydarzenia, które następnie polecały Klubowiczom. 

Starano się zachęcać seniorów do pokonywania lęków i uprzedzeń związanych z nowymi 

technologiami, tak by przeciwdziałać ich cyfrowemu wykluczeniu, dlatego też pierwszymi 

zajęciami zaproponowanymi po wznowieniu działalności stacjonarnej Klubu Seniora w maju 2021 

roku był kurs z obsługi smartfona zrealizowany przez Stowarzyszenie „Kreatywni 50 Plus” 

w ramach „Kursów podstawowych dla warszawskich seniorów” finansowanych przez Miasto 

Stołeczne Warszawa. Kurs ukończyło 7 uczestników Klubu Seniora „Sami Swoi”. 

Aby jak najefektywniej informować seniorów o wydarzeniach, wykładach i spotkaniach zarówno 

on-line jak i „na żywo”, od 2021 roku aktywnie funkcjonuje i systematycznie jest powiększana 

grupa mailingowa (50 z 80 osób) oraz grupa porozumiewająca się za pomocą aplikacji WhatsApp 

(36 z 80 uczestników). 

W 2021 roku rozpoczęto wśród klubowiczów dystrybucję książki wydanej pod koniec 2020 roku 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo -  „Aż w uszach szumi od tej ciszy… zapiski 

w samotności”. Książka stanowiła zapis 

niepowtarzalnej relacji jedenastu uczestników 

Klubu Seniora „Sami Swoi” w zderzeniu z 

pierwszymi miesiącami pandemii wirusa SARS-

CoV-2. 

Animatorki Klubu Seniora „Sami Swoi” 

pamiętały o ważnych datach dla Klubowiczów. 

W dniu 2 marca złożyły wizytę urodzinowo- 

imieninową jednej z uczestniczek, która w tym 

dniu obchodziła swoje 90-lecie. Jubilatka, 

oprócz serdecznych życzeń, otrzymała kwiaty, 

dyplom i tort.  
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W związku z trwającą pandemią i 

nieustającą „pomysłowością” oszustów i 

złodziei postanowiono na bieżąco 

ostrzegać seniorów przed grożącym im 

niebezpieczeństwem ze strony 

naciągaczy. W tym samym czasie ruszyła 

kolejna edycja kampanii informacyjno-

edukacyjnej przygotowanej przez 

Komendę Stołeczną Policji nt. 

bezpieczeństwa osób starszych. 

We współpracy z Delegaturą Biura 

Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego dla Dzielnicy Bemowo i Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji 

zorganizowano dwa spotkania edukacyjno-profilaktyczne nt. bezpieczeństwa seniorów. 

W związku z kolejnymi Świętami Wielkanocnymi, podczas których nie można było spotkać się w 

większym gronie animatorki Klubu wysłały pocztą do wszystkich klubowiczów własnoręcznie 

wykonane kartki świąteczne. Kartki zostały zrobione techniką scrapbookingu oraz kolażu i spotkały 

się z bardzo życzliwym odbiorem przez uczestników naszego Klubu. 

W marcu 2021 roku seniorzy odbierali maseczki, które Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał 

z Agencji Rezerw Materiałowych. 

Ponadto, aby jeszcze wydajniej zadbać o nastrój i kondycję psychiczną Klubowiczów animatorki 

przygotowały zestaw ćwiczeń poprawiających pamięć i inne funkcje poznawcze do samodzielnego 

wykonywania w domu. Zestaw zatytułowany „Majowy zawrót głowy” zawierał różnorodne 

zadania takie jak wykreślanki, rozsypanki i inne aktywizujące myślenie łamigłówki. Zestawy zostały 

wysłane do seniorów e-mailem. 

W czerwcu 2021 roku animatorki 

organizowały dużo atrakcji poza 

Ośrodkiem: zwiedzanie cerkwi 

prawosławnej, Izby Pamięci 

Generała Kuklińskiego, Łazienek 

Królewskich oraz warsztaty 

tematyczne w Muzeum 

Narodowym. Nową propozycją były 

międzypokoleniowe warsztaty 

muzyczno-wokalne „Rozśpiewane 

Pokolenia” z akompaniamentem 

akordeonu, które także odbywały się w „plenerze” czyli przed Ośrodkiem. Zorganizowano również 

dwa wyjścia do kina, a dzięki nawiązaniu kontaktu z Fundacją Kultury i Dziedzictwa Ormian 

Polskich klubowicze mogli uczestniczyć w spacerze varsavianistycznym pt. „Ormiańska 

Warszawa”. 
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➢ Letni Klub Seniora (lipiec - sierpień 2021 roku) 

Organizacja zajęć i spotkań o charakterze wypoczynkowym w miesiącach letnich jest już tradycją 

w Klubie Seniora „Sami Swoi”. W 2021 roku Ośrodek ponownie zaprosił do współpracy Fundację 

Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM. Przed pandemią OPS razem z Fundacją 

organizowali, z dużym powodzeniem, Dzielnicowe Wczasy dla Seniorów na terenie Wojskowej 

Akademii Technicznej w Warszawie. Pandemia COVID-19 zweryfikowała możliwości organizacji 

letniego wypoczynku na terenie WAT. Letnie miesiące 2021 roku ponownie obfitowały w różnego 

rodzaju zajęcia, warsztaty, wyjścia, 

wycieczki, itp. i wzmocniły 

uczestników letniego wypoczynku 

pod względem fizycznym, 

psychicznym i społecznym. Spotkania 

w ramach Letniego Klubu Seniora, po 

raz drugi, odbyły się na terenie OPS 

(głównie na świeżym powietrzu), ale 

pracownicy organizowali również 

wyjścia do np. instytucji kultury 

na terenie m.st. Warszawy.  

W ramach Letniego Klubu Seniora zrealizowano 13 różnych spotkań tematycznych, w których 

wzięło udział 65 klubowiczów. Seniorzy zostali podzieleni na dwie grupy tak, aby każdego dnia 

z danych warsztatów mogła skorzystać grupa I i grupa II. Przed wejściem na salę zajęciową 

wszyscy seniorzy obowiązkowo dezynfekowali dłonie i zakładali maseczki ochronne. Znaczna część 

zajęć odbywała się na świeżym powietrzu, na zielonym terenie OPS. Zarówno podczas spotkań 

w budynku OPS, jak również na zewnątrz, starano się zachowywać dystans społeczny. 

✓ Aktywności zrealizowane w ramach Letniego Klubu Seniora: 

− Warsztaty psychoedukacyjne „Zdrowy, aktywny Senior”, 

− Spacer edukacyjny po Ogrodach Zamku Królewskiego z przewodnikiem, 

− Spotkanie profilaktyczne ze specjalistami z Sekcji Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu 

Drogowego Komendy Stołecznej Policji pn. „Bezpieczny Senior w ruchu drogowym”, 

− Spacer edukacyjno - rekreacyjny z pracownikiem Lasów Miejskich po Lesie Bielańskim pn. 

„Na szlaku mazowieckich rezerwatów”, 

− Zajęcia usprawniające - zdrowy kręgosłup, 

− Spacer po zdrowie czyli Nordic Walking, 

− Zajęcia rozciągająco-rozluźniające - pilaste, 

− Wycieczka do ZOO, 

− Wycieczka krajoznawcza do Białowieży, 

− Wyjście do kina, 

− Warsztaty szydełkowania, 

− Spotkanie miłośników gier planszowych, 

czyli tzw. planszówki, 

− Bezpłatne badanie słuchu. 



 
95 

Zajęcia w Letnim Klubie Seniora zrealizowano 

w ramach: 

• Projektu „Aktywni w Razem w sercu 

Mazowsza" dofinansowanego ze 

środków budżetu Województwa 

Mazowieckiego (realizator: Fundacja 

Pomocy Psychologicznej i Edukacji 

Społecznej RAZEM); 

• Projektu socjalnego OPS pn. Klub Seniora 

„Sami Swoi”. 

➢ Działalność Klubu Seniora „Sami 

Swoi” w okresie wrzesień – grudzień 2021 roku 

Seniorzy z Klubu Seniora „Sami Swoi” od kilku lat licznie reprezentują Dzielnicę Bemowo 

i przede wszystkim Klub „Sami Swoi” w mazowieckich olimpiadach sportowych. W 2021 roku 

wzięli udział w: 

− Mazowieckiej Sportowej Senioriadzie, która odbyła się w Mrozach. W ramach Senioriady 

seniorom zapewniono, oprócz olimpijskich zmagań, pokazy i występy artystyczne, zabawę 

taneczną, Miasteczko Zdrowego Seniora, poczęstunek dla każdego i atrakcyjny pakiet 

startowy dla uczestników Senioriady. Nasi klubowicze zdobyli 6 medali olimpijskich; 

− Warsaw Senior CUP, który odbył się na 

stadionie „Podskarbińska” przy ul. 

Chrzanowskiego 23. Warsaw Senior 

Cup to zawody, które składały się z 

pięciu konkurencji specjalnie 

przygotowanych dla seniorów. 

Uczestnicy rywalizowali w: biegu na 60 

metrów, pchnięciu kulą, skoku w dal z 

miejsca, ergometrze wioślarskim i 

strzelaniu z pistoletu laserowego. 

Seniorzy z naszego Klubu podczas 

zawodów zdobyli 10 medali olimpijskich.  

Łącznie w obu Olimpiadach wzięło udział 22 uczestników Klubu Seniora „Sami Swoi”.  

W dniu 28 września 2021 roku Dyrektor OPS Pani Izabela Zwierz uroczyście wręczyła wszystkim 

Olimpijczykom pamiątkowe dyplomy i upominki z podziękowaniem za piękną, sportową postawę 

oraz godne reprezentowanie Klubu Seniora „Sami Swoi”.  

Od września 2021 roku Ośrodek współpracuje z Fundacją Pomocy Psychologicznej i Edukacji 

Społecznej RAZEM w realizacji projektu pn. „Razem po zdrowe nawyki”. Projekt realizowany 

będzie do 30 listopada 2022 roku i współfinansowany jest ze środków m.st. Warszawy. Działania 

projektowe skierowane są do osób w wieku 60+, które borykają się z problemem alkoholowym, 

stykają się z nim bezpośrednio w swoim otoczeniu lub uczestniczą w nich profilaktycznie. 

W 2021 roku w ramach projektu seniorzy z Klubu Seniora „Sami Swoi” uczestniczyli w: 
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− zdrowotnych spacerach z kijami czyli popularnym nordicwalkingu (2 marsze), 

− uroczystym Dniu Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM, który odbył 

się w przestrzeni miejskiej. W kinie Luna seniorzy obejrzeli film „Lekcja miłości”, po którym 

mieli możliwość porozmawiania z aktorką Panią Jolantą Janus. Po seansie udali się na 

przejażdżkę zabytkowym tramwajem. Seniorzy uczestniczyli również w happeningu przy 

Metrze Centrum. Zwieńczeniem Dnia Fundacji była uroczystość w Służewskim Domu Kultury, 

− warsztatach profilaktycznych pn. „Profilaktyka uzależnień, współuzależnień i kryzysów 

psychicznych” (2 warsztaty), 

− warsztatach improwizacji teatralnej, pn. „Obudź swoją wyobraźnię” (2 warsztaty), 

− warsztatach wspomagania pamięci przez aktywność płynnego myślenia (2 warsztaty), 

− warsztatach radzenia sobie ze stresem i technikach relaksacji (2 warsztaty), 

− seansach filmowych w kinie Luna (2 spotkania), 

− gimnastyce usprawniającej - zdrowy kręgosłup (4 spotkania),  

− zajęciach ruchowo - teatralnych, pn. „Jak uwolnić emocje ciałem?” (2 spotkania). 

W projekcie uczestniczyło 64 klubowiczów. 

W październiku 2021 roku Klub Seniora „Sami Swoi” nawiązał współpracę z Fundacją „Oswoić 

stres”. Dzięki niej seniorzy z Klubu uczestniczyli w projekcie finansowanym przez m.st. Warszawa 

„Od NOWA poCOVIDowa – WARSZAWIACY 60+”. Projekt realizowany będzie do końca listopada 

2022 roku i jest skierowany do osób w wieku 60+, które borykają się z problemem alkoholowym, 

stykają się z nim bezpośrednio w swoim otoczeniu lub doświadczają kryzysu psychologicznego 

związanego z pandemią COVID-19. W ramach projektu seniorzy z Klubu w 2021 roku skorzystali z: 

− indywidualnych konsultacji z terapeutą uzależnień (odbyło się 29 konsultacji, z których 

skorzystało 9 klubowiczów), 

− wykładu z zakresu profilaktyki uzależnień skierowanego szczególnie do osób 

współuzależnionych (odbył się 1 wykład pn. „Nikt nie mówił, że będzie łatwo” – rodzina 

i relacje okiem terapeuty), 

− wykładów z zakresu promocji zdrowego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania 

wolnego czasu (odbyły się 2 wykłady pn. „Zdrowy styl życia  i alternatywne formy spędzania 

wolnego czasu” dla dwóch grup seniorów), 

− zajęć grupowych, warsztatowo-treningowych kształtowania umiejętności psychospołecznych 

i osobistych dla osób 

współuzależnionych oraz znajdujących 

się w kryzysie (odbyły się 3 warsztaty 

kształtowania umiejętności 

psychospołecznych i osobistych), 

− kampanii profilaktycznej w postaci 

eventu „Wieczór w kinie” 

ukierunkowanej na profilaktykę 

uzależnień (udział seniorów w seansie 

filmowym w Kinotece pt. „Truflarze”). 

Ponadto seniorzy mogli korzystać ze wsparcia specjalistów na infoliniach: 
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− dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem z powodu 

pandemii, 

− dla osób znajdujących się w kryzysie m.in. z powodu pandemii COVID-19. 

Dla uczestników projektu Fundacja „Oswoić stres” zorganizowała bezpłatne porady kosmetyczne 

z zakresu kosmetyki i wizażu, dietetyki, a także zabiegi pielęgnacyjne skóry twarzy i dłoni. Z porad 

i zabiegów skorzystało 5 uczestniczek Klubu Seniora. 

W projekcie uczestniczyło 50 klubowiczów.  

Okres jesienno - zimowy nie sprzyjał organizowaniu zajęć na świeżym powietrzu, ale zachęcał 

do czynnego uczestniczenia w życiu kulturalnym stolicy. Animatorkom udało się zapewnić 

klubowiczom atrakcyjną i znaczącą liczbę wrażeń estetycznych i kulturalnych. Dzięki współpracy 

z instytucjami kultury i innymi podmiotami seniorzy bezpłatnie uczestniczyli m. in. w spektaklach 

teatralnych, koncertach. 

Kolejnym jesiennym wydarzeniem był piknik zorganizowany przez OPS dla mieszkańców Bemowa 

i podopiecznych Ośrodka pn. „Dzień Ziemniaka”. Na pikniku zjawili się również bardzo licznie 

uczestnicy Klubu Seniora „Sami Swoi”. Na uczestników czekało wiele atrakcji, m.in. stanowisko 

do krochmalenia, konkurencje sprawnościowe z torem przeszkód, Koło Fortuny z tematyką 

ziemniaczaną, gry, zabawy i konkursy z nagrodami warzywnymi, a także przyśpiewki biesiadne, 

jesienne i ogniskowe z akompaniamentem akordeonu, pamiątkowe zdjęcia z Pyrką i Grulkiem oraz 

niepowtarzalne menu ziemniaczane. 

Druga i jednocześnie ostatnia wycieczka krajoznawcza w Klubie Seniora odbyła się 

do Narwiańskiego Parku Narodowego. Seniorzy zwiedzanie rozpoczęli od Młynarzówki, czyli 

Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Kurowie (Muzeum Narwiańskiego Parku Narodowego) oraz 

spaceru w parku ze ścieżką przyrodniczą. Prawdziwym wyzwaniem dla seniorów były przeprawy 

pływającymi pomostami zawieszonymi nad rozlewiskami na stalowych linach po rzece Narwi. 

W okresie jesienno - zimowym klubowicze 

odbyli cykl spotkań z przewodniczką wypraw 

poznawczych i trekkingowych Panią Katarzyną 

Mazurkiewicz. Spotkania przyjęły formę 

reportaży z podróży i połączone były z 

profesjonalnym pokazem slajdów o tematyce:  

− „Ganges – z biegiem świętej rzeki”, 

− „Turcja zachodnia na styku Europy i Azji”, 

− „Turcja wschodnia między Araratem, 

a Eufratem”, 

− „Nepal – podniebna kraina Himalajów”. 

