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Wstęp  
 
 
 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 

pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna wspiera osoby i 

rodziny  w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w 

warunkach odpowiadających godności człowieka.  

 Ośrodek Pomocy Społecznej  jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną administracji 

samorządowej realizującą zadania pomocy społecznej na terenie dzielnicy.  

     Działania Ośrodka prowadzone były w ramach wyodrębnionych obszarów problemowych: 

• wsparcie seniorów i osób niepełnosprawnych, 

• wsparcie dziecka i rodziny, 

• wsparcie osób bezrobotnych i bezdomnych, 

• wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi. 

  Duże znaczenie dla funkcjonowania Ośrodka stanowiły pozyskane i wykorzystane fundusze 

unijne, dzięki którym Ośrodek wzbogacił i poszerzył swoją ofertę wsparcia skierowaną do 

mieszkańców Ursusa oraz podwyższył jakość świadczonych usług. 

Sprawozdanie przedstawia zadania realizowane przez Ośrodek w 2013 roku na podstawie danych 

pochodzących z następujących źródeł: 

§ sprawozdania rocznego z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze 

i usługach za okres I - XII 2013r. - MPiPS-03 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,  

 sprawozdania finansowo – księgowego, 

 sprawozdań kadrowych,  

  informacji o statystyce mieszkańców Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy na dzień 31.12.2013r. 

 

 

 

 

 
 
 



 4 

Rozdział I  

Struktura demograficzna dzielnicy Ursus  
 

 

Dzielnica Ursus jest jedną z osiemnastu Dzielnic m. st. Warszawy. Zajmuje powierzchnię               

9 km2. W 2012 roku na terenie Dzielnicy Ursusa zamieszkiwało stale i czasowo 52 370 osób. W 

2013 roku liczba mieszkańców wzrosła do 53 241 osób. 

 

Wykres 1  Struktura ludności Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wg wieku  
       w latach 2012 – 2013 

 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

Z powyższych danych wynika, że nastąpił ogólny wzrost liczby ludności w Dzielnicy Ursus,  w 

roku 2013 w stosunku do 2012  o 1,66% ( z 52 370 w 2012 roku do 53 241 w roku 2013).  

Liczba mieszkańców z podziałem na kryterium wiekowe:  

• wiek przedprodukcyjny stanowi 21,39% ogółu mieszkańców -  wzrost o 3,09%,    

• wiek produkcyjny – 61,16%  -wzrost o 0,81%, 

• wiek poprodukcyjny – 17,43% ogółu – wzrost o 2,41% 
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Wykres 2  Struktura mieszkańców Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy wg płci 
                  w latach 2012 - 2013  
 

 
 Źródło: opracowanie własne 

 

W latach 2012-2013 w Dzielnicy większość obywateli stanowią kobiety. W 2012 roku, jak i 

2013  kobiety stanowiły 53,7% wszystkich mieszkańców. W 2013 roku nastąpił wzrost liczby kobiet, 

jak i mężczyzn: kobiet o  1,57%, mężczyzn o 1,74%  

 
 
Wykres 3  Liczba dzieci i młodzieży szkolnej w Dzielnicy Ursus 
                  w latach 2012 - 2013 z podziałem na typy szkół 
 

 
 Źródło: opracowanie własne 
  

Liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w 2013 roku w porównaniu do 2012 roku 

nieznacznie wzrosła – o 5,10%. Obecnie liczba młodzieży szkolnej wynosi 6 690.  
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Rozdział II 

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej 

2.1. Podstawa prawna działalności merytorycznej Ośrodka Pomocy Społecznej  
 
Podstawą prawną działalności merytorycznej Ośrodka Pomocy Społecznej są: 

• Uchwała Nr 11 Rady Dzielnicy-Gminy Warszawa-Ursus podjęta przez Pełniącego Funkcję 

Organów Gminy z dnia 11 maja 1993r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy-Gminy Warszawa-Ursus, 

• Uchwała Nr VII/96/3003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy  z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie 

ujednolicenia nazw ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy oraz nadanie im statutów 

ustalono nazwę Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, 

• Uchwała Nr XXIX/918/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008r. w 

sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawa, 

• Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wzoru 

kontraktu socjalnego (Dz. U. Nr 218, poz.1439), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie 

rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U.z 2012r., poz.712), 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie 

specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz.1598 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 roku, poz.788 z 

późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1974r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 

2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz.94), 

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

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz.1027 ze zm.), 

• Ustawa z  dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231 poz. 

1375 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz.2259 ze zm.),  
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• Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.  Nr 180 poz. 1493 

ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011r. w sprawie 

procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie 

bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie (Dz. U. Nr 81, 

poz. 448), 

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

alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z  2012r. poz. 1356 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 20 kwietnia.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz. U. z 

2013r., poz.674 z późn.zm..), 

• Ustawa z dnia 24 kwietnia.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst 

jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.415 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 

101, poz.926 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 ze 

zm.), 

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 

ze zm.), 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 

2013r., poz. 135 z późn.zm.). 

2.2. Zadania Pomocy Społecznej  
 
Do zadań pomocy społecznej należy przede wszystkim: 

1) świadczenie pracy socjalnej, 

2) przyznanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej,  

pokrycie kosztów związanych ze świadczeniami zdrowotnymi, 

3) prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

4) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 

      5)   realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 

      6) opieka nad osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, 

      7) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb, 

      8)  współpraca z organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi oraz  pracodawcami w      

           celach wypracowania kompleksowych form pomocy dla osób i rodzin wymagających wsparcia. 
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Ośrodek realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, fakultatywnym oraz zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej. 

Pomoc społeczna ze względu na rodzaje zadań finansowana jest z budżetu miasta i budżetu państwa. 

Rozdział III 

Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej  
 

Schemat przedstawia organizację pracy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus  

m. st. Warszawy. Zadania poszczególnych działów określa Regulamin Ośrodka. 
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       Dział Pomocy Środowiskowej:  

Do głównych zadań tego Działu należy: 

• świadczenie pracy socjalnej, 

• przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,  

• przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych, 

• prowadzenie rozmów wstępnych z klientem i rodziną, dokonywanie wstępnej diagnozy 

socjalnej,  

• prowadzenie dokumentacji rozpatrywanych spraw administracyjnych,  

• sporządzanie planów pomocy,  

• zawieranie kontraktów socjalnych, 

• udzielanie kompleksowej informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw 

życiowych w celu usamodzielniania się podopiecznych Ośrodka,  

• interwencje w środowisku, 

• sprawienie pogrzebu, 

• prowadzenie aktywnej integracji lokalnej w ramach, której  organizuje imprezy 

okolicznościowe  i spotkania tematyczne na rzecz klientów Ośrodka i mieszkańców 

Dzielnicy Ursus, 

• dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia 

pomocy społecznej,  

• współpraca z innymi specjalistami i instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w celu 

przeciwdziałania i ograniczania patologii i  negatywnych skutków zjawisk społecznych, 

łagodzenia skutków ubóstwa, 

• inicjowanie nowych form pomocy osobom, rodzinom, i grupom społecznym, zagrożonym 

wykluczeniem społecznym itp.,  

• zakładanie komputerowej bazy danych. 

 

 Dział  Świadczeń:  

Do zadań pracowników Działu należy: 

• obsługa komputerowej bazy świadczeń „ Pomost ”, 

• prowadzenie rejestrów osób korzystających z pomocy z podziałem na rodzaj świadczenia, 

• sporządzanie decyzji administracyjnych  list wypłat i przelewów, 

• wydawanie abonamentów obiadowych do baru, 
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• prowadzenie dokumentacji oraz naliczanie i wysyłanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i 

społeczne, 

• rozliczanie faktur za posiłki w szkołach i w barze, 

• rozliczanie faktur za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze,  

• rozliczenie świadczenia sprawienia pogrzebu, 

• wprowadzanie do bazy komputerowej realizacji wszystkich wypłacanych świadczeń, 

• udzielanie informacji dotyczących przyznanych świadczeń, 

• przygotowanie materiałów i sporządzanie miesięcznej, kwartalnej i rocznej 

sprawozdawczości. 

 

Dział Pomocy Specjalistycznej:  

Do głównych jego zadań należy: 

• specjalistyczna diagnoza środowisk rodzinnych, 

• poradnictwo specjalistyczne, 

• opracowywanie zasad współdziałania z klientem (rodziną) w celu rozwiązania istniejących 

problemów, 

• pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla rodzin dysfunkcyjnych, 

• pomoc osobom i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, 

• asysta rodzinna, 

• wspieranie i animacja współpracy ze środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi 

i innymi instytucjami działającymi na rzecz osób potrzebujących pomocy, 

• inicjowanie, opracowywanie i realizowanie programów społecznych wynikających z 

rozpoznanych potrzeb, 

• pozyskiwania, motywowanie i wspieranie wolontariuszy, 

• monitorowanie środowisk dysfunkcjonalnych i miejsc, w których przebywają osoby 

bezdomne, 

• realizacja projektów systemowych i konkursowych w ramach POKL, 

• obsługa administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Dział Pomocy Specjalistycznej składa się ze specjalistów: 

1.  ds. osób bezdomnych, 

2.  ds. bezrobocia, 

3.  ds. rodziny, 

4.  ds. osób z zaburzeniami psychicznymi, 
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5.  ds. uzależnień i przemocy, 

6.  ds. wolontariatu, 

7.  Psychologów, 

8. Asystentów rodziny. 

 

Dział administracji zajmuje się: 

• bieżącą obsługą działalności Ośrodka, a także jednostek podległych – Środowiskowego 

Domu Samopomocy, Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, Centrum 

Pomocy Rodzinie i Dziecku, Domu Dziennego Pobytu Seniora, 

• zaopatrzeniem w niezbędne materiały biurowe i środki czystości oraz prawidłowy podział 

tych materiałów, 

• prowadzeniem sekretariatu, wysyłką poczty, 

• przygotowywaniem projektów umów, 

• prowadzeniem spraw kadrowych, 

• przygotowywaniem i prowadzeniem procedur zgodnie z ustawą prawo zamówień 

publicznych (więcej informacji w rozdziale dot. realizacji zamówień publicznych), 

• administrowaniem budynkami OPS, 

• bieżącymi remontami i konserwacją sprzętu, 

• prowadzeniem spraw związanych z przestrzeganiem przepisów BHP i przepisów przeciw 

pożarowych, 

• obsługą strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej, 

• aplikowaniem o środki z EFS, 

• sprawozdawczość PZP i GUS, 

• rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników do ZUS w programie Płatnik. 

Ponadto pracownicy działu administracji czynnie uczestniczyli w organizowaniu imprez i 

spotkań na rzecz klientów Ośrodka i mieszkańców Dzielnicy Ursus. 

 

Dział Finansowo – Księgowy: 

Do zadań tego Działu należy przede wszystkim obsługa finansowo-księgowa Ośrodka,  a w 

szczególności: 

• opracowywanie projektów planów finansowych, 

• opracowywanie okresowych sprawozdań finansowych, 
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• kwalifikowanie dowodów księgowych wg klasyfikacji budżetowej i zadaniowej 

(dekretacja), 

• księgowanie dowodów księgowych na kontach, 

• prowadzenie kont analitycznych, 

• prowadzenie kart wydatków, 

• sporządzanie list płac oraz prowadzenie ewidencji wynagrodzeń, kart zasiłków 

chorobowych, 

• naliczanie i rozliczanie składek ZUS i podatku dochodowego oraz sporządzanie deklaracji 

i raportów, 

• przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat z kasy, sporządzanie raportów 

kasowych, 

• prowadzenie analizy wydatków budżetowych, 

• kontrola finansowa ośrodka. 

 

Wykres 4.  Struktura wykształcenia pracowników OPS w 2013 roku 

 
Źródło: Opracowanie własne 

Zadania Ośrodka w 2013 roku realizowane były przez kadrę pracowników posiadających 

wymagane   wykształcenie na zajmowanych stanowiskach. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2013 

wynosił 63 osoby.   

• 57 pracowników posiadało wyższe wykształcenie, 

• 4   pracowników wykształcenie pomaturalne, 

• 2   pracowników wykształcenie średnie. 

57

4 2

2013

wykształcenie	wyższe

wykształcenie	
pomaturalne

wykształcenie	średnie
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Pracownicy Ośrodka na bieżąco dbają o profesjonalną i sprawną obsługę klientów poprzez 

systematyczne szkolenia zawodowe, finansowane głównie ze środków unijnych, których tematyka 

odpowiadała na aktualne problemy społeczne. 

 

Rozdział IV 

Plan i wykonanie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej 
 

W roku 2013r. struktura wydatków budżetu Ośrodka wyglądało następująco:  

Plan  7 851 536 zł   Wykonanie  7 838 091,24 zł  tj. 99,8% 

 
Program 3  Pomoc społeczna 
 
Plan 6 442 777zł   Wykonanie 6 432 179,75 zł   tj. 99,8% 
 
Zadanie 1 Poradnictwo, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej  
            oraz usługi specjalistyczne. 
 
Plan531 133zł    Wykonanie 531 115zł    tj. 100 %  
 

Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na 

realizację zadań zleconych gminie. 
 
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
 
Plan 531 133 zł   Wykonanie  531 115,00 zł   tj. 100 % 
 

W okresie sprawozdawczym usługami opiekuńczymi objęto 137 osób, które z uwagi na 

podeszły wiek lub niepełnosprawność fizyczną wymagały pomocy. Na usługi opiekuńcze 

finansowane ze środków budżetu miasta przeznaczono kwotę 426 127 zł. Specjalistycznymi 

usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowanymi z budżetu państwa 

jako zadanie zlecone objęto 48 osób za kwotę 104 988 zł. 

 

Zadanie 2   Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa. 

 
Plan 629 569 zł    Wykonanie 625 324,95 zł   tj. 99,3% 
Rozdział 85214 wypłata zasiłków celowych dla osób uczestniczących w projekcie 

   współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
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Plan 29 022 zł    Wykonanie 28 884,00 zł   tj. 99,5 % 

W ramach zadań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                 

kwotę  28 884,00  zł przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych dla osób 

uczestniczących w realizowanym w 2013 roku przez nasz Ośrodek projekcie „Ja i moja przyszłość”. 

Rozdział 85395 Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym 
Plan 600 547 zł   Wykonanie 596 440,95 zł   tj. 99,7 %  

 

1. Projekt „Ja i moja przyszłość” 

Plan 247 380 zł   Wykonanie 246 075,80 zł   tj. 99,5 %  

 Wydatkowane w ramach tego rozdziału środki w kwocie 246 075,80 zł przeznaczone zostały 

na realizację projektu „Ja i moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Kwotę 82 617,60 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń, w 

tym min. na dodatki dla pracowników socjalnych realizujących kontrakty, zatrudnienie pracownika 

socjalnego do celów projektu, koordynatora projektu oraz umowy zlecenia dla asystenta ds. 

finansowych, psychologa i asystenta rodzinnego.  

Kwotę 163 458,20 zł przeznaczono na odpis na ZFŚS, usługi szkoleniowe, warsztaty oraz superwizja 

dla pracowników socjalnych oraz na zakup materiałów i wyposażenia (artykułów biurowych, 

tonerów), 

 

2. Projekt „Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia”. 

Plan   341 777 zł   Wykonanie  341 130,29 zł   tj.  99,8   % 
 
 Wydatkowane  w ramach tego rozdziału środki w kwocie 341 130,29 zł przeznaczone zostały 

na realizację projektu „Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Kwotę 184 283,36 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń, w 

tym min. na zatrudnienie 3pracowników socjalnych do celów projektu, koordynatora projektu oraz 

umowy zlecenia dla asystenta ds. finansowych, psychologa, mediatora, prawnika, trenera 

prowadzącego grupę wsparcia, osobę prowadzącą spotkania informacyjne dla pracowników OPS i 

instytucji samorządowych oraz doradcę finansowego.  

Kwotę 156 846,93 zł przeznaczono na odpis na ZFŚS, sorty, tablice informacyjne, bilety kwartalne, 

spotkanie integracyjne dla wszystkich uczestników projektu, usługi szkoleniowe, warsztaty oraz 
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superwizje dla pracowników socjalnych oraz na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie, 

artykuły biurowe, tonery), 

 

3. Organizacja prac społecznie użytecznych. 

Plan   11 390 zł   Wykonanie  9 234,86  zł   tj.  81,07   % 

 
Wydatkowane w ramach tego rozdziału środki zostały przeznaczony na wynagrodzenia dla 10 osób 

wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz przedszkoli działających w naszej dzielnicy. Do 

wykonywania tych prac zostały skierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy 

będące mieszkańcami Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. 

 

Zadanie 7  Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej 
 
Plan 2 956 699 zł   Wykonanie 2 953 567,02 zł   tj. 99,9 % 
 
Rozdział 85219 Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej 
 
Plan 2 956 699 zł   Wykonanie 2 953567,02 zł   tj. 99,9%  
 

Realizacja wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus z zakresu pomocy społecznej 

realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej dla 1697 podopiecznych przedstawia się 

następująco: wynagrodzenia wraz  z pochodnymi – 2 678 409,57 zł,  w tym m.in.: średnioroczne 

zatrudnienie - 37 etatów (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę),  1 osoba zatrudniona na 

postawie umowy zlecenie do wykonywania prac gospodarczych wokół budynku OPS, wydatki 

rzeczowe – 275 157,45 zł, w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. meble i materiały 

biurowe, środki czystości, druki, paliwo do samochodu), zakup energii, zakup usług remontowych, 

usług pozostałych (opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, nadzór nad oprogramowaniem 

komputerowym), a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług dostępu 

do sieci internetowej, podróże służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) wpłaty 

na PFRON. 

 

Zadanie 8   Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym 

  w jednostkach pomocy społecznej 

 

Plan 1 527 025zł   Wykonanie 1 526 542,52 zł   tj. 100 % 
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Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na 

realizację zadań zleconych. 

 

Rozdział 85203 Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których 

   finansowanie  odbywa  się  ze  środków  własnych i  ze środków  

budżetu państwa 

 

Plan 1 527 025 zł   Wykonanie 1 526 542,52 zł   tj. 100 % 

 Na wydatki tego rozdziału w ramach zadań zleconych złożyły się koszty funkcjonowania 

Środowiskowego Domu Samopomocy, z którego w okresie sprawozdawczym korzystały średnio  24 

osoby dziennie. W placówce zatrudnionych jest  osób 6 na 5 etatach (w tym 1 etat to osoba 

przebywająca na urlopie wychowawczym). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w 

wysokości 420 627,39 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 

ośrodka wsparcia w kwocie 271 456,85 zł oraz wydatki rzeczowe    w kwocie 149 170,54 zł z czego: 

finansowano zakup materiałów i wyposażenia (m.in. meble i materiały biurowe, środki czystości, 

druki), zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych (opłaty telefoniczne, szkolenia), 

a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje służbowe, ubezpieczenie 

uczestników podczas wycieczek, zakup żywności, leków, materiałów medycznych, wpłaty na 

PFRON). 

 Wydatki rozdziału 85203 w ramach zadań własnych realizowane były z przeznaczeniem na 

działalność ośrodków wsparcia: Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży 

„STOKROTKA”, Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku oraz na działalność Domu Dziennego 

Pobytu Seniorów. 

W placówkach tych zatrudnionych jest  14 osób na  15 etatach. W okresie sprawozdawczym w tym 

zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 1 105 915,13 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od  

wynagrodzeń pracowników przeznaczono kwotę  969 983,01 zł oraz na wydatki rzeczowe kwotę 

135 932,12 zł.  

