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Wstęp  
 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej jest organizatorem, koordynatorem i wykonawcą zadań z zakresu 

pomocy społecznej podejmowanych na rzecz mieszkańców Dzielnicy Ursus. 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. 

W 2010 roku w oparciu o zidentyfikowane potrzeby mieszkańców została opracowana diagnoza 

problemów społecznych dla Dzielnicy Ursus. 

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 2010 roku na podstawie danych 

pochodzących z następujących źródeł: 

 sprawozdania rocznego z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze 

i usługach za okres I - XII 2010r - MPiPS-03 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,  

 sprawozdania finansowo – księgowego, 

 sprawozdań kadrowych,  

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

31.12.2010r. 
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 ROZDZIAŁ I  

1. Struktura demograficzna mieszkańców  
 

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

9 km
2
. W 2009 roku liczba stałych i czasowych mieszkańców Dzielnicy Ursusa wynosiła 49.169 

osób. W 2010 roku teren naszej dzielnicy zamieszkiwało 50.189 osób. 

 

Wykres 1 Struktura ludności Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wg wieku  

      w latach 2009 – 2010 

 

 

   Źródło: Opracowanie własne 

 

 

 Z analizy powyższych danych wynika, że w roku 2010 w stosunku do roku 2009 nastąpił 

wzrost liczby ludności we wszystkich grupach wiekowych.  

 wiek przedprodukcyjny o 4% 

 wiek produkcyjny o 1% 

 wiek poprodukcyjny o 2% 

 Ogólna liczba mieszkańców w 2010 roku w stosunku do roku 2009 wzrosła około 2%.  
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Wykres 2  Struktura mieszkańców Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy wg płci 

                  w latach 2009 - 2010  
 

 

 

 Źródło: Opracowanie własne 

 

Zarówno w roku 2009 jak i w 2010 większość obywateli naszej dzielnicy stanowiły kobiety 

tj. około 54%. W 2010 roku nastąpił 2%wzrost liczby kobiet i mężczyzn w porównaniu do roku 

2009. 

 

Wykres 3  Liczba dzieci w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy w wieku przedszkolnym  

                  w latach 2009 - 2010 

                

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

  W  2010 roku w stosunku do roku 2009 nastąpił wzrost liczby dzieci w wieku 

przedszkolnym o 8%. 
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ROZDZIAŁ II  

2. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej 

2.1. Podstawa prawna działalności merytorycznej Ośrodka Pomocy Społecznej  

 

Podstawą prawną działalności merytorycznej Ośrodka Pomocy Społecznej jest: 

 Statut Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy 

(Uchwała Rady m. st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku), 

 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), 

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

Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.) 

 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi z dnia 26 

października 1982r. (Dz. U. Nr 35 poz. 230 z póź,. zm)., 

 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z  dnia 19 sierpnia 1994r. (Dz. U. Nr 111 poz. 535 

z późn. zm), 

 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca.2005r. (Dz. U. Nr 179,  poz. 1485 z 

późn. zm.), 

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

U. Nr 96 poz. 873), 

 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U.  Nr 180 poz. 

1493), 

 inne akty prawne wyżej niewymienione. 

 

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, 
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      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. 

 

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 gminy i budżetu państwa. 
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Rozdział III 

 

3. Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej  
 

Schemat przedstawia organizację pracy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus  

m. st. Warszawy. Zadania poszczególnych działów określa Regulamin Ośrodka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

                   Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus 
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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,  

 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 talonów żywnościowych do sklepu, 
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 wydawanie abonamentów obiadowych do baru, 

 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,  

 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, 

 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. 

 

 

Dział Pomocy Specjalistycznej składa się ze specjalistów: 

1. ds. niepełnosprawności, bezdomności i umieszczania w Domu Pomocy Społecznej, 

2.  ds. bezrobocia, 

3.  ds. rodziny, 
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4.  ds. osób z zaburzeniami psychicznymi, 

5.  ds. uzależnień i przemocy w rodzinie, 

6.  ds. wolontariatu. 

 

 

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. Został złożony wniosek aplikacyjny „Ja i moja przyszłość” . 

Realizacja projektu została opisana w rozdziale XII. 

 

Ponadto pracownicy działu administracji czynnie uczestniczyli w organizowaniu imprez i spotkań 

na rzecz klientów Ośrodka i mieszkańców Dzielnicy Ursus. 
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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, 

 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 2010 r 

 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Zadania Ośrodka w 2010 roku realizowane były przez kadrę pracowników posiadających 

wymagane   wykształcenie na zajmowanych stanowiskach. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2010 

wynosił 62 osoby.   

 87% pracowników posiadało wyższe wykształcenie, 

 8% wykształcenie pomaturalne, 

 5% wykształcenie średnie. 

Specyfika problemów występujących w środowisku” wzrost bezrobocia, zjawisko „starzenia się” 

społeczeństwa, problemy w opiece zdrowotnej, pogłębianie się zjawiska nazywanego 

wykluczeniem społecznym, wymaga wypracowywania nowych procedur, rozwiązań i metod pracy. 

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. 

Należy podkreślić, że pracownicy Ośrodka również w 2010 roku uczestniczyli w programie 

„Wykwalifikowana kadra- wysoka jakość usług” współfinansowanym z Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego. 
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Rozdział IV 

Plan i wykonanie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej  
 

W roku 2010 r. struktura wydatków budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej wyglądało 

następująco:  

 

Plan  7 940 449 zł  Wykonanie  7 893 575,54 zł  tj. 99,4% 

 

Program 3  Pomoc społeczna 

 

Plan 6 560 596 zł  Wykonanie  6 528 362, 90 zł   tj. 99,5 % 

 

Zadanie 1   Poradnictwo, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej  

            oraz usługi specjalistyczne. 

 

Plan  913 390 zł  Wykonanie 913 369,50 zł    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 913 390 zł  Wykonanie 913 369,50 zł   tj. 100 %      

 

W okresie sprawozdawczym usługami opiekuńczymi objęto 170 osób, które z uwagi na 

podeszły wiek lub niepełnosprawność fizyczną wymagały pomocy. Na usługi opiekuńcze 

finansowane ze środków budżetu miasta przeznaczono kwotę 808 387,50 zł. Specjalistycznymi 

usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowanymi z budżetu państwa 

jako zadanie zlecone objęto 48 osób za kwotę 104 982 zł. 

 

Zadanie 2   Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa. 

 

Plan 280 000 zł   Wykonanie 275 870,39 zł   tj. 98,5 % 
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Rozdział 85214 wypłata zasiłków celowych dla osób uczestniczących w projekcie 

   współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Plan 29 400 zł   Wykonanie 27 735,54 zł  tj. 94,3 % 

W ramach zadań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                 

kwotę 27 735,54 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla osób uczestniczących w 

realizowanym w 2010 roku przez nasz Ośrodek projekcie „Ja i moja przyszłość”. 

 

 Rozdział 85395   Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym 

 

Plan 250 600 zł   Wykonanie 248 134,85 zł      tj. 99,0 %  

 

 Wydatkowane w ramach tego rozdziału środki w kwocie 248 134,85 zł przeznaczone 

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

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Kwotę 147 599,07 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń, w 

tym min. na dodatki dla pracowników socjalnych, zatrudnienie pracownika socjalnego do celów 

projektu, umowy zlecenia dla koordynatorów projektu, asystenta ds. księgowości i umowy zlecenia 

dla psychologa, prawnika, asystentów rodzinnych, opiekunki. Kwotę 100 535,78 zł przeznaczono 

na zakup usług pozostałych takich jak: zakup materiałów i wyposażenia, zakup oprogramowania i 

tonerów, druk ulotek, plakatów, usługi szkoleniowe i organizację konferencji.  

 

Zadanie 7  Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej 

 

Plan 2 808 159 zł   Wykonanie 2 807 652,67 zł  tj. 100 % 

 

Rozdział 85219 Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej  

 

Plan 2 808 159 zł   Wykonanie 2 807 652,67 zł  tj. 100 %  

 

Realizacja wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus z zakresu pomocy społecznej 

realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej dla 2 556 podopiecznych przedstawia się 

następująco: wynagrodzenia wraz  z pochodnymi – 2 581 171,67 zł,  
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tym m.in.: średnioroczne zatrudnienie 40 etatów oraz umowy zlecenia dla konsultantów, 

wychowawców Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, pracownika 

obsługującego dźwig osobowo-towarowy, wydatki rzeczowe – 226 481,00 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 porto od 

zasiłków, 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 1 903 382 zł  Wykonanie 1 876 368,85 zł   tj. 98,6 % 

 

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 1 903 382 zł  Wykonanie 1 876 368,85 zł   tj. 98,6 % 

 

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

Środowiskowego Domu Samopomocy, z którego w okresie sprawozdawczym korzystało średnio  

24 osoby dziennie. W placówce zatrudnionych jest 7 osób na 6,25 etatach (w tym 2 etaty to osoby 

przebywające na urlopach wychowawczych). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w 

wysokości 329492,53 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 

ośrodka wsparcia w kwocie 260 489,53 zł oraz wydatki rzeczowe    w kwocie 69 003,00 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, 
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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 15 osób na 13,75 etatach. W okresie sprawozdawczym w 

tym zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 1 546 876,32 zł, w tym na wynagrodzenia i 

pochodne od  wynagrodzeń pracowników przeznaczono kwotę 965 917,57 zł oraz na wydatki 

rzeczowe kwotę 580 958,75 zł.  

 

Zadanie 11  Dożywianie 

 

Plan 623 895 zł   Wykonanie 623 827,20 zł    tj. 100 % 

 

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  238 633 zł      Wykonanie  238 627,60 zł   tj. 100% 

 

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 113 432,60 zł, a w ramach 

środków z budżetu państwa wydano kwotę 125 195 zł przeznaczeniem na dożywianie dzieci i 

dorosłych z podziałem na: 

- żywienie zbiorowe w jadłodajniach dla 77 osób – za kwotę 126 342,60 zł, 

- opłaty obiadów szkolnych dla 146 dzieci – za kwotę 112 285 zł, 
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Pozostałe zadania z zakresu dożywiania. 