W 2021 roku klubowicze uczestniczyli w integracyjno - aktywizujących warsztatach muzyczno-

wokalnych. Warsztaty zostały przeprowadzone w ramach cyklu 4 godzinnych zajęć dla każdej 

z dwóch grup uczestników warsztatów. Odbyło się łącznie 8 godzin zajęć. Spotkania muzyczne 

przeprowadził Pan Robert Lipka. W trakcie zajęć dominował repertuar piosenek dawnej 
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Warszawy, ludowy i popularny. Seniorzy odbyli również muzyczne podróże na Kurpie, Kresy 

i Ukrainę. Różnorodność i wielokulturowość śpiewanych utworów bardzo przypadła wszystkim 

do gustu.  

Uczestnicy Klubu Seniora „Sami Swoi” bardzo 

chętnie uczestniczą w różnego rodzaju 

zajęciach ruchowych prowadzonych w Klubie. 

Dlatego każdego roku w harmonogramie 

spotkań klubowych dużą część stanowią 

zajęcia usprawniające i ruchowe. W 2021 

roku zorganizowano m.in. zajęcia z pilatesu i 

ćwiczenia na zdrowy kręgosłup. 

W okresie listopad - grudzień 2021 roku 

seniorzy uczestniczyli w 11 marszach Nordic Walking, które realizowane były w ramach Miejsca 

Aktywności Lokalnej MALtana. 

W listopadzie 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Policją i Delegaturą Biura 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dla Dzielnicy Bemowo zorganizował debatę 

pn. „Bezpieczeństwo seniorów”, podczas której seniorzy usłyszeli wiele praktycznych 

i przydatnych informacji z zakresu bezpieczeństwa oraz sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia. 

W debacie uczestniczyły służby mundurowe, przedstawiciele Delegatury Biura Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego dla Dzielnicy Bemowo oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Każdy 

z uczestników spotkania otrzymał kilka gadżetów, m.in. podręczną apteczkę, odblaski, torby oraz 

materiały informacyjne. 

Seniorzy licznie uczestniczyli w wydarzeniach organizowanych przez Urząd Dzielnicy Bemowo, 

dumnie reprezentując Klub Seniora „Sami Swoich”, wzięli udział m.in. w Marszu Nordic Walking 

dla seniorów na dystansie 3 km w Parku Górczewska czy w bemowskim konkursie plastycznym 

„Świąteczna Kartka z Bemowa”. 

Święta Bożego Narodzenia w Klubie Seniora zajmowały szczególne miejsce. Gwiazdka 2021 roku 

odbyła się na świeżym powietrzu, w Miejscu Aktywności Lokalnej MALtana. Otwarta dla 

mieszkańców Dzielnicy Bemowo Gwiazdka Sąsiedzka, zgromadziła również dużą grupę 

klubowiczów. W trakcie „podniebnego 

świętowania” seniorzy mogli wykonać 

dla siebie ozdoby świąteczne, jak 

również uczestniczyć w integracyjnym 

ubieraniu choinki przy MALtanie. 

Koncert świąteczny zespołu „Nicponie”, 

wigilijne potrawy i oczywiście wizyta 

Mikołaja były piękną oprawą dla 

świątecznych życzeń i radości ze 

wspólnego przebywania i kolędowania. 

Koszt projektu: 19 912,73 zł pokryty ze środków własnych OPS. 
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Projekt „Bezpieczny Senior na Bemowie” 

Każdego roku, w ramach programu „Bezpieczny Senior na Bemowie”, realizowany jest wybrany 

temat z zakresu bezpieczeństwa. W 2021 roku mimo trudności związanych z pandemią, 

obostrzeniami i lockdownem zrealizowano 6 spotkań pn. „Bezpieczeństwo Seniorów w ruchu 

drogowym”. Warsztaty profilaktyczne odbyły się w placówkach zrzeszonych w Forum Bemowskich 

Seniorów w: 

− Bibliotece Publicznej - MAL „Spotykalnia” (1 spotkanie), 

− Osiedlowym Klubie Kultury SM „Jelonki” (2 spotkania), 

− Domu Emeryta Wojskowego (1 spotkanie), 

− Ośrodku Pomocy Społecznej - Klubie Seniora „Sami Swoi” (2 spotkania). 

Warsztaty przeprowadzili policjanci z Sekcji Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego 

Komendy Stołecznej Policji we współpracy z Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego w Dzielnicy Bemowo.  

W listopadzie 2021 roku Ośrodek Pomocy 

Społecznej we współpracy z Policją i 

Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i 

Zarządzania Kryzysowego dla Dzielnicy 

Bemowo zorganizował debatę pn. 

„Bezpieczeństwo seniorów”. Służby 

mundurowe w tym dniu reprezentował Pan 

Jarosław Kwiatek - Zastępca Komendanta 

Komisariatu Policji Warszawa Bemowo, Pan 

Artur Ptak - Naczelnik Wydziału Prewencji 

Komisariatu Policji Warszawa Bemowo, Pan 

Marcin Pasjak - Kierownik Rewiru 

Dzielnicowych Komisariatu Policji Warszawa Bemowo oraz Pani Marta Sulowska - Rzeczniczka 

Prasowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV. Delegaturę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego dla Dzielnicy Bemowo reprezentowała Pani Monika Mieleszko - Kierownik Delegatury 

oraz Pan Jerzy Jadam, a Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Pani Izabela Zwierz  

- Dyrektor OPS.  

Podczas debaty seniorzy rozmawiali nt. zagrożeń związanych z różnego rodzaju oszustwami oraz 

poznali sposoby unikania niebezpiecznych sytuacji i reagowania w przypadku zagrożenia życia lub 

zdrowia. Po debacie seniorzy otrzymali materiały informacyjne oraz podręczne apteczki, torby 

i gadżety odblaskowe. 

W debacie wzięło udział blisko 40 osób. 

Program zrealizowano bez kosztów po stronie OPS. 
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Projekt „Szczepienia dla Seniorów przeciw COVID-19” 

W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko 

wirusowi SARS-CoV-2 oraz na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 stycznia 2021r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 11h ust. 5 oraz 

ust. 1, 4 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020r.) Ośrodek Pomocy Społecznej w porozumieniu z Biurem 

Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy przyjął do realizacji zadanie polegające  

na dowożeniu na szczepienia przeciw COVID-19 osób powyżej 70 roku życia, mających obiektywne 

i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu 

na szczepienie. 

Na poziomie m. st. Warszawy dokonano podziału zadań w zakresie realizacji szczepień. Osobom 

starszym, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N oraz 

odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami pomocy transportowej na szczepienie udzielało Centrum 

Usług Społecznych. 

Osoby nie legitymujące się orzeczeniami o niepełnosprawności a wykazujące niesamodzielność 

ze względu na wiek obsługiwał Ośrodek Pomocy Społecznej. 

W celu skutecznej realizacji zadania  w Ośrodku zorganizowano: 

• Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko 

wirusowi SARS-CoV-2. 

Na podstawie rozmowy telefonicznej pracownicy OPS wypełniali kartę zgłoszenia osoby 

zainteresowanej dowozem na szczepienie oraz zapoznawały osobę dzwoniącą ze skróconą 

klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. Ustalano termin i miejsce 

szczepienia.  

• Ośrodek udostępnił do przewozu osób na szczepienie samochód z kierowcą dostosowany 

do transportu osób z niepełnosprawnościami, będący na wyposażeniu Ośrodka Wsparcia 

i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych. 

• Ośrodek zapewnił osobom dowożonym na szczepienie asystę pracowników służących pomocą 

w przemieszczeniu się. 

W ramach zadania zrealizowano: 

− 114 konsultacji telefonicznych, 

− 56 dowozów na szczepienie, z których skorzystały 32 osoby, 

− 11 osób z niepełnosprawnością przekierowano do pomocy w Centrum Usług Społecznych. 

W związku z przyjętą procedurą realizacji szczepień, seniorzy byli szczepieni początkowo 2 dawkami 

szczepionki w odstępach czasu od 3 tygodni (Pfizer) do 3 miesięcy (AstraZeneca), w zależności 

od rodzaju preparatu, a po upływie pół roku zalecano seniorom również szczepienie 3 dawką.  

Stąd liczba dowozów jest znacznie większa niż liczba osób zgłoszonych. 

Program zrealizowano bez kosztów po stronie OPS. 
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Projekty na rzecz organizacji społeczności lokalnej 

Projekt „Miejsca Aktywności Lokalnej” 

Ośrodek Pomocy Społecznej od 2018 roku prowadzi działania w zakresie organizowania społeczności 

lokalnej. Bazując na kilkuletnich doświadczeniach animacji i pracy socjalnej ze środowiskiem 

lokalnym, polegających na zawiązaniu i utrzymywaniu owocnej współpracy w Grupie Sąsiedzkiej 

„Sąsiedzi Mocni Razem” składającej się głównie z mieszkańców bloków komunalnych przy 

ul. Pełczyńskiego, podjął starania aby integrację sąsiedzką upowszechniać  również w innych rejonach 

Dzielnicy. Na podstawie rozeznania środowiska uznano, że działalność tego rodzaju powinna być 

uruchomiona wśród mieszkańców osiedli w rejonie ulic Lazurowej i Rozłogi, w pobliżu siedziby 

Ośrodka Pomocy Społecznej. Uznano również, że należy zadbać o rozwój wspólnoty lokalnej 

w rejonie osiedla przy ul. Pełczyńskiego stwarzając bazę lokalową do spotkań mieszkańców. 

Działająca tam grupa „Sąsiedzi Mocni Razem” dotychczas korzystała okolicznościowo z pomieszczeń 

w Alei Sportów Miejskich, jednakże miejsce to ma wiele ograniczeń i nie zapewnia swobody 

korzystania z niego. 

Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał dofinansowanie na realizację projektów związanych 

ze stworzeniem Miejsc Aktywności Lokalnej: 

• Dzięki przychylności władz Dzielnicy uzyskał lokal przy ul. Pełczyńskiego 30B 

z przeznaczeniem na rozwój społeczności lokalnej. Zaprojektowano w nim działalność 

w formule Miejsca Aktywności Lokalnej. OPS wystąpił do Centrum Komunikacji Społecznej 

o dofinansowanie działalności tego miejsca i w 2021 roku została przyznana dotacja na ten 

cel w wysokości 20 000,00 zł. 

• Wystąpił również do Centrum Komunikacji Społecznej o dofinansowanie na wybudowanie 

i wyposażenie altany ogrodowej w przestrzeni zewnętrznej Ośrodka Pomocy Społecznej przy 

ul. Rozłogi 10, z przeznaczeniem na zorganizowanie w niej Miejsca Aktywności Lokalnej. 

Na ten cel w 2021 roku została przyznana dotacja w wysokości 30 000,00 zł. 

Uruchomienie Miejsc Aktywności Lokalnej zostało poprzedzone konsultacjami społecznymi, 

które zostały przeprowadzone zgodnie z wytycznymi określonymi w Zarządzeniu z dnia 

3 września 2013  roku. Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie określenia zasad postępowania 

w Urzędzie m. st. Warszawy w związku z przeprowadzanymi konsultacjami z mieszkańcami 

m.st. Warszawy. Konsultacje były prowadzone we współpracy z Centrum Komunikacji 

Społecznej, które udzieliło realizatorom projektu wsparcia w zakresie przygotowania planu 

konsultacji, procesu realizacji i raportu końcowego. CKS przygotowało również plakaty 

promocyjne a także upowszechniało informacje o trwających konsultacjach na stronach 

i profilach społecznościowych należących do m. st. Warszawy. Szczegółowe informacje 

na temat konsultacji można znaleźć w raportach, które znajdują się pod poniższymi linkami: 

https://konsultacje.um.warszawa.pl/altana_bemowo 

https://konsultacje.um.warszawa.pl/Pelczynskiego 

https://konsultacje.um.warszawa.pl/altana_bemowo
https://konsultacje.um.warszawa.pl/Pelczynskiego
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➢ Miejsce Aktywności Lokalnej - MALtana 

✓ Budowa i wyposażenie altany 

Na przełomie czerwca i lipca 2021 roku dzięki 

uzyskanej z Centrum Komunikacji Społecznej 

dotacji Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Bemowo wybudował altanę ogrodową o łącznej 

powierzchni 28 m² usytuowaną w przestrzeni 

zewnętrznej Ośrodka przy ul. Rozłogi 10. Biorąc 

pod uwagę, że nowopowstałe miejsce 

przewidziane było na integrację różnych grup 

mieszkańców, w tym osób z 

niepełnosprawnościami skorzystano również z 

możliwości dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej w ramach realizowanego przez 

Ośrodek projektu pn. „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób 

dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu”. Ze środków 

tego projektu doposażono altanę w niezbędne meble ogrodowe. 

✓ Konsultacje społeczne 

Konsultacje społeczne stanowią jeden 

z obowiązkowych warunków budowania 

współpracy ze społecznością lokalną. W związku 

z tym poprzedzały one uruchomienie działalności 

Miejsca Aktywności Lokalnej. Przedmiotem 

konsultacji było poinformowanie okolicznych 

mieszkańców o planowanym otwarciu MAL-u 

oraz poznanie ich potrzeb i pomysłów na 

zagospodarowanie nowotworzonego miejsca w 

zakresie integracji społecznej. Konsultacje 

zostały przeprowadzone przez pracowników 

Ośrodka i obejmowały trzy działania: 

− Ankiety konsultacyjne wśród mieszkańców - 

przy współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi Rozłogi i Lazurowa mieszkańcy otrzymali 

do skrzynek pocztowych formularze anonimowych ankiet z prośbą o ich wypełnienie i zwrot 

do wyznaczonych punktów usytuowanych w siedzibach Spółdzielni i Ośrodka. Mieszkańcy 

mieli też możliwość wypełnienia ankiet online. Zebrano 151 ankiet, ich wyniki znalazły się 

w raporcie z konsultacji i posłużyły do zbudowania oferty. 

− Rozmowy z mieszkańcami - odbywały się w czasie spacerów po osiedlu z wózkiem 

konsultacyjnym. Działanie polegało na bezpośrednich rozmowach na temat budowanej 

altany prowadzonych w przestrzeni miejskiej. Przeprowadzono około 30 rozmów. Propozycje 

na zagospodarowanie MALtany oraz inne spostrzeżenia lokalnej społeczności były spisywane 

i zostały ujęte w raporcie z konsultacji. 
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− Piknik konsultacyjny 

W lipcu 2021 roku na terenie 

Ośrodka w pobliżu altany został 

zorganizowany osiedlowy piknik 

integracyjny. W altanie zostało 

utworzone stanowisko konsultacji 

społecznych, w którym można było 

porozmawiać na temat możliwości 

wykorzystania altany. Mieszkańcom 

została przybliżona idea działania 

Miejsca Aktywności Lokalnej oraz 

zaproponowano nazwę, która 

łączyła w sobie rodzaj i przeznaczenie miejsca MALtana. Uczestnicy w pełni ją zaakceptowali. 

Mieli też okazję zgłosić swoje propozycje zajęć, które mogłyby odbywać się w MALtanie. 

W trakcie wydarzenia zostały zorganizowane atrakcje dla uczestników (stanowiska gier 

i zabaw dla dzieci, warsztaty rękodzieła, biesiada przy grillu, poczęstunek na słodko). Odbył 

się również występ artystyczny zespołu wokalno - instrumentalnego, który przyjął nazwę 

okolicznościową The OPS Band, składał się z uczestników i terapeutów Ośrodka Wsparcia 

i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych. Solistką zespołu była mieszkanka, co stanowiło 

pierwszy krok w stronę integracji sąsiedzkiej. W pikniku uczestniczyło około 250 osób.  

Łącznie w konsultacjach społecznych wzięło udział około 430 osób. W ich wyniku ustalono, 

że MALtana powinna być przestrzenią dostępną dla wszystkich, ale oferta powinna być 

skierowana w szczególności do osób, które są w wieku dojrzałym i są samotne. W planowanym 

programie zajęć należy uwzględniać również osoby dorosłe w wieku produkcyjnym oraz dzieci 

i młodzież. Oferta powinna być także dostępna dla osób z niepełnosprawnością. Zebrane 

informacje z ankiet i rozmów z mieszkańcami posłużyły do opracowania oferty MAL-u. 