 

Zadanie 9 Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym  

opieki rodziców  
 
Plan 154 006 zł    Wykonanie 153 644,58 zł   tj. 99,8 % 
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Rozdział 85206 Działalność  zespołu do spraw asysty rodzinnej dla zapewnienia wsparcia 

rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych 

 

Plan 154 006 zł   Wykonanie 153 644,58 zł   tj. 99,8 % 

 

Realizacja wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus w tym rozdziale 

przedstawia się następująco: wynagrodzenia wraz  z pochodnymi – 148 415,58 zł, w tym m.in.: 

średnioroczne zatrudnienie 2,41 wydatki rzeczowe – 5 229,00 zł, w tym m.in. na: zakup materiałów i 

wyposażenia, usług pozostałych, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 

podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. 

Zadanie 11  Dożywianie 
 
Plan 611 145 zł    Wykonanie 608 790,11 zł   tj. 99,6 % 
 

Zadanie jest finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na 

realizację zadań zleconych. Podzielone jest na dwa podzadania:  

    -  Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 

    -  Pozostałe zadania z zakresu dożywiania. 

 

Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

Plan 362 500 zł       Wykonanie  361 287,81 zł   tj. 99,7 % 

 

W ramach rozdziału 85214 podzadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy 

natomiast w ramach rozdziału 85295 podzadanie finansowane jest z dotacji z budżetu państwa. 

 

Rozdział 85214 i 85295 Dożywianie dzieci i dorosłych 

 

Na realizację tego zadania w ramach środków własnych wydano kwotę 153 787,81 zł, a w ramach 

środków z budżetu państwa wydano kwotę 207 500 zł przeznaczeniem na dożywianie dzieci i 

dorosłych z podziałem na: 

- żywienie zbiorowe w jadłodajniach dla 85 osób – za kwotę 156 437,40 zł, 

- opłaty obiadów szkolnych dla 204 dzieci – za kwotę 157 850,41 zł, 

- wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności za kwotę 47 000,00 zł. 
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Pozostałe zadania z zakresu dożywiania. 
 
Plan 248 645 zł   Wykonanie 247 502,30 zł   tj. 99,5 % 
 
Podzadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy. 
 
Rozdział 85214  Dożywianie dzieci i dorosłych 
 

 Na realizację tego zadania w ramach środków własnych wydano kwotę 247 502,30 zł z 

przeznaczeniem na dożywianie dzieci i dorosłych z podziałem na: 

- żywienie zbiorowe w jadłodajniach dla 85 osób – za kwotę 133 003,80 zł, 

- opłaty obiadów szkolnych dla 45 dzieci – za kwotę 14 853,50 zł, 

- wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności za kwotę 99 645,00 zł. 

 

Zadanie 12  Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej 

 
Plan 33 200zł    Wykonanie 33 195,57 zł   tj. 100 % 
 
Rozdział 85203 Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej 
 
Plan 33 200 zł    Wykonanie 33 195,57 zł   tj. 100 % 
 

W zakresie zdań zleconych prowadzony jest: „Program Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla 

Dzieci i Młodzieży z terenu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy” . Jest to program prowadzony na 

rzecz dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin romskich.  

Wydatki przeznaczone na realizację „Program Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i 

Młodzieży z terenu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy”: 

- zakup książek, podręczników, atlasów,  wydatkowano kwotę 1 500 zł, 

- zakup artykułów szkolnych, papierniczych, plastycznych i dekoracyjnych (zeszyty, art. 

piśmienne, farby, wycinanki i inne), wydatkowano kwotę 1 499,98zł, 

- zakup nagród, upominków, dyplomów (z okazji licznych konkursów, świąt, uroczystości 

m.in. Dzień Dziecka, Mikołajki, Choinka), wydatkowano kwotę  2 500 zł, 

- środki na wycieczki ( park linowy, fabryka krówek), bilety wstępu do Centrum Nauki 

Kopernik, bilety wstępu na imprezy artystyczne, bilety na tor wyścigowy, bilety do kina,  

wyjścia na pływalnie, itp. wydatkowano kwotę 7 750 zł, 

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, wydatkowano kwotę 19 745,59 zł, 

- zakup usług fotograficznych, wydatkowano kwotę 200 zł. 
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Program 4  Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze 
 

Plan 1 408 759 zł   Wykonanie 1 405 911,49 zł   tj. 99,8 % 
 
Zadanie 1  Zasiłki i pomoc w naturze 
 
Plan 1 332 699 zł   Wykonanie 1 331 944,02 zł   tj. 99,9 % 
 

Zadania finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz dotacji z budżetu państwa na 
realizację zadań własnych. 
 
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  

i rentowe 
 
Plan  499 499 zł   Wykonanie 499 484,31 zł   tj. 100 % 
 

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 499 484,31 zł, którą przeznaczono na: 

1. Wypłatę zasiłków okresowych (liczba świadczeniobiorców – 178 osób) – za kwotę 

200 985,31 zł. (w tym kwota 180 000 zł jest kwotą dotacji z budżetu państwa przeznaczoną 

na realizację zadań własnych). 

2.  Wypłatę zasiłków celowych za kwotę 293 579,00 zł, w tym na: 

- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców 167 osób, za kwotę 40 000 zł, 

- opłatę czynszu -  liczba świadczeniobiorców 134 osoby, za kwotę  50 000 zł, 

- zakup odzieży -  liczba świadczeniobiorców 202 osoby, za kwotę   35 000 zł, 

- opłatę energii elektrycznej i gazu – liczba świadczeniobiorców 208 osób,  

za kwotę 60 000 zł, 

- zakup opału – liczba świadczeniobiorców 28 osób, za kwotę 22 015 zł, 

- inne cele (wyrobienie dowodu osobistego, drobne naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, 

piecyki gazowe, kuchenki gazowe, szczepionki, okulary) – liczba świadczeniobiorców 310 

osób, za kwotę 86 564 zł, 

3.  Sprawienie pogrzebu – liczba świadczeń-2, za kwotę 4 920 zł. 

 
Rozdział 85216 Zasiłki stałe 
 
Plan 833 200 zł   Wykonanie 832 459,71 zł   tj. 99,9 % 

 
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę zasiłków stałych. Zostały one pokryte z 

dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania własne. 

Zasiłki stałe – liczba świadczeniobiorców – 196 osób, za kwotę 832 459,71 zł.  
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Zadanie 4 Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym 

oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

 

Plan 76 060 zł     Wykonanie 73 967,47 zł   tj. 97,2 % 

 

Rozdział 85195 Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych 
świadczeń opieki zdrowotnej 

 
Plan 7 360 zł   Wykonanie 5 267,47 zł   tj. 71,6 % 
 

Zadanie w tym rozdziale jest finansowane ze środków budżetu państwa na realizację zadań 

zleconych.  

 Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach 

świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe, o których mowa w 

art. 8 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z 

27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Zadanie to realizowane jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. 

 

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 

 

Plan 68 700 zł   Wykonanie 68 700,00 zł   tj. 100,0 % 

 

Zadanie w tym rozdziale jest finansowane ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem  

na realizację zadań  własnych oraz z budżetu miasta stołecznego   Warszawy.  

Z planowanych środków w tym rozdziale, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 68 700 

zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne. 

 

Rozdział V 

Realizacja zamówień publicznych w 2013 roku 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej jako „jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu 

przepisów o finansach publicznych” (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy p. z. p) podlega przepisom Ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.) 

Powyższą ustawę uzupełniają przepisy wykonawcze:  



 21 

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 

mogą być składane (Dz. U. z 2013r.  poz. 231) 

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1650). 

Procedurę udzielania zamówień publicznych w Ośrodku określają zarządzania Dyrektora w 

przedmiotowej sprawie.    

Dział Administracji w ramach procedur związanych z zamówieniami publicznymi 

przygotowuje postępowania przetargowe, projekty umów, określa wartości szacunkowe w 

poszczególnych kategoriach, prowadzi rejestry postępowań na podstawie obowiązujących przepisów 

(rejestr zamówień udzielanych przez OPS, postępowań w trybie przetargu nieograniczonego, 

zamówień poniżej 14 000 euro) sporządza sprawozdania roczne przesyłane do Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych. 

W roku 2013r. Dział Administracji przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego 5 

postępowań związanych  z bieżącą działalnością OPS zakończonych podpisaniem umowy. 

Zamówienia te dotyczyły usług świadczonych na rzecz klientów OPS oraz  utrzymania czystości w 

budynkach Ośrodka Pomocy.  

 

 

Tabela 1. Rejestr zamówień publicznych powyżej 14 000 euro  w 2013r. 
Lp Przedmiot zamówienia  Tryb 

postępowania  
Wartość 
zamówienia  

Wykonawca/Dostawca Termin 
realizacji/ 
dostawy  

1 Świadczenie usług 
opiekuńczych oraz 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych 
(pielęgnacyjnych) dla 
klientów Ośrodka Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy 
 

Przetarg  
nieograniczony 
 

10,00 zł za 1h 
usł. opiekuńczych  
11,00 zł za 1h  
usł. 
Specjalistycznych 
opiekuńczych 
łączna wartość  
408 124 zł 
 

Vital Plus, Ewa 
Lechowska 
Ul. Ratuszowa 11 
03-450 Warszawa  

01.01.2014-
31.12.2014r 

2 Świadczenie 
specjalistycznych  usług 
opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami  psychicznymi, 
niepełnosprawnych 
intelektualnie oraz z 
dysfunkcjami rozwojowymi. 
 

Przetarg  
nieograniczony 
 

23,90 zł za 1h 
Łączna wartość  
104 562 zł 
 

Vital Plus, Ewa 
Lechowska 
Ul. Ratuszowa 11 
03-450 Warszawa 

01.01.2014-
31.12.2014r 
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3 Zakup usługi restauracyjnej 
wydania 1735 obiadów 
przygotowanych do 
konsumpcji w lokalu 
Wykonawcy oraz dowóz 540 
obiadów miesięcznie  dla 
podopiecznych Dziennego 
Domu Pobytu Seniora 
 

Przetarg 
nieograniczony 
 

10,20 zł za 1 
obiad w lokalu,  
10,40 za 1 obiad 
wraz z dowozem 
Łączna wartość  
279 756 zł 
 

Usługi 
Gastronomiczne  
Klaudia,  
Ul. Bohaterów 
Warszawy 9 
02-495 Warszawa 

01.01.2014-
31.12.2014r 

4 Usługa sprzątania i 
utrzymania czystości w 
budynkach Ośrodka Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy i jego 
jednostek organizacyjnych. 

Przetarg 
nieograniczony 
 

Łączna wartość 
zamówienia 
65400 zł  

Ferro Sp.  zoo. 
Ul. Kacza 17/22 
60-106 Poznań 

01.01.2014-
31.12.2014r 

 Źródło: opracowanie własne 

 

W związku ze zwiększeniem środków finansowych na świadczenie usług opiekuńczych i 

specjalistycznych usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych) udzielono zamówienia uzupełniającego na 

w/w usługi  zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 firmie Vital Ewa i Stanisław Lechowscy na kwotę 22 000.  

Pozostałe usługi i dostawy nie przekraczające wyrażonej w złotówkach kwoty  14 000 euro 

realizowane są z zgodnie z art. 4 ust.8 ustawy p.z.p. oraz wewnętrznym   Regulaminem udzielania 

zamówień do 14 000 euro. Są to zamówienia zapewniające realizację następujących usług i dostaw: 

art. biurowe, tonery, art. chemiczne, art. spożywcze, woda, książki, szkolenia, ochrona mienia, 

obiady w szkołach dla dzieci klientów,  karty miejskie dla pracowników, druki służbowe, zakup 

węgla dla klientów,  obsługa informatyczna OPS,, paliwo do samochodu służbowego, prenumerata 

specjalistycznych czasopism, superwizja dla pracowników związanych z asystą rodzinną.  

Dla zamówień o wartości powyżej 5000 zł przeprowadzono 4 zapytania ofertowe, które 

zostały upublicznione na stronie internetowej Ośrodka. 

Dział Administracji prowadził również zamówienia na rzecz projektu systemowego z działania 7.1.1 

POKL „Ja i moja przyszłość” oraz pilotażu  wdrożenia   Gminnego Standardu Wychodzenia z 

Bezdomności pt. „Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia.”   

Oba projekty zawierały podobne działania aktywizujące, dlatego też zgodnie z prawem zamówień 

publicznych wartości tożsamych  usług zostały zsumowane. 

Poniższe tabele przedstawiają wykaz postępowań zakończonych podpisaniem umowy w trybie 

przetargu nieograniczonego realizowanych w ramach projektu współfinansowanych ze środków 

unijnych.  
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Tabela 2. Zamówienia publiczne realizowane w ramach  projektu  „Ja i moja przyszłość”.  
Lp Przedmiot zamówienia  Tryb 

postępowania  
Wartość 
zamówienia  

Wykonawca/Dostawca Termin 
realizacji/ 
dostawy  

1 Realizacja warsztatów z 
zakresu umiejętności 
społecznych, psychoedukacji 
i grupy wsparcia  

Przetarg  
nieograniczony 
 

60 000 zł dla 
całego projektu  

Warszawska Grupa 
Psychologiczna 
Monika Dreger 

Zakończenie 
30.09.2013r. 

2 Realizacja  kursów 
zawodowych dla 
uczestników projektu „Ja i 
moja przyszłość”  
Cz.1 Kurs masażu dla 1 
osoby 
Cz.2 Kurs manicure- 
pedicure dla 1 osoby 
Cz.3 Kurs prawo jazdy kat. B 
dla 8 osób 
Cz..4 Kurs prawo jazdy kat. 
C dla 1 osoby 
Cz. 5 Kurs operatora 
koparko- ładowarki dla 1 
osoby  
Cz. 6  Kurs przygotowawczy 
do egzaminu SEP  dla 2 osób 
Cz.7 Kurs fryzjerstwa dla 1 
osoby  
Cz. 8. Kurs magazynier dla 4 
osób 
Cz. 9 Kurs E-marketing – 
pozycjonowanie www. 
Cz. 10 Kurs komputerowy 
dla 4 osób. 
Cz. 11 Kurs opiekunki w 
żłobku dla 2 osób 
 

Przetarg  
nieograniczony 
 

Łączna wartość 
dla całego 
projektu 75 
400zł 

Zamówienie w 
częściach zostało 
udzielone:  
 
Instytut 
Mechanizacji i 
Górnictwa Skalnego, 
ul. Racjonalizacji 6/8 
02-673 Warszawa,  
 
Profesja, Ośrodek 
Kształcenia 
Ustawicznego, ul. 
Nowy Świat 33/13 
Warszawa,  
 
Zakład Doskonalenia 
Zawodowego, ul. 
Podwale 13, 
00-252 Warszawa 
 
Centrum 
Psychologiczne  
Widnokrąg, ul. 
Gałczyńskiego 4, 
Warszawa 
 
 
OSK Beta, Anna 
Jakubiak, ul. Tuwima 
38, 05-820 Piastów 
 
Centrum Edukacji 
Nowoczesnej, ul. 
Płochocińska 19, 03-
191 Warszawa 
 
Autek Aldona 
Szymaniak, ul. 
Obrońców Tobruku 
38/311, 01-494 
Warszawa 
 

Zakończenie 
10.12.2013r. 
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2 Realizacja  kursów 
zawodowych dla 
uczestników projektu „Ja i 
moja przyszłość”  
Cz.1 Kurs masażu dla 1 
osoby 
Cz.2 Kurs księgowości z 
obsługą programów 
użytkowych dla 3 osób 
Cz.3 Kwalifikacja wstępna 
przyśpieszona dla 2 osób 
(postępowanie w częściach) 

Przetarg  
nieograniczony 
 

Łączna wartość 
dla całego 
projektu 
75 400 zł  

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego,  
Ul. Podwale  13 
00-252 Warszawa 
 
OSK Elita, ul. 
Podhalańska 13a/1, 
04-268 Warszawa 
 

20.12.2013 

Źródło: opracowanie własne 

 

  Udzielono także następujących  zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6 

ustawy pzp: 

- kurs prawo jazdy kat. B dla 2 osób -3204 zł  OSK „Autek” 

- realizacja warsztatów z zakresu umiejętności społecznych – 2556 zł Warszawska Grupa 

Psychologiczna, Monika Dreger.  

Na podstawie art. 66 (jeden wykonawca na rynku)  udzielono zamówienia z wolnej ręki na   

Zintegrowany kurs trenerów PZPN C/UEFA B  dla 1 osoby – 5500 zł brutto Mazowiecki Związek 

Piłki Nożnej, ul. Puławska 111A / 50 02-707 Warszawa 

Przeprowadzono także  2 nabory na  osoby fizyczne zatrudnione w projekcie  ogłoszone w BIP – 

psychologa i asystenta rodziny.  

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o równowartości powyżej 5 000zł przeprowadzono 

zapytanie ofertowe na wybór firmy realizującej superwizję dla pracowników realizujących projekt.  

 

 

Tabela 3. Zamówienia publiczne realizowane w ramach  projektu  „Ursusowskie partnerstwo drogą       

               do lepszego życia” 

 
Lp Przedmiot zamówienia  Tryb 

postępowania  
Wartość zamówienia  Wykonawca/Dostawca Termin 

realizacji/ 
dostawy  

1 Realizacja warsztatów 
umiejętności społecznych 
dla uczestników projektu 
Ursusowskie partnerstwo 
drogą do lepszego życia  

Przetarg 
nieograniczony  

60 000 zł  
(dla oszacowania  
wartości 
zamówienia 
doliczono 60 000 zł 
na tożsamą usługę z 
projektu 
systemowego)  
 

Postępowanie 
unieważnione  

Zakończenie  
31.07.2013r. 
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2 Realizacja warsztatów 
umiejętności społecznych 
dla uczestników projektu 
Ursusowskie partnerstwo 
drogą do lepszego życia 

Przetarg 
nieograniczony  

60 000 zł  
(dla oszacowania  
wartości 
zamówienia 
doliczono 60 000 zł 
na tożsamą usługę z 
projektu 
systemowego)  
 

WGP, Monika 
Dreger  
Ul. Czerska  
Warszawa  

Zakończenie  
31.07.2013r.  

Źródło: opracowanie własne 

W ramach realizacji projektu przeprowadzono nabory na osoby  fizyczne zatrudnione w 

projekcie (mediator, doradca finansowy,  psycholog). Dla zamówień o wartości powyżej 5000 zł 

zgodnie z wewnętrznym Regulaminem udzielania zamówień poprzez zapytania ofertowe wyłoniono 

firmy realizujące szkolenia dla pracowników, superwizję, doradztwo zawodowe.   

 
 

Rozdział VI  

Pomoc środowiskowa na zaspokojenie podstawowych potrzeb  
życiowych mieszkańców Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy 
 

6.1   Klienci pomocy społecznej   

        

W 2013 r.  z pomocy społecznej skorzystało 972 rodziny w których było 1697 osób. W 

porównaniu do roku 2012 zmniejszyła się liczba rodzin o 11%. Porównując liczbę osób objętych 

pomocą do liczby mieszkańców Dzielnicy Ursus należy stwierdzić, że świadczeniobiorcy stanowili  

3,18%  ogólnej liczby mieszkańców. 

 

Wykres 5.  Liczba rodzin/osób korzystających z pomocy społecznej w latach 2012-2013. 

 
Źródło :opracowanie własne 
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6.1.1. Okres korzystania rodzin ze wsparcia OPS 
 
Tabela 4.  Okres korzystania z pomocy Ośrodka       

Wyszczególnienie 
 

2012 2013 

 
liczba rodzin objętych pomocą  
3 lata i dłużej 

648 583 

 
liczba rodzin objętych pomocą 
od 2 do 3 lat 

88 69 

 
liczba rodzin objętych pomocą 
od 1 do 2 lat 

110 126 

 
liczba rodzin objętych pomocą 
poniżej 1 roku 

252 194 

 
razem 

1098 972 

Źródło: opracowanie własne 

 

W 2013 roku, podobnie jak w roku ubiegłym, najliczniejszą grupę stanowiły rodziny 

korzystające z pomocy 3 lata lub dłużej. W roku sprawozdawczym odnotowano prawie 13%  wzrost 

liczby rodzin objętych pomocą od 1 roku do 2 lat. 