 

Plan 385 262 zł  Wykonanie 385 199,60 zł   tj. 100 % 

 

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 385 199,60 zł z 

przeznaczeniem na dożywianie dzieci i dorosłych z podziałem na: 

- żywienie zbiorowe w jadłodajniach dla 116 osób – za kwotę 185 799 zł, 

- opłaty obiadów szkolnych dla 48 dzieci – za kwotę 50 338,60 zł, 

- wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności za kwotę 149 062 zł. 

 

Zadanie 12  Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej 

 

Plan 31 770 zł    Wykonanie 31 274,29 zł   tj. 98,4 % 

 

Rozdział 85203 Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej 

 

Plan 31 770 zł    Wykonanie 31 274,29 zł   tj. 98,4 % 

 

W zakresie zdań zleconych prowadzone są dwa programy: „Program Integracyjnego Ośrodka 

Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z terenu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy” oraz program 

„Komputer i ja”. Są to programy prowadzone 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 1 499,90 zł, 

- zakup artykułów szkolnych, papierniczych (zeszyty, art. piśmienne, farby, wycinanki                    

i inne), wydatkowano kwotę 1 999,99 zł, 

- zakup artykułów plastycznych i dekoracyjnych wydatkowano kwotę 1 195,44 zł , 

- zakup czasopism dla dzieci (czasopisma edukacyjne),  wydatkowano kwotę 495,38 zł, 
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- zakup nagród, upominków, dyplomów (z okazji licznych konkursów, świąt, uroczystości            

m.in. Dzień Dziecka, Mikołajki, Choinka), wydatkowano kwotę 1 999,06 zł, 

- zakup gier planszowych, wydatkowano kwotę 800, zł, 

- środki na wycieczki autokarowe ,bilety do kina, teatru, muzeum, kurs tańca, wyjścia na 

pływalnie, zajęcia na lodowisku itp. wydatkowano kwotę 6 894,62 zł, 

- zakup gier komputerowych, wydatkowano kwotę 499,30 zł, 

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, wydatkowano kwotę 9 600 zł. 

 

Wydatki przeznaczone na realizację programu „Komputer i ja”: 

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, dla osoby prowadzącej zajęcia z 

informatyki, wydatkowano kwotę 2 400 zł, 

- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, wydatkowano 

kwotę 890,60 zł, 

- zakup komputera i monitora, wydatkowano kwotę 3 000 zł. 

 

Program 4      Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze 

 

Plan 1 379 853 zł  Wykonanie 1 365 212,64 zł   tj. 98,9 % 

 

Zadanie 1  Zasiłki i pomoc w naturze 

 

Plan 1 334 164 zł   wykonanie 1 319 718,48 zł  tj. 98,9 % 

 

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  835 264 zł   Wykonanie 820 899,00 zł  tj. 98,3 % 

 

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 820 899,00 zł, którą przeznaczono na: 

 

1. Wypłatę zasiłków okresowych (liczba świadczeniobiorców – 215 osób) – za kwotę 

281 000 zł. (w tym kwota 147 400 zł jest kwotą dotacji z budżetu państwa przeznaczoną na 

realizację zadań własnych). 
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2.  Wypłatę zasiłków celowych za kwotę 537 764 zł, w tym na: 

- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców 268 osób, za kwotę 78 400 zł, 

- opłatę czynszu -  liczba świadczeniobiorców 204 osoby, za kwotę  68 000 zł, 

- zakup odzieży -  liczba świadczeniobiorców 284 osoby, za kwotę   60 000 zł, 

- opłatę energii elektrycznej i gazu – liczba świadczeniobiorców 202 osoby,  

za kwotę 100 000 zł, 

- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli – liczba świadczeniobiorców 

34 osoby, za kwotę  18 000 zł, 

- opłatę turnusu rehabilitacyjnego – liczba świadczeniobiorców 18 osób, 

za kwotę 18 340 zł, 

- kolonie i obozy dla dzieci – liczba świadczeniobiorców 59 osób, 

za kwotę 39 290 zł, 

- zakup opału – liczba świadczeniobiorców 42 osoby, za kwotę 40 000 zł, 

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

domowego, piecyki gazowe, kuchenki gazowe, szczepionki, okulary) – liczba 

świadczeniobiorców 218 osób, za kwotę 90 233 zł, 

- remont mieszkania – liczba świadczeniobiorców 14 osób, za kwotę 4 501 zł 

- wyposażenie szkolne dzieci – liczba świadczeniobiorców 105 osób, za kwotę 21 000 zł. 

3.  Sprawienie pogrzebu – liczba świadczeniobiorców – 1 osoba, za kwotę 2 135 zł. 

 

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 

 

Plan 498 900 zł  Wykonanie 498 819,48 zł   tj. 100% 

 

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę zasiłków stałych zostały pokryte z dotacji z 

budżetu państwa i budżetu m. st. Warszawy z przeznaczeniem na zadania własne. 

Zasiłki stałe – liczba świadczeniobiorców – 154 osoby, za kwotę 498 819,48 zł.  

 

 

Zadanie 4 Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem 

społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

 

Plan 45 689 zł    Wykonanie 45 494,16 zł   tj. 99,6 % 
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Rozdział 85195 Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych 

świadczeń opieki zdrowotnej 

 

Plan 3 480 zł  Wykonanie 3 410,76 zł    tj. 98 % 

 

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. 

W okresie sprawozdawczym wydano 19 decyzji. 

 

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 

 

Plan 42 209 zł  Wykonanie 42 083,40 zł   tj. 99,7 % 

 

Zadanie w tym rozdziale jest finansowane ze środków budżetu państwa oraz z budżetu  miasta  

stołecznego   Warszawy na realizację zadań  własnych.  

  

Z planowanych środków w tym rozdziale, w okresie sprawozdawczym wydatkowano  

kwotę 42 083,40 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla 135 osób pobierających 

zasiłek stały z Ośrodka Pomocy Społecznej i 2 dzieci będących w wieku nie uprawniającym do 

realizacji obowiązku szkolnego. 
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Rozdział V  

5. Świadczeniobiorcy pomocy społecznej  
 

 W 2010 r. z różnych form pomocy w ramach zadań gminy zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej skorzystało 1377 rodzin, w których było 2556 osób. Grupa ta stanowiła 5% ogólnej 

liczby mieszkańców. W porównaniu do roku 2009 nastąpił nieznaczny spadek liczby beneficjentów 

pomocy społecznej o 1%. 

 

Wykres 5  Liczba rodzin/osób korzystających z pomocy społecznej  

        w latach 2009 – 2010. 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
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5.1 Struktura gospodarstw domowych  
 

 

W roku sprawozdawczym struktura gospodarstw domowych była na porównywalnym poziomie jak 

w roku poprzednim. 

 

Tabela 1 Typy gospodarstw domowych 

     w latach 2009 – 2010 

 

Typy gospodarstw domowych   2009 

 

2010 

1 osobowe 779 769 

2 osobowe 268 265 

3 osobowe 217 203 

4 osobowe i więcej 134 140 

ogółem 1398 1477 

Źródło: opracowanie własne 

 
 

Rodziny z dziećmi 
 

 

  

Wykres 6 Rodziny z dziećmi w  stosunku do wszystkich rodzin korzystających      

     z pomocy w latach 2009 – 2010. 

 

            

Źródło: opracowanie własne 

 

 Udział rodzin z dziećmi w stosunku do wszystkich rodzin korzystających z pomocy 

społecznej w 2009 i 2010 roku wynosił 21%. 
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Wykres 7  Rodziny pełne i niepełne korzystające z pomocy społecznej 

                  w latach 2009 – 2010. 

 

 
 

 Źródło: opracowanie własne 

 

 Z przedstawionych danych wynika, że w 2010 roku w stosunku do roku 2009 odnotowano 

10% spadek liczby rodzin niepełnych i 9% wzrost rodzin pełnych. Przypuszczalnie powodem 

spadku liczby rodzin niepełnych korzystających z pomocy społecznej była migracja. 

 

Rodziny emerytów i rencistów.   

 

W roku sprawozdawczym rodziny emerytów i rencistów stanowiły 23% wszystkich rodzin 

korzystających z pomocy społecznej. 

 

Wykres 8  Liczba rodzin emerytów i rencistów korzystających z pomocy społecznej 

       w latach 2009 – 2010. 

  

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Liczba rodzin emerytów i rencistów w 2010 roku w stosunku do 2009 roku zmniejszyła się o 12%. 
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Rozdział VI  

 

6.  Świadczenia Pomocy Społecznej 
 

 

Tabela 2  Przesłanki do udzielenia pomocy społecznej  

                w latach 2009 – 2010  

 

 

Powód trudnej sytuacji 

życiowej * 

Liczba 

rodzin 

2009r 

Liczba 

rodzin 

2010r 

różnica % 

wzrost spadek 

Długotrwała  choroba lub 

ciężka choroba 

603 617 2% - 

Niepełnosprawność 388 374 - 4% 

Ubóstwo 330 348 5% - 

Bezrobocie 224 239 6%  

Rodziny niepełne 175 158 - 10% 

Alkoholizm 109 93 - 17% 

Przemoc 61 67 9% - 

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 

53 59 10% - 

Bezdomność 29 44 34% - 
*jedna rodzina może wystąpić w kilku rodzajach dysfunkcji 

 

Źródło: opracowanie własne  

 

 Najczęstszymi przesłankami do udzielania pomocy w 2010 roku były w kolejności:  

długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, ubóstwo oraz bezrobocie. Największy spadek 

zaobserwowano wśród rodzin, którym udzielano pomocy z tytułu samotnego wychowywania dzieci 

a największy wzrost wśród osób korzystając z pomocy z tytułu bezdomności. Należy podkreślić, że 

w 2010 roku z pomocy Ośrodka korzystały osoby bezdomne – mieszkańcy Pensjonatu św. Łazarza 

mieszczącego  się przy ul. Traktorzystów 26, w Dzielnicy Ursus. 

 

   

6.1 Pomoc pieniężna 

 
Zasiłek stały 

 

 Zasiłek stały jest świadczeniem pieniężnym, wypłacanym comiesięcznie jako pomoc 

obligatoryjna. Mimo, że od 1 sierpnia 2009 roku jest zadaniem własnym gminy, nadal finansowane 

jest ze środków administracji rządowej. 
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Tabela 3  Zasiłek stały w latach 2009 – 2010.  