Zaproponowane przez mieszkańców i realizatorów projektu wydarzenia były sukcesywnie 

realizowane. Wykorzystano też atut zewnętrznego usytuowania miejsca, co pozwalało 

przy większej liczbie uczestników na zachowanie dystansu społecznego, ważnego w okresie 

pandemii COVID-19. 

✓ Wydarzenia i spotkania w MALtanie 

• Coffee Time - spotkania członków Klubu Integracyjnego dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną i ich otoczenia 

Spotkania miały charakter kafejki i były prowadzone w celu zwiększenia integracji osób 

z niepełnosprawnością intelektualną. Odbywały się w okresie sierpień - wrzesień, a w ich 

trakcie były prowadzone zajęcia kreatywne i artystyczne. Spotkania Coffee Time były 

prowadzone przez realizatorów projektu „Warszawski zintegrowany model wsparcia 

środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie 

i wdrażanie modelu”. MALtana w okresie wczesnojesiennym stała się siedzibą Klubu 

Coffee Time. 
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• Szydełkowanie - warsztaty dla mieszkańców 

Osiedla 

W okresie sierpień - wrzesień 2021 roku w 

MALtanie były prowadzone warsztaty 

z   szydełkowania. W spotkaniu uczestniczyły 

klubowiczki Klubu Seniora - Sami Swoi. 

Zajęcia polegały na wykonywaniu 

wielokolorowego szala, którym owijane było 

drzewo (orzech włoski) rosnące w pobliżu 

MALtany. Spotkania służyły integracji 

międzypokoleniowej, a dzięki nim orzech 

otrzymał artystyczną szatę i upiększył 

przestrzeń. 

• Kino plenerowe  

W partnerstwie z Bemowskim Centrum Kultury na przełomie sierpnia i września 2021 

roku zorganizowano kino plenerowe. W ofercie znalazło się 10 filmów (8 dla osób 

dorosłych oraz 2 dla dzieci). Koszty zakupu licencji do praw autorskich wyświetlanych 

filmów zostały sfinansowane z Budżetu Obywatelskiego m. st. Warszawy. Ekran i miejsca 

dla widzów zostały usytuowane w przestrzeni obok MALtany. Bemowskie Centrum 

Kultury było odpowiedzialne za stronę techniczną, natomiast po stronie Ośrodka było 

przygotowanie przestrzeni dla publiczności oraz zadbanie o prządek i bezpieczeństwo 

uczestników. W kinie plenerowym poza interesującym seansem filmowym można było 

otrzymać popcorn oraz kawę i 

herbatę. Specjalną atrakcją był 

konkurs na najwierniejszego 

widza pn. „Kinomaniak na 5”, 

w którym można było wygrać 

kartę upominkową do Empiku. 

• Spotkanie integracyjne 

z uczestnikami Ośrodka 

Wsparcia i Rehabilitacji dla 

Osób Niepełnosprawnych 

Uczestnicy Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych zorganizowali 

otwarte spotkanie integracyjne połączone z poczęstunkiem. Serwowane były 

hamburgery z grillowaną wołowiną oraz warzywami. Chętni mogli spróbować też 

wędzonej marchewki lub papryki. Na spotkanie mogła przyjść każda osoba z sąsiedztwa. 

Warsztaty miały na celu aktywizację osób z niepełnosprawnościami oraz pokazanie 

sąsiadom ich aktywności.  
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• Dzień ziemniaka  

W wrześniu 2021 roku na terenie parkingu obok 

MALtany zorganizowano „Dzień Ziemniaka”. Pomysł na 

piknik został zaczerpnięty z kalendarza wydarzeń 

odbywających się cyklicznie w Polsce. W okresie 

sierpień - wrzesień, kiedy na wsiach są zbiory warzyw 

społeczności wiejskie angażują się w organizowanie 

uroczystych Dni Ziemniaka. Oprócz handlu zbiorami 

wydarzeniom towarzyszą liczne atrakcje rozrywkowe. 

W przeszłości tereny obecnych ulic Lazurowa i 

Człuchowska były terenami rolniczymi. W trakcie 

pikniku przygotowano na poczęstunek potrawy z 

ziemniaka: kartoflankę, placki ziemniaczane, babę 

ziemniaczaną, ziemniaki z ogniska. Można było również 

spróbować krochmalenia pościeli i wspólnie pośpiewać. Ponadto przygotowano liczne 

konkursy związane z ziemniakiem. Każda osoba, która wzięła udział w zabawach 

w nagrodę otrzymała losowo wybrane warzywo. Z uwagi na nieco wiejski charakter 

MALtany ustalono, że obchody Dnia Ziemniaka będą wpisywać się cyklicznie 

w harmonogram działania. W pikniku wzięło udział 200 osób. 

• Nordic Walking 

W okresie listopad - grudzień 2021 roku MALtana była miejscem startowym do Nordic 

Walking. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Uczestnicy początkowo trenowali na 

sąsiadującym z MALtaną boisku szkolnym, a później  w Parku Górczewska. Odbyło się 

11 treningów dostosowywanych do możliwości i potrzeb uczestników. Oprócz 

tradycyjnego chodu z kijkami sportowcy - amatorzy wykonywali ćwiczenia rozciągające 

i stabilizujące sylwetkę. Na zakończenie zajęć wiele osób mówiło o poprawie swojej 

kondycji. W zajęciach uczestniczyły głównie osoby w wieku senioralnym. Każdy trening 

trwał 1,5 godziny i na ogół uczestniczyło w nich około 15-20 osób. Na zakończenie 

każdych zajęć pracownicy Ośrodka jechali na linię mety z termosami zaparzonej herbaty 

z goździkami, anyżem i cukrem trzcinowym. 

• Warsztaty artystyczne z tworzenia biżuterii artystycznej z korali metodą „beading” 

Warsztaty artystyczne z tworzenia biżuterii artystycznej skierowane były do wszystkich 

mieszkańców Osiedli sąsiadujących z MALtaną. Metoda beading-u jest niezwykle 

precyzyjną i czasochłonną sztuką wykonywania bransoletek i naszyjników, a efekty 

wykonanych prac wzbudzały zachwyt u uczestniczek warsztatów. Warsztatom 
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towarzyszyły luźne rozmowy o bieżących sprawach. Niektóre osoby poznały się w trakcie 

zajęć, więc grono sąsiedzkie się powiększyło. Odbyły się trzy 2 - godzinne spotkania. 

W zajęciach uczestniczyło łącznie 20 osób.  

• Gwiazdka Sąsiedzka 

Gwiazdkę sąsiedzką, która odbyła się 

w grudniu poprzedziły dwa spotkania 

robocze z mieszkańcami Osiedla. 

Podczas imprezy wykonano piękne 

ozdoby choinkowe, którymi 

udekorowano choinkę, a następnie 

celebrowano spotkanie przy 

tradycyjnych wigilijnych daniach. 

Wspólnie śpiewano kolędy, a wyjątkowe 

spotkanie zaszczycił  Mikołaj, który 

rozdawał dzieciom czekoladę i wspólnie 

z uczestnikami pozował do zdjęć. 

➢ Miejsce Aktywności Lokalnej – Dom Sąsiedzki „Nad Stawem” 

✓ Pozyskanie lokalu na działalność społeczności lokalnej przy ul. Pełczyńskiego 30 B 

W lutym 2021 roku, z inicjatywy Zastępcy 

Burmistrza Dzielnicy Bemowo Mariusza 

Wajszczaka, Ośrodek Pomocy Społecznej 

otrzymał propozycję wynajęcia od TBS 

Warszawa Północ Sp. z o.o. lokalu 

użytkowego przy ul. Pełczyńskiego 30B na 

działania w obszarze pomocy społecznej. W 

dniu 15.03.2021 roku została podpisana 

umowa najmu, a lokal zgodnie z potrzebami 

został przeznaczony na Miejsce Aktywności 

Lokalnej, w którym swoją działalność może 

prowadzić m. in. Grupa Sąsiedzka „Sąsiedzi Mocni Razem”, która jako pierwsza w Dzielnicy 

została zawiązana w ramach celowego działania Ośrodka - organizowania społeczności 

lokalnej, i twórczo kontynuuje swoje działanie. 

Dotychczas w obrębie Osiedla nie było 

przestrzeni pełniącej funkcję integrującą oraz 

aktywizującą, która sprzyjałaby realizowaniu 

pomysłów mieszkańców, nawiązywaniu relacji 

sąsiedzkich oraz aktywnemu spędzaniu 

wolnego czasu, będącego jednocześnie 

miejscem otwartym na różnorodne grupy 

odbiorców. 
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✓ Koncepcja realizacji działań w nowo pozyskanym lokalu 

Biorąc pod uwagę zebrane wnioski podjęto decyzję o uruchomieniu w lokalu przy 

ul. Pełczyńskiego 30B miejsca spotkań sąsiedzkich pn. Dom Sąsiedzki „Nad Stawem”, którego 

koncepcja powinna uwzględniać podstawowe założenia MAL-u, najbliższe oczekiwaniom 

i potrzebom społeczności lokalnej zamieszkującej na terenie Osiedla Górce Stare. W związku 

z decyzją o kształcie nowego lokalu podjęto starania zmierzające do pozyskania środków 

na działalność placówki oraz jej dostosowanie i doposażenie. 

✓ Dostosowanie pomieszczeń i wstępne wyposażenie Domu Sąsiedzkiego „Nad Stawem” 

Oczekując na pozytywne rozpatrzenie wniosku o dotacje na 

organizację Miejsca Aktywności Lokalnej - Dom Sąsiedzkiego 

„Nad Stawem” realizatorzy projektu zadbali aby udało się 

doposażyć placówkę w niezbędne meble i uruchomić w nim 

działalność sąsiedzką. Podstawowe wyposażenie pozyskano 

dzięki pomocy darczyńców, a wstępnie urządzono przy udziale 

Grupy Sąsiedzkiej. Z chwilą otrzymania dotacji z Centrum 

Komunikacji Społecznej uzupełniono wyposażenie w 

niezbędny sprzęt i meble, aby dostosować ją do zaplanowanej 

działalności. Część środków została przeznaczona na dofinansowanie działań 

związanych realizacją konsultacji społecznych. 

✓ Wydarzenia i spotkania w Domu Sąsiedzkim „Nad Stawem” 

• Spotkanie Grupy Sąsiedzkiej „Sąsiedzi Mocni Razem” 

W maju 2021 roku jako pierwsze w nowym miejscu 

odbyło się spotkanie Grupy Sąsiedzkiej „Sąsiedzi 

Mocni Razem”. Realizatorzy projektu 

zaprezentowali mieszkańcom lokal i opowiedzieli o 

planach z nim związanych. Mieszkańcy z radością 

przyjęli wiadomość o stworzeniu w lokalu bazy 

spotkań sąsiedzkich, mieli wiele ciekawych 

pomysłów na aranżację tego miejsca oraz pomysły 

na działalność.  

• Wizyta studyjna grupy sąsiedzkiej z Białorusi 

W maju 2021 roku odbyła się wizyta studyjna 15-

osobowej delegacji z Białorusi. Wizyta Gości została 

zorganizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem 

BORIS (projekt „Osiedle +375”). Członkowie Grupy 

Sąsiedzkiej „Sąsiedzi Mocni Razem” bardzo 

zaangażowali się w pomoc w zorganizowanie tego 

spotkania. Zaplanowano m. in. spacer po Osiedlu 

i prezentację ogródków sąsiedzkich, poczęstunek, 

prezentację na temat dotychczasowych działań OPS w ramach organizowania społeczności 

lokalnej, z uwzględnieniem inicjatyw sąsiedzkich, panel dyskusyjny z możliwością zadawania 

pytań. Zarówno goście jak i gospodarze byli usatysfakcjonowani wizytą. 
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• Konsultacje społeczne 

Konsultacje społeczne pn: „Jakie miejsce spotkań przy Pełczyńskiego 30B?” zostały 

przeprowadzone przez realizatorów projektu w dniach 27.10.2021 – 22.11.2021 r. Celem 

konsultacji miało być m. in. dostarczenie mieszkańcom wiedzy na temat idei stworzenia MAL, 

stworzenie przestrzeni do wypowiedzenia własnej opinii, dyskusji o potrzebach 

i propozycjach wykorzystania tego miejsca. 

Konsultacje odbywały się w kilku formach: 

o Bezpośrednie spotkania i 

rozmowy z mieszkańcami 

Osiedla Górce Stare 

prowadzone podczas 

spacerów ulicznych z 

wózkiem konsultacyjnym, 

wypożyczonym z Centrum 

Komunikacji Społecznej. 

Zrealizowano łącznie 

4 spacery plenerowe, 

w czasie których rozmawiano 

z około 50 osobami. 

o Dni Otwarte mające charakter spotkań stacjonarnych w siedzibie przyszłego Miejsca 

Aktywności Lokalnej. Zrealizowano 2 takie spotkania, w których uczestniczyło 

ok. 50 osób. 

Łącznie w konsultacjach społecznych wzięło udział około 100 osób.  

Na potrzeby konsultacji uruchomiono profil na portalu facebook 

https://www.facebook.com/DomSasiedzkiNadStawem oraz specjalny adres mailowy: 

osl@opsbemowo.waw.pl , dzięki temu mieszkańcy mogli wyrażać swoje opinie również 

korespondencyjnie. Z zebranych informacji wynika, że Dom Sąsiedzki „Nad Stawem” 

powinien być miejscem otwartym na potrzeby i pomysły mieszkańców. Mieszkańcy oczekują, 

że będzie to przytulna przestrzeń, w której mogą odpocząć, ciekawie spędzić czas wolny oraz 

nawiązać relacje. Oferta Domu powinna być różnorodna, adresowana zarówno do osób 

pełnoletnich jak i dzieci i młodzieży w zależności od ich potrzeb i zainteresowań. Chcieliby 

także, aby była możliwość organizowania spotkań koleżeńskich dla sąsiadów. 

• Impreza Andrzejkowa 

Z inicjatywy mieszkanki osiedla została zorganizowana impreza andrzejkowa dla kolegów 

i koleżanek z klasy szkolnej jej syna. Mieszkanka sama przygotowała scenariusz spotkania, 

włączyła w przygotowania pozostałych rodziców, którzy zadbali o zabawę i bezpieczeństwo 

dzieci.  Spotkanie odbyło się w listopadzie 2021 roku, uczestniczyło w nim blisko 20 osób 

(kilkanaścioro dzieci wieku ok. 10 lat wraz z rodzicami).  

https://www.facebook.com/DomSasiedzkiNadStawem
mailto:osl@opsbemowo.waw.pl
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• Gwiazdka Sąsiedzka  

W grudniu odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Domu Sąsiedzkiego „Nad Stawem”. 

Spotkanie miało charakter Gwiazdki Sąsiedzkiej.   Organizatorami byli pracownicy OPS oraz 

mieszkańcy osiedla. W spotkaniu uczestniczyły osoby dorosłe, seniorzy oraz dzieci - ponad 

30 osób. Mieszkańcy przynieśli przygotowane przez siebie potrawy wigilijne. Dodatkową 

atrakcją dla uczestników były warsztaty wykonywania stroików i ozdób świątecznych oraz 

warsztat kulinarny robienia pierogów, które stanowiły jedno ze świątecznych dań. Punktem 

kulminacyjnym była wizyta Mikołaja, który przyniósł wszystkim uczestnikom drobne 

upominki. Spotkanie przebiegało w przyjaznej, sąsiedzkiej atmosferze. 

• Uroczyste otwarcie Miejsca Aktywności Lokalnej Dom Sąsiedzki „ Nad Stawem” 

W dniu 16 grudnia gośćmi specjalnymi w MAL-u byli  radni Dzielnicy Bemowo, 

przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Bemowo z Panią Burmistrz Urszulą Kierzkowską na czele 

oraz pracownicy Urzędu Dzielnicy. Ponadto na spotkanie przybyli przedstawiciele Centrum 

Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy, którzy wpierali organizację tego miejsca. 

Goście zwiedzili placówkę oraz 

wysłuchali prezentacji dotyczącej 

wyników konsultacji społecznych i 

najbliższych planów działania placówki. 

Podczas spotkania nastąpiło oficjalne 

ogłoszenie otwarcia MAL Dom Sąsiedzki 

„Nad Stawem” przez Panią Burmistrz. 

Goście z CKS na ręce Pani Dyrektor OPS 

przekazali certyfikat włączenia Domu 

Sąsiedzkiego do miejskiej sieci Miejsc 

Aktywności Lokalnej. 