 
Tabela 5. Główne powody przyznania pomocy w korelacji do długości korzystania ze  
   świadczeń pomocy społecznej. 
 
Okres korzystania           
z pomocy 

Powód korzystania           
z pomocy 

% 
Rodzin 2012r 

%                           
Rodzin 2013 

 
 

 

3 lata lub dłużej 

 
długotrwała lub ciężka 
choroba 

 

48% 

 

49% 

niepełnosprawność 34% 33% 

ubóstwo 29% 32% 

od 2 do 3 lat długotrwała lub ciężka 
choroba 

83% 72% 

ubóstwo 49% 54% 

niepełnosprawność 34% 44% 

od 1 roku do 2 lat długotrwała lub ciężka 
choroba 

70% 73% 

 

ubóstwo 57% 68% 
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bezrobocie 43% 48% 

poniżej 1 roku długotrwała lub ciężka 
choroba 
 

65% 60% 

ubóstwo 60% 67% 

bezrobocie 38% 46% 

Źródło :opracowanie własne 

Główną dysfunkcją korzystających z pomocy powyżej dwóch lat jest długotrwała lub ciężka 

choroba, niepełnosprawność, ubóstwo, natomiast w rodzinach korzystających z pomocy poniżej 

dwóch lat głównymi powodami są: długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo i bezrobocie. 

 
6.1.2  Struktura gospodarstw domowych 

 

W roku 2013 pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej objętych było 972 gospodarstwa 

domowe. 

 

Tabela 6.  Struktura rodzin objętych pomocą społeczną w latach 2012-2013 

 

Wyszczególnienie 
 

2012 2013 

rodziny ogółem 
 
 

1098 972 

gospodarstwa 
jednoosobowe 
 

716 613 

gospodarstwa 
wieloosobowe 
 

382 359 

Źródło :opracowanie własne 

W 2013 roku nastąpił spadek liczby gospodarstw jednoosobowych o 2%  a odnotowano 2% 

wzrost gospodarstw dwu i więcej osobowych w stosunku do wszystkich rodzin korzystających z 

pomocy społecznej. 
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Tabela 7.  Liczbowy i procentowy udział gospodarstw z dziećmi w stosunku do wszystkich rodzin 

korzystających z pomocy w latach 2012-2013  

 

Wyszczególnienie 
 

2012 2013 

liczba rodzin 
ogółem 

1098 972 

liczba rodzin  
z  dziećmi 

244 264 

udział %  
rodzin z dziećmi 

24% 27% 

Źródło :opracowanie własne 

W 2013 roku nastąpił 3% wzrost liczby rodzin z dziećmi korzystających z pomocy społecznej 

w stosunku do ogólnej liczby rodzin. 

 
Tabela 8.  Rodziny z dziećmi pełne i niepełne objęte pomocą w latach 2012-2013 

 

Wyszczególnienie 
 

2012        udział 
% 

2013 udział 
% 

liczba rodzin z dziećmi 
ogółem 

244 100% 264 100% 

rodziny pełne 
 

93 38% 139 53% 

rodziny niepełne 
 

151 62% 125 47% 

Źródło :opracowanie własne 

W 2013 roku odnotowano 15% wzrost liczby rodzin pełnych z dziećmi korzystających z 
pomocy społecznej w stosunku do roku ubiegłego. 
 

Tabela 9.  Struktura rodzin niepełnych wg liczby dzieci w latach 2012 – 2013 
 
Wyszczególnienie 
 

2012 udział 
% 

2013 udział 
% 

rodziny z 1 dzieckiem 
 

82 54% 74 59% 

rodziny z 2 dzieci 
 

50 33% 35 28% 

rodziny z 3 dzieci 
 

17 11% 13 10% 

rodziny z 4 dzieci i więcej 
 

2 2% 3 3% 

Ogółem 
 

151 100% 125 100% 

Źródło: opracowanie własne 
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W 2012 i 2013 roku najliczniejszą grupę stanowiły rodziny niepełne z jednym dzieckiem. W 

roku sprawozdawczym liczba rodzin niepełnych zmniejszyła się o 17%. 

 
6.1.3 Struktura klientów z podziałem na płeć. 
 
Wykres 6. Procentowy udział kobiet i mężczyzn w latach 2012 – 2013. 
 

 
   Źródło :opracowanie własne 
 

Z pomocy społecznej w 2012 i 2013 roku korzystało więcej kobiet niż mężczyzn. Jest to 

związane ze strukturą mieszkańców Dzielnicy Ursus według której kobiety stanowią 54% ogółu 

mieszkańców. Ponadto 97% rodzin niepełnych stanowią samotne matki. 

 

6.1.4  Rodziny emerytów i rencistów. 

Wykres  7.  Udział procentowy rodzin emerytów i rencistów w strukturze 
    klientów pomocy społecznej w latach 2012 – 2013. 
 

 
Źródło :opracowanie własne 
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Udział procentowy rodzin emerytów i rencistów w strukturze klientów pomocy społecznej w 

2013 roku zmniejszył się o 4%. 

 
Wykres  8.  Struktura rodzin emerytów i rencistów 
    w latach 2012 - 2013   

 
Źródło :opracowanie własne 
  

Zarówno w roku sprawozdawczym jak i w roku poprzednim odnotowano najwięcej 

gospodarstw jednoosobowych emerytów i rencistów korzystających z pomocy.  

 
6.2  Powody przyznania pomocy 

 

Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są osobom/rodzinom z powodu trudnej sytuacji 

życiowej, jak: długotrwała choroba, niepełnosprawność, ubóstwo, bezrobocie, przemoc itp. 

Działania organów administracji publicznej ukierunkowane są na łagodzenie skutków i 

przezwyciężanie najbardziej dotkliwych zjawisk negatywnych. Pomoc społeczna ma na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom, które nie są w stanie podołać trudnościom  własnymi siłami, 

udzielać pomocy w ich pokonaniu. 
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Tabela  10.   Główne powody powstawania trudności życiowych  
         w latach 2012 – 2013. 

Przyczyny trudnej sytuacji 
życiowej 

Liczba 
rodzin 
2012 

Udział % 
do ogólnej 
liczby 
rodzin 

Liczba 
rodzin 
2013 

Udział % 
do ogólnej 
liczby 
rodzin 

Ubóstwo 
 

414 38% 457 47% 

Sieroctwo 
 

1 0,09% 2 0,2% 

Bezdomność 
 

130 12% 146 15% 

Potrzeby ochrony macierzyństwa 
 

58 5% 75 8% 

Bezrobocie 
 

247 22% 288 30% 

Niepełnosprawność 
 

357 33% 340 35% 

Długotrwała choroba 
 

597 54% 589 61% 

Bezradność w sprawach opiekuńczo 
- wychowawczych 

207 19% 234 24% 

Przemoc w rodzinie 
 

88 8% 88 9% 

Alkoholizm 108 10% 70 7% 
 

Narkomania 14 1% 5 0,5% 
 

Trudności w przystosowaniu do 
życia po zwolnieniu z zakładu 
karnego 

20 2% 22 2% 

* Liczba rodzin w kolumnach nie sumuje się; powodem przyznania pomocy mogła być więcej   niż jedna przesłanka. 
 
Źródło :opracowanie własne 
 

W roku 2012 i 2013 głównymi przyczynami udzielania pomocy społecznej były: długotrwała 

choroba, ubóstwo, niepełnosprawność. 

 

6.3  Główne świadczenia realizowane przez system pomocy społecznej. 

6.3.1 Świadczenia pieniężne / niepieniężne. 

 

 Do świadczeń pieniężnych z zakresu pomocy społecznej należą: zasiłki stałe, zasiłki 

okresowe, zasiłki celowe, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. 
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 Do świadczeń o charakterze niepieniężnym z zakresu pomocy społecznej należą: usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi), 

obiady w barze, obiady szkolne, sprawienie pogrzebu.  

 

Tabela  11.  Główne świadczenia pieniężne w latach 2012 – 2013. 

Formy pomocy Liczba rodzin 

2012 

Liczba rodzin 

2013 

Różnica % 

Wzrost spadek 

Zasiłki stałe 174 192 9% - 

Zasiłki okresowe 247 178 - 39% 

Zasiłki celowe 313 364 14% - 

Zasiłki celowe specjalne 229 202 - 13% 

Źródło :opracowanie własne 

 

W 2013 roku nastąpił  9% wzrost liczby rodzin objętych pomocą w formie zasiłku stałego 

oraz 14% wzrost liczby rodzin, które skorzystały z pomocy w formie zasiłku celowego. Związane to 

było ze zwiększeniem się liczby osób niepełnosprawnych oraz wzrostem  liczby rodzin, u których 

wystąpiło ubóstwo. Spadek liczby rodzin, które skorzystały z pomocy w formie zasiłku okresowego 

spowodowany był niedoborem finansowym w 2013 roku na realizację tego zadania. 

 

6.3.1.1 Zasiłki stałe 

 

Tabela 12.   Struktura gospodarstw domowych korzystających z pomocy  
        w formie zasiłku stałego w latach 2012 – 2013. 

 

Wyszczególnienie 2012 2013 Różnica % 

Wzrost spadek 

Liczba osób korzystających z zasiłku 

stałego ogółem w tym: 

179 196 9% - 

Osoby samotne 151 176 14% - 

Osoby w rodzinach 28 20 - 40% 

Źródło :opracowanie własne 

 

W roku sprawozdawczym nastąpił 14 % wzrost osób samotnych, pobierających zasiłek stały. 
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6.3.1.2.  Zasiłki okresowe 

Tabela 13.  Główne powody przyznania pomocy w formie zasiłku okresowego 
        w latach 2012 – 2013. 
 
Wyszczególnienie 
 

2012 2013 

 
Liczba osób korzystających z zasiłku 
okresowego ogółem w tym: 

 
253 

 
178 

 
Z powodu bezrobocia 

 
125 

 
136 

 
Z powodu niepełnosprawności 

 
79 

 
21 

 
Z powodu długotrwałej choroby 

 
41 

 
21 

Źródło :opracowanie własne 

 

Głównym powodem udzielania pomocy w formie zasiłku okresowego w 2012 i 2013 roku 

było bezrobocie.       

 

Tabela  14.  Struktura gospodarstw domowych korzystających z pomocy 
         w formie zasiłku okresowego w latach 2012 – 2013. 

 

Wyszczególnienie 2012 
 

2013 

Liczba osób korzystających z zasiłku 
okresowego ogółem w tym: 

253 178 

Osoby samotne 
 

118 69 

Osoby w rodzinach 
 

135 109 

Źródło :opracowanie własne 

 

Zgodnie z zamieszczonymi danymi w 2012 i 2013 roku gospodarstwa wieloosobowe 

stanowiły większość świadczeniobiorców pobierających zasiłek okresowy. 

 
6.3.1.3.  Zasiłki celowe 

 

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej osoba/rodzina może otrzymać pomoc w 

formie zasiłku celowego. 
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Tabela 15.  Rodzaje pomocy celowej w latach 2012 – 2013. 

Rodzaje pomocy celowej Liczba rodzin Różnica % 

2012 2013 Wzrost Spadek  

Zakup opału 48 28 - 71% 

Leki i leczenie 165 166 1% - 

Dofinansowanie do czynszu 208 208 - - 

Zakup odzieży 239 202 - 18% 

Dofinansowanie do zakupu energii 124 126 2% - 

Dofinansowanie do zakupu gazu 47 33 - 42% 

Zakup żywności 438 361 - 21% 

Źródło :opracowanie własne 

 

W 2013 roku nastąpił wzrost liczby rodzin, które skorzystały z pomocy celowej na 

dofinansowanie do zakupu energii oraz na pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia. W 

pozostałych rodzajach pomocy odnotowano spadek. 

 

6.3.1.4.  Składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

 

Osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz osoby realizujące kontrakt socjalny 

na podstawie porozumienia pomiędzy Urzędem Pracy m.st. Warszawy a Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej z dnia 29 kwietnia 2019 roku aneksowanego 18 sierpnia 12009 roku, nie podlegające 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu maja prawo do ubezpieczenia zdrowotnego 

z Ośrodka poprzez opłacanie składek.  

 

Tabela  16.  Liczba świadczeniobiorców korzystających z ubezpieczenia zdrowotnego 
         w latach 2012 – 2013. 

 

Wyszczególnienie 2012 2013 

Osoby pobierające zasiłek stały 150 171 

Osoby realizujące kontrakt socjalny 5 7 

Razem 155 178 

Źródło :opracowanie własne 

W 2013 roku odnotowano wzrost liczby osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym o 13%. 
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6.3.1.5.  Posiłki 

 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi zapewnienie 

jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które własnym staraniem nie są w stanie go sobie 

zapewnić. Obowiązek ten obejmuje również dożywianie dzieci i młodzieży w formie zakupu 

posiłków. 

 

Tabela 17.  Pomoc w formie posiłków w latach 2012 – 2013. 

 

Wyszczególnienie 2012 2013 Różnica % 

 

Liczba osób objętych pomocą w formie 

posiłków w tym: 

410 348 18% 

Dla dzieci i młodzieży 207 199 4% 

 

Źródło :opracowanie własne 

 

W 2013 roku odnotowano 18% spadek liczby osób objętych pomocą w formie posiłków. 

Powodem tej sytuacji były ograniczone środki finansowe na realizację tego zadania. 

 
6.3.1.6.  Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków          

               publicznych. 

 

Osoby, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innych tytułów, a są 

chore i wymagają leczenia, oraz spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w artykule 8 

ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, otrzymują decyzję potwierdzającą prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni na podstawie art.54 ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
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Wykres  9. Liczba świadczeniobiorców z prawem do świadczeń opieki zdrowotnej 
        na okres 90 dni w latach 2012 – 2013. 

 
Źródło: opracowanie własne 

W 2013 roku wzrosła liczba osób objętych tą formą pomocy o 12%. 

 

6.3.1.7.  Praca socjalna. 

 

 Realizacja celów pomocy społecznej odbywa się przede wszystkim przez świadczenie pracy 

socjalnej. Działania pracowników pomocy społecznej służą wzmacnianiu klientów, odzyskaniu 

zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz organizowaniu warunków sprzyjających temu 

celowi. Pracownik socjalny podejmując współpracę z rodziną diagnozuje czyli ocenia sytuację i 

określa plan pomocy na jej rzecz. 

Głównym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom/rodzinom przezwyciężania trudnych 

sytuacji życiowych, które nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i 

możliwości. Sformułowanie obszaru/zakresu trudności, którymi należy się najpierw zająć, żeby 

osiągnąć zamierzone cele. 

Praca socjalna jest procesem, który ma na celu wywołanie pożądanych zmian, modyfikację sposobu 

funkcjonowania osoby/rodziny, jej otoczenia, wzmacnianie potencjału osób do przezwyciężenia 

trudnej sytuacji życiowej i wspieranie w dążeniu do poprawy funkcjonowania. W celu  osiągnięcia 

powyższych celów ,działania podejmowane przez pracownika socjalnego opierają ię na takich 

czynnościach jak:  

• Diagnoza sytuacji osoby / rodziny, 
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• Wyznaczanie celów i opracowywanie planów pomocy, 

• Realizacja ustalonego planu (w tym jego modyfikacja w miarę potrzeb i zmiany sytuacji 

osoby / rodziny), 

• Ocena skuteczności podjętych działań. 

Podstawowym narzędziem pracy pracownika socjalnego w ramach pracy socjalnej jest kontrakt 

socjalny. 

 

Wykres 10. Kontrakty socjalne w latach 2012 – 2013. 

 

  
Źródło :opracowanie własne 

 

W 2013 roku odnotowano 15% wzrost liczby osób objętych kontraktem socjalnym. 

 

Tabela  18.  Powody podpisania kontraktów socjalnych w 2013 roku. 

Powody podpisania kontraktów Liczba osób 

Kontrakty w ramach realizacji projektu 
„Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego 
życia”- zapobieganie bezdomności 

67 

Kontrakty w ramach realizacji projektu „Ja i 
moja przyszłość” – aktywizacja zawodowa i 
społeczna osób zagrożonych wykluczeniem. 

27 

Kontrakty realizowane w ramach pracy 
socjalnej w zakresie rozwiązywania trudnej 
sytuacji życiowej. 

164 

Razem 258 

Źródło :opracowanie własne 
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W 2013 roku 64% zawartych kontraktów socjalnych dotyczyła rozwiązywania trudnych 

sytuacji życiowych. 

 

W ramach współpracy z fundacją Bank Żywności SOS w Warszawie przy ul. Bodycha 97, 

Reguły i Towarzystwem Przyjaciół Dzieci , otrzymaliśmy  pomoc  żywnościową dla naszych 

podopiecznych, w ramach programu ” Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii 

Europejskiej 2013”.  

 Z tej formy pomocy miesięcznie skorzystało około 180 osób o najniższych dochodach  

a w szczególności rodziny z dziećmi.  

Łącznie w okresie od stycznia do grudnia 2013r pracownicy Ośrodka wydali 20 770,90kg 

artykułów spożywczych tj. kasza, makaron, mąka, cukier, ryż, olej, mleko, sery, dżemy, konserwy, 

na kwotę 65  211,56zł.  

 

 
Rozdział VII   

Pomoc specjalistyczna 
 

7.1    Działalność specjalisty na rzecz osób bezdomnych 
 

W okresie od stycznia do  grudnia 2013 roku  146 osób bezdomnych skorzystało z pomocy 

pracownika socjalnego ds. osób bezdomnych. 

Rozpatrzono 210 wniosków do których przeprowadzono 196 wywiadów środowiskowych pod kątem 

świadczeń z pomocy społecznej. W tym 6 osobom przyznano prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni. 

Bezdomni zgłaszający się do OPS mogli liczyć na pomoc w znalezieniu miejsca w Schronisku lub 

Noclegowni, otrzymywali  wykaz placówek pomocowych dla osób bezdomnych na terenie m.st. 

Warszawy oraz w okolicy Warszawy (jadłodajnie, łaźnie, pomoc medyczna dla osób bezdomnych ul. 

Wolska 172).  

Osoby bezdomne uzyskiwały pomoc zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 14 marca 2004r. 

(praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, pomoc prawna, pomoc finansowa w formie: zasiłku 

stałego ze składką na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłek okresowy, zasiłki celowe, przyznanie prawa 

do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni). Dużą 

część bezdomnych stanowią osoby  posiadające ostatni meldunek poza terenem Warszawy, które 

przyjechały tu w celu uzyskania zatrudnienia. 
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Pracownik socjalny ds. osób bezdomnych w okresie od stycznia do grudnia 2013r. podejmował 

następujące działania; 

-  prowadzenie pracy socjalnej 

- przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentów i  

wysyłanie do Ośrodków ostatniego zameldowania osoby bezdomnej , na podstawie których 

udzielana jest pomoc finansowa przez Ośrodki Pomocy Społecznej (art. 101ust.2  ustawy o pomocy 

społecznej), 

- kierowanie do lekarza w celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

- podpisywanie programów wychodzenia z bezdomności, 

 - monitorowanie środowisk ze Strażą Miejską i Stowarzyszeniem Kamiliańskiej Misji Pomocy 

Społecznej oraz zgłaszanie nowych w celu objęcia przez Straż Miejską pomocą w formie gorącego 

posiłku, 

- wizyty w środowisku ze steetwokerem, 

- współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie całego kraju, 

- współpraca z placówkami pomocowymi dla osób bezdomnych. 