 

Wyszczególnienie 2009 2010 

Liczba osób korzystających z zasiłku stałego w tym: 143 154 

Osoby samotnie gospodarujące 120 130 

Osoby pozostające w rodzinie 23 24 

Źródło: opracowanie własne 

 

W 2010 roku wzrosła liczba osób, którym przyznano świadczenie w formie zasiłku stałego o 7%. 

Zaobserwowany wzrost liczy osób spowodowany był między innymi uzyskaniem stopnia 

niepełnosprawności lub wejściem w wiek emerytalny większej liczby osób. Warto również zwrócić 

uwagę na rosnącą liczbę osób samotnie gospodarujących – wzrost o 8% w stosunku do 2009 roku. 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

 

 Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach ustawy o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pomimo, że stało się 

zadaniem własnym gminy, nadal finansowane jest ze środków administracji rządowej. Składki 

opłacane są między innymi za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, dzieci do 

rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, osoby realizujące kontrakt socjalny nie podlegające 

obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu. 

 

Tabela 4  Składki na ubezpieczenie zdrowotne w latach 2009 – 2010. 

 

Wyszczególnienie 2009 2010 

Liczba osób, za które opłacane były składki w tym: 135 144 

Osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej 133 135 

Dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego 2 2 

Osoby realizujące kontrakt socjalny 0 7 

Źródło: opracowanie własne 

 

W 2010 roku liczba osób, za które Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne w stosunku 

do roku poprzedniego wzrosła o 7%. 
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Zasiłek okresowy 

 

 

 Zasiłek okresowy jest zadaniem własnym gminy (z dotacją z budżetu państwa). Przysługuje 

osobie/rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium ustawowego. 

 

Tabela 5  Zasiłek okresowy w latach 2009 – 2010. 

 

Wyszczególnienie 2009 2010 

Liczba osób korzystających z zasiłku okresowego ogółem w tym: 187 215* 

Ze względu na długotrwałą chorobę 26 32 

Ze względu na niepełnosprawność 66 86 

Ze względu na bezrobocie 95 118 

*Liczba osób ogółem nie jest sumą wierszy 

Źródło: opracowanie własne 

 

W 2010 roku w stosunku do roku 2009 zaobserwowano 13% wzrost liczby osób, którym przyznano 

decyzję świadczenie w formie zasiłku okresowego. Najczęstrzą przyczyną przyznawania tego 

zasiłku w latach 2009 – 2010 było bezrobocie. 

 

Zasiłek celowy 

 

 W celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych może być przyznany zasiłek celowy, w 

szczególności na:  zakup żywności, odzieży, leków, opału, przedmiotów użytku domowego, 

sprawienie pogrzebu. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych jest zadaniem własnym 

gminy. 

 

Tabela 6  Zasiłki celowe w latach 2009 – 2010 

 

Wyszczególnienie 2009 2010 

Liczba osób korzystających z zasiłku celowego ogółem w tym: 606 610 

Zasiłek specjalny celowy 310 320 

Źródło: opracowanie własne 

 

W roku sprawozdawczym i w roku ubiegłym liczba osób, którym przyznano świadczenie w formie 

zasiłku celowego utrzymywała się na podobnym poziomie. Znaczących zmian nie zaobserwowano. 
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Tabela 7  Rodzaje pomocy celowej w latach 2009 – 2010. 

 

Rodzaje pomocy celowej Liczba rodzin 

2009 2010 

Opał 41 42 

Dofinansowanie do kolonii, obozów, zimowisk 51 59 

Leczenie 246 268 

Zakup żywności 297 435 

Dofinansowanie do czynszu 181 204 

Dofinansowanie do energii elektrycznej, gazu 249 202 

Zakup odzieży 227 284 

Zakup sprzętu gospodarstwa domowego 33 34 

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych 38 18 

 Źródło: opracowanie własne 

 

W 2010 roku w stosunku do roku 2009 zwiększyła się liczba rodzin korzystających z pomocy w 

formie zasiłku celowego na: zakup żywności o 32%, zakup odzieży o 20%, dofinansowanie do 

kolonii, obozów o 14%, dofinansowanie do czynszu o 11%. Spadek nastąpił wśród rodzin 

korzystających z  dofinansowania do:  energii elektrycznej, gazu o 23% oraz do turnusów 

rehabilitacyjnych o 11%.  

 

Dożywianie – posiłki 

 

 Dożywianie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym obejmującym 

dożywianie dzieci i młodzieży oraz zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobie, która 

własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.  

 

Tabela 8  Dożywianie /posiłki w latach 2009 – 2010 

 

Wyszczególnienie 2009 2010 

Rzeczywista liczba osób objęta pomocą              

w formie posiłków w tym: 

405 387 

Dla dzieci i młodzieży 248 194 

Źródło: opracowanie własne 

 

W roku 2010 odnotowano 4% spadek liczby osób korzystających z pomocy w formie posiłków. 

Największa zmiana dotyczyła liczby dzieci i młodzieży objętych dożywianiem jak wynika z 

zamieszczonych danych,  jest to spadek około 22%. Sytuacja ta spowodowana była tym, że                        

w 2010 roku znacznie zmniejszyła się liczba rodzin z dziećmi korzystających z pomocy społecznej. 
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Rozdział  VII 

 

7. Środowiskowa praca socjalna 

 

 Praca socjalna  -  jest działalnością zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we 

wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie 

odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 

 

Tabela 9  Praca socjalna realizowana w ramach zadań gminy w latach 2009 – 2010. 

 

Wyszczególnienie 2009 2010 

Liczba rodzin objęta pomocą społeczną ogółem 1398 1377 

W tym liczba rodzin objęta wyłącznie pracą socjalną 596 592 

Źródło: opracowanie własne 

W latach 2009 – 2010 liczba rodzin objęta pomocą społeczną utrzymywała się na tym samym 

poziomie.  

 

7.1   Kontrakt socjalny  

 

 Jednym z narzędzi stosowanym w pracy socjalnej jest kontrakt socjalny. Kontrakt socjalny 

jest pisemną umową zawartą z osobą ubiegającą się o pomoc, określającą uprawnienia i 

zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do 

przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny (art. 6 pkt. 6 ustawy o pomocy 

społecznej).  

 

Tabela 10 Kontrakt socjalny w latach 2009 – 2010 

 

Wyszczególnienie 2009 2010 

Liczba zawartych kontraktów socjalnych 307 274 

Liczba osób z którymi zawarto kontrakt socjalny 298 262 

Liczba wydanych wniosków na bezpłatne bilety komunikacji 

miejskiej 

75 94 

Źródło: opracowanie własne 

W 2010 roku w stosunku do roku 2009 zmniejszyła się liczba zawartych kontraktów socjalnych o 

10%. Spowodowane to było zawieraniem kontraktów na dłuższy okres czasu. 
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7.2    Działalność specjalisty na rzecz osób niepełnosprawnych 

          i bezdomnych 

 

a) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

Specjalista ds. osób niepełnosprawnych w 2010 roku udzielał porad i konsultacji  osobom 

niepełnosprawnym. 

 

Tabela 11  Liczba osób niepełnosprawnych korzystająca  

        z porad specjalisty w latach 2009 – 2010 

 

 

Wyszczególnienie 2009 2010 

Ogólna liczba osób niepełnosprawnych, które 

uzyskały porady  w tym: 

43 56 

w środowisku 15 12 

w Ośrodku 28 44 

Źródło: opracowanie własne 

 

W 2010 roku w stosunku do roku poprzedniego liczba osób niepełnosprawnych, które skorzystały z 

porad specjalisty wzrosła o 30%, natomiast liczba osób, które otrzymały poradę w Ośrodku 

zwiększyła się o ponad 63%. Jest to spowodowane szerszym i łatwiejszym dostępem osób 

niepełnosprawnych do informacji o działaniach podejmowanych na ich rzecz przez Ośrodek. 

Konsultacje i porady dotyczyły głównie: 

 zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocnicze, 

 refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia i PFRON, 

 ulg i uprawnień w komunikacji miejskiej, PKP, pocztowych, rentowych, związanych z 

orzecznictwem o stopniu niesprawności, 

 likwidacji barier architektonicznych, 

 transportu specjalistycznego, 

 turnusów rehabilitacyjnych, 

 programów celowych PFRON. 

Specjalista ds. osób niepełnosprawnych uczestniczył w interwencjach, udzielał porad w sprawach 

zasad uczestnictwa w ośrodkach wsparcia. Współpracował ze Stowarzyszeniem Osób 

Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Iskierka Nadziei”. Współuczestniczył w integracyjnej zabawie 

choinkowej dla niepełnosprawnych dzieci. 

  
 



 31 

b) działalność na rzecz osób bezdomnych. 
 

 

W 2010 roku 98 osób bezdomnych skorzystało z pomocy specjalisty ds. osób bezdomnych. 

Pomoc finansową otrzymały 44 osoby, pozostałym udzielono poradnictwa.  

Porady dotyczyły: 

 możliwości uzyskania miejsca w noclegowniach, domach pomocy społecznej, 

 możliwości skorzystania z jadłodajni, pralni i łaźni dla osób bezdomnych, 

 uzyskania stopnia niepełnosprawności, 

 pomocy w uzyskaniu zasiłków z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych,  

 pokrycia kosztów pogrzebu osoby bezdomnej, 

 uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego, miejsca w szpitalu. 

Specjalista ds. osób bezdomnych udzielał również pomocy w naturze w postaci ubrań i obuwia. W 

sezonie zimowym uczestniczył w asyście funkcjonariuszy Straży Miejskiej w objazdach 

pustostanów zamieszkiwanych przez osoby bezdomne na terenie dzielnicy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

W miejscach niemieszkalnych (altanki, piwnice, inne) przebywało 11 osób, które nie były 

zainteresowane pobytem w noclegowni bądź w schronisku. 

Współpracował  z Pensjonatem Socjalnym „Św. Łazarz” przy ul. Traktorzystów 26 prowadzonym 

przez Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej. 

  

c) działalność związana z umieszczaniem osób w Domach Pomocy Społecznej. 

 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 

nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić 

niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do pobytu w domu pomocy 

społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest ostatecznością po wyczerpaniu wszystkich form 

pomocy środowiskowej. Osoby kierowane są do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, 

zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania. 