Koszt realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnej w 2021 r. wyniósł 66 978,31 zł. Został 

sfinansowany ze środków Centrum Komunikacji Społecznej w wysokości 49 499,23 zł oraz 

ze środków własnych OPS w wysokości 17 479,08 zł. 
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Projekt „Wolontariat” 

Głównym celem projektu było rozwijanie wolontariatu na terenie Dzielnicy Bemowo, promowanie 

go jako formy aktywności społecznej i dobroczynnej polegającej na udzielaniu pomocy osobom, 

które własnymi staraniami nie mogą zapewnić sobie niektórych potrzeb życia codziennego oraz 

promowanie Ośrodka jako zaufanego partnera działań społecznych. 

Szczególnie ważnym celem wolontariatu w związku z trwającą pandemią COVID-19, było 

przeciwdziałanie wzrostowi zakażeń. Działalność Wolontariuszy polegająca na świadczeniu pomocy 

osobom starszym i niepełnosprawnym przyczyniła się do ochrony ich zdrowia, dzięki ograniczeniu 

wyjść z domu w sprawach, w których mogli uzyskać pomoc Wolontariuszy.  

➢ Działania projektu 

✓ Informacje w mediach internetowych 

Aby promować działalność 

wolontarystyczną pracownicy Ośrodka 

opracowali oferty działań, logo projektu, 

rollup promocyjny oraz utworzyli stronę na 

portalu Facebook. 

W związku z potrzebą udzielenia wsparcia 

starszym mieszkańcom Bemowa, którzy w 

okresie pandemii wymagali ochrony przed 

infekcją COVID-19, Ośrodek we współpracy 

z instytucjami i organizacjami 

pozarządowymi rozpowszechniał 

informacje o możliwości świadczenia 

wolontariatu zamieszczając ogłoszenia na 

stronach internetowych www.ochotnicy.waw.pl, fb.com/WolontariatBemowo oraz lokalnych 

forach tematycznych, w tym m. in.: „Bemowo”, „Bemowo - pomoc sąsiedzka”; „Bemowo - 

forum mieszkańców”. 

✓ Udział w akcjach i wydarzeniach organizowanych na Bemowie 

• W Parku Górczewska pracownicy Ośrodka zorganizowali punkt informacyjny na temat 
wolontariatu. W trakcie wydarzenia można było dowiedzieć się w jaki sposób można 
pomagać i jakie są korzyści z bycia 
wolontariuszem.  

• Na zaproszenie Wydziału Sportu i 
Rekreacji dla Dzielnicy Bemowo 
zorganizowana została akcja „Wskocz 
w Wolontariat”. Działanie miało 
miejsce w czasie Pikniku sportowo-
rekreacyjnego „Z Bemowem przez 
świat. Super Dzieciaki na Start”. 
Stoisko miało na celu promowanie idei 
wolontariatu oraz informowanie o 
prowadzonej działalności. 

http://www.ochotnicy.waw.pl/
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• Na zaproszenie Wydziału Kultury dla Dzielnicy Bemowo Ośrodek wziął udział w pikniku 
sportowo - edukacyjnym zorganizowanym przy budynku Szkoły Podstawowej nr 363. W 
programie znalazło się wiele atrakcji dla różnych grup wiekowych spełniających postulat 
międzypokoleniowości. Pracownicy obsługujący stanowisko Ośrodka informowali i edukowali 
uczestników o wolontariacie, który można realizować we współpracy z Ośrodkiem. 

• W ramach współpracy z Panem Marianem 
Rynkiewiczem, artystą fotografikiem i 
lokalnym działaczem społecznym, Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 2020 roku 
przygotował wystawę fotograficzną, której 
tematem jest promowanie pomagania, w 
tym wolontariatu. Fotografie 
przedstawiają różne sytuacje życiowe, w 
których niezbędna jest pomoc drugiego 
człowieka. W 2021 roku, zgodnie z umową 
zawartą z artystą, wystawa była 
prezentowana w przestrzeni miejskiej 
Dzielnicy Bemowo, w tym: w Centrum 
Handlowym Bemowo, Centrum Handlowym Wola Park, w Parku Górczewska, w Miejscu 
Aktywności Lokalnej „MALtana”. Ekspozycja będzie prezentowana w kolejnych miejscach 
publicznych do listopada 2022 roku.  

➢ Formy aktywności wolontariatu 

Działania wolontariuszy były prowadzone w 

trzech obszarach determinowanych 

aktualnymi potrzebami mieszkańców 

Dzielnicy oraz sytuacją epidemiologiczną. 

Najczęściej wolontariusze pomagali 

podopiecznym średnio raz w tygodniu przez 

2-3 godziny. Pomoc była świadczona w 

miejscu zamieszkania klientów.  

✓ 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-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 wyłącznie do przekazywania wiedzy z danego przedmiotu. 

Istotą tego działania była poprawa samopoczucia dziecka, wiara w siebie, zmotywowanie 

ucznia do odrabiania lekcji i wskazanie korzyści z systematycznej nauki. Z uwagi na trwającą 

pandemię niektórzy uczniowie korzystali z pomocy w formie online. 

Z tej formy pomocy skorzystało 14 uczniów, realizowało ją 14 wolontariuszy. 
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✓ Pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, 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, 

asystowanie w drodze na szczepienie lub 

załatwienie 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.  

Tą formą pomocy zostało objętych 20 seniorów, realizowało ją 14 wolontariuszy. 

✓ Wolontariat w Programie rządowym „Wspieraj Seniora” 

W 2021 roku Ośrodek kontynuował udział w rządowym Programie „Wspieraj Seniora”, który 

był skierowany w szczególności do osób w wieku powyżej 70 lat. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach osoba poniżej 70 roku życia mogła uzyskać pomoc. Głównym założeniem 

programu było dbanie o bezpieczeństwo seniorów poprzez ograniczanie sytuacji 

narażających ich na wychodzenie z domu, a tym samym na infekcję koronawirusem. Program 

polegał na udzielaniu pomocy wolontarystycznej w robieniu zakupów spożywczych, leków, 

załatwianiu spraw urzędowych oraz innych czynności, które wymagały wyjścia z domu. 

Dodatkowo wolontariusze brali udział w dystrybuowaniu maseczek ochronnych na terenie 

Bemowa. Mieszkańcom zostało przekazanych ponad 20 000 maseczek. 

W ramach Programu „Wspieraj Seniora” w 2021 roku z pomocy wolontariuszy skorzystało 

167 osób, realizowało ją 77 wolontariuszy. 

➢ Współpraca z Centrum Komunikacji 

Społecznej 

W 2021 roku Ośrodek Pomocy 

Społecznej współpracował z Centrum 

Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. 

Warszawy w zakresie rozwoju 

wolontariatu na terenie Dzielnicy. 

Obszar współpracy obejmował udział 

OPS w dwóch programach: „Programie 

rozwoju wolontariatu w Ośrodkach 

Pomocy Społecznej”, na realizację 
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którego uzyskano dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł oraz Programie „Partnerstwa 

instytucji rozwijające wolontariat”, na realizację którego uzyskano dofinansowanie w 

wysokości 6 000,00 zł. Fundusze zostały przeznaczone na zakup tablicy interaktywnej, do 

wyposażenia Miejsca Odrabiania Lekcji „ToTu” zorganizowanego w Ośrodku Pomocy 

Społecznej, w którym wolontariusze będą pomagać dzieciom i młodzieży w nauce oraz na 

zorganizowanie spotkania dla wolontariuszy z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. 

➢ Międzynarodowy Dzień Wolontariusza 

W dniu 3 grudnia 2021 roku we 

współpracy z Centrum 

Komunikacji Społecznej i 

Bemowskim Centrum Kultury 

zorganizowano uroczyste 

świętowanie Międzynarodowego 

Dnia Wolontariusza. Chcąc 

docenić gotowość niesienia 

pomocy, postawę osób, które 

zdecydowały się pomagać w 

formie wolontariatu oraz ich 

poświęcenie w czasie pandemii 

przygotowano podziękowania, 

poczęstunek oraz koncert 

zespołu VOISYS, który odbył się w sali widowiskowej Bemowskiego Centrum Kultury.  

W trakcie wydarzenia został zaprezentowany również raport z działalności wolontariatu w OPS 

za okres trwającej pandemii oraz film ilustrujący wartość praktyczną i emocjonalną 

świadczonej pomocy. Przedstawiciele władz Dzielnicy złożyli wolontariuszom podziękowania 

i gratulacje za bezinteresowną pomoc mieszkańcom Bemowa.  

Łącznie we wszystkich działaniach wolontarystycznych wzięło udział 105 wolontariuszy z pomocy 

których skorzystało 201 mieszkańców Dzielnicy. 

Koszt projektu 10 994, 96 zł (w tym: 3000,00 zł  z Programu rozwoju wolontariatu w Ośrodkach 

Pomocy Społecznej w Warszawie,  6000,00  zł z Programu - Partnerstwa instytucji rozwijające 
wolontariat oraz 1994,96 zł  ze środków własnych OPS). 
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Projekty na rzecz zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy 

Społecznej 

Projekt „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, 

był 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 pracowników jak i instytucji w procesie przeprowadzenia 

zmiany. 

W projekcie uczestniczyło łącznie 101 pracowników. 

Realizacja działań projektowych i celu głównego przebiegała w 2021 roku w czterech etapach:  

➢ Etap I realizacji projektu: „Przygotowanie pracowników do wdrożenia zmian organizacyjnych” 

W związku z wdrażaniem nowego modelu 

organizacyjnego w OPS oraz wyodrębnieniem 

nowych zespołów kontynuowano 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 styczeń - 

czerwiec 2021 zrealizowano 5 szkoleń 

specjalistycznych dla pracowników oraz kadry 

zarządzającej prowadzonych przez 

wykwalifikowanych realizatorów zewnętrznych 

zatrudnionych w ramach umów o świadczenie 

usług. 

Łącznie w 2021 roku zrealizowano 330 godzin szkoleń, w których wzięło udział 71 pracowników 

Ośrodka. Poniższa tabela przedstawia wykaz przeprowadzonych szkoleń dla pracowników 

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo. 
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Tabela 17 

Nazwa szkolenia Liczba 
godz. 

Liczba 
dni szkol. 

Realizator 
szkolenia 

Liczba uczestników Forma 
zakończenia 
szkolenia 

1. Szkolenie z 

przepisów 

dot. pomocy 

społecznej 

30 h 5 B.M. Konsulting 

Bartłomiej 

Mazurkiewicz 

Liczba uczestników 

zmienna,  

w zależności  

od tematyki 

szkolenia.  

Średnio w 

szkoleniu 

uczestniczyło  

ok. 30 osób 

Zaliczenie 

na podst. 

obecności 

2. TSR II 

stopień 

130 h 17 Centrum PSR – 

Tomasz Świtek 

18 Certyfikat 

otrzymało 

18 osób 

3. Praca ze 

sprawcą 

przemocy 

50 h 7 Izabella Warchoł 

Studio Terapii 

Skoncentrowanej 

na Rozwiązaniach 

21 Certyfikat 

otrzymało 

16 osób 

4. Szkolenie 

TZA 

50 h 7 Katolicka 

Fundacja Pomocy 

Osobom 

Uzależnionym i 

Dzieciom 

„KARAN” 

16 Certyfikat 

otrzymało 

15 osób 

5. TSR w 

zarządzaniu 

organizacją 

I stopień  

70 h 10 Iwona Grzech-

Nowak 

17 Certyfikat 

otrzymało 

16 osób 

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). 

W ramach udzielanego wsparcia od stycznia 2021 roku do czerwca 2021 roku pracownicy 

mogli korzystać także z regularnych sesji superwizji grupowych lub indywidualnych 

prowadzonych przez superwizorkę. Dzięki sesjom superwizyjnym pracownicy mogli 

przedyskutować problemy towarzyszące w ich codziennej pracy, opracować wspólnie 

z superwizorką plany i strategie, określić się w nowym podziale zadań związanym z wdrażanym 

nowym modelem pracy Ośrodka.  

Łącznie w ramach 60 godzin wsparcia zrealizowano 49 sesji superwizji.  
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➢ Etap II realizacji projektu: „Przygotowanie infrastruktury OPS do wdrożenia zmian 

organizacyjnych” 

Wdrożenie nowego systemu organizacyjnego w OPS 

wiązało się także z dostosowaniem infrastruktury Ośrodka. 

Dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich dokonano 

kompleksowej modernizacji oraz rozbudowy systemów IT. 

Znaczący zakres tej modernizacji polegający m. in. na 

doposażeniu stanowisk pracy w terminale mobilne, 

urządzenia wielofunkcyjne oraz pozostały specjalistyczny 

osprzęt informatyczny został zrealizowany do końca 2020 

roku. Przyczyniło się to w znacznym stopniu do poprawy 

komfortu oraz zwiększenia wydajności pracy pracowników.  

W 2021 roku skoncentrowano się na pracach 

modernizacyjnych - okablowaniu pomieszczeń OPS. 

Przeprowadzona inwentaryzacja zasobów technicznych IT wykazała konieczność modernizacji 

istniejącej sieci elektryczno-logicznej w siedzibie Ośrodka, mało wydajnej i przestarzałej, 

zagrożonej przeciążeniem i awarią całego systemu.  

W okresie styczeń 2021 - czerwiec 2021 roku zrealizowano 3 etapy inwestycji zmierzających 

do poprawy kompatybilności stanu technicznego sieci w OPS: 

✓ Etap I: prace modernizacyjne istniejącej sieci elektryczno-logicznej w siedzibie Ośrodka - 

wykonanie instalacji sieci komputerowej i elektrycznej wraz z montażem dodatkowych 

punktów logicznych w pokojach pracowników niezbędnych do podłączenia sprzętu 

komputerowego i biurowego; 

✓ Etap II: okablowanie pomieszczeń po Środowiskowym Domu Samopomocy na potrzeby 

przystosowania ich do stworzenia nowych stanowisk pracy. Dzięki modernizacji oraz 

dostosowaniu pomieszczeń pozyskano dodatkowe miejsca pracy dla pracowników 

merytorycznych. Zaowocowało to pozytywnymi zmianami organizacyjnymi polegającymi na 

przeniesieniu do byłych pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy dwóch 

zespołów: Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy oraz Zespołu ds. Projektów; 

✓ Etap III: modernizacja sieci teleinformatycznej w siedzibie Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji 

dla Osób Niepełnosprawnych (OWiRON). Pomieszczenia w tej części nie miały łączności z 

zakupionym w ramach projektu serwerem, posiadały przestarzałą i w złym stanie 

technicznym linię telefoniczną i teleinformatyczną. Przeprowadzona modernizacja 

przyczyniła się to do poprawy warunków pracy pracowników i polepszenia komfortu obsługi 

podopiecznych. 

Dzięki zwiększeniu liczby punktów logicznych w pokojach pracowników, uruchomiono 

dodatkowe numery telefonów oraz zakupiono i zainstalowano dodatkowe 42 aparaty 

telefoniczne. Zakup telefonów bardzo usprawnił pracę pracowników socjalnych, asystentów 

rodziny, czy innych specjalistów pracujących z klientami OPS. Była to bardzo istotna kwestia, 

zwłaszcza w czasie pandemii, gdzie przy wymogach ograniczania kontaktów bezpośrednich, 

telefon stał się bezpieczniejszą formą kontaktu. 



 
117 

➢ Etap III realizacji projektu: „Realizacja zadań OPS w nowym modelu funkcjonowania” 

Wdrożony 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. 

Funkcjonowanie w nowej strukturze organizacyjnej było na bieżąco monitorowane przy 

wsparciu eksperta zewnętrznego - metodyka pracy socjalnej. 

W ramach 60 godzin wsparcia metodyka odbyło się łącznie 12 spotkań. Spotkania realizowane 

były w formie zebrań oraz konsultacji indywidualnych. Metodyk spotykał się głównie 

z pracownikami Zespołu Pracy Socjalnej wraz z ich kierownikiem oraz zastępcą Dyrektora OPS. 