 Na terenie dzielnicy Ursus osoby bezdomne zamieszkiwały w pustostanach przy ul. Dzieci 

Warszawy 24 – 3 osoby, ul. Jagiełły -9 osób, ul. Wolności - 4 osoby i ogródkach działkowych przy 

ul. Orląt lwowskich – 2 osoby oraz w Pensjonacie Socjalnym „Św. Łazarza” - 100 osób. 

Dużym wsparciem dla OPS jest współpraca z pracownikami socjalnymi i streetwokerem z 

Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej pracującymi  Pensjonat Socjalny ”Św. Łazarz”. 

 

Tabela 19.  Dane statystyczne dot. pracy z osobami bezdomnymi w latach 2012-2013 

  
2012 

 
2013 
 
 

Liczba rozpatrzonych 
wniosków  

179 210 

Liczba osób bezdomnych 
które skorzystały z pomocy 
pracownika socjalnego 

130 146 

Liczba przeprowadzonych 
wywiadów środowiskowych 

195 196 

Liczba decyzji 
potwierdzających prawo do 
świadczeń opieki zdrowotnej  

 6 

Liczba osób zamieszkałych 
w pustostanach 

14 8 

Źródło :opracowanie własne 
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7. 2  Działalność specjalisty pracy z rodziną 

 
Specjalista pracy z rodziną podejmował działania na rzecz dziecka oraz właściwego 

funkcjonowania środowiska rodzinnego. Głównym celem świadczonej pomocy było wzmacnianie i 

wzbudzanie motywacji członków rodziny do rozwiązywania problemów wynikających z 

różnorodnych dysfunkcji, w wyniku których zaburzone jest prawidłowe funkcjonowanie 

poszczególnych członków rodziny oraz rozwój dziecka. Specjalista pracy z rodziną podejmował 

działania w oparciu o szczegółową diagnozę pedagogiczną, psychologiczną i społeczną, 

uwzględniającą rzeczywiste potrzeby i oczekiwania rodziny. 

Specjalista pracy z rodziną podejmował działania wykorzystując dostępne narzędzia i metody 

pracy socjalnej: 

- wywiad i obserwacja, 

- analiza i diagnoza sytuacji rodzinnej, 

- poradnictwo specjalistyczne, 

- konsultacje i rozmowy wspierające, 

- udzielanie informacji o innych instytucjach pomocowych, 

- ukierunkowanie i wskazania innych - alternatywnych możliwości rozwiązań, 

- wizyty domowe,  

- udział w interwencjach w środowisku, 

- współdziałanie z innymi służbami na rzecz  poprawy sytuacji konkretnej rodziny. 

Celem tych działań było: 

1. diagnoza i analiza pozwalająca określić przyczyny kryzysu w rodzinie, 

2. wzmacnianie roli i funkcji rodziny poprzez poprawienie relacji między rodzicami, opiekunami 

a dziećmi  zacieśnienie więzi rodzinnych,  

3. rozwijanie umiejętności opiekuńczo wychowawczych rodziny. 

4. podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny 

5. pomoc w integracji rodziny-zwiększenie umiejętności rozwiązywania problemów 

wewnątrzrodzinnych. 

6. przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, 

7. w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia najmłodszych członków rodziny- podejmowanie 

interwencji zabezpieczających ich dobro. 

8. dążenie do reintegracji rodziny, 

9. poszerzanie świadomości na temat praw i obowiązków rodzicielskich i wychowawczych. 
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Podejmowane działania, w zależności od potrzeb i złożoności sytuacji konkretnej rodziny, 

były krótkotrwałe bądź wydłużone w czasie.  

 

Tabela 20. Liczba rodzin objętych pomocą specjalisty pracy z rodziną w latach 2012  -  2013 
 
Wyszczególnienie 2012 2013 
Liczba rodzin objęta pomocą w tym: 
 

141 140 

pomoc stała/okresowa 98 99 
Liczba porad i konsultacji 43 41 
Źródło: opracowanie własne 

W porównaniu do ubiegłego roku, w 2013 z pomocy specjalisty ds. pracy z rodziną liczba 

odbiorców pozostała na porównywalnym poziomie. Podobnie ukształtowały się wskaźniki dotyczące 

pomocy udzielonej w formie jednorazowych porad i konsultacji oraz działań okresowych i stałych. 

 

Tabela 21. Liczba porad i konsultacji udzielonych w latach 2012 – 2013 

Wyszczególnienie 2012 2013 
Liczba działań podejmowanych na rzecz 
rodzin w tym: 
 

451 449 

w środowisku rodzinnym 180 150 
w Ośrodku Pomocy Społecznej 271 229 
Źródło: opracowanie własne 

W 2013 roku, liczba działań na rzecz w porównaniu do roku ubiegłego odnotowano podobną 

liczbę działań podejmowanych na rzecz rodzin pozostawała na tym samym poziomie. 

Specjalista pracy z rodziną podejmował działania na rzecz rodziny głównie z powodu zgłaszanych: 

• problemów wychowawczo-opiekuńczych z dziećmi i trudności w nauce, 

• nieodpowiedniego towarzystwa dzieci, 

• uzależnienia i współuzależnienia osób dorosłych, 

• przemocy w rodzinie i wśród rówieśników, 

• zaburzonych relacji rodzinnych,  

• zaniedbania obowiązków rodzicielskich względem dziecka, 

• bezradności rodziców najczęściej wynikająca  z braku umiejętności wychowawczych oraz 

braku narzędzi wychowawczych. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. O wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, Ośrodek 

Pomocy Społecznej realizował zadania dotyczące wsparcia rodziny, również poprzez działania 
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asystenta rodziny. Rodziny, które zostały objęte tą formą mogły skorzystać ze wsparcia w 

rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych. Asystenci we współpracy z rodziną, w 

oparciu o rzeczywiste jej potrzeby i oczekiwania pomagali wyznaczać cele i konstruować plany 

umożliwiające poprawę sytuacji a w efekcie usamodzielnienie rodziny. W roku 2013 trzech 

asystentów współpracowało z 50 rodzinami. Charakterystyka dominujących w rodzinie trudności : 

pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej /placówce   10 rodzin 

nadzór kuratora Sadu Rodzinnego      28 rodzin 

bezradność i problemy opiekuńczo wychowawcza    50 rodzin 

przemoc i uzależnienia dorosłych      15 rodzin 

trudności emocjonalne, społeczne      40 rodzin 

konflikty rodzinne        20 rodzin 

długotrwałe bezrobocie zagrażające wykluczeniem społ.   16 rodzin 

problemy zdrowotne        21 rodzin 

Specjalista pracy z rodziną pełnił zadania i obowiązki koordynatora pracy zespołu asystentów. 

Kolejnym, bardzo ważnym obszarem pracy specjalisty pracy z rodzina oraz asystentów rodzin 

była współpraca z instytucjami wspomagającymi rodzinę w środowisku lokalnym tj.: pedagogami 

szkolnymi, wychowawcami i nauczycielami. Kontynuowana była również współpraca z innymi 

instytucjami działającymi na rzecz dzieci i ich opiekunów tj.: Środowiskowymi Ogniskami 

Wychowawczymi, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Integracyjnym Ośrodkiem Wsparcia dla Dzieci 

i Młodzieży, Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

kuratorami sądowymi Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz Wydziału Karnego Sądu Rejonowego, 

Dzielnicowym Zespołem Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym, oraz Warszawskim Centrum Pomocy 

Rodzinie. Współpraca z instytucjami oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi sprzyjała 

budowaniu koalicji na rzecz dziecka, przyczyniała się do wymiany znaczących informacji 

dotyczących dziecka i jego biologicznej rodziny. 

W roku 2013 roku Specjalista pracy z rodzina dodatkowo podejmował inne działania 

związane z psychoedukacją w zakresie poszerzenia świadomości i podniesienia kompetencji 

wychowawczych rodziców. Specjalista pracy z rodziną wspólnie z psychologiem Centrum Pomocy 

Rodzinie i Dziecku zorganizował i przeprowadził cykl 12 warsztatów psychoedukacyjnych o łącznej 

liczbie godzin 48, pt.: „Akademia Świadomego Rodzica” Specjalista pracy z rodziną będzie 

kontynuował psychoedukację grup warsztatowych w roku 2013. 
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7.3  Działalność Specjalisty ds. Uzależnień i Przemocy 
 

W okresie sprawozdawczym, specjalista ds. uzależnień i przemocy podejmował działania dla 

osób i ich rodzin dotkniętych głównie: 

- problemem przemocy w rodzinie, 

- problemem alkoholowym, oraz uzależnieniem od innych substancji psychoaktywnych a także 

współuzależnieniem. 

Praca w tym obszarze była oparta, o profilaktykę uzależnień i przemocy, interwencje w środowisku, 

diagnozę przemocy w rodzinie oraz realizację stosownych procedur wynikających z przepisów 

prawa. 

  Specjalista ds. uzależnień i przemocy współpracował z przedstawicielami wielu instytucji, 

szkołami, przedszkolami, placówkami medycznymi, Policją, Prokuraturą oraz Sądami.   

 W rodzinach, w których występują problemy alkoholowe oraz przemoc w rodzinie, 

specjalista udzielał pomocy z zakresu psychologii, terapii, prawa karnego, cywilnego, rodzinno-

opiekuńczego, a w szczególności pomocy dotyczącej ochrony przed przemocą w rodzinie. 

 Były to osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej i mieszkańcy Dzielnicy Ursus 

m. st. Warszawy. 

 Specjalista ds. uzależnień prowadził działalność w zakresie : 

- rozpoznania problemu alkoholowego i stopnia jego zaawansowania oraz skutków nadużywania 

alkoholu 

- motywowania do rozpoczęcia leczenia uzależnienia 

- pomocy w zdrowieniu osobom z problemem alkoholowym  

- zapobiegania występowania negatywnych zjawisk w rodzinach związanych z nadużywaniem 

alkoholu – zwłaszcza przemocy, nadużyć i zaniedbań wobec dzieci, a także ubóstwa 

- diagnozę współuzależnienia i udzielania pomocy psychologicznej osobom współuzależnionym 

- udzielania pomocy psychologicznej ofiarom, a także sprawcom przemocy domowej 

 Działania te były realizowane przez poradnictwo indywidualne, konsultacje, wizyty 

domowe, udział w interwencjach w środowisku. 

 Specjalista współpracował min: 

-  z innymi pracownikami socjalnymi w celu diagnozowania problemu alkoholowego oraz przemocy 

w rodzinie,  

- placówkami zajmującymi się terapią uzależnień i pomocą  osobom z problemem uzależnienia,  

- Policją 

- kuratorami sądowymi 
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- Zespołem Interdyscyplinarnym 

- terapeutami Poradni Uzależnień 

- pracownikami instytucji pomocowych, świadczących pomoc dla rodzin dotkniętych przemocą w 

rodzinie 

- Dzielnicowym Zespołem Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus 

Dane statystyczne pracy specjalisty ds. uzależnień  

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. specjalista ds. uzależnień przyjął 176 osób ( w wieku 

od 18 lat do 78 lat), z czego w tym roku zgłosiło się : 

- 54 osoby z problemem alkoholowym ( 15 kobiet i 39 mężczyzn), w tym 11 nowych osób z 

problemem alkoholowym, 

- 16 osób współuzależnionych (16 kobiet), w tym 9 nowych osób współuzależnionych,  

- 5 osób uzależnionych od narkotyków – (1 kobieta i 4 mężczyzn), 

- 88 osób doznających przemocy w rodzinie (w tym 84 kobiety i 4 mężczyzn),   

-  17 sprawców przemocy (9 osób z problemem alkoholowym). 

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. specjalista ds. uzależnień skierował 175 osób do 

różnych instytucji pomocowych, m.in.  

- Klubu Rodzin Abstynenckich „Zorza”,  

- Rodzinnego Ośrodka Terapii ,,Rota”  przy ul. Sosnkowskiego 18 w Warszawie,  

- Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie,  

- Ośrodka Leczenia Uzależnień ,, VICTI” Plac Czerwca 1976r, nr 3,  

- Ośrodka Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu ul. Kolska 2/4 w Warszawie,  

- Poradni Psychoterapii Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy ul. Belgijskiej 4 w Warszawie, 

- Polskiego Centrum Mediacji  ul. Okólnik 11/9 w Warszawie. 

Łącznie specjalista ds. uzależnień przeprowadził 484 konsultacji : 138  konsultacji dotyczących 

problemu alkoholowego, 98 konsultacji  z osobami współuzależnionymi, 203 konsultacji  z ofiarami 

przemocy domowej, 36 konsultacji ze sprawcami przemocy, 9 konsultacji z osobą uzależnioną od 

narkotyków oraz brał udział w 119 wizytach w środowisku wskutek sygnałów dochodzących ze 

środowiska, dotyczących alkoholizmu oraz stosowania przemocy domowej. 

W 2013r., specjalista ds. uzależnień i przemocy udzielił 41 konsultacji koordynatorom grup 

roboczych.   
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W pierwszej połowie 2013r., specjalista ds. uzależnień i przemocy wspólnie z psychologiem 

prowadził Grupę Edukacyjno – Wsparciową dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie. Grupa 

miała charakter zamknięty, była prowadzona w Domu ,,Achera” (2,5 godz., 1 x w tygodniu). 

 W okresie I –XII 2013r., specjalista ds. uzależnień i przemocy pełnił funkcję zastępcy 

przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego – uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu 

Interdyscyplinarnego, procedowanie Niebieskich Kart oraz pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, 

regularny udział w spotkaniach dla przewodniczących i zastępców przewodniczących w Biurze 

Polityki Społecznej,  konsultacje specjalistyczne z członkami grup roboczych powoływanych przez 

Zespół Interdyscyplinarny. 

 W marcu 2013r., specjalista ds. uzależnień i przemocy wspólnie z psychologiem 

przeprowadził szkolenie w zakresie: przeciwdziałania przemocy w rodzinie - ,, Procedury 

Niebieskiej Karty,  organizacji pracy grupy roboczej, zadań koordynatora w grupie roboczej” 

Szkolenie w wymiarze 5 godzin  odbyło się w dniu 15 marca 2013r.  Uczestnikami szkolenia było  

25 osób  (pracownicy tut. Ośrodka Pomocy Społecznej).   

W okresie I-V 2013r., specjalista ds. uzależnień wraz z psychologiem – prowadził Warsztaty 

Rozwoju Osobistego ,,Podniesienie poczucia własnej wartości” – w warsztatach brało udział 6 

kobiet. 

  

7. 4  Działalność  Zespołu ds. Aktywizacji Zawodowej  
 

W ramach pomocy niematerialnej Zespół ds. Aktywizacji Zawodowej udzielał pomocy      

osobom pozostającym bez pracy poprzez: 

• dostęp do aktualnych ofert pracy (Gazeta Wyborcza, Oferta), ogłoszeń zamieszczanych na 

portalach internetowych,  

• przesyłanie dokumentów aplikacyjnych przy pomocy faksu i Internetu, 

• pomoc  przy redagowaniu dokumentów aplikacyjnych (cv, list motywacyjny), 

• bezpłatny dostęp do telefonu i faksu, 

• w zależności od zapotrzebowania grupy wsparcia prowadzone przez psychologów bądź 

indywidualną pomoc psychologiczną, 

• aktywizację osób pozostających w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy – 

długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych 
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W 2013 roku liczba osób zgłaszających się do Zespołu wyniosła 267. Osoby zgłaszające się do 

Zespołu odbyły 1874 wizyty. W 2013 roku  do Zespołu zgłosiło się 87 nowych osób. 

110 bezrobotnych to osoby korzystające z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej. 

W pierwszym półroczu do Zespołu zgłosiło się 15 pensjonariuszy Pensjonatu Socjalnego  

Św. Łazarza Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. Obecnie Pensjonat dysponuje własnym 

Klubem Pracy.     

 

Wykres 11.  Liczba osób bezrobotnych korzystających z pomocy Zespołu ds. Aktywizacji             

                    Zawodowej z podziałem na płeć w 2013 roku 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Wykres  12. Struktura osób bezrobotnych według wykształcenia.  

 

Źródło: opracowanie własne 
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Osoby bezrobotne zgłaszające się do Zespołu ds. Aktywizacji Zawodowej mają duże 

problemy ze znalezieniem pracy. Większość z nich ma wykształcenie zawodowe.  

Najczęściej reprezentują zawody, które obecnie są mało poszukiwane na rynku pracy.  

Ilość ofert pracy nadal zmniejsza się. Dużym zainteresowaniem cieszą się oferty  dotyczące 

zatrudnienia w firmach ochroniarskich i sprzątających. Niestety pracodawcy często  zatrudniają bez 

podpisywania umowy a po kilku dniach rezygnują z pracownika. 

W ramach działań skierowanych do osób długotrwale bezrobotnych prowadzone były warsztaty 

aktywnego poszukiwania pracy. Klienci Klubu Pracy mieli również możliwość skorzystania z 

rozmowy z psychologiem, stanowiącej niewątpliwie duże wsparcie  

w rozwiązywaniu ich problemów.  

Stopa bezrobocia dla m.st. Warszawy na koniec 2013 roku wyniosła 4,8%, dla województwa 

mazowieckiego -11%, dla Polski – 13,2% 

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku 

na skutek skierowania przez Starostę (w przypadku Warszawy przez Dyrektora Urzędu Pracy m.st. 

Warszawy), organizowane przez Prezydenta m.st. Warszawy w jednostkach organizacyjnych 

pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną 

lub na rzecz społeczności lokalnej.  

Na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy Dyrektor Urzędu Pracy m.st. Warszawy może 

skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do 

wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub 

przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. 

Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również osoby 

uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym 

programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły 

uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2013 r. 

poz. 674 ze zm.). 

Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej, gdyż 

między podmiotem, w którym są organizowane prace, a osobą bezrobotną nie nawiązuje 

się  stosunek pracy. Osoba wykonująca prace jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym ( z tytułu 

posiadania statusu osoby bezrobotnej) oraz ubezpieczeniem wypadkowym zgodnie z art.2 ust.1 pkt 
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14 ustawy z dnia 30 października 2002r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych 

powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674, ze zmianami). 

Bezrobotnemu nieposiadającemu prawa do zasiłku przysługuje aktualnie świadczenie w 

wysokości nie niższej niż 8,00 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych 

(wysokość świadczenia corocznie podlega waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik 

cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku). 

Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres 

udokumentowanej niezdolności do pracy.  

Świadczenia przysługujące bezrobotnym bez prawa do zasiłku są wypłacane przez 

Prezydenta m.st. Warszawy lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne, w 

okresach miesięcznych z dołu. 

Program prac społecznie użytecznych rozpoczął się na terenie Dzielnicy Ursus 1 marca 

2013 r. a zakończył się 31 października 2013 r. 

Do programu pierwotnie przystąpiło 10 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie 

Pracy, mieszkających na terenie Dzielnicy Ursus. W okresie od marca do października 2013 r. w 

pracach społecznie użytecznych wzięły udział łącznie 22 osoby bezrobotne.   

Wykonywali oni prace w charakterze pracownika gospodarczego na terenie publicznych 

przedszkoli Dzielnicy Ursus. Do ich obowiązków należało dbanie o teren wokół placówki np.: 

zamiatanie, prace porządkowe, grabienie liści, odśnieżanie, sprzątanie magazynów, piwnic i innych 

pomieszczeń gospodarczych, drobne prace remontowe, wycieranie posadzek korytarzy i schodów, 

sprzątanie i utrzymywanie w czystości wyposażenia oraz pomieszczeń, dbanie o kwiaty doniczkowe, 

czyszczenie luster, drzwi, lamp, płytek ściennych, okien i mebli, przywrócenie czystości w 

pomieszczeniach remontowych, opróżnianie koszy na śmieci oraz inne prace zlecone przez 

pracodawcę. 