W 2010 roku specjalista przesłał do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie 

dokumentację 25 osób o wydanie skierowań do domów pomocy społecznej. 
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7. 3  Działalność specjalisty pracy z rodziną 

 

Specjalista pracy z rodziną podejmował działania na rzecz pomocy rodzinom, w których                

wskutek różnorodnych dysfunkcji, zaburzony jest prawidłowy rozwój dziecka. Udzielenie 

efektywnej pomocy dzieciom wymaga zintegrowanych, specjalistycznych działań i pracy ze 

wszystkimi członkami rodziny. Praca z rodziną oparta jest na szczegółowej diagnozie 

pedagogicznej, psychologicznej i socjalnej. Specjalista pracy z rodziną realizował swoje zadania w 

formie:  

 poradnictwa indywidualnego i  konsultacji,  

 rozmów  wspierających,  

 przeprowadzania wizyt domowych,  

 udziału w interwencjach w środowisku,  

 udziału w zespołach interdyscyplinarnych na rzecz poprawy sytuacji rodzin. 

 Celem pomocy specjalisty było poprawienie relacji między rodzicami, opiekunami a 

dziećmi, zacieśnienie więzi rodzinnych, zwiększenie umiejętności rozwiązywania problemów 

wewnątrzrodzinnych.  

 

Tabela 12  Liczba rodzin objęta pomocą specjalisty 

        w latach 2009  -  2010 

 

 

Wyszczególnienie 2009 2010 

Liczba rodzin objęta pomocą w tym: 93 119 

pomoc stała 56 89 

porady i konsultacje 37 30 

Źródło: opracowanie własne 

W 2010 roku w porównaniu do roku 2009 nastąpił wzrost liczby rodzin o 22% korzystających z 

pomocy specjalisty ds. pracy z rodziną. Należy podkreślić, że największy wzrost dotyczył liczby 

rodzin objętych pomocą stałą tj. o 37%. 

 

Tabela 13 Liczba porad i konsultacji udzielonych w latach 2009 – 2010. 

 

Wyszczególnienie 2009 2010 

Liczba porad i konsultacji w tym: 270 381 

w środowisku rodzinnym 152 172 

w Ośrodku Pomocy Społecznej 118 209 

Źródło: opracowanie własne 
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W 2010 roku w porównaniu do roku ubiegłego o 44% wzrosła liczba udzielonych porad                        

i konsultacji udzielonych przez specjalistę w Ośrodku.  

Wśród najczęstszych przyczyn zgłoszenia rodziny na konsultację do specjalisty znalazły się: 

 nieposłuszeństwo dzieci, 

 trudności w nauce, 

 nieodpowiednie towarzystwo dzieci, 

 wagary dzieci, 

 uzależnienia i współuzależnienia osób dorosłych, 

 przemoc w rodzinie i wśród rówieśników, 

 zaburzone relacje rodzinne , 

 bezradność rodziców często wynikająca  z braku umiejętności wychowawczych. 

W pracy z rodziną specjalista współpracował z pedagogami szkolnymi, wychowawcami i 

nauczycielami. Kontynuował również pracę 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, 

Publicznym Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 75 oraz 

Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie. 

 Na prośbę wielu instytucji m.in. Sądów, Publicznego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, 

Pogotowia Opiekuńczego, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie specjalista ds. pracy z rodziną 

wchodził w środowiska w celu przeprowadzania wywiadów mających na celu ustalenie aktualnej 

sytuacji zgłaszanych rodzin.  materialnej i rodzinnej zainteresowanych 

   

7. 4 Działalność  specjalisty ds. uzależnień i przemocy. 

 

 

Specjalista ds. uzależnień i przemocy realizował działania na rzecz osób i ich rodzin dotkniętych: 

problemem alkoholowym oraz  uzależnieniem od innych substancji psychoaktywnych,  

współuzależnieniem i zjawiskiem przemocy w rodzinie. Swoje zadania prowadził w zakresie: 

 rozpoznania problemu alkoholowego i stopnia jego zaawansowania oraz skutków 

nadużywania alkoholu, 
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 rozpoznania destrukcyjnych sposobów przystosowania do sytuacji przez członków rodziny 

osoby uzależnionej, 

 wsparcia w utrzymaniu abstynencji i 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. 

 

Tabela 14  Liczba osób przyjętych przez specjalistę 

       w latach 2009 – 2010 

 

 

Wyszczególnienie 2009 2010 

Liczba osób przyjętych przez specjalistę w tym: 226 250 

z problemem alkoholowym 114 124 

współuzależnionych 31 36 

uzależnionych od narkotyków 4 5 

doznających przemocy w rodzinie 61 67 

sprawcy przemocy 16 18 

Źródło: opracowanie własne 

 

Liczba osób korzystająca z pomocy specjalisty ds. uzależnień w latach 2009 – 2010 utrzymywała 

się na podobnym poziomie. 

 

W 2010 roku specjalista celem udzielenia pomocy skierował: 

 52 osoby do grupy wsparcia dla osób mających problem alkoholowy do Klubu Rodzin 

Abstynenckich „Zorza”, 

 6 osób do grupy wsparcia dla współuzależnionych w Klubie Rodzin Abstynenckich  

           „Zorza”, 

 21 osób na zajęcia terapeutyczne dla współuzależnionych  do Rodzinnego Ośrodka Terapii 

,,Rota”  przy ul. Sosnkowskiego 18 w Warszawie, 

  14 osób z problemem alkoholowym na stacjonarne leczenie odwykowe do  

            Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w  

            Pruszkowie,  

 2  osoby na terapię indywidualną do Ośrodka Lecznictwa Odwykowego „PETRA” w  

Warszawie, 

 28 osób na zajęcia  terapeutyczne w Klubie Anonimowych Alkoholików, 
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 2 osoby do Ośrodka Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu ul. Kolska 2/4  

           w Warszawie, 

 31 osób do Rodzinnego Ośrodka Terapii dla osób uzależnionych ,,Rota”  przy ul. 

Sosnkowskiego 18 w Warszawie, 

 32 osoby doznające przemocy do Poradni Psychoterapii Przeciwdziałania Przemocy                   

w Rodzinie przy ul. Belgijskiej 4, w Warszawie, 

 29 osób do Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia przy ul. Rejonowej 28/30               

w Warszawie, 

 12 sprawców przemocy do Poradni Psychoterapii Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

przy ul. Belgijskiej 4 w Warszawie, 

 13 osób do Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku przy ul. Prawniczej 54 w Warszawie, 

 4 osoby na detoksykacje do Szpitala w Tworkach, 

 6 sprawców przemocy skierowano do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym w 

Zespole Ośrodków Wsparcia w Piastowie, 

 18 osób skierowano do Polskiego Centrum Mediacji ul. Okólnik 11/9 w Warszawie. 

 

Tabela 15  Liczba konsultacji udzielonych przez specjalistę 

        w latach 2009 – 2010 

Wyszczególnienie 2009 2010 

Liczba konsultacji udzielonych przez specjalistę w tym: 529 586 

dotyczących problemu alkoholowego 261 222 

współuzależnia 149 165 

uzależnienia od narkotyków 6 5 

dotyczących przemocy w rodzinie 92 179 

porady dla sprawców przemocy 21 18 

Źródło: opracowanie własne 

 

W roku 2010 w stosunku do roku 2009 wzrosła o 94%  liczba odbytych konsultacji z osobami 

doznającymi przemocy w rodzinie. Wzrost konsultacji mógł  być spowodowany dobrą współpracą 

służb działających na terenie dzielnicy, zwiększającą się świadomością społeczną dotyczącą 

zjawiska przemocy  (kampanie medialne, programy profilaktyczne w szkołach itp.). 

Przypuszczalnie znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która dała nowe 

instrumenty pomocowe (ściganie przemocy domowej z urzędu, izolacja sprawcy przemocy od ofiar, 

zakaz stosowania kar fizycznych i innych form poniżania dziecka) wpłynęła na świadomość osób 

doznających przemocy. 
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 7. 5 Działalność  Zespołu ds. Aktywizacji Zawodowej  

 

 

W ramach pomocy niematerialnej Zespół ds. Aktywizacji Zawodowej (specjalista ds. osób 

bezrobotnych i dwóch psychologów) udzielał pomocy osobom pozostającym bez pracy poprzez: 

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

portalach internetowych takich jak: praca.gazeta.pl, praca.onet.pl, jobpilot.pl, Interia.pl, 

pracuj.pl, 

 przesyłanie dokumentów aplikacyjnych przy pomocy faksu i internetu, 

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

 bezpłatny dostęp do telefonu i faksu, 

 udział w warsztatach i spotkaniach indywidualnych dotyczących aktywnego poszukiwania 

pracy, 

 aktywizację osób pozostających w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy – 

długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych, 

 nawiązywanie kontaktów z lokalnym rynkiem przedsiębiorców, organizacjami 

pozarządowymi i stowarzyszeniami. 

 

 

Wykres 9  Liczba osób bezrobotnych z podziałem na płeć w Dzielnicy Ursus 

       korzystająca z pomocy Zespołu ds. Aktywizacji Zawodowej 

       w latach  2009 – 2010 

 

     

 

Źródło: opracowanie własne 
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W 2010 roku z pomocy Zespołu ds. Aktywizacji Zawodowej skorzystało mniej osób niż w 2009 

roku. Prawdopodobnie spowodowane było to uczestnictwem części osób bezrobotnych w 

projektach unijnych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Pracy. 

Na koniec grudnia 2010 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, w 

Warszawie wynosiła 38 640 osób natomiast w Dzielnicy Ursus 1 102 osoby. (dane z Urzędu Pracy 

m. st. Warszawy)  

 

5.5.6  Działalność  koordynatora ds. wolontariatu   

 

Na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie koordynator ds. wolontariatu 

organizował wsparcie wolontariuszy współpracujących z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

Wolontariuszem mógł być każdy, kto dobrowolnie i bezpłatnie chciał świadczyć pomoc na rzecz 

innych. W roku 2010 pracowało 24 wolontariuszy, z 17 zostały podpisane umowy o współpracy. 