Celem konsultacji grupowych i indywidualnych było wspieranie pracowników ds. pogłębionej 

pracy socjalnej w pracy nową metodą. Metodyk wspólnie z pracownikami wypracował m in.: 

nowe wzory dokumentacji pogłębionej pracy socjalnej, dostosował procedury (np. procedurę 

kierowania do usługi pogłębionej pracy socjalnej), konsultował poszczególne etapy pracy 

indywidualnej z klientem, konstruowanie planów pracy z rodzinami itp. Dodatkowo nad 

sprawnym funkcjonowaniem OPS w nowej strukturze organizacyjnej czuwał Zespół 

ds. Ewaluacji złożony z kierowników działów i zespołów, w których wdrożono zmiany 

organizacyjne. Działania Zespołu ds. Ewaluacji koncentrowały się na zmianach w systemie 

organizacyjnym OPS na podstawie zgłaszanych przez pracowników obszarów problemowych 

wymagających naprawy. Zespół opracował nowe rozwiązania usprawniające codzienną pracę 

np.: ujednolicenie dokumentacji wewnętrznej Ośrodka, opracowanie nowych procedur 

i schematów postępowania, stworzenie wspólnej bazy dokumentów dostępnej dla wszystkich 

pracowników. Członkowie Zespołu ds. Ewaluacji we współpracy z metodykiem zaangażowali 

się także w opracowanie głównych założeń planu ewaluacji końcowej projektu, narzędzi 

badawczych oraz przeprowadzenie badań i zebranie wyników.  

➢ Etap IV: Końcowa ewaluacja projektu 

Na przełomie czerwca i lipca 2021 roku, po roku od wdrożenia modelu rozdzielenia pracy 

socjalnej od postępowań administracyjnych i wprowadzeniu nowej usługi pogłębionej pracy 

socjalnej, przeprowadzono ewaluację końcową projektu. Badaniom poddano pracowników 

Ośrodka Pomocy Społecznej, ale też jego klientów - głównych odbiorców dokonanej zmiany. 

Celem planu ewaluacji było: 

• zbadanie opinii pracowników o tym w jakim stopniu realizacja projektu przełożyła się 

na sprawniejsze funkcjonowanie OPS, a przede wszystkim na podniesienie jakości 

świadczonych usług i skuteczności pracy, 

• zbadanie opinii klientów OPS korzystających z nowej usługi pogłębionej pracy socjalnej 

o tym jak oceniają oni tę usługę oraz wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu Ośrodka. 
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W celu uzyskania najskuteczniejszych i najefektywniejszych wyników przeprowadzono dwa 

rodzaje badań: 

• ilościowe (2 anonimowe ankiety online przeprowadzone wśród pracowników Ośrodka 

oraz ankieta telefoniczna przeprowadzona z klientami), 

• jakościowe (badania fokusowe przeprowadzone metodą wywiadu grupowego 

z 3 zespołami pracowników socjalnych). 

Badania przeprowadzone wśród klientów wykazały, że zmiana formy współpracy związana 

z realizacją modelu rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych, jest przez 

nich zauważona i dobrze oceniona. Pozytywną ocenę klienci uzasadniali tym, że oferowana 

pomoc jest aktualnie lepiej dostosowana do ich potrzeb, pozytywnie ocenili także jakość 

wsparcia udzielanego przez pracowników OPS.  

Z analizy przeprowadzonych badań wśród pracowników wynika, że zdecydowana większość 

z nich bardzo dobrze ocenia wdrożony model pracy polegający na rozdzieleniu pracy socjalnej 

od postępowań administracyjnych oraz wydzieleniu nowych zespołów w strukturze 

organizacyjnej Ośrodka. Przekłada się to na usprawnienie funkcjonowania oraz poprawę 

obsługi klientów. Pracownicy pozytywnie ocenili także usprawnienia organizacyjne i zmiany 

w infrastrukturze Ośrodka, przyznali, że znacząco poprawiły one komfort i warunki ich pracy. 

Zdecydowana większość pracowników wysoko oceniła wsparcie superwizora, coacha 

i metodyka oraz wartość merytoryczną szkoleń, dzięki którym podnieśli umiejętności 

i wzbogacili swój warsztat pracy. Z przeprowadzonych badań jasno wynika, że połączenie 

zmian organizacyjnych, z dostosowaniem infrastruktury oraz wsparciem szkoleniowym 

dla pracowników było bardzo dobrą koncepcją, która pozytywnie rzutuje na wizerunek 

Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Wnioski z przebiegu projektu „Od nowa - nowa jakość na Bemowie” oraz dane zgromadzone 

na podstawie badań posłużyły do skonstruowania końcowego raportu z jego realizacji. 

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

Koszt Projektu w 2021 roku: 345 286,89 zł. 
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8. Pozostała działalność 

8.1. Ośrodki Wsparcia 

W strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w roku sprawozdawczym funkcjonował jeden Ośrodek 

Wsparcia, którym był Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych. 

Jednocześnie trwały prace nad uruchomieniem Ośrodka Wsparcia dla Seniorów 

Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób 

Niepełnosprawnych 

Celem działalności OWiRON jest: organizowanie oparcia społecznego dla osób 

z niepełnosprawnościami, przeciwdziałanie izolacji społecznej poprzez utrzymywanie tych osób 

w ich naturalnym środowisku, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych 

do samodzielnego życia oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych i integracja społeczna 

ze środowiskiem lokalnym. 

OWIRON realizuje swoje zadania poprzez: 

• organizację zajęć dla uczestników z uwzględnieniem ich 

indywidualnych  potrzeb, możliwości i zainteresowań, 

• współpracę z rodzinami i opiekunami uczestników, 

• działania integrujące uczestników i ich rodziny ze 

społecznością lokalną, przełamywanie negatywnych 

stereotypów i uprzedzeń, kształtowanie świadomości 

społeczności lokalnej w zakresie wiedzy o potrzebach 

osób niepełnosprawnych, 

• współpracę z instytucjami i organizacjami, w szczególności z: poradniami zdrowia 

psychicznego, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, kościołami 

i związkami wyznaniowymi, ośrodkami kultury i organizacjami kulturalno-rozrywkowymi, 

placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób 

z niepełnosprawnościami, w tym: warsztatami terapii zajęciowej, zakładami aktywności 

zawodowej, spółdzielniami socjalnymi, innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz 

integracji społecznej uczestników, 

• współudział w tworzeniu kompleksowego lokalnego systemu oparcia społecznego dla osób 

z niepełnosprawnościami, poprzez rozwijanie i aktywowanie współpracy placówek służby 

zdrowia, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych działających na ich rzecz, 

• organizację działań edukacyjnych dla instytucji i organizacji przybliżających specyfikę 

niepełnosprawności. 

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 1 stycznia do 4 czerwca 2021 roku 

działalność stacjonarna Ośrodka (zgodnie z zaleceniami Wojewody Mazowieckiego) została 

zawieszona. 
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W 2021 roku z wielospecjalistycznych zajęć w Ośrodku Wsparcia skorzystało 68 uczestników,  

w tym 20 osób z doświadczeniem choroby psychicznej i 48 osób z niepełnosprawnością intelektualną  

(w stopniu lekkim 6 osób, umiarkowanym 15 osób, znacznym 18 osób i głębokim 9 osób), w tym 

11 osób na wózkach inwalidzkich i 3 osoby poruszające się przy pomocy sprzętu ortopedycznego. 

11 osób wymagało stałej pomocy i wsparcia we wszystkich czynnościach samoobsługowych 

tj. karmienie, pomoc w spożywaniu posiłku, pełna obsługa higieniczna, pomoc w ubieraniu, wsparcie 

w sytuacjach zadaniowych, podczas zajęć w pracowniach, w terapii i ćwiczeniach fizycznych. 

W stosunku do uczestników OWiRON prowadzone były niżej opisane formy zajęć: 

➢ Zajęcia dla grupy A (osoby z doświadczeniem choroby psychicznej) 

realizowane w pracowni psychologiczno-terapeutycznej oraz pracowni 

wielofunkcyjnej: 

✓ Spotkania społeczności z elementami grupy wsparcia 

Zajęcia obowiązkowe prowadzone pięć razy w tygodniu w formie grupowej. Efektem działań 

wspierająco-aktywizujących był zauważalny wzrost poczucia tożsamości grupowej 

i odpowiedzialności za sprawy dotyczące społeczności, wzrost poziomu motywacji 

do uczestniczenia w różnych formach aktywności poprzez zaangażowanie w życie społeczności 

oraz poprawa w zakresie komunikowania i wypowiadania się na forum grupy. 

✓ Psychoedukacja 

Zajęcia obowiązkowe prowadzone raz w tygodniu w formie grupowej. Tematy spotkań 

obejmowały: specyfikę funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, metody relaksacji, 

mindfulness oraz zagadnienia związane szeroko z radzeniem sobie w czasie pandemii. 

✓ Relaksacja z elementami pracy z ciałem 

Zajęcia dobrowolne prowadzone raz w tygodniu w formie grupowej. Realizowane metodami: 

treningu autogennego Schultza, progresywnej relaksacji mięśni Jacobsona, ćwiczeniami 

oddechowymi oraz mindfulness.  

✓ Trening umiejętności społecznych metodą SSTS z elementami komunikacji  

Zajęcia obowiązkowe prowadzone dwa razy w miesiącu w formie grupowej. Odbywały się 

w formie edukacyjno-warsztatowej. Prowadzący zajęcia modelowali zalecany sposób 

zachowania się w sytuacji z życia codziennego (rozmowa towarzyska, o pracę, wizyta 

w urzędzie, banku, sklepie itp.), następnie zachęcali uczestników do odtworzenia go w scence 

z wybraną osobą oraz moderowali dyskusję.  

✓ Trening lekowy indywidualny i grupowy 

Zajęcia obowiązkowe prowadzone dwa razy w miesiącu w formie grupowej. Uczestnicy 

wykazali się pokaźną wiedzą na temat działań pożądanych i ubocznych stosowanych przez 

siebie leków, zadawali wiele pytań także na temat medykamentów używanych w innych niż 

psychiatria dziedzinach medycyny.  

✓ Poradnictwo psychologiczne  

Zajęcia odbywały się w formie indywidualnej, prowadzone były w zależności od potrzeb, nie 

rzadziej niż raz w miesiącu. Poradnictwo psychologiczne miało formę indywidualnych rozmów, 

w tym telefonicznych, przeprowadzanych w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz 

w miesiącu. Uczestnikom udzielano profesjonalnego wsparcia emocjonalnego 

i informacyjnego. 
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✓ Muzykoterapia 

Zajęcia obowiązkowe prowadzone dwa razy w tygodniu w formie grupowej. Warsztaty opierały 

się w głównej mierze na wykorzystywaniu instrumentów perkusyjnych, jak również słuchaniu 

wybranych utworów muzyki klasycznej.  

✓ Teatroterapia 

Zajęcia dobrowolne prowadzone raz w tygodniu w formie grupowej. Uczestnicy zaangażowali 

się w napisanie i przygotowanie scenariusza do nowego spektaklu. Przedstawienie stanowiło 

motywację do regularnego angażowania się w zajęcia, a także dawało możliwość rozwijania 

swoich umiejętności aktorskich, wokalnych oraz doskonalących pamięć i uwagę. 

✓ Ludoterapia 

Zajęcia dobrowolne prowadzone trzy razy w tygodniu w formie grupowej. Uczestnicy chętnie 

grali w gry planszowe takie jak rummikub, scrabble, monopoly, taboo, szachy, dixit, dobble, 

chińczyk, warcaby, 5 sekund, carcassone, pędzące żółwie oraz gry typu papier-ołówek, 

państwa-miasta czy kalambury.  

✓ Trening funkcji poznawczych  

Zajęcia obowiązkowe prowadzone dwa razy w miesiącu w formie grupowej. Obejmowały 

głównie: rozwiązywanie zadań pamięciowych, poprawiających koncentrację i uwagę, a także 

fluencję słowną. 

✓ Psychodrama  

Zajęcia obowiązkowe prowadzone raz w miesiącu w formie grupowej. Warsztaty wymagały od 

uczestników odwagi, aby zaprezentować na forum swoje trudności osobiste. Mimo to 

uczestnicy stanowili dla siebie wsparcie, udzielali sobie informacji zwrotnych i dostrzegali 

pozytywne strony stresujących sytuacji. Tematy poruszane podczas zajęć: ja w swojej rodzinie, 

tolerancja i akceptacja wobec słabości, ja na tle grupy i społeczności. 

✓ Zajęcia komputerowe  

Zajęcia obowiązkowe prowadzone raz w tygodniu w małych 2-3 osobowych grupach. 

Większość uczestników utrzymała lub zdołała rozwinąć swoje umiejętności obsługi komputera 

przynajmniej w podstawowym zakresie. 

✓ Język portugalski  

Zajęcia dobrowolne, prowadzone raz w tygodniu w formie grupowej. Uczestnicy bardzo 

chętnie brali udział w zajęciach, pamiętali o wykonywaniu prac domowych, prosili o poruszenie 

dodatkowych, wybranych przez siebie tematów. Po zakończeniu zajęć przeważająca część 

uczestników potrafiła przedstawić się po portugalsku, posłużyć się prostymi zwrotami 

w rozmowie oraz przeczytać ze zrozumieniem prosty tekst.  

✓ Antropologia kultury 

Zajęcia prowadzone raz w miesiącu w formie grupowej. Ich celem było nabycie wiedzy 

z zakresu kultury, historii i geografii wybranych krajów i regionów na świecie oraz poprawa 

umiejętności przedstawiania swojej opinii oraz dyskusji w grupie. 

✓ Biblioterapia 

Zajęcia prowadzone raz w tygodniu w formie grupowej. Ich celem było wzbudzenie 

zainteresowania literaturą, wzrost umiejętności w zakresie czytania, słuchania tekstu 

ze zrozumieniem oraz streszczania tekstu, wzbogacenie słownictwa, pobudzenie procesów 

myślowych i emocjonalnych.  
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✓ Terapia zajęciowa (arteterapia) 

Zajęcia prowadzone raz w tygodniu. Ich celem było poszerzenie zainteresowań własnych 

uczestników, promocja prac uczestników (wykonanie prac różnymi technikami zgodnie 

z zainteresowaniami, potrzebami i możliwościami manualnymi uczestników), rozwijanie 

zainteresowania sztuką i jej technikami, nabycie umiejętności przeżywania i odbierania sztuki. 

Zajęcia warsztatowe sprzyjały również kształtowaniu wyobraźni twórczej oraz estetyki prac. 

✓ Prasówka 

Zajęcia prowadzone raz w tygodniu w formie grupowej. Ich celem był wzrost zaangażowania 

w zajęcia (wypowiadanie się na forum grupy, podtrzymywanie dyskusji na interesujące 

tematy), zwiększenie umiejętności w zakresie wykorzystania stron internetowych podczas 

zajęć, samodzielności w zakresie przygotowywania artykułów na wybrane przez siebie temat. 

✓ Terapia ruchem 

Zajęcia prowadzone raz w tygodniu w formie grupowej. Ich celem było uzyskanie większej 

świadomości na temat korzyści płynących ze zdrowego stylu życia oraz zwiększenie ogólnej 

sprawności i kondycji fizycznej uczestników. 

✓ Trening gospodarczo-techniczny 

Zajęcia prowadzone w małych 2-3 osobowych grupach lub indywidualnie. Wynikały z bieżących 

potrzeb lub z inicjatywy własnej uczestników w ramach prac konserwatorskich. Czynności 

podejmowane w ramach zajęć to m. in.: porządkowanie ośrodka po zalaniu deszczem, naprawy 

tynkarskie ścian, naprawa wózka na zakupy i małych sprzętów AGD oraz porządkowanie 

zapasów żywnościowych. 

✓ Trening dokonywania zakupów połączony z praktycznym treningiem budżetowym 

Zajęcia prowadzone w małych 2-3 osobowych grupach lub indywidualnie. Ich celem był wzrost 

umiejętności samodzielnego dokonywania zakupów (racjonalny wybór produktów zgodny 

z listą zakupów, gospodarowanie pieniędzmi). 

✓ Trening umiejętności praktycznych związanych z obsługą urządzeń w OWiRON 

Zajęcia prowadzone w zależności od potrzeb, indywidualne lub w małych grupach. W ramach 

zajęć podejmowano temat obsługi sprzętów RTV/AGD, m. in.: kuchenki mikrofalowej, pralki, 

kserokopiarki, drukarki, czajnika elektrycznego, smartfona. 

✓ Trening nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny 

Zajęcia realizowane indywidualnie, w zależności od potrzeb. W ramach zajęć pomagano 

uczestnikom m. in.: w kąpieli, goleniu się, myciu poszczególnych części ciała, strzyżeniu 

włosów, wąsów i brody, a także przeprowadzano rozmowy edukacyjne i dyscyplinujące. 