Prace społecznie użyteczne były finansowane w 60% ze środków Funduszu Pracy a w 40 % 

ze środków własnych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. 

W okresie III – X.2013 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy 

wypłacił osobom bezrobotnym z tytułu wykonywania przez nich prac społecznie użytecznych łączną 

kwotę 22.673,50 zł. 

Refundacja z Urzędu Pracy wyniosła łącznie: 13.604.10 zł. 
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7.5   Działalność  koordynatora ds. wolontariatu   

 

Koordynator odpowiada za wykonywanie świadczeń przez wolontariuszy współpracujących  

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Do zadań koordynatora należy również: pozyskiwanie 

wolontariuszy, przydzielanie zadań i wspieranie w rozwiązywaniu trudności. 

W roku 2013 z Ośrodkiem Pomocy  Społecznej współpracowało 34 wolontariuszy. Nawiązano 

współpracę z LVI Liceum Ogólnokształcącym im. L. Kruczkowskiego, Polskim Ośrodkiem 

Edukacji Montessori, Gimnazjum numer 132. 

Wolontariusze realizowali różne działania na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Największą grupę (25 osób) stanowili wolontariusze współpracujący  

z Integracyjnym Ośrodkiem Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka”. 

Pomagali oni  dzieciom w odrabianiu lekcji, służyli pomocą personelowi w organizowaniu spotkania 

wigilijnego, zabawy choinkowej. Dzięki jednej z wolontariuszek placówka nawiązała współpracę z 

Caritasem Archidiecezji Warszawskiej. Otrzymano wsparcie  

w postaci darów i pomocy w organizowaniu zimowiska dla dzieci.  

Wyjątkowo owocna okazała się również współpraca z Polskim Ośrodkiem Edukacji Montessori. 

Wolontariusze i ich rodzice zorganizowali zbiórkę używanej odzieży i zabawek.  

Pomoc wolontarystyczną otrzymały również osoby bezrobotne. Wolontariusz pomagał  

w  zdobyciu podstawowych umiejętności korzystania z komputera. 

Wolontariusze zajmowali się również wspieraniem osób starszych. Uczestniczyli 

 w czynnościach  dnia codziennego, organizowaniu czasu wolnego. Jedna z wolontariuszek, po 

konsultacji ze specjalistą, pomagała osobie po udarze mózgu w ćwiczeniach logopedycznych. 

2013 roku podpisano 34 porozumienia o współpracy wolontarystycznej. 

7. 6  Konsultacje psychologów. 
 

Pomoc psychologiczna świadczona dla klientów  polegała  na diagnozowaniu problemów 

osób przeżywających kryzysy i trudności przystosowawcze. Psycholodzy podejmowali  także 

działania interwencyjne w sytuacjach zagrożeń dla życia i zdrowia. Pomagali  w poszerzaniu wiedzy 

o sobie samym i otwieraniu się na własny rozwój. Konsultacje psychologiczne były prowadzone w 

formie stacjonarnej (w OPS), jak i w miejscu zamieszkania osób i rodzin. 

Psycholodzy udzielali  wsparcia w zakresie: 

- konsultacji i psychologicznej diagnozy problemu klienta lub jego rodziny 

- informacji i porad z zakresu pomocy specjalistycznej (psychologicznej i psychiatrycznej) 
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- trudności w radzeniu sobie z chorobą przewlekłą 

- umożliwiania  kontaktu z lekarzem i psychologiem w Poradniach Zdrowia Psychicznego 

- współpracy ze specjalistami z Oddziału  Psychiatrii Środowiskowej w szpitalach psychiatrycznych 

- monitorowania procesu leczenia psychiatrycznego podopiecznych Ośrodka Pomocy  

  Społecznej 

- rozwoju umiejętności psychospołecznych 

Psycholodzy uczestniczyli  także w 5 posiedzeniach sądowych związanych z przyjęciem klienta bez 

zgody do szpitali psychiatrycznych i 11 posiedzeniach o przyjęcie do  domów pomocy społecznej.  

W 2013r. psycholodzy 393  razy wizytowali środowiska rodzinne. W Ośrodku Pomocy Społecznej 

udzielili 684 porad psychologicznych, uczestniczyli w 27 interwencjach kryzysowych w środowisku 

w asyście  funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej lub Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego.  

Podejmowane działania interwencyjne miały na celu ochronę życia i zdrowia osób wymagającej 

natychmiastowej pomocy i opieki.      

 

Tabela  22.  Praca psychologów w latach 2012-2013 

Porady indywidualne 

 

Wizyty domowe 

 

Interwencje 

 

 

     2012 

 

2013 

 

     2012 

 

 

2013 

 

 

     2012 

 

2013  

690         684 392          393 21 

 

          27 

 

Źródło :opracowanie własne 

 

Jak wynika z powyżej przedstawionej tabeli w 2013 roku liczba współpracujących z psychologami 

rodzin utrzymana była na poziomie ubiegłego roku.  

 

7. 7  Pomoc prawna i konsultacje radcy prawnego   
 

W Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy jest zatrudniony radca 

prawny. Jego zadaniem jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz ochrony interesu prawnego 

Ośrodka oraz udzielanie pomocy prawnej podopiecznym Ośrodka. 
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Celem udzielania porad prawnych była i jest pomoc zmierzająca do rozwiązywania 

konfliktów oraz problemów prawnych dla podopiecznych Ośrodka.  

W ramach porad udzielono pomocy w następujących sprawach: 

• rodzinnych (przemoc w rodzinie, alimentacja, rozwody, podział majątku, uznanie 

dzieci, zaprzeczenie ojcostwa), 

• karnych (przestępstwa znęcania się, gróźb karalnych, uszkodzenia ciała), 

• lokalowych (wnioski o lokale komunalne, socjalne, eksmisje, zadłużenia, egzekucja), 

• administracyjnych (wymeldowania, zameldowania),  

• pracy i ubezpieczeń społecznych (sprawy pracownicze, spory pracownicze, sprawy 

ZUS – renty, emerytury, odwołanie itp.), 

• cywilnych (umowy, spadki, prawo rzeczowe, użytkowanie, zasiedzenia itd.) 

Radca prawny sporządzał dla Ośrodka opinie prawne, opracowywał projekty aktów 

prawnych oraz występował jako pełnomocnik prawny i procesowy w imieniu organu przed sądami i 

urzędami. Dokonywał analizy prawnej niezbędnej do rozstrzygania skomplikowanych spraw z 

zakresu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r.  poz. 182 z późn. 

zm.). 

Radca prawny Ośrodka uczestniczył również w przygotowywaniu i realizacji tworzonych 

projektów  unijnych,    przy  przygotowaniach procedur  przetargowych  w trybie ustawy  z  dnia  29 

stycznia 2004r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm). 

Sporządzał również wzory decyzji merytorycznych do prowadzonych spraw 

administracyjnych w Ośrodku oraz pisma procesowe w sprawach administracyjnych podopiecznych 

Ośrodka.  

Udzielając porad prawnych i konsultacji klientom redagował dla nich pozwy, pisma procesowe, 

apelacje, odpowiedzi w sprawach procesowych oraz pozaprocesowych. Ponadto, prowadził 

szkolenia dla pracowników Ośrodka w zakresie nowelizacji ustaw i przepisów wykonawczych 

dotyczących pragmatyki z dziedziny pomocy społecznej, postępowania egzekucyjnego, 

administracyjnego.  

Radca prawny w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od 

2.01.2013r. do 31.12.2013 roku przyjął osobiście 490 osób, w tym udzielając około 960 porad 

prawnych oraz sporządzał dla tych klientów pisma procesowe,  udzielił informacji prawnych 

telefonicznych w 195 przypadkach. 
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7. 8  Centrum Aktywności Lokalnej 
    

W 2013 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Centrum Aktywności Lokalnej kontynuował 

działania dotyczące aktywizacji  środowiska lokalnego.  

W tym zakresie zorganizowano:     

•  w czerwcu, w partnerstwie z Fundacją Praw Dziecka,  zorganizowano kiermasz odzieży używanej 

oraz innych przedmiotów użytkowych. Można było tam bezpłatnie pozyskać odzież, zabawki, wózki 

dziecięce, gry planszowe, książki, itp. 

• we wrześniu  w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Prawniczej 54 zorganizowano dni 

otwarte pn. „Jesień na Prawniczej’’ , którego założeniem było  przełamywanie stereotypów i 

budowanie rzeczywistego obrazu osób chorujących psychicznie  

• w minionym roku  w Domu Dziennego  Pobytu Seniora przy ul. Walerego Sławka 2 odbywały się  

spotkania z innymi Klubami Seniorów oraz  występy dzieci z ursusowskich przedszkoli  

i szkół   

•  Podobnie jak w latach ubiegłych, w grudniu 2013 roku, odbyła się zabawa mikołajkowa dla dzieci z 

najuboższych rodzin naszej dzielnicy, zorganizowana we współpracy z Urzędem Dzielnicy Ursus 

m.st. Warszawy   

• Spotkanie wigilijne – Choinka – dla spokrewnionych rodzin zastępczych z terenu Ursusa, zabawa 

zorganizowana we współpracy z Urzędem Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy   

Przeprowadzona w 2012 r.  ankieta dotycząca poczucia bezpieczeństwa i wiedzy o zjawisku przemocy 

wśród mieszkańców naszej dzielnicy, zaowocowała  powołaniem grup wsparcia dla osób doświadczających  

przemocy . Spotkania tej grupy kontynuowano również w pierwszym półroczu 2013r., a we wrześniu 

przekształciła się  ona w grupę samopomocową. 

Przez cały 2013 rok działał Punkt Informacji Obywatelskiej, w którym udzielano porad i konsultacji 

mieszkańcom Ursusa. Idea  „Pomóżmy ludziom aby pomogli sobie sami”  była nadal wyznacznikiem naszych 

działań. 

 

Rozdział VIII 

Pomoc usługowa 
 

Zadaniem obligatoryjnym gminy jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w 

miejscu zamieszkania. Zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej przysługują osobie samotnej, 

która z racji wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy osób drugich, a jest jej 

pozbawiona Usługi opiekuńcze przysługują także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a 

rodzina, a także wstępni, zstępni nie mogą zapewnić stosownej opieki. Usługi realizowane są 
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zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy Nr XXXVII/843/2004 z dnia 16 września 

2004r i tabelą odpłatności, która stanowi załącznik w/w uchwały. 

 

8.1 Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne  

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 

higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie również 

kontaktu z otoczeniem. Dostosowanie zakresu usług opiekuńczych do indywidualnych potrzeb 

klienta pozwala na zapewnienie usługobiorcy kompleksowej pomocy, dzięki czemu pozostają oni 

dłużej w miejscu zamieszkania. 

 W 2013r usługi opiekuńcze realizowała firma „VITAL” wyłoniona w przetargu nieograniczonym,  

zgodnie z wydanymi przez ośrodek decyzjami administracyjnymi.  

 

Tabela  23. Usługi opiekuńcze realizowane w miejscu zamieszkania w latach 2012-2013. 

  

Wyszczególnienie 2012 2013 

Liczba osób korzystająca z usług w ciągu roku 129 109 

Liczba osób objęta opieką średnio w miesiącu  98 88 

% osób ponoszących pełną odpłatność za usługi  26% 12% 

% osób nieponoszących żadnych kosztów za usługi 16% 22% 

Źródło: opracowanie własne 

 

W stosunku do lat ubiegłych uległa zmianie cena usług. Nastąpił też  spadek liczby osób 

objętych tą formą pomocy .  

 

Tabela 24. Liczba zrealizowanych godzin usług opiekuńczych w latach 2012 - 2013.  

 
 Rodzaj 

świadczonych 

Usług 

2012  2013 

Stawka 

godzinow

a  

Liczba 

godzin 

Liczba 

osób 

Stawka 

godzinow

a 

Liczba 

godzin 

Liczba 

osób 

opiekuńcze 13,00 31 091 112 12,50 26 771 100 

pielęgnacyjne 14,00 7 139 47 13,50 6 777 37 

  38 230   33 548  

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela  25 . Liczba osób korzystających z usług w latach 2012-2013, 
                   z podziałem na płeć  
 Liczba kobiet w % Liczba mężczyzn w % 

2012rok       72%            28%  

2013rok      74%             26% 

Źródło: opracowanie własne 

 

W latach 2012 - 2013 liczba kobiet i mężczyzn korzystających z usług utrzymała się  

na tym samym poziomie. 

 

Tabela  26.  Liczba osób korzystających z usług w latach 2012-2013  
                    z podziałem na rodzaj gospodarstwa             
 Liczba  osób samotnych  w % Liczba osób w rodzinie w % 

2012rok 72% 28% 

2013rok 79% 21% 

 Źródło: opracowanie własne 

 

Wśród świadczeniobiorców w 2013r z usług skorzystało 86 osoby samotne i 23 osoby  

w rodzinie w przedziale wiekowym 50-98lat.  

W 2013roku w stosunku do lat ubiegłych zmniejszono zakres i ilość godzin przyznawanych usług 

opiekuńczych u 30% osób korzystających z tej formy świadczenia, ze względu na ograniczone 

środki finansowe Ośrodka. Celem zabezpieczenia opieki w/w osobom, podejmowano działania tj. 

osoby wymagające całodobowej opieki skierowano do placówek stacjonarnych, kierowano 

wolontariuszy do osób samotnych,  angażowano rodziny do wzmożonej opieki na rzecz osób 

bliskich potrzebujących pomocy. 

 

Tabela  27. Liczba osób, u których w 2013 roku wstrzymano decyzją realizacje usług 

Powód wstrzymania usług Liczba osób 

Dom Pomocy Społecznej 7 

Zakład Opiekuńczo Leczniczy 3 

Opieka rodziny, poprawa stanu zdrowia, rezygnacja 14 

Zgon 12 

Ogółem  36 osób 

Źródło: opracowanie własne 
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W  2013roku dodatkowo rozpatrzono 35 wniosków o przyznanie opiekunki, gdzie nie doszło 

do  realizacji z różnych przyczyn, np. pobytu w szpitalu, całodobowej opieki w placówkach 

stacjonarnych, wyjazdu do rodziny, opieki prywatnej, zgonu. 

W ciągu całego roku były przeprowadzane systematyczne kontrole pracy opiekunek  

w środowisku podopiecznego.   

 

8.2  Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane były osobom z zaburzeniami psychicznymi 

wykazującymi deficyty w zakresie funkcjonowania społecznego.  

Realizator usług został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Usługi były realizowane 

przez osoby spełniające wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 

września 2005r. w sprawie suo na podstawie decyzji  administracyjnych,  a program wspierająco-

rehabilitacyjny był dla każdego klienta opracowywany indywidualnie z uwzględnieniem jego 

oczekiwań i potrzeb. Zakres pomocy specjalistycznej obejmował min. treningi umiejętności 

społecznych, pomoc w utrzymywaniu poprawnych relacji interpersonalnych. Istotnym elementem 

terapii były treningi w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, pomoc w załatwianiu 

spraw urzędowych oraz powrót do pełnienia ról społecznych.  

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w 2013 roku objęto 48 osób, w tym 30 osób zaburzonych 

psychicznie, 2 osoby niepełnosprawne  intelektualnie i 16 dzieci z rozpoznanym autyzmem.  Łączna 

liczba osób w tych rodzinach objętych wsparciem i pomocą  wynosiła 97. 

 

Tabela 28.  Liczba osób korzystająca z usług specjalistycznych w latach 2012-2013  

                   z podziałem na  dysfunkcje.   

   Liczba osób 
       łącznie 
 

Zaburzenia 

psychiczne 

 

Niepełnosprawność 

intelektualna 

Autyzm 

 

 

2012 

 

2013 

 

2012 

 

2013 

 

2012 

 

 

2013 

 

2012 

 

2013 

    

45 

 

48 

 

        30                                   

  

       30 

 

    4 

 

    2 

  

       11 

    

     16 

Źródło :opracowanie własne 
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Jak wynika z tabeli,  w porównaniu z  rokiem 2013,  liczba osób korzystających ze 

specjalistycznych usług opiekuńczych nieco wzrosła, ale nie w sposób istotny. Obserwuje się 

natomiast wzrost liczby dzieci, u których zdiagnozowano autyzm. Te zaburzenia relacji i 

porozumiewania się z innymi  osobami oraz tendencje do nietypowych zachowań są zaburzeniami 

wymagającymi wczesnej i intensywnej terapii wspomagającej rozwój. W ramach specjalistycznych 

usług opiekuńczych realizowane były programy terapeutyczne usprawniające zaburzone funkcje 

organizmu.    

Ponadto psycholodzy prowadzili cykliczne spotkania z osobami realizującymi specjalistyczne usługi 

opiekuńcze. Celem spotkań było wypracowanie wspólnej strategii rozwiązywania problemów osób 

zaburzonych  psychicznie i koordynacja działań prac służb działających w ramach pomocy 

interdyscyplinarnej.  

 

Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych:  

1.Usługi specjalistyczne realizowała w 2013r. firma „Vital” 

2.Kwalifikacji osób do tych usług dokonywali pracownik socjalny i psycholog na podstawie 

skierowania  lekarza psychiatry z Poradni Zdrowia Psychicznego lub lekarzy  rejonowych oddziałów  

szpitali psychiatrycznych 

3.Koszt jednej godziny usług wynosił 26 zł. 

4. Zakres usług; 

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb i umiejętności niezbędnych do 

samodzielnego życia 

b)  motywowanie do aktywności, leczenia, korzystania z placówek samopomocowych 

c) techniki behawioralne min. nauka radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,  

    podtrzymywanie nabytych umiejętności 

d)pomoc w uzyskaniu zatrudnienia 

5. Sposób realizacji usług; 

a) zgłoszenie pracownikowi Ośrodka potrzeby objęcia klienta tą forma pomocy 

b) przeprowadzenie wywiadu środowiskowego 

c) realizacja usług zgodnie z Kontraktem zawartym z klientem 

6. Odpłatność za usługi obliczana była według tabeli podanej w Rozporządzeniu Ministra  

    Polityki społecznej z dnia 22.09.2005 w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych  

   /Dz.U. z 2005 nr 189 poz.1598 z póź. zm./ 



 57 

7. Zrealizowano 4038 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 104 988 zł. Usługi 

prowadzone były przez specjalistów: psychologa, pedagoga, terapeutę zajęciowego, pielęgniarkę, 

opiekunkę środowiskową, specjalistę w zakresie rehabilitacji medycznej,  fizjoterapeutę. 

8. Efekty usług; 

   - promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie nawrotom choroby psychicznej 

   - kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, 

     a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji i przeciwdziałanie ich dyskryminacji 

 

8.3  Działania związane z kierowaniem do domów pomocy społecznej 

 

W 2013 roku do WCPR przekazano 29 kompletów dokumentów osób, u których  zachodziły 

przesłanki do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej na zasadach zgodnych z  art.54 ustawy o 

pomocy społecznej. Sprawy dotyczyły osób umieszczanych zgodnie  z oświadczeniem ich woli, lub 

z postanowieniem sądu. 

 

Tabela 29. Osoby kierowane do DPS w 2013 roku. 

Tryb kierowania 

Na wniosek osoby 

zainteresowanej 

Na podstawie postanowienia 

Sądu 

Ogółem 

21 8 29 

Źródło: opracowanie własne 

 

W ramach /w/w działań przeprowadzano: 

a/  wywiady środowiskowe w osób ubiegających się o skierowanie  

i  umieszczenie w domu pomocy społecznej, 

b/  wywiady środowiskowe u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt członka 

rodziny w domu pomocy społecznej 

c/ poradnictwo informacyjne z zakresu:  

- kierowania i umieszczania osób wymagających całodobowej opieki w państwowych   

  i prywatnych domach pomocy społecznej, 

- kierowania i umieszczania w zakładach opiekuńczo – leczniczych i innych instytucjach 

całodobowej opieki, 
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W trakcie kompletowania dokumentów niezbędnych do skierowania do domu pomocy społecznej 

stale współpracowano z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, innymi ośrodkami pomocy 

społecznej, szpitalami, Zakładami Opiekuńczo Leczniczymi, sądami, schroniskami.  