Pozostałe osoby brały udział w jednorazowych akcjach organizowanych przez Ośrodek. W ramach 

prac znajdowały się: korepetycje dla dzieci, zapewnienie kontaktu z otoczeniem osobom starszym, 

pomoc w czynnościach dnia codziennego osobom niepełnosprawnym.   

7. 6  Konsultacje psychologów. 

 

Psycholodzy Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzili działalność w zakresach : 

 dokonywania konsultacji i psychologicznej diagnozy problemu klienta, 

 udzielania informacji i porad dotyczących możliwości pomocy specjalistycznej 

(psychologicznej i psychiatrycznej). 

Swoje zadania realizowali 

 poprzez : 

- poradnictwo psychologiczne, 

- umożliwienie kontaktu z lekarzem w Poradni Zdrowia Psychicznego, 

- kierowanie do specjalistów w Ośrodka Pomocy Społecznej (prawnik, specjalista ds. rodziny,   

  pracownik socjalny, itp.), 

 - uczestniczenie w posiedzeniach sądowych związanych z umieszczeniem klienta bez zgody w        

   szpitalu psychiatrycznym,  

- spotkania indywidualne o charakterze wspierającym, 

- monitorowanie leczenia. 
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W 2010 roku psycholodzy 299 razy wizytowali środowiska rodzinne. W Ośrodku Pomocy 

Społecznej udzielili 463 porad psychologicznych, uczestniczyli w 36  interwencjach kryzysowych 

w środowisku w asyście funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz Pogotowia 

Ratunkowego.  Współpracowali z  237  rodzinami, którym udzielili pomocy w formie: 

- diagnozowania sytuacji oraz określenia zakresu i rodzaju pomocy, 

-  wsparcia w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych. 

 

Wykres 10  Liczba osób i rodzaj świadczonej pomocy psychologicznej 

          w  latach 2009 – 2010.  

 

 

Źródło. opracowanie własne 

W 2010 roku w porównaniu z latami ubiegłymi psycholodzy udzielili więcej porad i konsultacji. 

Analizując te dane ilościowe można stwierdzić, że systematyczny wzrost liczby osób objętych 

pomocą psychologiczną wynika z dokonującej się zmiany postaw społecznych i przełamywania 

negatywnych stereotypów. Kontakt z psychologiem ludzie częściej postrzegają jako możliwość 

podjęcia zmiany dotychczasowego trybu życia i pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych. 

 

7. 7 Pomoc prawna i konsultacje radcy prawnego   

 

Celem udzielania porad prawnych była pomoc zmierzająca do rozwiązania konfliktów oraz 

problemów prawnych dla podopiecznych Ośrodka. W ramach porad udzielano pomocy w 

sprawach: 
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 rodzinnych (przemoc w rodzinie, alimentacja, rozwody, podział majątku), 

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

 lokalowych (wnioski o lokale komunalne, socjalne, eksmisje), 

 administracyjnych (wymeldowania, zameldowania, sprawy związane z zakładem 

ubezpieczeń społecznych). 

Porady udzielane były w zakresie prawa rodzinnego, lokalowego, cywilnego, karnego, 

administracyjnego, postępowania przed sądami i organami administracyjnymi. 

Radca prawny sporządzał opinie prawne, opracowywał projekty aktów prawnych oraz występował 

jako pełnomocnik prawny i procesowy w imieniu Ośrodka przed sądami i urzędami. Dokonywał 

analizy prawnej niezbędnej do rozstrzygania skomplikowanych spraw z zakresu ustawy z dnia12 

marca 2004 roku o pomocy społecznej [Dz. U. z 2009 r Nr 175 poz. 1362] . 

W pracy Ośrodka uczestniczył również w przygotowywaniu i realizacji tworzonych projektów 

unijnych, procedur przetargowych w trybie ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień 

Publicznych [Dz.U.Nr 19, poz. 177 późn. zm]. 

Nadto, sporządzał 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 jak i poza procesowych. 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 w 2010 roku udzielił 600 porad 

prawnych.  

 

7. 8  Centrum Aktywności Lokalnej 

 

 Program Centrum Aktywności Lokalnej w Ośrodku jest metodą organizowania i 

aktywizowania środowiska dla rozwiązywania problemów społecznych. Najważniejszą cechą 

programu jest to, że wszelkie podejmowane przedsięwzięcia odpowiadają na potrzeby 

artykułowane przez daną społeczność lokalną w oparciu o jej zasoby ludzkie i instytucjonalne. 

W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Centrum Aktywności Lokalnej podejmował 

działania: 
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 21 maja zorganizował festyn pod hasłem „Rok 2010 Europejskim Rokiem Walki z 

Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym”. Impreza poświęcona temu szczytnemu celowi, 

odbyła się w Domu Dziennego Pobytu Seniora. Była ona sygnałem, który miał zwrócić 

uwagę społeczeństwa na problem ubóstwa i wykluczenia społecznego. 

 25 maja zorganizował konferencję pod hasłem „Pomoc  dzieciom – ofiarom przemocy w 

rodzinie”. 

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Komitetu Ochrony Praw Dziecka, 

sądownictwa, policji, Straży Miejskiej, żłobków, przedszkoli i szkół z terenu naszej 

dzielnicy. Wypracowano wspólne tezy wskazujące jednoznacznie na konieczność szybkiej 

interwencji w środowisku w momencie zgłaszania w nim zjawiska przemocy oraz 

rozwijanie szeroko pojętej profilaktyki.   

 9 -14 czerwca zorganizował zbiórkę darów na rzecz powodzian. Mieszkańcy czynnie 

włączyli się w naszą akcję przynosząc odzież, artykuły żywnościowe, higieniczne, pościel. 

 23 czerwca przekazano zebrane dary do Urzędu Gminy w Dwikozach w województwie 

świętokrzyskim. 

 W czwartym kwartale przeprowadził ankietę dotyczącą poczucia bezpieczeństwa i wiedzy o 

zjawisku przemocy wśród mieszkańców wybranej losowo części Ursusa. Wyniki ankiety 

zostaną przedstawione po dokonaniu analizy jakościowej. 

 W grudniu zorganizował zabawę mikołajkową dla dzieci z najuboższych rodzin naszej 

dzielnicy. 

Przez cały 2010 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. 

 

7. 9  Współpraca z Środowiskowym Ogniskiem Wychowawczym 

        Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – pomoc niematerialna 

 

W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej za pośrednictwem Towarzystwa Przyjaciół 

Dzieci pozyskał żywność pochodzącą z Fundacji SOS Bank Żywności. Wśród artykułów 

spożywczych (około 8 ton) były produkty zbożowe, mleczne, zupy , dania gotowe, słodycze i 

dżemy. Żywność była wydawana od września do grudnia. Z tej formy pomocy skorzystało średnio 

100 rodzin miesięcznie. 
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 Rozdział VI II 

8. Pomoc usługowa 
 

Usługi opiekuńcze były świadczone osobom, które z powodu wieku, stanu zdrowia i 

niepełnosprawności wymagały pomocy osób drugich oraz tym, którym rodzina nie mogła takiej 

pomocy zapewnić. Wysokość odpłatności ponoszona przez klientów uzależniona była od dochodu 

na osobę w rodzinie. Wysokość odpłatności za usługi reguluje  Uchwała Nr XXXVII/843/2004 

Rady m. st. Warszawy z dnia 16 września 2004 roku. 

 

8.1 Usługi  opiekuńcze  i   pielęgnacyjne. 

 

 

Celem świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest wsparcie osób tego 

wymagających pomocą dostosowaną do potrzeb, w szczególności w zaspakajaniu codziennych 

potrzeb życiowych, opieką higieniczną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z 

otoczeniem. Pracownik socjalny ustalał zakres i okres świadczenia usług zgodnie z zawartym 

kontraktem u podopiecznego w obecności pracownika firmy. Realizatorem usług opiekuńczych 

była firma „Vital” wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. 

 

 

Tabela 16   Usługi opiekuńcze realizowane w miejscu zamieszkania 

                    w latach 2009 - 2010.  

 

Wyszczególnienie 2009 2010 

Liczba osób korzystających z usług w ciągu roku 166 170 

Liczba osób objęta opieką średnio w miesiącu 140 142 

%  osób ponoszących pełną odpłatność za usługi 23% 21% 

%  osób nie ponoszących żadnych kosztów za usługi 20% 17% 

Źródło: opracowanie własne 

 

W 2010 roku w stosunku do roku 2009 nastąpił nieznaczny wzrost liczby osób objętych usługami. 

Koszty realizacji tego zadania wzrosły ze Względu na wyższy koszt godziny od marca tj. usługi 

opiekuńcze z 12,50 zł na 13,00 zł i usługi pielęgnacyjne z 13,50 zł na 14,00 zł.  
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Tabela 17  Liczba zrealizowanych godzin usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych 

                   w latach 2009 – 2010 

 
Rodzaj 

świadczonych 

usług 

2009 2010 
Stawka 

godzinowa 

Liczba godzin Liczba 

osób 

Stawka godzinowa Liczba 

godzin 

Liczba 

osób 

Usługi opiekuńcze 

 

12,50 zł 44 672 151 12,50 zł od 03.2011 

13,00 zł 

50 132 153 

Usługi 

pielęgnacyjne 

13,50 zł 9 810 56 13,50 zł od 03.2011 

14,00 zł 

11 527 71 

 
Razem 

      - 54 482       -              - 61 659     - 

Źródło: opracowanie własne 

W 2010 roku w porównaniu do roku 2009 nastąpił wzrost liczby godzin usług opiekuńczych o 11% 

i usług pielęgnacyjnych o 15%. 

 

Tabela 18 Osoby korzystające z usług z podziałem na płeć 

       w latach 2009 – 2010 

 

Wyszczególnienie 2009 2010 

kobiety 124 129 

mężczyźni 42 41 

Źródło: opracowanie własne 

W latach 2009 – 2010 liczba kobiet i mężczyzn korzystających z usług utrzymywała się na tym 

samym poziomie. 

 

Wykres 11 Osoby samotne i w rodzinie korzystające z usług   

         w latach 2009 – 2010 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
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W 2010 roku w porównaniu do 2009 roku nastąpił wzrost liczby osób samotnych o 11% oraz 

spadek liczy osób gospodarujących w rodzinie o 23%. 