✓ Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych 

Zajęcia realizowane indywidualnie, w zależności od potrzeb. Uczestnikom została udzielona 

pomoc w zakresie m. in.: zdobycia certyfikatu COVID, dokonania opłat w urzędach, 

zastrzeżenia karty debetowej, zmiany wysokości rat kredytu itp. 

✓ Niezbędna opieka oraz pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych 

Zajęcia realizowane indywidualnie, w zależności od potrzeb. Uczestnikom pomagano 

w zapisaniu się do lekarza, zarejestrowaniu się na szczepienie przeciw COVID-19. Ponadto 

monitorowano stan uczestników podczas pobytu w szpitalu oraz asystowano podczas wypisu 

z oddziału psychiatrycznego. 

✓ Trening kulinarny (teoretyczny i praktyczny) 

Zajęcia prowadzone pięć razy w tygodniu w zależności od potrzeb, realizowane indywidualne 

lub w małych grupach 3-4 osobowych. W ramach treningu codziennie przygotowywane były 
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różnorodne posiłki pod kierownictwem terapeuty dyżurnego: głównie kanapki z różnego 

rodzaju dodatkami, sałatki, proste dania, parzenie herbaty. Podczas zajęć uczestnicy nabywali 

umiejętności w zakresie kulturalnego zachowania się przy stole i spożywania posiłków 

w estetyczny sposób. 

✓ Trening porządkowy (teoretyczny i praktyczny) 

Zajęcia prowadzone pięć razy w tygodniu w zależności od potrzeb, realizowane indywidualne 

lub w małych grupach 3-4 osobowych. Ich celem było podtrzymanie podstawowych 

umiejętności dbania o czystość i estetykę pomieszczeń terapeutycznych oraz znajdujących się 

tam sprzętów i urządzeń, podtrzymanie umiejętności w zakresie odpowiedniego wyboru 

środka czystości do wykonania danego zadania oraz podtrzymanie umiejętności 

komunikacyjnych podczas pracy w zespole zadaniowym. 

 

➢ Zajęcia dla grupy B (osoby z niepełnosprawnością intelektualną) 

realizowane w następujących pracowniach: 

✓ Zajęcia w pracowni ceramiczno-plastycznej 

Zajęcia realizowane pięć razy w tygodniu w pięciu stałych grupach. W grupie pracowano 

w zespołach o zróżnicowanych zadaniach lub indywidualnie w zależności od możliwości 

psychofizycznych uczestnika. Celem zajęć było wzmocnienie poczucia własnej wartości 

uczestników poprzez wskazywanie pozytywnych efektów wykonanej pracy, poprawa stanu 

fizycznego (m. in. usprawnienie manualne i koordynacyjne), poprawa umiejętności sprawnego 

posługiwania się narzędziami i materiałami służącymi do wykonywania różnych prac oraz 

zwiększenie aktywności i zaangażowania w samodzielne wykonywanie prac plastycznych 

i ćwiczeń. 

✓ Zajęcia w pracowni gospodarstwa domowego 

Zajęcia realizowane pięć razy w tygodniu miały formę pracy indywidualnej jak i zespołowej. Ich 

celem było podtrzymywanie umiejętności w dziedzinie zaspokajania podstawowych potrzeb 

życiowych, zaradności, odpowiedzialności, pracy zespołowej oraz praktycznych umiejętności 

przydatnych w życiu, podtrzymywanie oraz doskonalenie umiejętności w zakresie 

przygotowania posiłku prostego oraz złożonego, wzrost umiejętności w zakresie planowania, 

organizowania, odpowiedzialności za powierzone zadania oraz wzrost umiejętności w zakresie 

obsługi sprzętu AGD. 

✓ Zajęcia w pracowni edukacyjnej 

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone pięć razy w tygodniu w formie grupowej (grupy 

do 11 osób), a także zajęcia indywidualne. Ze względu na różnorodny stopień 

niepełnosprawności uczestników zajęć dostosowane zostały do ich indywidualnych potrzeb 
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oraz możliwości. Celem zajęć było zwiększenie wiedzy w zakresie rozpoznawania i odtwarzania 

kształtu figur geometrycznych, rozpoznawania i nazywania kolorów, doskonalenie umiejętności 

czytania i pisania, wzrost koordynacji wzrokowo-ruchowej i motoryki małej, doskonalenie 

umiejętności liczenia i wykonywania prostych działań matematycznych oraz utrwalenie 

umiejętności odczytywania godzin na zegarze zarówno wskazówkowym jak i cyfrowym. 

✓ Zajęcia w pracowni umiejętności społecznych 

W pracowni umiejętności społecznych pięć razy w tygodniu realizowane były następujące 

rodzaje zajęć: 

− Nauka pisania listów i kartek 

Treningiem zostały objęte wszystkie grupy uczestników, osoby umiejące pisać tworzyły 

samodzielnie treść listów i kartek, następnie adresowały odpowiednio koperty i zanosiły 

rodzicom. Osoby ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością na miarę swoich możliwości 

przy pomocy opiekuna lub terapeuty odciskały swoje dłonie lub w charakterystyczny 

sposób dla siebie zdobiły kartki. 

− Trening ekonomiczny 

Celem zajęć było podtrzymanie umiejętności samodzielnego robienia zakupów. 

Wramach treningu odbywała się nauka nominałów, środków płatniczych w Polsce. 

Uczestnicy sporządzali listy zakupów i szacowali ile będą kosztowały te zakupy w sklepie. 

W ramach treningu praktycznego w grupach chodzili do sklepu i kupowali wybrane przez 

siebie produkty. 

− Numery alarmowe – zapoznanie i umiejętność korzystania 

Celem zajęć było zapoznanie się i przyswojenie numerów alarmowych oraz wzrost 

poczucia bezpieczeństwa u uczestników OWiRON z lekką i umiarkowaną 

niepełnosprawnością intelektualną w obliczu sytuacji trudnej, wymagającej interwencji 

pogotowia, policji, straży pożarnej itp. 

− Tradycje Świąt Bożego Narodzenia 

Podczas zajęć zostały omówione tradycje Świąt Bożego Narodzenia w różnych częściach 

świata (Izrael, Niemcy, Peru). Uczestnicy wykonywali również prace plastyczne: kartki 

świąteczne różną techniką, choinki z płatków kosmetycznych. Odbyły się również 

warsztaty z robienia bombek akrylowych w których łącznie uczestniczyło 20 osób. 

Zajęcia prowadziła mama jednego z uczestników OWiRON. 

− Trening kulturalny (spędzania wolnego czasu) 

W ramach treningu dwoje uczestników założyło i odebrało karty biblioteczne, aktywnie 

brało udział w wymianie książek. Osoby, które dotąd nie były w bibliotece miały 

możliwość zapoznania się z tym miejscem. Ponadto cała społeczność OWiRON włączyła 

się w zbiórkę książek, które zostały przekazane do Biblioteki przy ul. Sterniczej. 

✓ Zajęcia w pracowni umiejętności technicznych 

Zajęcia prowadzone pięć razy w tygodniu, realizowane indywidualnie i grupowo. Zajęcia 

w pracowni oparte były o zasady ergoterapii i arteterapii. Dla osób z lekką i umiarkowaną 

niepełnosprawnością prowadzone były zajęcia oparte o metody i techniki stolarskie, 

rzeźbiarskie, zdobnicze. 

W wyniku zajęć powstały następujące prace: obraz oparty o techniki stolarskie pt. „Ludzie. 

Każdy inny, wszyscy równi”; drewniane ozdoby Bożonarodzeniowe; podstawki stabilizujące 

pod zestaw nagłośnieniowy; karmniki dla ptaków; budki lęgowe; wieszak na ubrania, 
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podstawki pod smartfona. Ponadto naprawiono i poddano renowacji ramki na zdjęcia i prace 

uczestników.  

✓ Zajęcia w pracowni komputerowej  

Zajęcia prowadzone pięć razy w tygodniu, realizowane indywidualne lub w małych grupach 

5-6 osobowych. Na zajęcia komputerowe uczęszczało łącznie 31 osób. Ich celem było 

utrwalenie posiadanej wiedzy na temat obsługi komputera, nauka nowych działań 

z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, wzrost umiejętności w zakresie spędzania wolnego 

czasu, zabawy i relaksu oraz wzrost umiejętności w zakresie niezależnego uczestnictwa w życiu 

społecznym. 

✓ Biblioterapia 

Zajęcia prowadzone raz w tygodniu, 

realizowane w formie grupowej. Ich celem 

był wzrost zainteresowania czytaniem, 

zgłaszanie chęci korzystania z biblioteki, 

lepsze rozumienie czytanych tekstów, chęć 

wyrażanie własnych refleksji i emocji, postęp 

w umiejętności wypowiadania się z 

poprawnością językową oraz umacnianie 

pozytywnych przeżyć: radości, humoru, 

przyjaźni wobec ludzi i zwierząt. 

✓ Socjoterapia  

Zajęcia prowadzone trzy razy w miesiącu, 

realizowane w formie grupowej. Ich celem 

było wypracowanie różnych umiejętności 

społecznych, interpersonalnych oraz 

rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie 

emocji.  

✓ Trening funkcji poznawczych 

Zajęcia prowadzone raz w tygodniu, realizowane w formie grupowej. Składały się z części 

teoretycznej (omawianie zasad gier i zabaw) oraz z części praktycznej (aktywny udział w grach 

i zabawach). Ich celem było podtrzymywanie i doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, 

koordynacji wzrokowo - ruchowej, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności logicznego 

myślenia oraz nauka i doskonalenie umiejętności grania w gry planszowe i zabawy logiczne. 

✓ Grupa wsparcia 

Zajęcia prowadzone raz w tygodniu, realizowane w formie grupowej. Ich celem było 

zwiększenie empatii, umiejętności rozładowywania negatywnych emocji, umiejętności 

społecznych polegających na rozwiązywaniu konfliktów i sytuacji trudnych, zwiększenie 

świadomości własnej niepełnosprawności oraz wzrost zaufania uczestników do grupy. 

✓ Poradnictwo psychologiczne 

Konsultacje psychologiczne odbywały się codziennie w zależności od indywidualnych potrzeb 

uczestników. Celem działania było otrzymanie przez uczestników wsparcia psychologicznego 

i informacyjnego w zależności od potrzeb oraz utrzymanie stabilnego funkcjonowania 

psychospołecznego uczestników. Łącznie odbyło się 266 konsultacji indywidualnych.  
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✓ Studio „VOICE” 

Spotkania miały charakter indywidualny. Celem działania było wzmocnienie poczucia własnej 

wartości poprzez samodzielną pracę z literaturą na wysokim poziomie oraz wzrost 

umiejętności czytania i interpretowania wierszy. 

✓ Nordic Walking 

Zajęcia prowadzone dwa razy w miesiącu, realizowane w formie grupowej. Ich celem było 

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

chodzenia z kijami, kondycji psychofizycznej oraz nabycie umiejętności nawiązywania relacji 

w sytuacji zadaniowej i udzielania sobie wsparcia. W każdym wyjściu treningowo-spacerowych 

uczestniczyła grupa 12-15 osób pod kierunkiem dwóch trenerów (pracowników OWiRON). 

W w/wym. okresie uczestnicy zajęć przeszli 42,5 km. Grupa wzięła też udział wirtualnym biegu 

„Biegam wolno bo mi wolno” (przeszli 10 km), Sztafetowym Biegu w sekcji NW w Łomiankach 

(dystans 6 km). 

✓ Kalendarz 2022 

Zadanie edukacyjno-

terapeutyczne „Kalendarz 2022” 

realizowane dwa razy w 

miesiącu. Celem działań było 

nabycie podstawowej wiedzy na 

temat procesu tworzenia 

kalendarzy, wzmocnienie 

umiejętności podejmowania 

decyzji i dokonywania wyborów 

oraz usprawnienie umiejętności 

organizacji czasu. 

✓ Zajęcia wytchnieniowe 

Zajęcia prowadzone pięć razy w tygodniu skierowane do osób z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu znacznym i głębokim. Celem zajęć było odprężenie, rozluźnienie ciała, 

rozładowanie napięcia emocjonalnego, integracja grupy, nabycie umiejętności wyciszania się 

i uspokojenia, stymulacja wielozmysłowa, wzmocnienie wrażliwości słuchowej poprzez 

słuchanie muzyki relaksacyjnej i widoczna poprawa samopoczucia. 

✓ Spotkanie społeczności - poranny krąg 

Spotkania realizowane pięć razy w tygodniu odbywały się w formie grupowej. Brali w nich 

udział wszyscy uczestnicy Ośrodka niezależnie od stopnia niepełnosprawności. Celem zajęć 

było zwiększenie empatii i rozumienia komunikatów pozawerbalnych w stosunku do osób, 

które mają trudności w komunikowaniu się, poprawa kontaktów interpersonalnych w grupie, 

umiejętności swobodnego wypowiadania się na forum większej grupy, poszerzenie wiedzy 

z różnych dziedzin życia. 

✓ Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 

Zajęcia skierowane do osób ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Odbywały 

się w formie spotkań indywidualnych, a ich podstawą było wielokierunkowe oddziaływanie 

na wszystkie zmysły ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych potrzeb uczestnika oraz 

ograniczonych niepełnosprawnością możliwości. W okresie sprawozdawczym odbyło się 

50 treningów pedagogicznych. 



 
127 

✓ Zajęcia edukacyjne - zabawy słowem i liczbami 

Zajęcia popołudniowe przeznaczone dla osób posiadających umiejętności szkolne takie jak 

pisanie, czytanie, liczenie. Odbywały się raz w tygodniu, a ich podstawą było wielokierunkowe 

działanie poprzez gry i zabawy edukacyjne w celu podtrzymania oraz doskonalenia 

umiejętności szkolnych. W okresie sprawozdawczym odbyły się 22 treningi edukacyjne, 

w których brało udział 25-30 osób. 

✓ Trening społeczny - spacery  

Zajęcia odbywały się w formie spacerów indywidualnych lub w małej grupie. Podstawą zajęć 

była stymulacja sensoryczna i wielokierunkowe oddziaływanie na wszystkie zmysły.  

✓ Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne „ENGLISH IS EASY” 

Zajęcia prowadzone raz w tygodniu w wymiarze po 30 minut. Przyjęta forma to nauka poprzez 

zabawę i śpiew z elementami warsztatów. Podczas zajęć przypomniano i utrwalono słownictwo 

i podstawowe zwroty, z którymi uczestnicy zapoznali się przed wybuchem pandemii, 

przygotowano piosenkę bożonarodzeniową w języku angielskim („JingleBells”) oraz 

zaprezentowano występ grupowy przed publicznością. 

✓ Zespół muzykoterapeutyczny „Jeden Rytm - Jeden Świat” 

Zespół składa się z 15 osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dwóch terapeutów 

prowadzących zajęcia. Spotykał się na próbach muzycznych dwa razy w tygodniu. Zajęcia 

realizowane były w formie prób muzycznych składających się z warsztatów instrumentalnych, 

wokalnych oraz wspólnego muzykowania. Zespół pracował w oparciu o autorski program 

muzyczny. W okresie sprawozdawczym odbyło się 20 prób muzycznych (wokalnych 

i instrumentalnych) oraz zorganizowany został warsztat perkusyjny dla społeczności lokalnej 

podczas pikniku „Dzień Ziemniaka” z udziałem członków zespołu. 

✓ Zajęcia „Dyskusyjny Klub Filmowy” 

Zajęcia odbywały się dwa razy w miesiącu. Dyskusyjny Klub Filmowy składał się z dwóch części: 

emisja filmu fabularnego oraz pogadanka na tematy w nim zawarte (17 zajęć). Zajęcia 

przeznaczone były dla uczestników z niepełnosprawnością umiarkowaną i lekką. Celem działań 

była poprawa koncentracji uwagi oraz pamięci, nabycie umiejętności wyrażania własnego 

zdania i dostrzeżenia kina wartościowego oraz relaks i wyciszenie. 

✓ Zajęcia „Wielcy Nieobecni” 

Cykl zajęć warsztatowych poprzedzony był wyjściem na zabytkowy warszawski cmentarz 

(Powązki Wojskowe). Spacer miał formę edukacyjną. Część warsztatowa odbywała się 

stacjonarnie, w Ośrodku. Celem zajęć był wzrost zainteresowania i wiedzy w zakresie historii 

i kultury, zwiększenie umiejętności wyszukiwania i redagowania potrzebnych wiadomości oraz 

wzrost umiejętności w zakresie organizowania i spędzania czasu wolnego. 