 

Tabela  30. Struktura  osób kierowanych do DPS ze względu na płeć. 

 

Mężczyźni Kobiety Ogółem 

19 10 29 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wśród osób kierowanych do DPS w 2013 roku większość stanowili mężczyźni tj. 

 19 osób,  z czego 6 osób  to osoby bezdomne, wśród 10 kobiet. Jedna osoba była kierowania do 

Krajowego Ośrodka Mieszkalno - Rehabilitacyjnego w Dąbku. 

 

Rozdział IX  
 

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” 
  

Środowiskowy Dom Samopomocy jest przeznaczony dla osób przewlekle chorujących 

psychicznie (typ A) i funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.  

Środowiskowe Domy Samopomocy są ośrodkami, które zajmują się długoterminową 

terapią podtrzymującą. Choroby psychiczne często powodują niekorzystne i utrwalone zmiany 

w psychice osób chorujących, które (zmiany) utrudniają, ograniczają lub uniemożliwiają 

dostosowanie do wymogów życia społecznego, powodując u osób chorujących psychicznie 

postępującą degradacje zawodową i społeczną. Środowiskowy Dom Samopomocy powołany 

jest do realizacji działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego osób 

przewlekle chorujących psychicznie. 

Dom działa w oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego 

(Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 z póżn. zm.), ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. 

(Dz.U. Nr 64 poz.593 z póżn.) oraz o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 

grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U.Nr 238 poz.1586).       
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Działalność Domu jest finansowana w zakresie zadań zleconych w ramach dotacji celowych 

z budżetu Wojewody Mazowieckiego. 

Dom przeznaczony jest dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi. Jest miejscem pobytu 

dziennego, działa 5 dni w tygodniu w godzinach 8 00 -16 00. W 2013r. w budynku przy ul. 

Prawniczej 54  były kontynuowane tak jak w poprzednim roku (2012) prace remontowe mające na 

celu dostosowanie domu do wymaganych standardów wynikających z Rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów 

samopomocy. Ze względu na trwający remont zajęcia wynikające z realizacji programu wspierająco-

aktywizującego były każdorazowo dostosowywane do warunków i możliwości uczestników i 

zespołu terapeutycznego. 

Program wspierająco-aktywizujący realizowany w ŚDS jest programem bazującym na 

kompleksowym i długotrwałym stosowaniu różnych form i metod oddziaływania. 

Do zadań ŚDS należy realizacja i prowadzenie działań terapeutycznych (odciążających 

wspierających i aktywizujących) dla osób, które z powodu choroby psychicznej mają poważne 

trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem, w 

zakresie zatrudnienia oraz we wszelkich sprawach socjalnych. Należy tez wspomnieć o tym, że 

uczestnictwo w programie ŚDS osób przewlekle chorujących odciąża rodziny i ich opiekunów 

(rodzina i opiekunowie mogą wypełniać swoje role społeczne pomimo choroby jednego  z członków 

rodziny).  

Celem zajęć programu wspierająco-aktywizującego jest zapewnienie, osobom po przebytych 

kryzysach psychicznych, przewlekle chorującym stabilnego i ustrukturalizowanego środowiska 

terapeutycznego,(zapewnienie wsparcia, poczucia bezpieczeństwa, zaufania, przewidywalności, 

edukacji i stabilności).  

Działania prowadzone w Słonecznym Domu ze względu na przewlekłość schorzenia stale 

koncentrują się na realizacji  celu jakim jest: 

•  wartość zajęcia i pracy jako środka leczniczego   

• zapobiegania izolacji społecznej  przez umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi 

pozostawania w ich środowisku  

•  wspólna praca uczestników i zespołu terapeutycznego na rzecz budowy miejsca o 

podwyższonej tolerancji na inność, (bezpiecznego miejsca dla osób którym ze względu na 

chorobę psychiczną trudno sprostać oczekiwaniom społecznym)  

• zapobieganie i /lub minimalizacja objawów negatywnych 

•  podtrzymywanie efektów terapeutycznych, zapobieganie nawrotom choroby 
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•  podnoszenie jakości życia 

• działania w kierunku uaktywnienia społecznego  i zawodowego 

• tworzenie naturalnej grupy wsparcia i kształtowanie umiejętności współżycia w grupie 

•  psychoedukacja i edukacja otoczenia rodzinnego i społecznego uczestników 

W ramach programu wspierająco-aktywizującego nasz Dom oferuje pomoc w zakresie: 

• wielopoziomowego wsparcia 

• zapobiegania nawrotom choroby, podtrzymywanie efektów terapeutycznych m.in. przez 

kontynuowanie leczenia farmakologicznego pomoc psychologiczną, terapię zajęciową; 

• pomoc w poprawie funkcjonowania w życiu codziennym (m.in. wypracowanie dbałości o 

swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą) 

• możliwość realizacji własnej ekspresji twórczej ( m.in. zajęcia w pracowniach: malarskiej, 

muzycznej kulinarnej, komputerowej, kołach: informatycznym,  redakcyjnym,  dyskusyjnym, 

fotograficznym. 

• pomoc w poprawie relacji z rodziną i środowiskiem społecznym (m.in. zajęcia pomagające 

nabyć umiejętność lepszego komunikowania się (trening asertywności, egzystencjalna grupa 

wsparcia). 

• pomoc w rozwijaniu umiejętności organizowania i spędzania wolnego czasu; 

• pomoc w przywracaniu do samodzielności m.in. podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności 

dot. np. samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego, racjonalnego gospodarowania 

budżetem, załatwiania spraw urzędowych a także poszukiwania i podjęcia pracy; 

• zapobieganie stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi; 

(psychoedukacja prowadzona dla rodzin i opiekunów domowników, uczestnictwo w akcjach 

społecznych zmierzających do zmiany niechętnej wobec osób psychicznie chorujących 

postaw); 

• rozwijanie zainteresowań, uzdolnień uczestników i umożliwienie im samorealizacji pomimo 

choroby. 

Co zrobiliśmy i w czym uczestniczyliśmy 

We wrześniu 2013r. w Slonecznym Domu organizowane były dni otwarte pn. „Jesien na 

Prawniczej”.Glównym założeniem było przełamywanie stereotypów oraz budowanie rzeczywistego 

obrazu osób chorujących psychicznie poprzez tworzenie wspólnej przestrzeni bycia i osobiste 

kontakty. Organizacja wydarzenia po raz kolejny udowodniła, że głównym tematem tego spotkania 

było wspólne przeżywanie spotkania a nie choroba. Zaplanowany przez Zespół Terapeutyczny 

scenariusz został zrealizowany zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i obejmował: 
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• przywitanie gości, 

• wspólne malowanie muralu pt. „Drzewo, które łączy”, 

• grill w ogródku, 

• stare piosenki Warszawy śpiewane przy akompaniamencie gitary, 

• wspólne karaoke dla gości i gospodarzy. 

W wydarzeniu na rzecz środowiska lokalnego spotkały się rodziny i opiekunowie domowników, 

zaprzyjaźnione środowiskowe domy, osoby zainteresowane wolontariatem, Dyrekcja Ośrodka 

Pomocy Spolecznej, pracownicy socjalni. Obecne były również władze dzielnicy. We wrześniu 

również gościliśmy u siebie panią prof. Irenę Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich. Efektem 

spotkania jest wywiad z panią Rzecznik zamieszczony w Alternatywie (nr 31 (2/2013)). W ramach 

spotkań i integracji z uczestnikami innych Domów nasi domownicy zakwalifikowali się do 

kolejnych edycji Przeglądu Twórczości Literackiej i konkursu sscrabblowego organizowanych przez 

ŚDS Ursynów. Nasz uczestnik otrzymał nagrodę specjalną za utwór pt. Kolekcjonerka. Dwie nasze 

uczestniczki otrzymały nagrody i dyplomy za zajęcie I i II –go miejsca w konkursie scrabblowym. 

Swoich sil próbowaliśmy również w konkursie literackim Republiki Marzeń Anny Dymnej „Słowa 

dobrze, że jesteście”. Nagrody głównej nie otrzymaliśmy, ale otrzymaliśmy Dyplom i Statuetkę 

„Przyjaciela Zaczarowanego Ptaszka” jako podziękowanie dla osób dzięki którym 9 edycja 

Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty była jak napisał organizator wyjątkowa.  

W czerwcu 2013r. zaplanowaliśmy i zorganizowaliśmy wycieczkę autokarowa do Lublina. 

Na miejscu razem z przewodnikiem zapoznaliśmy się z historią tego miasta co zostało opisane przez 

uczestników w Alternatywie nr 31 (2/2013). We współpracy z ŚDS Ochota wzięliśmy udział w 

Kampanii informacyjno-edukacyjnej „Ochoczo razem”. W ramach kampanii  domownicy brali 

udział w warsztatach dziennikarskich których efektem było napisanie Listu Otwartego osób z 

doświadczeniem choroby psychicznej do mediów – „Nasze życie to nie tylko choroba” (Alternatywa 

nr 31 (2/2013). List  Otwarty został zamieszczony m.in. w lokalnej gazecie dzielnic Ochoty i Włoch, 

w piśmie „Charaktery”.  

W ramach  programu wspierająco – aktywizującego prowadziliśmy zajęcia rozwijające poczucie 

wspólnoty i społecznej odpowiedzialności. Umiejętności społeczne i zadaniowe uczestników 

rozwinęły się m. innymi poprzez ich aktywne uczestnictwo w realizowanym programie Domu a 

także  w terapii nastawionej na tworzenie własnej gazety. Celem tej terapii był: 

• rozwój intelektualny (rozwój wiedzy i umiejętności): kształtowanie i rozwój własnych 

umiejętności oraz zdobywanie nowych doświadczeń. 
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• rozwój poznawczy (poprawa koordynacji wzrokowo ruchowej i koncentracji uwagi, rozwój 

pamięci, języka) 

• podniesienie własnej samooceny poprzez pracę nad wzmocnieniem poczucia własnej 

wartości 

• integracja grupy (współdziałanie w grupie i przynależność do niej) 

• praca indywidualna (rozwój umiejętności samodzielnej pracy). 

• opis wrażeń z uczestnictwa w wydarzeniach domu jak i poza nim   

 Efekt pracy jaką jest wydawanie Alternatywy służy lokalnej społeczności, uczestnikom i 

pracownikom środowiskowych domów, lokalnym władzom, pacjentom szpitali psychiatrycznych, 

pacjentom poradni, pracownikom socjalnym, psychologom, psychiatrom, zainteresowanym 

nauczycielom i uczelniom. 

Tradycyjnie zespół terapeutyczny opracował  program wakacyjny na lipiec i sierpień. 

Program miał na celu aktywizowanie uczestników do udziału w wakacyjnych projektach miejskich.  

W 2013r. realizowaliśmy zaplanowane zajęcia psychoedukacyjne dla uczestników z lekarzem 

psychiatrą. Zajęcia zostały poszerzone o tematy edukacyjne dla zespołu terapeutycznego.  

Co organizowaliśmy u siebie i dla siebie 

We wrześniu 2013r. w Słonecznym Domu organizowane były dni otwarte pn. "Jesień na Prawniczej” 

a także: 

• Konkursy gry w scrabble, kalambury 

• Turnieje bilardowe 

• Konkursy karaoke 

• Letnie grillowanie 

• Organizowanie spotkań z okazji imienin, urodzin i innych specjalnych wydarzeń przez i dla 

uczestników 

• Wywiady z zaproszonymi gośćmi (wywiad z wolontariuszem i Rzecznikiem Praw 

Obywatelskich 

• Walentynki 

• Śniadanie Wielkanocne 

• Zabawę andrzejkową i zabawę mikołajkową 

• Spotkanie Wigilijno -  Bożonarodzeniowe   

• Spotkania z kolędą – wspólne granie i śpiewanie 

• Uroczyste powitanie Nowego Roku  

Współpraca z rodzinami domowników 
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Spotkania i rozmowy z rodzinami i opiekunami uczestników odbywały się  indywidualnie  i 

najczęściej dotyczyły pomocy psychologicznej, pedagogicznej w ramach prowadzonych terapii.  

Najczęściej indywidualnie prowadzona pomoc dla rodzin i opiekunów dotyczyła: 

• mechanizmów powstawania choroby, jak się zachować, co robić w sytuacjach kryzysu, 

nagłego pogorszenia nastroju, czynnej agresji wobec siebie, otoczenia, rzeczy, przedmiotów 

itp.  

•  farmakoterapii (czym są  leki psychotropowe, ich działanie, skutki uboczne itp.). 

•  jak sobie radzić z wypaleniem dotyczącym funkcjonowania z osobą chorą psychicznie 

• Jak wspierać chorującego członka rodziny w procesie zdrowienia 

• jak sobie radzić z sytuacją, gdy w rodzinie oprócz dorosłej chorującej osoby jest dziecko 

• inne tematy w zależności od sytuacji i zapotrzebowania rodzin/opiekunów uczestników 

programu wspierająco-aktywizującego 

Potrzeba poprawnej komunikacji z rodziną w procesie zdrowienia  była/jest  ważnym punktem 

w programie wspierająco-aktywizującym  osób chorujących psychicznie. 

W nowym roku przewidujemy kontynuację pracy z środowiskiem rodzinnym uczestników programu 

wspierająco-rehabilitacyjnego.  

 

Rozdział  X 

Działalność Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży  
 
 

Integracyjny  Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka” jest placówką wsparcia 

dziennego,  działający na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu  rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. Wszystkie działania zaplanowane w ramach realizacji programu zostały 

zrealizowane. Placówka Wsparcia Dziennego  czynna jest od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 14.00 – 18.00. W dni wolne od nauki (ferie świąteczne, ferie zimowe, letnie )  

placówka czynna jest  w godzinach od 9.00- 15.00. Jest   przeznaczona dla uczniów ze szkoły 

podstawowej i gimnazjum pochodzenia polskiego i romskiego.        

Deklarację uczestnictwa w zajęciach świetlicowych złożyło 67 wychowanków w tym  39 

dziewcząt,  28 chłopców.  
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Wykres 13.  Średnia arytmetyczna miesięczna frekwencja w 2013 roku. 

 
Źródło :opracowanie własne 

Dzieci i młodzież pochodzą z różnych rodzin o trudnej sytuacji socjalnej, materialnej, 

zdrowotnej, mieszkaniowej, mających wiele problemów psychologicznych, małżeńskich, 

rodzinnych, nadużywający alkoholu, mające niskie kwalifikacje i niską motywację do podejmowania 

pracy, niepracujący  lub pracujący okresowo, korzystający z pomocy społecznej, z wykształceniem 

podstawowym  lub rzadziej zawodowym, często objęci kuratelą sądową  

z powodu zaniedbywania dzieci.    

Dzieci zaniedbane, z głębokimi problemami emocjonalnymi, fizycznymi  

i psychicznymi deficytami rozwojowymi, z deficytami w rozwoju intelektualnym i społecznym, 

negatywnie wyróżniające się na tle rówieśników w szkole, nieradzące sobie z wymogami 

edukacyjnymi i społecznymi placówek edukacyjnych. Mają bardzo słabe wyniki w nauce, w 

momencie rozpoczęcia nauki szkolnej źle mówią lub w ogóle nie mówią, nie rozumieją słów, nie 

czytają i nie liczą, mają problemy z koncentracją. Dzieci mają nie leczone wady rozwojowe wzroku i 

słuchu, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają robienie postępów w szkole, a także wiele innych 

deficytów typu dysleksja i dysgrafia.   

Ze względu na wieloproblemowość uczestników Ośrodka pełni różnorodne funkcje, w tym 

wyrównywania zaległości szkolnych, oparcia emocjonalnego związanego z okresem 

dojrzewania, miejsca spędzenia w sposób konstruktywny czasu wolnego i rozwoju 

zainteresowań, rozwijania umiejętności praktycznych i samoobsługi, alternatywy dla 

uczestnictwa w grupach zwiększających ryzyka demoralizacji.  

         Zgodnie ze wskazówkami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawartymi w opiniach 

psychologiczno pedagogicznych realizowaliśmy założenia i plan pracy z uczniami wymagającymi 
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specjalnych potrzeb edukacyjnych, poprzez zaangażowanie w realizację projektu  socjotarapeutę, 

reedukatora,  logopedę oraz psychologa. 

        Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą uwzględniała zainteresowania potrzeby i 

oczekiwania uczniów. Ośrodek oferował następujące formy pracy z dziećmi: odrabianie lekcji i 

uzupełnianie zaległości szkolnych, zajęcia sportowe, plastyczne, ruchowe, edukacyjne, 

psychologiczne, zajęcia terapeutyczne, zebrania o charakterze „społeczności” – wspólnie omawianie 

indywidualnych problemów i sposobów ich rozwiązywania, rozwiązywanie konfliktów w grupie, 

wspólnie ustalanie zasad i reguł, decydowanie o „ życiu” Ośrodka, trening umiejętności życiowych – 

przyrządzanie posiłków, sprzątanie, kształtowanie nawyków higienicznych – mycie zębów, pranie, 

dbanie o urodę, rytuały obchodzenie urodzin, świąt, wyjścia do kina, muzeów, restauracji, obiektów 

sportowych, zajęcia, reedukacyjne i logopedyczne, swobodną zabawę pod okiem wychowawcy i 

wolontariuszy,  gry i zabawy ruchowe, ,,młodzieżowa filmoteka” - filmy warte obejrzenia.  

Ponadto prowadzone były zajęcia z komputerem, wykorzystanie w nauce Internetu. Indywidualne 

korepetycje z języka angielskiego, przedmiotów ścisłych  takich jak: matematyka, chemia, fizyka. W 

roku 2013 z indywidualnych zajęć wspomagających skorzystało 12 dzieci.  

 Cyklicznie odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne w dwóch grupach wiekowych. 

Realizacja powyższych form pracy opierała się na metodach pracy grupowej, indywidualnej, 

burza mózgów łańcuch skojarzeń , zabawy z chustą, pogadanki, rozmowy, projekcje filmów, praca z 

Internetem. 

              Wychowankowie dzięki zajęciom w świetlicy podnoszą swój poziom intelektualny, mają 

możliwość rozwoju relacji społecznych, uczą się działań przedsiębiorczych i gospodarności, 

odpowiedzialności za wspólne dobro. Dzieci z pełną świadomością mogą liczyć na wyrozumiałość 

względem ich problemów, akceptacje i pomoc dostosowaną do potrzeb. Dzieci uczucia swe mogą 

eksponować poprzez wypowiedzi słowne, plastyczne. Dostarczało im to możliwości rozwijania 

własnego talentu, między innymi w konkursach plastycznych, współzawodnictwo sportowe podczas 

gier i zabaw ruchowych. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie 

umiejętności współżycia i współdziałania  w grupie rówieśniczej.                                                                                                                                             

Udało się nawiązać współpracę w pedagogami szkolnymi, dzięki czemu możliwa jest wymiana 

informacji dotyczących sytuacji rodzinnej i szkolnej wychowanków, to także możliwość 

obustronnego kontaktu w sytuacjach szczególnie trudnych (kryzysach szkolnych, rodzinnych i 

rówieśniczych). 