 

8.2  Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

 

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w 2010 roku objęto 48 osób, w tym 36 osób 

zaburzonych psychicznie, 3 osoby niepełnosprawne intelektualnie i 9 dzieci z rozpoznanym 

autyzmem.  Łączna liczba osób w tych rodzinach wynosiła 99 osób. 

 

    Wykres 12  Rodzaje zaburzeń występujących u podopiecznych  

            w latach 2009– 2010.  

        

    

          
                                           

         Źródło: opracowanie własne  

 

 
Z danych wynika , że w 2010 roku nastąpił 16% spadek liczby osób korzystających z pomocy w 

formie specjalistycznych usług opiekuńczych.  

Nadzór psychologów nad realizacją specjalistycznych usług  opiekuńczych obejmował 

diagnozę potrzeb i opracowanie planu rehabilitacyjnego klienta i jego rodziny. Plan rehabilitacyjny 

uwzględniał trening umiejętności społecznych, pomoc w utrzymywaniu poprawnych relacji 

interpersonalnych , a także motywowanie do korzystania z placówek samopomocowych. Istotnym 
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elementem terapii był trening w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, możliwości 

korzystania z dóbr kultury, powrót do pełnienia ról społecznych oraz  pomoc w załatwianiu spraw 

urzędowych. Psycholodzy ponadto prowadzili  systematyczną obserwację stanu zdrowia klientów 

oraz monitorowali leczenie.  

Regularna obserwacja stanu zdrowia klienta oraz osób realizujących specjalistyczne usługi 

opiekuńcze miały wpływ na decyzje dotyczące formy leczenia.  

 

Tabela 19  Liczba hospitalizacji w latach 2009 -  2010.  

 

Liczba 

hospitalizacji 

Rok 2009 Rok 2010 

Hospitalizacja na 

mocy postanowienia 

sądowego 

 

        0 

 

         1 

Hospitalizacja za 

zgodą klienta 

 

        3 

 

         4 

 

               Źródło: opracowanie własne 

 

Psycholodzy prowadzili cykliczne spotkania z osobami realizującymi specjalistyczne usługi. Celem 

spotkań było wypracowanie wspólnej strategii rozwiązywania problemów osób chorych 

psychicznie, zasad postępowania wobec klientów „problemowych” oraz skuteczne reagowanie w 

sytuacjach kryzysowych. Koordynacja działań wpływała pozytywnie na funkcjonowanie społeczne 

osób przewlekle chorych psychicznie. 

 

Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych. 
 

Usługi specjalistyczne w 2010 roku realizowała firma „Vital”. 

1. Kwalifikacji osób do tych usług dokonywali lekarze psychiatrzy z Poradni Zdrowia 

Psychicznego ul. Pawińskiego 2, z rejonowego oddziału szpitala przy ul. Nowowiejskiej oraz 

lekarze specjaliści z innych placówek. 

2.   Koszt jednej godziny usług wynosił 24,00 zł od marca 2010 roku – 26,00 zł. 

Zakres usług: 

a) diagnoza potrzeb i ustalenie planu rehabilitacji klienta i jego rodziny, 

b) pomoc i usprawnienie w zakresie zaspakajania podstawowych potrzeb 

życiowych związanych z racjonalnym żywieniem, higieną osobista,  

zakupami, utrzymaniem czystości w mieszkaniu, 

c)  systematyczna obserwacja stanu zdrowia i monitorowanie leczenia, 

d) pomoc w utrzymaniu prawidłowych kontaktów interpersonalnych, 
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e) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

f) motywowanie klientów do podjęcia rehabilitacji w Środowiskowym Domu Samopomocy 

„Słoneczny Dom” lub innej placówce. 

Sposób realizacji usług. 

a) zgłoszenie koordynatorowi potrzeby objęcia usługami specjalistycznymi klienta, 

b) wejście w środowisko zespołu d/s usług specjalistycznych, 

c) realizacja usług zgodnie z kontraktem zawartym pomiędzy klientem, 

pracownikiem OPS-u i przedstawicielem firmy wykonującej usługi, 

 

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 nr189 poz. 1598 z póź. zm/. 

 Zrealizowano 4085 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Efekty usług: 

a) zmiana dotychczasowego trybu życia, 

- wyrobienie i utrwalenie nawyku dbałości o własny wygląd i higienę osobistą, 

- utrzymanie porządku w mieszkaniu, 

- częstsze wychodzenie z własnego mieszkania pod opieką pielęgniarki w celu spacerów, zakupów, 

itp.,  

b) przestrzeganie terminu wizyty u lekarza w Poradni Zdrowia Psychicznego i kontynuowanie 

leczenia, 

c) nawiązanie kontaktów /lub ich zmiana w pozytywnym kierunku z  

 najbliższą rodziną i sąsiadami, 

d) rozpoczęcie zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy przez 6 osób, 

e) ukończenie kursu doskonalenia zawodowego przez 2 osoby. 
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Rozdział IX 

Realizacja zamówień publicznych w 2010 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 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. 

zm.) 

Powyższą ustawę uzupełniają przepisy wykonawcze:  

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2008r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

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

składane (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1155) 

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 241 poz. 1763). 

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, 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 2010r. Dział Administracji przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego 8 

postępowań zakończonych podpisaniem umowy. Zamówienia te dotyczyły usług świadczonych na 

rzecz klientów OPS oraz wyłonienia firmy świadczącej usługę utrzymania czystości oraz dostaw  

komputerów i oprogramowania dla OPS. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano również 

wykonawcę modernizacji centralnego ogrzewania oraz robót remontowych w budynku przy ul. 

Prawniczej 54. Wykaz przetargów wraz z kwotami przeznaczonymi na wykonanie przedmiotu 

zamówienia przedstawia tabela nr 20. 

W grudniu 2010r w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono 4 wykonawców świadczących 

usługi na rzecz klientów OPS w  roku 2011. 
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Tabela 20 Rejestr zamówień publicznych powyżej 14 000 euro  w 2010r. 

 

 
Lp Przedmiot zamówienia  Tryb 

postępowania  

Wartość 

zamówienia  

Wykonawca/Dostawca Termin 

realizacji/ 

dostawy  

1 Świadczenie usług 

opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami 

psychicznymi.   

 

Przetarg  

nieograniczony 

w związku z 

art. 5   

26,00 za 1h 

usługi z 

zaburzeniami 

psychicznymi 

łączna 

wartość  

88 400 zł 

 

VITAL s.c 

Ewa i Stanisław 

Lechowscy  

Usługi opiekuńczo-

pielęgniarskie 

Ul. Solipska 1a 

02-496 Warszawa  

01.03.2010-

31.12.2010r 

2 Świadczenie usług 

opiekuńczych oraz 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych 

(pielęgnacyjnych) dla 

klientów Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy 

Ursus m.st. Warszawy 

 

Przetarg  

nieograniczony 

w związku z 

art. 5   

13,00 za 1h 

usł. 

opiekuńczych  

14,00 za 1h  

usł. 

Specjalistyczn

ych 

opiekuńczych 

łączna 

wartość  

660 386 zł 

 

VITAL s.c 

Ewa i Stanisław 

Lechowscy  

Usługi opiekuńczo-

pielęgniarskie 

Ul. Solipska 1a 

02-496 Warszawa  

01.03.2010-

31.12.2010r 

3 zakup usługi 

restauracyjnej (obiadów 

przygotowanych do 

konsumpcji w lokalu 

Wykonawcy) dla 120 osób 

- podopiecznych Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Ursus m.st. 

Warszawy. 

 

Przetarg 

nieograniczony 

w związku z 

art. 5  

9 zł za 1 obiad 

 

Usługi 

Gastronomiczne  

Klaudia,  

Ul. Bohaterów 

Warszawy 9 

02-495 Warszawa 

01.03.2010-

31.12.2010r 

4 Usługa w zakresie 

sprzedaży detalicznej 

artykułów 

żywnościowych, 

chemicznych, środków 

czystości oraz warzyw i 

owoców na talony o 

określonej wartości 

pieniężnej przyznawane 

osobom korzystającym z 

pomocy OPS Dzielnicy 

Ursus m.st. W-wy 

Przetarg 

nieograniczony 

 

4532,74 zł za 

produkty 

wymienione 

w druku 

oferta  

Sklep Spożywczo – 

Przemysłowy 

Adam 

Pomianowski, ul. 

Sosnkowskiego 11, 

02-495 Warszawa 

01.03.2010-

31.12.2010r 

5 Wymiana instalacji 

centralnego ogrzewania 

Przetarg 

nieograniczony 

159 583, 33zł  Przedsiębiorstwo 

Robót 

2 miesiące 

od dnia 
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wraz z modernizacją 

kotłowni w zakresie 

technologii, automatyki i 

elektryki wraz z 

wykonaniem robót 

poinstalacyjnych w 

budynkach OPS Dzielnicy 

Ursus m.st. Warszawy  

 

Inżynieryjnych 

Budownictwa 

Warszawa, Sp. z 

o.o  

Ul. Ogrodowa 

28/30 

02-237 Warszawa 

podpisania 

umowy. 

6 Wykonanie robót  

remontowo- budowlanych 

w budynkach OPS przy ul. 

Prawniczej 54 w zakresie: 

remontu pokrycia 

dachowego (bud nr 1 ) 

wymiany pokrycia wiaty, 

wykonanie robót 

malarskich w całym 

budynku (budynek nr 2), 

remont garażu zaplecza 

oraz ułożenie kostki 

brukowej.   

 

Przetarg 

nieograniczony 

 

72 590 zł  Firma Budowlana 

Prima Bud 

Ul. Ryszarda 24, 

05-800 Pruszków  

Do 

30.11.2010r 

7 Dostawa sprzętu 

informatycznego – 

komputerów, monitorów, 

drukarek, skanerów, 

zasilaczy UPS oraz 

oprogramowania 

antywirusowego 

Przetarg 

nieograniczony 

105 273,80 zł AllTech,  

Ul. Spółdzielcza 33 

09-407 Płock 

12.12.2010 

8 Dostawa licencji na 

oprogramowanie 

Przetarg 

nieograniczony 

44 348,22 zł Consortia Sp o.o 

Ul. Jagiellońska 74 

03-301 Warszawa 

23.12.2010 

 Źródło: opracowanie własne 

 

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.  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, prasa, sprawienie pogrzebu, przekazy pieniężne, zakupy mebli, paliwo do 

samochodu służbowego, prenumerata specjalistycznych czasopism, konserwacja windy. 
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Rozdział X  

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy  

„Słoneczny Dom” 
  

 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (typ domu „A” 

dla osób przewlekle chorych psychicznie) „Słoneczny Dom” funkcjonuje w strukturze 

organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Dom działa w 

oparciu o ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, ustawę o pomocy społecznej oraz o 

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku . Do zadań 

Środowiskowego Domu Samopomocy  należy realizacja i prowadzenie działań terapeutycznych 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. 