✓ Zajęcia „Pamiętamy o naszych przyjaciołach” 

Zajęcia realizowane głównie w okresie letnim oraz przed świętami zmarłych. Ich celem było 

kultywowanie pamięci o zmarłych oraz integracja uczestników. 

✓ Zajęcia teatralne „Teatr Niezwykły” 

Zajęcia prowadzone trzy razy w miesiącu miały formę zajęć grupowych. Ich celem było 

doskonalenie techniki gry aktorskiej, wzrost pewności siebie, samooceny, kreatywności, 

umiejętności radzenia sobie z tremą wśród uczestników, zwiększenie umiejętności 

wypowiadania się na forum grupy, zapamiętywania oraz wyrażania siebie poprzez sztukę oraz 

zwiększenie świadomości istnienia problemów społecznych i ekologicznych. 
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✓ Trening umiejętności spędzania czasu wolnego 

Zajęcia grupowe, których celem było zwiększenie umiejętności społecznych w zakresie 

kontaktów międzyludzkich, wrażliwości na potrzeby zwierząt oraz umiejętności stosownego 

zachowania się w miejscach publicznych, właściwej komunikacji interpersonalnej. Organizacja 

wyjść na zewnątrz miała na celu wskazanie możliwości spędzania czasu wolnego, zarówno 

w najbliższej okolicy jak i poza miejscem zamieszkania. Treningi umiejętności spędzania czasu 

wolnego odbywały się w sposób bezpieczny z ograniczeniami wyjść do miejsc z dużą liczbą 

ludzi. 

➢ Rehabilitacja ruchowa i działania medyczne 

Działania z obszaru rehabilitacji ruchowej objęły 43 uczestników OWiRON. Ćwiczenia i zabiegi 

wykonywało z uczestnikami dwóch rehabilitantów. Ze względu na specyfikę dysfunkcji 

narządów ruchu oraz niepełnosprawność sprzężoną były prowadzone: 

− ćwiczenia ogólnokondycyjne i ogólnorozwojowe tj. gimnastyka z wykorzystaniem 

sprzętu rehabilitacyjnego oraz ćwiczenia specjalistyczne kierowane do osób 

poruszających się przy użyciu sprzętu ortopedycznego i na wózkach inwalidzkich - 

wykonano 910 zabiegów, 

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

chodzenia przy bezpośrednim zaangażowaniu rehabilitanta - wykonano 791 zabiegów, 

− zabiegi fizykoterapeutyczne wg wskazań lekarskich - wykonano 106 zabiegów. 

Wykonano łącznie 1807 usług z obszaru rehabilitacji. Uczestnicy korzystali również z zajęć 

Nordic Walking (11 spotkań) i siłowni plenerowej (9 osób). 

Ponadto uczestnicy OWiRON korzystali z: 

✓ konsultacji lekarskich lekarza neurologa (81 konsultacji, z których skorzystały 53 osoby) 

oraz ortopedy (62 konsultacje, z których skorzystało 56 osób), 

✓ pomocy pielęgniarskiej w zakresie profilaktyki zdrowotnej, doraźnej pomocy 

medycznej, interwencji – pomocy w nagłych przypadkach (4 622 usługi). 

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.  

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 4 737 usługi doraźnej pomocy i realizacji stałych zleceń opieki medycznej. 

➢ 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 
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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. 

W Ośrodku były również realizowane projekty socjalne dla uczestników, które zostały opisane w innej 

części sprawozdania. 

W 2021 roku Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych obchodził 20-lecie 

działalności. Z tej okazji w dniu 29 czerwca 2021 roku zorganizowano uroczyste spotkanie, podczas 

którego podsumowano 20 lat pracy 

z uczestnikami placówki oraz podkreślono ich 

zaangażowania w działalność Ośrodka. Istotną 

wartością spotkania była również integracja 

społeczności Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji 

dla Osób Niepełnosprawnych grupy A i B (osób 

z niepełnosprawnością intelektualną i 

chorujących psychicznie). Każdy uczestnik 

otrzymał dedykowany dla niego imienny album 

oraz dyplom z podziękowaniem za uczestnictwo 

w życiu społeczności OWiRON oraz słodycze. 

W ramach uroczystości zorganizowany był 

również poczęstunek i tort jubileuszowy. 

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów 

W 2021 roku kontynuowano prace w celu uruchomienia Ośrodka Wsparcia dla Seniorów. Uchwałą 

Rady m. st. Warszawy z dnia 18 marca 2021 roku został zwiększony plan wydatków Ośrodka Pomocy 

Społecznej o środki niewykorzystane z ubiegłego roku. 

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Budex” Krzysztof Skrzypczyński realizowało prace 

adaptacyjne na terenie inwestycji przy ul. Lazurowej 14. W trakcie robót adaptacyjnych wyniknęła 

konieczność wykonania rewizji projektu techniczno - wykonawczego wraz z dokumentacją 

przedmiarowo - kosztorysową. W dniu 15.02.2021 roku podpisano Umowę z firmą IDE Tadeusz 

Daszczyński na realizację w/wym. zadania. Dokumentacja została sporządzona pod koniec kwietnia 

2021 roku. 

Konsekwencją powyższego była zmiana zakresu robót budowlanych wykonywanych przez 

Wykonawcę, a także zmiana całkowitej wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W maju 

2021 roku Ośrodek w tej sprawie wystąpił do Rady m. st. Warszawy o zwiększenie środków w planie 

wydatków na zabezpieczenie 15% wartości umowy na prace zamienne i dodatkowe. W czerwcu 

2021 roku OPS otrzymał dodatkowe środki na w/wym. prace. Wobec powyższego Strony zawarły 
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aneks do umowy z terminem realizacji prac budowlanych do dnia 30 listopada 2021 roku, w którym 

określono zakres prac dodatkowych i zamiennych. Końcowy odbiór robót etapu I nastąpił w dniu 

22 grudnia 2021 roku. 

W czerwcu 2021 roku OPS pozyskał środki na realizację II etapu prac z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 356 622 zł na lata 2021-2022 w ramach Instrumentu 

wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Ośrodek złożył 

stosowny wniosek w sprawie zmiany w budżecie. Środki zostały wprowadzone do budżetu OPS w 

sierpniu 2021 roku. Dnia 04.10.2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał Umowę o udzielenie 

dotacji z budżetu województwa mazowieckiego na dofinansowanie realizacji Zadania pn. „Adaptacja 

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

W dniu 30 sierpnia 2021 roku rozpisano nowe postępowanie przetargowe na realizację kolejnego 

etapu prac adaptacyjnych Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, dokończenie remontu pomieszczeń 

nieprzewidzianych w I etapie oraz prace adaptacyjne na potrzeby Bemowskiego Klubu Integracji 

Społecznej. 

W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty, wszystkie powyżej posiadanych środków w planie 

wydatków OPS. Ośrodek zaprosił wszystkich Oferentów do negocjacji ceny. W tym czasie Ośrodek 

pozyskał środki z Urzędu Dzielnicy Bemowo i złożył wniosek o zwiększenie planu z przeznaczeniem 

na sfinansowanie inwestycji. Środki zostały wprowadzone do budżetu Ośrodka. 

Po przeprowadzeniu wszelkich formalności i etapów związanych z procedurą przetargową, dnia 

20.10.2021 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty - Firmy Budowlanej Wojciech 

Chełchowski, Barbara Chełchowska S.C. ul. Aleja Rzeczypospolitej 33A/43 w Warszawie. 

W dniu 03.11.2021 roku podpisano Umowę na wykonanie II etapu prac adaptacyjnych na potrzeby 

Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14. Dnia 21.12.2021 roku Firma Budowlana 

Wojciech Chełchowski, Barbara Chełchowska S.C. realizująca II etap inwestycji zgłosiła do odbioru 

częściowego wykonane prace. Sporządzono protokół odbioru częściowego wykonanych robót na 

dzień 21.12.2021 roku na kwotę 799 500,00 zł, który został zatwierdzony przez inspektorów nadzoru 

ze strony OPS. Prace realizowano zgodnie z harmonogramem. 

8.2. Współpraca z instytucjami i organizacjami 

pozarządowymi 

Rozmiar pomocy jakiej Ośrodek Pomocy Społecznej może udzielić osobom potrzebującym jest  

w dużej mierze zależny od poziomu współpracy z lokalnym środowiskiem, gdzie szczególnie ważne 

miejsce zajmują organizacje pozarządowe. 

Współpraca z nimi służy wzmacnianiu w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności  

za siebie i swoje otoczenie, a także poważnie odciąża sektor publiczny w realizacji niektórych zadań, 

umożliwiając znaczne rozszerzenie zakresu i form pomocy udzielanej mieszkańcom Dzielnicy. 

W 2021 roku współpraca OPS Bemowo z organizacjami pozarządowymi wyrażała się w następujący 

sposób: 
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• Prowadzenie wymiany informacji i rekomendowanie działalności organizacji (mających na celu 

wspomaganie aktywności organizacji w świadczeniu pomocy na rzecz mieszkańców Dzielnicy), 

w tym w szczególności: 

− udostępnianie wyników badań i analiz dotyczących potrzeb mieszkańców Dzielnicy 

z zakresu pomocy społecznej celem inicjowania programów zabezpieczających 

te potrzeby, 

− wskazywanie źródeł uzyskania środków na realizację zadań planowanych przez 

organizacje, 

− rekomendowanie działalności i wartościowych programów z zakresu pomocy społecznej. 

• Udostępnianie pomieszczeń Ośrodka na realizację gminnych zadań pomocy społecznej. 

W uzasadnionych przypadkach OPS udostępniał organizacjom pozarządowym pomieszczenia 

na realizację konkretnych działań na rzecz mieszkańców m.st. Warszawy. 

• Współtworzenie banku informacji na temat możliwości pomocy mieszkańcom Bemowa 

i współdziałanie z wyspecjalizowanymi placówkami i organizacjami w zakresie pomocy 

mieszkańcom Dzielnicy. Dane dotyczące współpracy OPS z organizacjami pozarządowymi oraz 

ich oferty programowej są stale aktualizowane. Pozwala to na trafne kontaktowanie klientów 

wymagających specjalistycznej pomocy z odpowiednimi placówkami prowadzonymi przez 

organizacje. Dzięki zgromadzonym informacjom i współpracy możliwe jest kierowanie osób 

objętych pomocą OPS do różnych placówek pozarządowych wyspecjalizowanych w pomocy 

konkretnym grupom osób oraz wspólne rozwiązywanie ich problemów w ramach współpracy 

interdyscyplinarnej. Pracownicy socjalni, po rozeznaniu potrzeb rodziny, kierowali klientów 

i ich dzieci do odpowiedniej organizacji, która w swojej ofercie mogła zapewnić oczekiwane 

wsparcie rodzinie, natomiast organizacje pozarządowe kierowanych przez Ośrodek klientów 

traktowały priorytetowo, zapewniając im wsparcie w pierwszej kolejności. 

• Współpraca z organizacjami pozarządowymi na forum Dzielnicowej Komisji Dialogu 

Społecznego. 

W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji Programu współpracy m.st. Warszawy 

z organizacjami pozarządowymi przedstawiciel Ośrodka na bieżąco uczestniczył w pracach 

Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, zarówno 

poprzez udział w odbywających się cyklicznie posiedzeniach DKDS jak również poprzez 

opracowywanie materiałów na potrzeby Komisji i udostępnianie pomieszczeń OPS 

na jej posiedzenia. 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo współpracował w 2021 roku na bieżąco 

z 50 organizacjami z sektora pozarządowego. 
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8.3. Pomoc „COVIDowa” 

Dostosowanie organizacji pracy w Ośrodku Pomocy 

Społecznej i Ośrodku Wsparcia do rygorów epidemicznych 

Od początku roku 2020 przez cały rok 2021 na świecie, w Europie i w Polsce utrzymywał się stan 

pandemii COVID-19 wywołanej koronawirusem Sars-Cov-2, który powodował duże zagrożenie dla 

zdrowia i życia ludności, objawiał się masowymi zachorowaniami i wysoką śmiertelnością. 

Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  

z dnia 12 marca 2020 r. i obowiązywał przez cały 2021 rok. W tym czasie również obowiązywały 

zalecenia Wojewody Mazowieckiego wydane służbom publicznym i jednostkom samorządu 

terytorialnego pismem z dnia 12 marca 2020 r. oraz decyzją z dnia 14 marca 2020 r., dotyczące 

ochrony przeciwepidemicznej, a w szczególności organizacji pomocy dla osób objętych kwarantanną. 

W Ośrodku Pomocy Społecznej obowiązywały wprowadzone na początku epidemii zmiany 

organizacyjne mające na celu ochronę przeciwepidemiczną pracowników i klientów Ośrodka. 

Pismami okólnymi Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w dniach 16.03.2020 r. i 17.03.2020 r. 

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. 

W roku 2021 wystąpiły dwie fale masowych zachorowań (fala trzecia i czwarta): fala trzecia – 

w okresie od połowy lutego do końca kwietnia oraz fala czwarta - od połowy października do końca 

grudnia. 

W ciągu roku Ośrodek dostosowywał organizację pracy i rygory epidemiczne do stopnia zagrożenia 

epidemicznego. W okresach wzmożonych zachorowań następowało zaostrzenie rygorów 

epidemicznych w Ośrodku, w tym: 

➢ Ograniczenie kontaktu bezpośredniego z klientami, 

➢ Przestrzeganie procedur postępowania w związku z sytuacją kryzysową, w tym: 

• 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 r.), 

• 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 17.03.2020r.), 

• 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 4/2020 Dyrektora OPS 

z dnia 17.03.2020 r.), 
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• 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 r.), 

➢ Wstrzymanie zajęć grupowych w ramach projektów realizowanych w Ośrodku Pomocy 

Społecznej i Ośrodku Wsparcia, 

➢ Organizacja realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom w kwarantannie, 

➢ Wprowadzenie pracy zdalnej i rotacyjnej, 

➢ Przyznawanie świadczeń pomocy społecznej na podstawie rozeznania telefonicznego, 

➢ Informowanie mieszkańców o aktualnie stosowanych procedurach kontaktu i udzielania 

pomocy, 

➢ Zakup środków ochrony osobistej dla pracowników. 

Wsparcie osób i rodzin objętych kwarantanną i izolacją 

domową 

Zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 marca 2020 r. Ośrodek Pomocy 

Społecznej został ustanowiony podmiotem odpowiedzialnym za rozpoznawanie i zaspokajanie 

niezbędnych potrzeb osób objętych kwarantanną. W dniu 16 marca 2020 r. 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. 

➢ Weryfikacja liczby osób objętych kwarantanną i izolacją domową 

W okresie od 17 marca 2020 roku oraz przez cały rok 2021 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 przesłanych przez 

aplikację dedykowaną osobom w kwarantannie. Codziennie ustalano liczbę osób aktualnie 
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pozostających w kwarantannie lub izolacji, liczbę osób nowoobjętych 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. 

➢ Informowanie osób objętych kwarantanną i izolacją domową o formach i możliwościach 

uzyskania pomocy 

Do wszystkich osób, które po raz pierwszy zostały objęte kwarantanną i/lub izolacją wysyłano 

wiadomość sms-ową z informacją o formach i możliwościach uzyskania pomocy w szczególne 

sytuacji związanej z zagrożeniem epidemicznym. Potrzeby mieszkańców były identyfikowane 

w oparciu o informacje zwrotne od adresatów wiadomości. 

W okresie od stycznia 2021 roku do grudnia 2021 roku w kwarantannie lub izolacji przebywały 

79 053 osoby. 

FORMY POMOCY OSOBOM W KWARANTANNIE I IZOLACJI 

➢ Organizacja pomocy żywnościowej 

Pomoc żywnościową dla osób i rodzin w kwarantannie i izolacji Ośrodek organizował 

we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz dzięki pomocy prywatnych darczyńców, 

a także w oparciu o możliwość przyznania świadczenia z pomocy społecznej osobom 

uprawnionym. 

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 pracownik Ośrodka dokonywał zgłoszenia 

o potrzebie dostarczenia żywności a pracownicy Straży Pożarnej w sposób bezkontaktowy 

dostarczali paczkę pod wskazany adres.  

Z pomocy żywnościowej z dostawą udzieloną w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku 

skorzystało 79 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 skorzystały 2 rodziny. 

➢ 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 od stycznia do grudnia 2021 roku z pomocy psychologicznej skorzystały 3 osoby. 
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➢ 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 strona współpracy z MPO. 