W Ośrodku Wsparcia 2013r. zostały zrealizowane trzy programy:  Program na rzecz 

społeczności romskiej w Polsce tj. Program Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i 

Młodzieży „Stokrotka”. W powyższych programie uczestniczyło 13 dzieci z rodzin romskich i 17 
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dzieci z rodzin polskich. Cele programu obejmowały przede wszystkim poprawę wyników nauczania 

i frekwencji szkolnej oraz integracje międzykulturową. W projekcie bardzo istotną rolą odgrywała 

ścisła współpraca na poziomie instytucjonalnym i roboczym między innymi Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku, szkołami podstawowymi, przedszkolami, 

gimnazjami, poradnią psychologiczno – pedagogiczną. Działania odbywające się to wspólnie 

spotkania, utrzymywanie stałego kontaktu przedstawicieli instytucji i organizacji, wymiana 

informacji, opracowanie i wdrażanie planu pracy z daną rodziną.   Założenia programu zostały 

osiągnięte.  

Program  „Lato w mieście” i  „Zima w mieście” 

Głównym celem programów było wdrożenie do pożytecznego i bezpiecznego spędzania 

czasu wolnego w gronie rówieśników, jak również rozwój zainteresowań własnych uczestników, 

poprawa zdolności motorycznych, nauka umiejętności społecznych.  

Atrakcje cieszące się największą frekwencją wśród dzieci: wycieczki do Parków Wodnych: „Agua 

Park Warszawianka”, Basen Moczydło,  Wyścigi na torze kartingowym „Grand Prix” w Blue City, 

nauka jazdy na nartach i zjazd kolejką grawitacyjną na Górce Szczęśliwickiej, zwiedzanie „X 

Pawilonu Cytadeli Warszawskiej”, zajęcia kajakowe na Kępie Potockiej, wycieczka do Planetarium 

„Niebo Kopernika” , zwiedzanie fabryki krówek w Milanówku, 

rejs ornitologiczny statkiem po Wiśle. 

Na zakończenie realizacji programu  wśród uczestników zajęć została przeprowadzona ankieta, 

pozwalająca ocenić stopień realizacji programu. Badania ankietowe dowiodły, iż 100% 

ankietowanych osób chętnie uczestniczyło w zajęciach świetlicowych.   

W trakcie realizacji działań programowych, podjęliśmy współpracę ze Piastowskim 

Stowarzyszeniem Możesz. Wspólnie ze Stowarzyszeniem zorganizowaliśmy warsztaty plastyczne, 

warsztaty tańca indyjskiego, muzyczne hip-hop. Podjęliśmy także współpracę z Polskim Ośrodkiem 

Edukacji Montessori oraz Fundacją „Daj mi czas”, udało nam się zorganizować wigilię dla 

podopiecznych Ośrodka.  Nawiązaliśmy również współpracę z organizacją Caritas, która 

zaowocowała pozyskaniem 21 miejsc na zimowisko do Murzasichle. Współpracując z Akademią 

Iwony Kalaman możliwe było cztero  krotne zorganizowanie warsztatów „Twórczego budowanie 

Lego”. Przedszkole „Biedroneczka” przeprowadziło zbiórkę odzieży, zabawek  jak również 

zaprosiło naszych podopiecznych na jasełka. Dzięki współpracy z Przedszkolem Nr 200 

otrzymaliśmy odzież używaną, w podobną akcję zaangażowało się VI Liceum Ogólnokształcące im. 

L. Kruczkowskiego. Stamtąd również korzystamy z pomocy grupy 18 wolontariuszy którzy angażują 

się do pracy z dziećmi.  
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W roku 2013 udało się zaangażować do pracy 25 wolontariuszy i 12 praktykantów, 

studentów kierunków społecznych do zajęć z dziećmi i młodzieżą.       

Do najważniejszych rezultatów w poprawie funkcjonowania społecznego i wykluczenia dzieci i 

młodzieży zaliczyć należy: 

- zmniejszenie zaległości szkolnych i uzyskanie promocji do następnej klasy, 

- zwiększenie otwartości na innych  i umiejętności współpracy w grupie, 

 -zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i eliminacja napięć, 

- przełamanie barier komunikacyjnych – mówienie i swoich emocjach, problemach, 

- zwiększenie umiejętności konstruktywnego/ pożytecznego organizowania czasu wolnego, 

wyrobienie nawyków higienicznych, samoobsługi, utrzymanie czystości, odpowiedniego zachowania 

przy stole i w miejscach publicznych.    

 

Rozdział  XI  
 
Działalność  Domu  Dziennego  Pobytu  Seniorów 
 

Dom Dziennego Pobytu Seniorów jest ośrodkiem wsparcia, który działa w strukturze 

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy w oparciu o ustawę o pomocy 

społecznej, realizując program działań opiekuńczych oraz aktywizujących seniorów.  

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku w zajęciach w DDPS uczestniczyło łącznie 

30 osób (19 kobiet i 11 mężczyzn). W w.w okresie nastąpił 1 zgon (mężczyzna), 3 osoby odeszły ze 

względów zdrowotnych (1 kobieta, 2 mężczyzn). Średnia liczba uczestników w ciągu miesiąca 

wyniosła 28 osób.  

 

Wykres 14. Uczestnicy zajęć w DDPS w 2013 roku  wg płci. 

 
Źródło: opracowanie własne 

uczestnicy

kobiety	- 20	(71,4	%)

mężczyźni	- 8	(28,6%)
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Uczestnicy zajęć w Dziennym Domu Pobytu Seniora to w znacznej większości kobiety. 

Mężczyźni stanowią jedynie 28,6 % uczestników, co jest spowodowane większą aktywnością 

społeczną kobiet.  

 

Wykres 15.   Uczestnicy zajęć w DDPS wg wieku. 

 

Źródło: opracowanie własne 
 

Uczestnikami zajęć w DDPS są osoby w wieku poprodukcyjnym. Z powyższego wykresu 

wynika, iż najmłodsi uczestnicy mają po 65 lat, najstarszy senior ukończone 100 lat. Średnia  wieku 

wynosi 76 lat.   

Seniorzy korzystający z DDPS ponosili  koszty wyłącznie odpłatności za obiady, zgodnie z 

Uchwałą Rady Miasta w zależności od dochodów. 

Dom Dziennego Pobytu Seniorów realizował następujące. zajęcia stałe:  

• gimnastyka indywidualna na przyrządach – podnosząca sprawność fizyczna seniorów, 

• gimnastyka w grupach na krzesłach – podnosząca sprawność fizyczną oraz 

integrująca uczestników,  

• zajęcia: plastyczne, 

• zajęcia muzyczne  

• zajęcia komputerowe, 
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• treningi kulinarne, 

• relaksacja w małych grupach 

• grupowe zajęcia relaksacyjno–prozdrowotne – ćwiczenia koncentracji, wymiana 

poglądów, poznawanie nowych trendów zdrowotnych, 

• spotkania indywidualne z psychologiem,   

• gry towarzyskie – scrabble, kości, szachy, domino,  

• turnieje wiedzy ogólnej,  

• kąciki: dziewiarski, prasowy i literacki, 

• trening pamięci  

 Dom Dziennego Pobytu Seniorów stale współpracuje z Klubem Seniora z ul.Sosnkowskiego 

16, Przedszkolem Nr 149, a także kilkoma prywatnymi przedszkolami oraz prywatną szkołą 

podstawową z terenu Dzielnicy Ursus, goszcząc dzieci, które przedstawiają własne programy z  

okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka oraz inne okolicznościowe występy dla seniorów.  

W minionym roku - 26 września uroczyście obchodzono 100 urodziny jednego z seniorów , 

ponadto Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia. 

W sytuacjach wymagających szczególnego wsparcia seniorów kierownik placówki udziela 

wskazówek i porad w zakresie pracy socjalnej, a także współpracuje z poszczególnymi Działami 

Ośrodka Pomocy Społecznej, celem zapewnienia osobom potrzebującym kompleksowej opieki, nie 

pozostawiając ich w poczuciu bezradności i opuszczenia.                    
 

 

Rozdział  XII 
 
Działalność Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku  

 
Od 5 lat Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku działa na terenie Ursusa, jako placówka 

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st Warszawy. 

Kadra specjalistów tj. psychologów i  pedagogów - również reedukatora oraz logopedy 

prowadzi pracę z dorosłymi, dziećmi oraz młodzieżą z problemami osobowościowymi, 

emocjonalnymi i społecznymi. 

Oferowana pomoc obejmuje: 

• Wstępne rozpoznanie problemu osoby lub  rodziny, 

• Prowadzenie terapii indywidualnej dorosłych , dzieci i młodzieży, 

• Terapię par i terapię rodzinną, 
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• Organizowanie warsztatów tematycznych dla dorosłych (psychoedukacja), młodzieży i dzieci 

(socjoterapia), 

• Prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej (reedukacji) oraz logopedycznych dla dzieci  

i młodzieży. 

W okresie sprawozdawczym tj. od 2.01.2013 do 31.12.2013r. z pomocy specjalistycznej 

Centrum  skorzystały 322 osoby, dorosłych i dzieci, w tym znacząca była liczba osób z rodzin, w 

których podstawowym problemem jest przemoc. 

Łącznie odbyły  się 2942 spotkania, z tego: 

• 999              pomoc psychologiczna i problemowa, 

• 1213          inne działania psychoedukacyjne dorosłych i dzieci, często o charakterze 

terapeutycznym oraz 

• 566                   zajęcia logopedyczne, 

• 152                   zajęcia terapii pedagogicznej (reedukacji), 

• 12            konsultacje psychiatryczne. 

W zajęciach reedukacyjnych uczestniczyło 8-ro  dzieci z uwagi na ograniczony do 10 godzin 

tygodniowo czas ich trwania. Poza pomocą dzieciom ze szkół podstawowych, jej zakres został 

rozszerzony o młodzież gimnazjalną (2 osoby). 

Zajęciami logopedycznymi objęto 23 dzieci, które realizują z pomocą specjalisty-logopedy 

indywidualne programy terapeutyczne skierowane na rozwój mowy. 

W 2013 roku psycholog odbyła 116 wizyt w środowisku. Wizyty te miały charakter 

interwencyjny, pod kątem udzielenia niezbędnego wsparcia. 

Wsparciem Centrum objęto również osoby spoza Ursusa: z Piastowa, Michałowic, Mogielnicy  i 

innych dzielnic Warszawy. 

Przez cały rok prowadzone były zajęcia relaksacyjno-poznawcze dla seniorów z Domu 

Dziennego Pobytu Seniora. W  9 spotkaniach uczestniczyło od 12-15 osób. 

Psycholog Centrum świadczyła pomoc dla dzieci i ich rodziców Integracyjnego Ośrodka 

Wsparcia Dzieci i Młodzieży „Stokrotka”, uzupełniając dokumentację dzieci pod kątem dalszego 

planu pracy wychowawczej. W razie potrzeby, psycholog interweniowała na terenie Ośrodka 

wspierając dziecko i proponując rozwiązanie pojawiających się problemów. 
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Wykres 16.  Osoby objęte pomocą Centrum w latach 2012-2013.  

 
Źródło :opracowanie własne 

 

W 2013 roku liczba klientów Centrum wyniosła łącznie 322 osoby (dorośli i dzieci). 

Liczba klientów Centrum zmalała o 40 osób, ale nadal utrzymuje się wzrastająca liczba klientów 

dorosłych. Może to świadczyć o coraz większej świadomości osób poszukujących  pomocy o 

konieczności objęcia pomocą dorosłych członków rodziny, a nie skupianiu się na dziecku.     

 

Wykres 17. Formy pracy Centrum w latach 2012-2013. 

 

 
Opracowanie: źródło własne 

 

Z zestawienia wynika, że główny cel realizowany przez Centrum tj. szerokie wsparcie 

psychologiczno-pedagogiczne potrzebującym został osiągnięty; na podkreślenie zasługuje fakt, że 
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młodzieży korzystających z  zajęć logopedycznych i reedukacyjnych.  

Poza terapią indywidualną dorosłych i dzieci, specjaliści z Centrum zrealizowali następujące 

warsztaty:  

- dla dorosłych(rodziców) od kwietnia do czerwca 2013 r. kolejna edycja warsztatów 

psychoedukacyjnych pn Akademia Świadomego Rodzica, dotyczących budowaniu właściwych 

relacji z dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i miłości. Warsztaty ukończyło 8 osób i odbyło 

się 12 spotkań po 2,5 godziny każde.  

- dla dzieci z klas szkoły podstawowej przez cały rok 2013 grupa socjoterapeutyczna podczas 

której ćwiczono m.in. komunikację, zasady efektywnej współpracy itp. Uczestniczyła czwórka dzieci 

.  Przez cały rok 2013 odbyło się 32 spotkania po 1,5 godziny każde, 

- dla rodziców dzieci wymagających pomocy logopedycznej, dotyczące m.in. wykonywania 

przez rodziców ćwiczeń stymulujących mowę i myślenie u dzieci. 3 osoby uczestniczyły w 

miesięcznych warsztatach. 

- dla osób bezrobotnych p.n Szukam pracy, nastawione na szukanie mocnych i słabych stron 

uczestników, które wpływają na motywację i możliwości skutecznego znalezienia pracy. Od 

września do grudnia 2013 r.  odbyło się 10 spotkań z 2 osobami. Mimo początkowego dużego 

zainteresowania, warsztaty ostatecznie ukończyła 1 osoba..  

 

 

Rozdział  XIII  

Projekt  „ Ja i moja przyszłość” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.  
 

Projekt „Ja i moja przyszłość” realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Ursus m. st. Warszawy w okresie od kwietnia 2012 r. do 31.01.2015 r.  

Po zmianach we wniosku o dofinansowanie w projekcie bierze udział 81 osób dorosłych (w 

rozbiciu na 3 grupy: 27 os. w 2012 r., 27 os. w 2013 r. i 27 os. w 2014r.), żyjących w rodzinach 

wieloproblemowych z terenu Dzielnicy Ursus, których członkowie borykają się z problemami 

wychowawczymi, bezrobociem, uzależnieniami i innymi dysfunkcjami. Są to rodziny znajdujące się 

w trudnej sytuacji życiowej i materialnej korzystające z pomocy społecznej.  

31 grudnia 2013 r. zakończyła się II część projektu, którą ukończyło 27 uczestników. 1 uczestnik 

projektu będzie kontynuował udział w 2014 r. 

Wszyscy zostali objęci kompleksowym wsparciem w ramach projektu. 
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Cel ogólny naszego projektu to udzielenie wielostronnego wsparcia uczestnikom projektu ich 

rodzinom, prowadzącego do wzrostu aktywizacji społecznej i zawodowej oraz przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu zapewniające poprawę funkcjonowania. Zakładamy, że udział w 

projekcie da ich uczestnikom szansę na zmianę postaw, aktywizację zawodową, ukończenie kursów 

zawodowych i umożliwienie przezwyciężenia trudności wychowawczych i interpersonalnych. 

Projekt zakłada: 

1. Wdrożenie działań asystenta rodziny w wybranych rodzinach prowadzące do znaczącej 

poprawy sytuacji rodzin objętych projektem. Asystent rodziny indywidualnie udziela rodzinie 

pomocy w zakresie uzgodnionych problemów i potrzeb. Indywidualna pomoc służy przede 

wszystkim rozwiązywaniu problemów podopiecznego i całej jego rodziny, wzbudzeniu w 

nim wiary w swoje możliwości oraz motywowaniu do podejmowania działań do tej pory 

uznawanych za niemożliwe. Obszary działań asystenta rodziny względem całej rodziny: 

pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych; wsparcie w rozwiązywaniu 

problemów psychologicznych w rodzinie i wychowawczych z dziećmi; wsparcie w 

poszukiwaniu, uzyskaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej; motywowanie do realizacji celów w 

rozwoju indywidualnym członków rodziny; monitorowanie zmian w sytuacji rodzinnej.  

2. Indywidualną i warsztatową pracę z doradcą zawodowym w ramach aktywizacji zawodowej: 

diagnoza potencjału zawodowego, wybór zawodu i szkolenia zawodowego, pisanie CV i listu 

motywacyjnego. 

3. Aktywizację zawodową obejmującą również takie działania jak warsztaty wspierająco – 

motywacyjne mające na celu nabycie przez uczestników lub wzmocnienie takich 

umiejętności społecznych, które pomogą im w zdobyciu pracy. Są to min.: wzmacnianie 

motywacji, budowanie pewności siebie, budowanie poczucia własnej wartości. 

4.  Pozostałe działania skierowane do uczestników i ich rodzin to: psychoedukacja rodzinna 

(relacje w rodzinie); objęcie warsztatami budowania kompetencji i umiejętności społecznych 

rodzin uczestników; grupa wsparcia ukierunkowana na wzmacnianie i podtrzymywanie w 

podjętych decyzjach, rozwiązywanie bieżących trudności i wątpliwości związanych z 

wprowadzeniem zmian w życiu prywatnym i podejmowaniem działań skierowanych na 

poszukiwanie pracy; działania motywujące do własnej zmiany w obszarze dysfunkcji w 

rodzinie, objęcie wsparciem dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach  i inne; 

Przez cały czas trwania projektu uczestnicy są objęci indywidualnym wsparciem psychologa w 

rozwiązywaniu trudnych sytuacji rodzinnych, a także w przypadku potrzeby indywidualnego 

wsparcia. 
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Uczestnicy  projektu brali udział w szkoleniach zawodowych, które zostały wybrane zgodnie z 

ich potrzebami i umiejętnościami. Szkolenia te podniosły kwalifikacje zawodowe, co został 

potwierdzone certyfikatami lub zaświadczeniami.  

Przez cały czas projektu uczestnicy współpracowali z pracownikiem socjalnym, który wspierał 

ich w ramach pracy socjalnej. 

 

Ogólne założenia programowe w projekcie. 

1. Działania Asystenta rodziny: 

• pomoc w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych, 

• wsparcie w rozwiązywaniu problemów psychologicznych w rodzinie, 

• wsparcie w poszukiwaniu, uzyskaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej, 

• motywowanie do realizacji celów w rozwoju indywidualnym  

członków rodziny, 

• monitorowanie zmian w sytuacji rodzinnej uczestników. 

2. Aktywizacja zawodowa.  

a) kursy zawodowe, 

b) warsztaty oraz indywidualne spotkania z doradcą zawodowym: 

• pomoc w określeniu potrzeb i oczekiwań związanych z wyborem kursów zawodowych, 

• określenie własnych preferencji i potencjału zawodowego, 

• zapoznanie się z rynkiem pracy, 

• nabycie umiejętności poszukiwania pracy. 

3. Warsztaty z zakresu budowania kompetencji społecznych i interpersonalnych. 

Cykl warsztatów umiejętności interpersonalnych ukierunkowany był na wzmacnianie i podtrzymanie 

w podjętych decyzjach: 

• komunikacja interpersonalna, 

• grupa interpersonalna, 

• asertywność i rozwiązywanie konfliktów, 

• radzenie sobie z trudnymi emocjami i stresem z elementami technik relaksacyjnych, 

• motywacja, czyli zarządzanie zmianą, 

• budowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie, 

• psychoedukacja prozdrowotna i rodzinna z elementami profilaktyki  

• grupa wsparcia z elementami terapeutycznymi, 

• autoprezentacja. 
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4. Indywidualna praca z psychologiem. 

5. Integracja. 

 

Tabela 31.  Założenia i efekty na koniec II części projektu.* 

  Założenia 

na koniec 

2013r. 

Efekty 

na 

koniec 

2013r. 

Założenia na 

koniec całego 

projektu 

(grudzień 

2014r.) 

Wskaźnik 

wykonania w % 

w 

2013r. 

 

stosunek 

do  2014r. 

Aktywizacja zawodowa 

(warsztaty i indywidualne 

spotkania z doradcą 

zawodowym) 

150 godz. 150 

godz. 

min. 200 

godz. 

100 72 

Wsparcie asystenta rodziny 

(ilość rodzin) 

17 17 21 100 81 

Warsztaty rozwoju osobistego 248 godz. 248 

godz. 

min. 250 

godz. 