W prowadzonym przez Środowiskowy Dom Samopomocy programie wspierająco-aktywizującym 

działania koncentrują się na realizacji celu jakim jest: 

- „wartość zajęcia i pracy jako środka leczniczego”,  

- zapobieganie degradacji zdrowotnej i społecznej (izolacji społecznej) osób z zaburzeniami 

   psychicznymi,  

- 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, 

- podnoszenie jakości życia, 

- aktywizacja społeczna i zawodowa, 

- tworzenie naturalnej grupy wsparcia i kształtowanie umiejętności współżycia w grupie, 

- psychoedukacja i edukacja otoczenia rodzinnego i społecznego uczestników. 

 

  W programie wspierająco-rehabilitacyjnym realizowanym przez „Słoneczny Dom” 

szczególną uwagę zwracamy na jakość i adekwatność oferowanych usług. Osobę cierpiącą na 

zaburzenia psychiczne cechuje duża niepewność i co dla niej najtrudniejsze – załamanie 

dotychczasowego systemu wartości i używanego dotąd modelu postrzegania rzeczywistości. 

Załamanie się dotychczasowego modelu funkcjonowania generuje u osób zaburzonych ogromny 
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lęk. Konstruktywne i rzeczowe „przepracowanie” z osobami z zaburzeniami psychicznymi ich 

problemów rodzinnych, społecznych i emocjonalnych zazwyczaj staje się początkiem interwencji, 

która daje dużą szansę przybliżenia tych osób do zdrowia lub chociażby do jakiejś formy 

stabilizacji a tym samym podnosi ich jakość życia.  

W ramach programu wspierająco-rehabilitacyjnego 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 językowych  informatycznych,  redakcyjnych,  

dyskusyjnych), 

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

nabyć umiejętność lepszego komunikowania się- trening asertywności), 

 pomocy w rozwijaniu umiejętności spędzania czasu wolnego,  

 pomocy w przywracaniu samodzielności w zaspakajaniu swoich potrzeb, 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 osób z zaburzeniami psychicznymi,  

 rozwijanie zainteresowań, uzdolnień uczestników i umożliwienie im samorealizacji. 

 

Wszystkie proponowane i realizowane w naszym Domu formy terapii umożliwiające  zdobywanie 

nowych umiejętności neutralizują nudę i bezczynność, wzbogacają życie emocjonalne, kształtują 

poczucie smaku i estetyki. Uwrażliwiają na potrzeby innych uczestników ułatwiają w efekcie 

komunikowanie się z otoczeniem.  

W programie wspierająco-aktywizującym w Domu w 2010 roku uczestniczyło ogółem  27 osób 

(decyzje administracyjne). W tym 19 osób z rozpoznaniem schizofrenii, 3 z rozpoznaniem depresji, 

2 osoby z rozpoznaniem zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, 3 z zaburzeniami depresyjnymi 

nastroju u osób z upośledzeniem w stopniu lekkim.  

W 2010 roku zespół terapeutyczny oraz grupa domowników uczestnicząca w zajęciach koła 

fotograficznego ukończyła przygotowania nad dużą wystawą fotograficzną. Ukoronowaniem pracy 
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nad wystawą było zorganizowanie wernisażu wystawy w Domu Kultury „Arsus”. Wystawa pt 

„Parafrazy Fotograficzne” była również pokazana  w Domu Kultury „Kolorowa”. 

Zespół terapeutyczny wraz z grupą uczestników przygotował również wystawę plastyczną, 

wydawniczą i fotograficzną na obchody Europejskiego Dnia Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem 

Społecznym. Obchody organizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej dzielnicy Ursus i 

odbyły się w Parku Achera. Nasi domownicy w ramach spotkań i integracji z uczestnikami innych 

Domów brali udział w konkursach: 

 literackim na Ursynowie, 

 fotograficznym „Piękna czy Bestia” w Ursusie, 

 plastycznym pt „Cztery Pory Roku” organizowanym przez Pefron. 

Uczestniczyliśmy również w imprezach integracyjnych organizowanych między innymi przez 

Środowiskowy Dom Samopomocy Ochoty: Karnawał – Bal przebierańców, Woli, Ursynowa, 

Otwocka. Zostaliśmy jako Dom zaproszeni do realizacji projektu – Kampania informacyjna na 

rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi „Wiele robimy osobno, zróbmy to razem”. Efektem 

projektu było wydanie informatora o środowiskowych domach samopomocy na Mazowszu. 

Wydarzenia te wymagały od Zespołu Terapeutycznego i Domowników dużej koncentracji i wysiłku 

w przygotowaniu się do uczestnictwa we wszystkich imprezach. Efektem uczestnictwa w 

wymienionych zdarzeniach było zdobycie nagród i dyplomów przez uczestników „Słonecznego 

Domu” a także nawiązanie nowych znajomości wśród uczestników oraz wymiana doświadczeń w 

pracy przez zespoły terapeutyczne innych Domów. 

 W ramach programu wspierająco – aktywizującego prowadziliśmy zajęcia rozwijające 

poczucie wspólnoty i społecznej odpowiedzialności. Umiejętności społeczne i zadaniowe 

uczestników rozwinęły się między 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, 

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

pracownikom środowiskowych domów, lokalnym władzom, pacjentom szpitali psychiatrycznym, 

pacjentom poradni, pracownikom socjalnym, psychologom, psychiatrom, zainteresowanym 

nauczycielom i uczelniom. 

 

Organizowaliśmy u siebie: 

 Zabawy integracyjne dla uczestników,  

 Konkursy gry w scrable, kalambury, turnieje warcabowe, 

 Spotkania z okazji imienin dla uczestników, 

 Turnieje bilardowe, 

 Konkursy karaoke, 

 Letnie grillowanie, 

 Walentynki, 

 Śniadanie wielkanocne, 

 Zabawę andrzejkową, 

 Zabawę mikołajkową, 

 Spotkanie wigilijno bożonarodzeniowe  

 Spotkania z kolędą, 

 Uroczyste powitanie Nowego Roku. 

 

 

 

Współpraca z rodzinami domowników 

 

W 2010 roku, spotkania i rozmowy z rodzinami i opiekunami uczestników odbywały się 

indywidualnie i dotyczyły pomocy psychologicznej, pedagogicznej w ramach prowadzonych 

terapii. Najczęściej pomoc ta dotyczyła:  

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

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

itp.  

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

 farmakoterapii (czym są  neuroleptyki, ich działanie, skutki uboczne itp.), 

 jak sobie radzić z sytuacją gdy w rodzinie oprócz dorosłej chorującej osoby jest dziecko. 
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Potrzeba poprawnej komunikacji z rodziną w procesie zdrowienia była ważnym punktem w 

rehabilitacji osób chorujących psychicznie. 

Nasza współpraca i kontakty: 

 Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota,  

 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola, 

 Szpital Psychiatryczny Nowowiejska, 

 Szpital Psychiatryczny Tworki, 

 Zespół Leczenia Środowiskowego przy szpitalu w Tworkach 

 Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska”, 

 Stowarzyszenie „Koalicja Na Rzecz Zdrowia Psychicznego”, 

 Fundacja Komunikacji Społecznej, 

 Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Pawińskiego, 

 Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Nowowiejska, 

 Instytut Psychiatrii i Neurologii, 

 II Klinika Psychiatryczna AM przy Kondratowicza, 

 Forum Środowiskowych Domów Samopomocy, 

 Stowarzyszenie  - Boris 

 Bemowskie Centrum Kultury, 

 Dom Kultury Ochota, 

 Dom Kultury Rakowiec, 

 Dom Kultury „Arsus” w Ursusie, 

 Dom Kultury Kolorowa w Ursusie, 

 Uczelnie – Akademia Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Wyższ 

Psychologi Społecznej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.  

 

 Wszystkie formy proponowanych zajęć miały wspólny cel jakim było zapobieganie izolacji 

społecznej,  minimalizacja objawów negatywnych i podnoszenie jakości życia. Staraliśmy się 

osiągać założone cele poprzez  uczenie się funkcjonowania w grupie, poprawę komunikacji poprzez 

zrozumienie relacji występujących w najbliższym otoczeniu i środowisku społecznym ze 

szczególnym naciskiem na relacje w rodzinie. Praca w tym kierunku jest naszym celem 

strategicznym i jest w dalszym ciągu kontynuowana.  

 



 54 

Rozdział  XI 

Działalność Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży 

 
Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży jest placówką                            

opiekuńczo - wychowawczą typu wsparcia dziennego.  

Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego i romskiego w wieku od 

6 do 17 lat. Są to dzieci pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, 18 rodzin jest objętych opieką 

Ośrodka Pomocy Społecznej. Do Ośrodka Wsparcia uczęszcza 30 dzieci - 15 dzieci pochodzenia 

polskiego i 15 dzieci pochodzenia romskiego. Obowiązek szkolny realizuje 28 wychowanków w 

tym:  

 dwoje dzieci w szkole specjalnej, 

 czworo dzieci uczęszcza do szkół z oddziałami integracyjnymi, 

 piętnaścioro dzieci posiada orzeczenie wydane przez Poradnię  

            Psychologiczno-Pedagogiczną, 

 jedno dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, 

 czworo dzieci posiada orzeczenie o niepełnosprawności. 