Z tej formy pomocy skorzystało 6 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 zbiorcze usług na rzecz osób objętych kwarantanną i izolacją przedstawia poniższa 

tabela. 

Tabela 18 

Lp. Usługa Liczba osób 

1. Informacja sms-owa o formach i możliwościach pomocy 79 053 

2. Pomoc żywnościowa z dostawą 79 

3. Wykupienie i dostarczenie leków 2 

4. Pomoc psychologiczna 3 

5. Odbieranie odpadów komunalnych 6 

6 Wyprowadzanie zwierząt domowych (pies) 11 

(Źródło: opracowanie własne OPS) 
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Dynamika epidemii COVID-19 w Dzielnicy Bemowo 

Poniżej prezentujemy dynamikę epidemii COVID-19 w Dzielnicy Bemowo. 

Wykres 13 

 

Jak obrazuje Wykres 13 okres od połowy lutego do połowy kwietnia 2021 roku charakteryzował się 

widocznym dziennym wzrostem liczby osób objętych kwarantanną. Była to trzecia fala epidemii. 

Kolejny okres nacechowany dużym wzrostem liczby osób objętych kwarantanną przypada na 

październik - grudzień 2021 roku. Uznaje się ten okres za czwartą falę epidemii. Największą liczbę 

osób objętych kwarantanną odnotowano w dniu 02.12.2021 r. - 3 897 osób. Największy przyrost 

dzienny odnotowano w dniu 17.11.2021 r. - 1 835 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. 
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Wykres 14 

 

Równolegle do statystyki osób przebywających w kwarantannie OPS prowadził systematyczną 

statystykę osób przebywających w izolacji domowej. Izolacją objęte były osoby, u których 

potwierdzono infekcję wirusem SARS-COV-2 (koronawirusem). Jak obrazuje Wykres 14 okres  

od kwietnia do września 2021 roku charakteryzował się niewielkim dziennym wzrostem liczby osób 

objętych izolacją. Wzrost liczby osób objętych izolacją odnotowano w okresach nazywanych trzecią 

i czwartą falą epidemii. W czasie trzeciej fali, najwyższy wskaźnik zachorowań odnotowano w dniu 

24.03.2021 r. - 1 361 osób. W tym dniu odnotowano również największy przyrost dzienny 

zachorowań - 728 osób. Wysokie wskaźniki odnotowano również w czwartej fali przypadającej  

na październik - grudzień 202 roku. Czwarta fala była nieco łagodniejsza. W dniu 2.12.2021 r. było 

988 osób chorych a najwięcej nowych zachorowań odnotowano w dniu 17. 11.2021 r. - 663 osoby.  

Warto wspomnieć, że trzecia i czwarta fala epidemii miały swoiste charakterystyki związane 

z objawami wywoływanymi przez kolejne mutacje koronawirusa. W trzeciej fali dominowały 

zakażenia wywołane mutacją wirusa delta, w czwartej fali infekcja była spowodowana mutacją 

omikron. Obydwa rodzaje powodowały poważne objawy i powikłania a także zejścia śmiertelne,  

co było niezwykle trudnym przeżyciem indywidualnym i społecznym.  

Wykres pod hasłem „izolacja aktywna” obrazuje liczbę osób objętych izolacją w danym dniu, wykres 

pod hasłem „izolacja nowa” obrazuje liczbę osób po raz pierwszy wskazanych w systemie jako objęte 

izolacją. 
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Wykres 15 

 

Wykres 15 obrazuje procesy narastania liczby osób objętych tymi formami ograniczeń zdrowotnych. 

Jednocześnie liczbę osób wyłączonych z funkcjonowania społecznego i wymagających pomocy osób  

z zewnątrz stanowiła suma osób objętych kwarantanną i izolacją. 

Wykres 16 

 

Z uwagi na liczną obecność na terenie Polski obywateli Ukrainy wynikającą głównie z migracji  

z powodów ekonomicznych, prowadzono również statystykę osób w kwarantannie i izolacji w tej 

grupie społecznej. Wykres wskazuje zwiększenie liczby osób objętych kwarantanną w okresach 

związanych  prawdopodobnie z przyjazdem do Polski. Podwyższone wartości dostrzegamy w styczniu 

i lipcu 2021 roku. Liczby osób objętych izolacją nie wykazują istotnych wzrostów, najwyższy wskaźnik 

oscyluje w granicach 75 osób, co jest prawdopodobnie proporcjonalne w stosunku do ogólnej liczby 

mieszkańców i odsetka objętego izolacją. 
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Wykres 17 

 

W ciągu roku 2021 kwarantanną i izolacją objętych było łącznie 7 963 obywateli Ukrainy. Kierowana 

była do nich informacja o formach i możliwościach skorzystania z pomocy. Otrzymali ją oni wg 

zgłaszanych potrzeb. Była to najczęściej pomoc żywnościowa ujęta w statystyce ogólnej w Wykres 18. 

Wykres 18 

 

Powyższy wykres obrazuje nasilenie zachorowań w pierwszym i drugim roku pandemii, a także 

uwzględnia łączne dane za okres 2 lat. Z zestawienia wynika, że roku 2021 liczba osób objętych 

kwarantanną i izolacją była znacznie wyższa niż w roku 2020. W roku 2021 na kwarantannie i izolacji 

przebywały 79 053 osoby. Łącznie w latach 2020 - 2021 w kwarantannie i izolacji przebywało 

97 467 osób, co w porównaniu do ogólnej liczby mieszkańców (119 612 osób) stanowi 81,5%. Jest  

to dana orientacyjna, gdyż przyjąć należy, że niektóre osoby mogły być objęte tymi procedurami 

więcej niż jeden raz. 
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8.4. Zamówienia publiczne 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy zakończył w 2020 roku wszystkie 

postępowania prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), tak więc ww. ustawę stosowano w okresie 

sprawozdawczym wyłącznie do realizacji umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 roku,  

a nie do udzielania zamówień. 

W 2021 roku Ośrodek w trybie nowej ustawy tj. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”: 

• Nie planował, nie prowadził postępowań i tym samym nie udzielił zamówień o wartości 

równej lub wyższej od progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy PZP. 

• Zaplanował, ogłosił i udzielił jedno zamówienie o wartości poniżej progów unijnych. 

Zamówienie dotyczyło robót budowlanych pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 

istniejących pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, w budynku 

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rozłogi” - ETAP II”. Postępowanie 

prowadzone było zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy PZP w trybie podstawowym wariancie 

drugim.  

Postępowanie ogłoszono dnia 31 sierpnia 2021 roku. W trakcie postępowania wpłynęły 4 oferty.  

W związku z okolicznością, iż wartość każdej z ofert przekraczała wysokość środków, które 

zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zamówienia (co było spowodowane wzrostem cen 

towarów i usług w trakcie roku 2021) Ośrodek wystąpił o przyznanie dodatkowych środków. Wniosek 

został pozytywnie rozpatrzony przez Zarząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy. Przeprowadzenie 

procedury związanej z przyznaniem dodatkowych środków na realizację zamówienia przez Radę 

m. st. Warszawy wymagało wystąpienie do oferentów z wnioskiem o wyrażenie zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertami. Dwóch oferentów (których oferty miały najwyższą 

punktację) wyraziło zgodę na przedłużenie terminu, dwóch kolejnych (których oferty posiadały 

najniższe oceny punktowe) nie wyraziło zgody - tym samym wycofując się z postępowania, a ich 

oferty ze względów formalnych zostały odrzucone. Dnia 20 października 2021 roku, po zatwierdzeniu 

zwiększenia budżetu zadania, ogłoszono wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Firmę 

Budowlaną Wojciech Chełchowski, Barbara Chełchowska S.C. ul. Aleja Rzeczypospolitej 33A/43, 

02-972 Warszawa na kwotę 1 695 089,84 zł brutto, a w dniu 3 listopada 2021 roku zawarta została 

umowa na realizację zamówienia. W trakcie postępowania żaden z oferentów nie skorzystał 

ze środków ochrony prawnej. 

Ponadto w Ośrodku opracowano i wdrożono w formie zarządzenia Dyrektora Ośrodka Regulamin 

udzielania zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy PZP. 

Udzielono jednego zamówienia wyłączonego spod stosowania ustawy (zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 6 

ustawy PZP) o wartości przekraczającej 130 000,00 zł netto: dnia 30 grudnia 2021 roku zawarto 

umowę z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o. o. z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Gen Tadeusza Pełczyńskiego 30 na najem (na potrzeby Miejsca Aktywności 

Lokalnej) lokalu użytkowego przy ul. Gen. T. Pełczyńskiego 30B na okres od dnia 1 stycznia 2022 roku 

do dnia 31 grudnia 2032 roku. Wartość zamówienia (w całym okresie realizacji umowy): 614 877,12 zł 

brutto. 
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Pozostałe zamówienie udzielone w 2021 roku stanowiły tzw. „zamówienia bagatelne”, tj. zamówienia 

klasyczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł netto (wyłączenie spod stosowania 

ustawy PZP zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP). Łączna wartość tych zamówień wyniosła 

2 176 362,98 zł brutto. 

W 1 przypadku wartość jednostkowa zamówienia (dotyczącego dostaw) przekroczyła 100 000,00 zł 

netto. 

W 4 przypadkach (2 usługi, 1 dostawa, 1 roboty budowlane) wartość jednostkowa zamówień 

przekroczyła 50 000,00 zł netto, lecz nie przekroczyła 100 000,00 zł netto. 

W 7 przypadkach (4 usługi, 3 dostawy) wartość jednostkowa zamówień przekroczyła 20 000,00 zł 

netto lecz była niższa niż 50 000,00 zł. netto. 

Jednostkowa wartość pozostałych zamówień była niższa niż 20 000,00 zł netto. 
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9. Podsumowanie 

9.1. Najważniejsze osiągnięcia Ośrodka w 2021 roku 

Rok 2021 w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo, podobnie jak w wielu innych instytucjach 

i całym społeczeństwie, upłynął pod znakiem wyzwań związanych z przeciwdziałaniem epidemii 

COVID-19.  

Bazując na doświadczeniach ubiegłorocznych oraz skutecznie wdrożonych procedurach działania 

Ośrodek realizował dodatkowe, ponadstatutowe zadania związane z epidemią: 

➢ Ośrodek prowadził i aktualizował bazę danych osób objętych kwarantanną i izolacją domową. 

Łącznie procedurami przeciwepidemicznymi zostało objętych 97 467 mieszkańców Dzielnicy. 

Wszyscy otrzymali informacje o formach i możliwościach udzielenia wsparcia przez OPS. 

➢ Ośrodek w związku z epidemią COVID-19 udzielił pomocy żywnościowej 2 272 osobom, 

w tym również nie będącym odbiorcami pomocy społecznej. 

➢ Ośrodek objął stałym wsparciem wolontarystycznym 201 mieszkańców, głównie w wieku 

senioralnym organizując dla nich pomoc ukierunkowaną na ograniczenie kontaktów 

zewnętrznych w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem. W celu realizacji 

tych zadań Ośrodek zawiązał i monitorował współpracę ze 105 wolontariuszami. 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. Większość działań wolontarystycznych 

na rzecz seniorów wpisała się w Rządowy Program „Wspieraj Seniora”. 

➢ Ośrodek był również promotorem szczepień przeciw COVID-19 i realizatorem dowozu osób 

starszych na szczepienia, który realizował własnym transportem. Ośrodek udzielił konsultacji 

w sprawie organizacji szczepień 114 osobom oraz zrealizował 56 transportów dla 32 osób 

starszych, niesamodzielnych. 

Ponadto: 

➢ Ośrodek pozyskał dodatkowe środki w wysokości 2 053 752,66 zł na realizację wsparcia 

na rzecz mieszkańców Dzielnicy Bemowo w 2021 roku. 

➢ W ramach projektu realizowanego 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” Ośrodek uruchomił Zespół Diagnostyczny dla dzieci i młodzieży objętych 

ryzykiem wystąpienia zaburzeń psychicznych. 

➢ W ramach działań na rzecz społeczności lokalnej Ośrodek uruchomił dwa nowe Miejsca 

Aktywności Lokalnej: MAL przy ul. Pełczyńskiego 30b, w lokalu wynajętym na ten cel 

od Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) oraz MAL - MALtanę w przestrzeni 

zewnętrznej Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rozłogi 10. Projekty zostały uruchomione 

z myślą o mieszkańcach Dzielnicy w celu integracji i aktywizacji społecznej. 
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9.2. Nowe przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji 

na 2022 rok 

Ośrodek, realizując misję instytucji otwartej i reagującej na aktualne potrzeby społeczne 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 2022 Ośrodek planuje realizację następujących przedsięwzięć: 

➢ Rozwijanie działalności Zespołu Diagnostycznego dla dzieci i młodzieży objętych ryzykiem 

wystąpienia zaburzeń psychicznych, funkcjonującego w ramach projektu realizowanego 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”, a w szczególności utworzenie 

lokalnej koalicji na rzecz ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

➢ Uruchomienie Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14, który będzie oferował 

codzienną pomoc i aktywizację społeczną dla 40 - osobowej grupy osób starszych w ramach 

Dziennego Domu Pomocy Społecznej, działania w formule Klubów Seniora dla około 

120 osobowej grupy, a także rozwój talentów w ramach Akademii Seniora „Z Pasją” dla około 

50 uczestników. 

➢ Rozwijanie działalności  Miejsc Aktywności Lokalnej: MAL przy ul. Pełczyńskiego 30 B oraz 

MALtana w przestrzeni zewnętrznej Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rozłogi 10 

w celu integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców.  

Ponadto, korzystając z nabytych doświadczeń skutecznego działania w sytuacjach kryzysowych, w 

związku z wystąpieniem kryzysu uchodźczego spowodowanego wojną w Ukrainie Ośrodek 

w 2022 roku podjął i będzie realizował następujące zadania: 

➢ W ramach współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola zapewnił 16-godzinne 

dyżury informacyjno – konsultacyjne na Dworcu Zachodnim dla przyjeżdżających z Ukrainy 

uchodźców. Celem pomocy było skierowanie przyjezdnych do bezpiecznych miejsc 

Tymczasowego Pobytu prowadzonych zarówno przez Wojewodę Mazowieckiego jak i przez 

m. st. Warszawa, a także udzielenie koniecznej pomocy i informacji dotyczących poradzenia 

sobie w sytuacji kryzysowej. Pracownicy Ośrodka pełnili dyżury w obrębie Dworca 

Zachodniego w okresie 04-25.03.2022 r. 

➢ Na zlecenie Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu m. st. Warszawy, we współpracy 

z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Wola Ośrodek Pomocy Społecznej 

prowadzi Tymczasowe Miejsce Pobytu dla Uchodźców w Atrium International przy Al. Jana 

Pawła II 23, które przewiduje schronienie dla 320 osób. Ośrodek zapewnia 24-godzinne 

dyżury pracownicze przez 7 dni w tygodniu, pomoc żywnościową, medyczną i psychologiczną 

oraz pracę socjalną z rodzinami, ukierunkowaną na przezwyciężenie kryzysu. 
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➢ W związku z napływem uchodźców z Ukrainy Ośrodek w trybie interwencyjnym zorganizował 

i prowadzi Magazyn Pomocy Żywnościowej i Rzeczowej. W celu zapewnienia dostaw 

produktów Ośrodek pozyskuje do współpracy darczyńców, którymi są zarówno firmy jak 

i osoby prywatne. Z pomocy korzysta około 400 osób dziennie. 

➢ W związku ze zleceniem Ośrodkowi przyznawania niektórych świadczeń określonych ustawą 

z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  

na terytorium tego państwa, w ramach dostosowania organizacji wdrożono następujące 

rozwiązania: 

• Ośrodek uruchomił dyżury pracowników w OPS i Urzędzie Dzielnicy w celu 

przyjmowania wniosków o świadczenie jednorazowe 300 zł i świadczy pomoc 

w ich wypełnianiu. Do dnia złożenia sprawozdania przyjęto wnioski na pomoc 

dla około 4 000 osób, 

• zorganizował wolontarystyczną pomoc tłumaczy języka ukraińskiego 

dla pracowników i klientów, 

• jest w trakcie dostosowywania organizacji pracy do zwiększonych zadań związanych 

z udzielaniem pomocy żywnościowej dzieciom uczęszczającym do placówek 

szkolnych i przedszkolnych, pomocy stypendialnej dzieciom i młodzieży oraz 

świadczeń pomocy społecznej rodzinom ukraińskim. 