100 99 

Porady psychologiczne 218 godz. 218 

godz. 

min. 250 

godz. 

100 87 

Uczestnictwo w grupie 

wsparcia (ilość osób) 

17 17 min. 18 100 94 

Kursy i szkolenia zawodowe 

(ilość certyfikatów i 

zaświadczeń) 

55 66 min. 70 120 94 

Podjęcie nauki w ramach 

aktywizacji edukacyjnej (ilość 

semestrów) 

2 2 3 100 66 

Kontrakty socjalne (ilość) 57 64 81 112 79 

Wypłata zasiłków (ilość osób) 40 57 40 142 142 

 

*założenia dotyczą 3-letniego cyklu (kwiecień 2012r. – styczeń 2015r.) - dane na dzień 

31.12.2013r. 
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Podsumowanie Projektu – najważniejsze wnioski: 

1. Zmiana postaw życiowych: 

Na samym początku projektu duża część osób nie była przekonana, że uda im się coś jeszcze 

zmienić w życiu. Prezentowali postawę o niskim poczuciu własnej wartości. Na koniec 

rozmawialiśmy z osobami, które były pełne energii i wiary w to, że mają wpływ na swoje życie. W 

projekcie część osób już w trakcie jego trwania podjęła takie decyzje jak np. rozpoczęcie nauki w 

szkole czy podjęcie pracy. 

2. Zmiana w kontakcie interpersonalnym: 

Osoby przychodząc do projektu często były wycofane, zamknięte w sobie. W trakcie rozmowy na 

koniec II edycji projektu, te same osoby mówią z łatwością o sobie, swoich planach i potrzebach. 

3. Zmiana w wyrażaniu siebie:  

Na rozmowach rekrutacyjnych osoby często nie wiedzą, jakie są ich plany i marzenia, trudno im też 

wybrać różne propozycje programowe. Na koniec te same osoby mówią, czego oczekują, czego 

chciałyby się nauczyć, co poznać, znają swoje kompetencje i preferencje osobowościowe. 

Na zmiany w życiu prywatnym i zawodowym szczególnie wpłynęły:  

1. Szkolenia zawodowe 

2. Dostępność psychologa 

3. Współpraca z asystentem rodzinnym 

4. Spotkania integracyjne 

Zmiany zaobserwowane u uczestników projektu: 

• projekty wzmocniły motywację w obszarze aktywizacji do życia zawodowego 

• część uczestników rozpoczynała umawianie się na rozmowy kwalifikacyjne w celu podjęcia 

zatrudnienia już w trakcie trwania projektu.  

• projekt działał motywująco do podjęcia zmian życiu prywatnym (np. otwartość na inne osoby 

i integrowanie się z nimi). 

• powiększyła się świadomość i mobilizacja dbania o zdrowie swoje i swojej rodziny 
  
 

Rozdział  XIV   

 
Projekt „Ursusowskie partnerstwo Drogą do Lepszego Życia” współfinansowany z 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
  

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zrealizował w okresie marca 2012 

roku do sierpnia 2013 roku. projekt  „Ursusowskie Partnerstwo Drogą do Lepszego Życia” 
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współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu "Tworzenie i 

Rozwijanie Standardów Usług Pomocy  i Integracji Społecznej, w tym zadanie nr 4 - w zakresie 

standaryzacji pracy z bezdomnymi, w tym: opracowanie modelu "Gminnego Standardu 

Wychodzenia z Bezdomności" 

Działaniami projektowymi zostały objęte 147 osoby; tj. 67 gospodarstw domowych żyjących w 

rodzinach wieloproblemowych z terenu Dzielnicy Ursus, których członkowie borykają się z 

problemami wychowawczymi, bezrobociem, uzależnieniami i innymi dysfunkcjami. Są to rodziny 

znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej korzystające z pomocy społecznej.  

Cele projektu 

- Przetestowanie oraz analiza skuteczności wybranych standardów usług modelu GSWB tj. pracy 

socjalnej i partnerstwa lokalnego  w okresie od 01.03.2012r.  do 31.08.2013r. na terenie Dzielnicy 

Ursus m.st. Warszawy w odniesieniu do podmiotów działających w obszarze wsparcia osób 

bezdomnych. 

- Realizacja Pilotażowego wdrożenia standardów GSWB w zakresie pracy socjalnej na terenie 

Dzielnicy Ursus  umożliwiła wypracowanie  systemu pomocy osobom bezdomnym i zagrożonym 

bezdomnością łączącego elementy prewencji, interwencji, integracji. 

 

Celem szczegółowym projektu było: 

• Zapobieganie wzrostowi bezdomności poprzez objęcie kompleksową pracą socjalną 

(prewencję, interwencją i integracją) grupy 51 osób/rodzin  zagrożonych bezdomnością w 

okresie 16 m-cy. 

• Wypracowanie propozycji do rozwiązań systemowych w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy  

w celu zapobiegania i ograniczania zjawiska bezdomności wśród mieszkańców dzielnicy 

zadłużonych i zagrożonych bezdomnością  

• Zbudowanie sieci współpracy na poziomie samorządu lokalnego w Dzielnicy Ursus 

poprzez wdrożenie standardu partnerstwa lokalnego do spraw osób zagrożonych 

bezdomnością.  

 

I. Ogólne założenia programowe w Projekcie. 

Projekt realizowany był w partnerstwie z organizacją pozarządowa - Kamiliańską Misja Pomocy 

Społecznej, która prowadzi pensjonat Św. Łazarza przy ul. Traktorzystów 26 w Warszawie. Liderem 
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projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Instytucje 

wspomagające działania projektowe to: Wydział Zasobów Lokalowych Dzielnicy Ursus m.st. 

Warszawy, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Ursus, Spółdzielnia 

Mieszkaniowa Niedźwiadek i Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Ursus. 

Główne zadania w projekcie „Ursusowskie partnerstwo droga do lepszego życia” to: 

Zadanie 1- Zarządzanie pilotażowym wdrożeniem 

Zadanie II – Praca socjalna 

Zadania V – Partnerstwo lokalne 

Zadania VIII – Ewaluacja 

 
Zarządzanie Pilotażowym wdrożeniem  

W ramach zadania został zatrudniony po stronie Lidera OPS Dzielnicy Ursus personel kluczowy: 
- koordynator projekt na okres  17 m-cy (etat 1)  

- asystent do spraw  finansowych na okres 17 m-cy (um. zlecenie 50h/m-cznie).  

Koordynator projektu nadzoruje również realizację partnerstwa z KMPS 

Zakupiono podstawowy sprzęt komputerowy i akcesoria dla personelu kluczowego.    

 

Praca socjalna  

W celu realizacji pracy socjalnej zatrudniono 3 pracowników socjalnych, którzy realizują 

założenia projektu poprzez asystencki charakter pracy. Przeprowadzono ankiety u ok. 130 rodzin, 

które posiadają zadłużenie czynszowe. Z wybranymi uczestnikami projektu podpisano kontrakty 

socjalne, które są rozliczane w systemie co miesięcznym. Pracownicy socjalni i psycholog zostali 

objęci pracą superwizora. 

Do realizacji zadań zatrudniono: prawnika, psychologa, mediatora, doradcę zawodowego, 

doradcę finansowego.  

Specjaliści  realizują następujące działania: 

- psycholog udziela wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. Zakres konsultacji 

obejmuje diagnostykę psychologiczną, wsparcie w bieżących problemach zgłaszanych przez 

uczestnika, utrudniającym mu prawidłowe funkcjonowanie; 

- prawnik- główne działania to: porady prawne z zakresu prawa; pisanie pozwów do sądów, pism do 

innych instytucji; 

mediator- prowadził mediacje rodzinne, mediacje w spółdzielniach mieszkaniowych w celu 

podpisania ugody prowadzone przez mediatora; 
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Praca doradcy zawodowego to diagnoza potencjału zawodowego, nabycie umiejętności pisanie CV 

i listu motywacyjnego, nauka prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej, nabycie wiedzy jak i 

gdzie szukać pracy, czyli sposoby i metody poszukiwania pracy. Specjalista również analizował 

możliwości podjęcia zatrudnienia, podniesienia kwalifikacji zawodowych bądź zmiany zatrudnienia 

klientów. 

Indywidualną pracę z klientem prowadził również doradca finansowy, który analizował umowy 

kredytowe, szukał korzystnych ofert konsolidacji kredytu, analizował sytuację finansową 

poszczególnych klientów.  W ramach tych spotkań specjalista analizował sytuację finansową 

klientów. Prowadzono m.in. naukę gospodarowania środkami, planowania budżetu; szukano 

sposobów i możliwości oszczędzania. 

Uczestnicy projektu zostali również wsparci warsztatami umiejętności społecznych: 

 

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, partner projektu  przeprowadziła 6 spotkań 

informacyjnych dla mieszkańców dzielnicy z zadłużeniem czynszowym. Celem spotkań było 

przekazanie informacji gdzie i jak szukać pomocy. Po spotkaniu osoby chętne mogły skorzystać z 

porad prawnika. Dla potrzeb spotkań  zaplanowano druk  materiałów informacyjnych. 

W ramach działań projektowych zorganizowano dwa spotkania integracyjne; jedno dla uczestników 

grupy wsparcia i ich rodzin a drugie dla wszystkich uczestników projektu. 

Do realizacji zadania II oddelegowano trzech pracowników socjalnych z OPS Ursus, którzy 

realizowali pracę socjalną o charakterze asystenckim. Każdy z pracowników pracował z 17 

osobami/rodzinami jednocześnie, łącznie w całym projekcie objęto pomocą 67 gospodarstw 

domowych tj. 147 osób. Czas pracy z dana rodziną był różny i dostosowany do potrzeb klienta, 

pomocą objęci zostali wszyscy członkowie rodzin. Z powodu występowania wielu 

skomplikowanych problemów pracę na rzecz rodziny prowadzili specjaliści i firmy w ramach 

indywidualnych konsultacji oraz warsztatów i szkoleń. 

W ramach specjalistycznej pracy z uczestnikami projektu pracowali: 

- prawnik 340 godzin 

- psycholog 253 godziny 

- mediator 320 godzin 

- doradca finansowy 132 godziny 

- dwóch trenerów prowadziło grupy wsparcia przez 9 miesięcy 

- doradca zawodowy 100 godzin 

Uczestnikom projektu w 2012 roku zaproponowano udział w 120 godz warsztatów z zakresu: 

-  komunikacji interpersonalnej 
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- asertywności 

- zarządzania zmianą 

- motywacji 

- radzenia sobie ze stresem. 

W 2013 roku uczestnicy projektu mogli wziąć udział w 120 godz. warsztatów z: 

- kompetencji rodzicielskich 

- aktywizacji zawodowej  

- zarządzania budżetem 

- profilaktyki zdrowotnej  

- akademii rodzica. 

    

W ramach zadania III pracowników zaangażowanych w zadania projektowe objęto superwizją 72 

godziny oraz szkoleniami z zakresu:  

- prawa:  cywilnego oraz przepisów około ustawowych z zakresu cywilistyki ( ustawa o najmie 

lokali i dodatkach mieszkaniowych, własności lokali, postępowania egzekucyjnego), prawo 

spółdzielcze, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, ustawa o przemocy, ustawa o ubezpieczeniach 

zdrowotnych i społecznych; zagadnienia z prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o 

postępowaniu w sprawach nieletnich, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciw działaniu alkoholizmowi, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego; Kodeks 

Postępowania Administracyjnego  oraz przepisów wykonawczych;  prawa z zakresu pomocy 

społecznej i świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, zaopatrzenia emerytalnego, odszkodowawcze; 

zagadnienia dotyczące pomocy społecznej dla cudzoziemców, wspieranie rodziny i system pieczy 

zastępczej, alimentacja, świadczenia zdrowotne finansowane ze środków  publicznych, domów 

pomocy społecznej, lokale socjalne, noclegownie; przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz 

zagadnienia ogólne kodeksu karnego; prawo administracyjne oraz prawa stron w tym postępowaniu; 

prawo pracy oraz przepisy wykonawcze do niniejszego; sprawy wieczysto – księgowe; prawo 

spadkowe; prawo spółdzielcze; prawo o własności lokali; Ustawa o najmie lokali i dodatkach 

mieszkaniowych; Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.  

-  Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I stopień 

-  Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach II stopień 

W celu polepszenia jakości i współpracy odbyło się szkolenie dla 20 osób z Partnerstwa lokalnego z: 

zakresu rozwoju kompetencji inter- i intrapersonalnych, w celu usprawnienia współpracy pomiędzy 

organizacjami, efektywnej pracy z klientami oraz podniesienia satysfakcji osobistej i zawodowej. 

Zakres szkolenia to integracja, wprowadzenie do komunikacji, efektywna komunikacja, asertywność 
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oraz zarządzanie sobą w czasie z elementami warsztatu antystresowego, coaching grupowy, 

elementy prewencji stresu w organizacji, wypracowanie własnych metod (zgodnie z 

predyspozycjami osobistymi) pracy z klientem. 

Efekty pilotażu: 

1. Przeprowadzono 135 ankiet z osobami  mającymi zadłużenie czynszowe. 

2. Objęcie projektem  147 osób to jest 67 gospodarstw domowych. 

3. Podpisano 67 kontraktów socjalnych 

4. Sporządzono 67 diagnoz uczestników projektu 

5. Całkowita spłata zadłużenia czynszowego przez 7 osób. 

6. Rozpoczęcie ratalnego  spłacania zadłużeń przez 43 osoby. 

7. Klienci podpisali 15 porozumień  na spłatę zadłużeń 

8. Do Skarbnika m.st. Warszawy wpłynęło 8 wniosków – 2 rozpatrzono pozytywnie 

9. RSM Ursus odzyskał ponad 87 tys. zadłużeń 

10. SM Niedźwiadek odzyskał ok. 120 tys. zadłużeń  

11. ZGN Dzielnicy Ursus odzyskał ponad 40 tys. zadłużeń  

12. Podjęcie zatrudnienia  w trakcie trwania projektu przez 19 osób 

13. Terapię alkoholową skończyły 3 a rozpoczęły 4 osoby 

14. 3 osoby podjęły decyzję o kontynuacji nauki 

15. Z pomocy specjalistów korzystali wszyscy klienci projektu 

16. Klienci uzyskali pomoc w złożeniu 13 wniosków o dodatek mieszkaniowy  

17. Złożono 4 wnioski o lokal socjalny 

18. Edukacja partnerów poprzez wizyty studyjne, udział w debatach, seminariach ogólnopolskich 

i regionalnych 

19. Przeszkolenie pracowników i uczestników partnerstwa 

20. Zawiązanie się partnerstwa w Dzielnicy Ursus 

21.  Podejmowanie działań profilaktyki bezdomności 

22.  Projekt podsumowano konferencją 29 sierpnia 2013r 

 

Po zakończeniu realizacji Pilotażowego wdrożenia produkty wypracowane w czasie realizacji 

projektu zostały przekazane do Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Koordynatorowi zad. 4 

projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w celu 

dalszych prac nad standaryzacją pracy z bezdomnymi. 
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Rozdział  XV   

 
Zespół  Interdyscyplinarny 
 

Zgodnie z ustawą z 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 125, poz. 842) każda gmina w Polsce powinna 

powołać zespół interdyscyplinarny, którego zadaniem jest wsparcie realizacji gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.  

Zarządzeniem Nr 1667/2011 Prezydenta Miasta  Stołecznego Warszawy z dnia 25 

października 2011 roku, został powołany Zespół Interdyscyplinarny w Dzielnicy Ursus.  

W skład Zespołu weszli przedstawiciele: 

• Ośrodka Pomocy Społecznej, 

• Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

• Policji; 

• Urzędu Dzielnicy Ursus, 

• oświaty, 

• ochrony zdrowia, 

• organizacji pozarządowych, 

• kurator sądowy. 

Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie realizacji zadań wynikających z gminnego 

programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, w 

szczególności poprzez: 

• realizowanie działań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie; 

• diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku; 

• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w 

środowisku lokalnym; 

• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, 
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• tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem 

przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, 

• realizowanie procedury „Niebieskie Karty”; 

• współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W 2013 roku odbyło się  9 posiedzeń Zespół Interdyscyplinarnego. Omówiono sprawy 88 

przekazanych Niebieskich Kart.  W 2013 roku 12 Niebieskich Kart zostało założonych nieletnim. W 

30 przypadkach Zespół powołał do pracy z rodzinami Grupy Robocze, których członkowie odbyli 

288 spotkań. Koordynatorami Grup Roboczych są pracownicy socjalni i specjaliści Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

Liczba ofiar przemocy w zgłoszonych rodzinach wyniosła 201, z czego:  

- osoby dorosłe – 92:   88 – kobiety,  4- mężczyźni, 

- dzieci – 109 (dzieci jako świadkowie są również ofiarami przemocy). 

Liczba rozpoczętych procedur przez Zespół Interdyscyplinarny w porównaniu z 2012 rokiem 

wzrosła, zwiększyła się również liczba osób doznających przemocy, szczególnie dzieci. 

 

Wykres 18.   Osoby doznające przemocy domowej w latach 2012-2013. 

 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

W 99 przypadkach sprawcami przemocy w rodzinie byli mężczyźni, w 8 przemoc stosują 

kobiety.  
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Najwięcej „Niebieskich Kart”  założyła Policja – 63, następnie OPS – 19, a 6 „Kart” założyły 

szkoły. 

Zespół Interdyscyplinarny w 2013 roku objął wsparciem 104 rodziny. 

Zamknięto procedurę 60 spraw. 
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Spostrzeżenia i wnioski. 
 

• Od kilku lat utrzymuje się tendencja wzrostowa udzielanej pomocy niematerialnej klientom 

Ośrodka w formie porad, konsultacji, specjalistycznej pracy socjalnej, warsztatów 

umiejętności społecznych itp. 

• W 2013 roku odnotowano 15% wzrost liczby rodzin pełnych z dziećmi korzystających z 

pomocy społecznej w stosunku do roku ubiegłego. 

• W 2013 roku udział rodzin korzystających z pomocy pieniężnej zwiększył się o 10%. 

• W 2013 roku odnotowano 15% wzrost liczby osób objętych kontraktem socjalnym. 

• W 2013 roku głównymi przyczynami udzielania pomocy społecznej były: długotrwała 

choroba, ubóstwo, niepełnosprawność.  

• W 2013 roku wzrosła liczba rodzin z problemem przemocy domowej o 83%. 

• Liczba Niebieskich Kart założona nieletnim wzrosła z 2 w 2012 roku do 12 w roku 2013. 

 

Priorytety na przyszłość 
 

1. Realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Rozwój 

i upowszechniania aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

2. Poszerzanie działań służących aktywizacji – społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej oraz 

zawodowej – osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,	 poprzez 

pozyskiwanie środków unijnych i realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS 

(zarówno jako lider projektu, jak i partner). 

3. Kontynuacja warsztatów socjoterapii dla dzieci i młodzieży. 

4. Kontynuowanie pracy z  grupą edukacyjno – wsparciową dla ofiar  przemocy w rodzinie. 

5. Utworzenie kolejnej grupy warsztatowej dla młodzieży gimnazjalnej z zakresu komunikacji 

interpersonalnej, zajęć reedukacyjnych. 

6. Zorganizowanie corocznego spotkania na rzecz lokalnego środowiska – w ramach dni 

otwartych w ŚDS z cyklu Jesień na Prawniczej. 

7. Kontynuacja cyklicznych spotkań z rodzinami zastępczymi zamieszkującymi w Dzielnicy 

Ursus. 

8. Druga edycja programu „Prac społecznie użytecznych” realizowanych we współpracy z 

Urzędem Pracy.  
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Z DZIEĆMI W STOSUNKU DO WSZYSTKICH RODZIN  

KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY W LATCH 2012 – 2013                                    28 
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