 

Tabela 21  Ilość dzieci uczęszczających do Integracyjnego Ośrodka Wsparcia z   

                   uwzględnieniem wieku w 2010 roku 

Lp. Wiek Ilość dzieci 

1. 17 lat 2 

2. 16 lat 1 

3. 15 lat 4 

4. 14 lat 6 

5. 13 lat 6 

6. 12 lat 3 

7. 11 lat 5 

8.   9 lat 1 

9.   8 lat 1 

10.   6 lat 1 

 Ogółem 30 dzieci 

             Źródło: opracowanie własne 
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W placówce prowadzona jest diagnoza stanu psychofizycznego i sytuacji życiowej dziecka. Praca z 

dzieckiem polega na organizowaniu zajęć wychowawczych, profilaktycznych, korekcyjnych, 

kompensacyjnych, terapeutycznych. Ponadto prowadzona jest praca z rodziną. 

Na podstawie diagnozy psychologicznej wielokrotnie stwierdzono poważne zaburzenia 

emocjonalne u dzieci, nadpobudliwość psychoruchową, deficyty rozwojowe, symptomy nerwicy, 

depresji itp. 

Po zakończeniu diagnozowania dzieci, wprowadzono oprócz indywidualnej pomocy 

psychologicznej, różnorodne zorganizowane formy pracy z dzieckiem, w postaci zajęć 

psychoedukacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć muzycznych. Realizowane były 

programy opracowane przez wychowawców placówki: „Profilaktyka przemocy”, „Elementy 

dogoterapii”, „Zajęcia integracyjne”, Konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów”, 

„Warsztaty z komunikacji interpersonalnej”, „Spotkania grupowe – rozmowy na temat relacji 

między wychowankami”.  

Dzieci uczestniczyły w zajęciach reedukacyjnych. 

W 2010 roku dzięki dotacjom przyznanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i 

Administracji realizowane były dwa programy na rzecz społeczności romskiej tj. „Program 

Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z terenu Dzielnicy Ursus                              

m. st. Warszawy” i program „Komputer i Ja”. Programy miały na celu poprawę stanu edukacji 

wśród Romów. Z otrzymanych środków została wyposażona sala komputerowa w dodatkowy 

sprzęt co dało możliwość zwiększenia ilości godzin zajęć informatycznych. 

 W ramach integracji odbywały się spotkania rodzin romskich i polskich. Zaowocowało to 

poznaniem kultur, tradycji i obyczajów obu społeczności. 

W ciągu 2010 roku dzieci brały udział w wielu imprezach i wycieczkach: 

 warsztaty plastyczne w Narodowej Galerii Sztuki „Zachęt”, 

 spektakle teatralne w Domu Kultury „Arsus”, 

 piknik na Gołąbkach i nad Zalewem Zegrzyńskim, 

 kulig z ogniskiem w stadninie w Kaniach, 

 musical w Sali Kongresowej, 

 zwiedzanie Zoo,. 

 korzystanie z pływalni „Skalar” i „Warszawianka”, 

 zabawy i gry na terenie Parku Wodnego „Moczydło” i Osrodka Sportu i Rekreacji „Górka 

Szczęśliwicka”. 
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W okresie od stycznia do grudnia 2010 roku Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży  

kontynuował współpracę z z następującymi instytucjami:  

 Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

 Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku, 

 Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,  

 szkołami 

 Policją i Strażą Miejską,  

 Urzędem Dzielnicy Ursus, 

  Sądem Rodzinnym i kuratorami,  

 Dzielnicowym Zespołem Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych,  

 Biurem Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy, 

  Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie,  

 Domem Dziecka Nr 3,  

 Pogotowiem Opiekuńczym  Nr 2.  
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Rozdział  XII  

 

Działalność  Domu  Dziennego  Pobytu  Seniorów 

 
  

 Dom Dziennego Pobytu Seniorów jako ośrodek wsparcia, 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. Liczba osób, które 

uczestniczyły w zajęciach w ciągu roku wyniosła 30 osób, średnia liczba osób w ciągu miesiąca 

wyniosła 26 osób. Seniorzy korzystający z Domu ponosili  koszty odpłatności za obiady, zgodnie z 

Uchwałą Rady m. st. Warszawy w zależności od dochodów. 

 

Dzienny Dom Pobytu Seniorów realizował następujące zajęcia stałe:  

 gimnastyka indywidualna na przyrządach, 

  gimnastyka w grupach na krzesłach,  

 zajęcia plastyczne, 

  komputerowe,  

 warsztaty muzyczno – teatralne,  

 zajęcia kulinarne,  

 spotkania z lekarzem weterynarii prezentującym zwyczaje zwierząt domowych,  

 grupowe zajęcia relaksacyjne,  

 spotkania indywidualne z psychologiem,   

 gry towarzyskie,  

 zajęcia filmowe,  

 zajęcia dziewiarskie 

 trening pamięci i gimnastyka wzroku. 

  

W roku 2010  Dzienny Dom Pobytu Seniorów współpracował z podobnymi placówkami z 

innych dzielnic, organizując wyjazdy, a także goszcząc u siebie ich przedstawicieli. Zapraszał 

dzieci z Przedszkola Nr. 149 i  młodzież z Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży 

‘Stokrotka” , które prezentowały program artystyczny. Podopieczni wysłuchali koncertu chóru z 

Klubu Seniora  przy ul. Sosnkowskiego 16. Ponadto organizowane były wycieczki do parków, 

ogrodu botanicznego oraz wyjazd na turnus rehabilitacyjny do Ciechocinka. Uroczyście 

obchodzono spotkania z okazji Wielkanocy, Dni Seniora,  Andrzejek, Wigilii, Sylwestra.  
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Rozdział  XIII 

 

 

Działalność Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku  

 

 Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku jest placówką działającą od dwóch lat w strukturze 

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. 

Placówka prowadzi wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz pracę edukacyjną wobec 

dorosłych i dzieci z rodzin dotkniętych różnego rodzaju dysfunkcjami rozwojowymi i społecznymi. 

Można stwierdzić, że większość klientów pochodzi z rodzin, w których podstawowym problemem 

jest przemoc zarówno fizyczna jak i emocjonalna. 

W okresie sprawozdawczym pracownicy Centrum objęli pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

460 osób, z czego 166 to osoby z rodzin z problemem przemocy.  

Poza pracą indywidualną,  z rodzicami i dziećmi prowadzoną w sposób systematyczny pojawiła się 

potrzeba podjęcia pracy psychologicznej z innymi członkami rodziny. Celem tego działania było 

wypracowanie wspólnego planu wychowawczego, nastawionego na korygowanie 

nieakceptowanych zachowań dziecka. W ramach zajęć reedukacyjnych zwracano uwagę na 

doskonalenie grafomotoryki, czytania, ortografii i działań matematycznych. W czasie zajęć dzieci 

wykonywały również ćwiczenia koncentrujące uwagę, relaksacyjne i oddechowe.  

Reedukator przeprowadzał konsultacje z rodzicami udzielając instruktażu do ćwiczeń domowych. 

Program prowadzonych zajęć logopedycznych nastawiony był na usprawnienie aparatu 

artykulacyjnego, którego prawidłowe działanie jest niezbędne do nauki wymawiania głosek, 

wzrostu zasobu słownictwa i rozumienia mowy. Po skończonych zajęciach logopeda prowadził 

konsultacje z rodzicami, udzielając wskazówek do pracy z dzieckiem w domu. Ponadto pracownicy 

Centrum objęli indywidualną pomocą psychologiczną osoby mające problemy zdrowotne 

(niedowład, stany po wylewach lub udarach mózgowych itp.) korzystających z pomocy usługowej 

Ośrodka.  

Tabela 22  Liczba odbytych spotkań z klientami w latach 2009 – 2010 

Wyszczególnienie 2009 2010 

Konsultacje psychologiczne 576 1147 

Zajęcia reedukacyjne 176 191 

Zajęcia logopedyczne 66 545 

Inne porady 158 717 

Ogółem 976 2600 

Źródło: opracowanie własne 
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W 2010 roku w porównaniu do roku 2009 liczba odbytych spotkań z klientami wzrosła ponad 

dwukrotnie. 

W Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku z konsultacji lekarza psychiatr w 2010 roku skorzystały  

22 osoby.  

W ramach współpracy z Domem Dziennego Pobytu Seniora specjaliści Centrum prowadzili zajęcia 

relaksyjno-poznawcze dla seniorów. 

W październiku i listopadzie 2010 roku logopeda przeprowadził na terenie Ośrodka Pomocy 

Społecznej warsztaty logopedyczne dla rodziców dzieci do 6 roku życia. Ich tematyka dotyczyła 

profilaktyki logopedycznej w celu lepszego zrozumienia problemów dzieci. Na podstawie wyników 

ankiet ewaluacyjnych można stwierdzić, że warsztaty spełniły oczekiwania uczestników i 

prowadzącej. 

W 2010 roku zostały zrealizowane warsztaty: grupy socjoterapeutycznej młodzieży gimnazjalnej. 

Odbyło się 15 spotkań, w których uczestnicy pracowali nad komunikacją, zasadami efektywnej 

współpracy, umiejętnościami rozwiązywania konfliktów, nazywaniem i wyrażaniem uczuć. 

Z konsultacji specjalistów korzystali także inni mieszkańcy Warszawy i okolic. 
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Rozdział  XIV  

Projekt  „ Ja i moja przyszłość” współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  
 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy realizował projekt 

systemowy „Ja i moja przyszłość” w okresie od kwietnia do grudnia 2010 roku. Program był 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój  

i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1, Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji przez ośrodki pomocy społecznej). Wartość projektu wynosiła 280 000,- zł.  

Projekt systemowy zakładał realizację zadań: 

 Zapewnienie wsparcia finansowego, pracy  socjalnej i zastosowania co najmniej trzech 

instrumentów aktywnej integracji np. kursy zawodowe, wsparcie psychologiczne i 

doradztwo zawodowe w ramach zawartych kontraktów socjalnych,  

 Upowszechnienie pracy socjalnej poprzez zatrudnienie pracownika socjalnego i asystentów 

rodzinnych. 

Skierowany był do 27 osób żyjących w rodzinach wieloproblemowych, których członkowie 

znajdowali się w trudnej sytuacji życiowej z powodu: bezrobocia, uzależnień, problemów 

wychowawczych i innych dysfunkcji. 

 Celem projektu była zmiana postaw społecznych beneficjatów, podniesienie motywacji do 

podjęcia zatrudnienia a w efekcie zwiększenie szans na otwartym rynku pracy, poprzez 

kompleksowe działania o charakterze psychologicznym, edukacyjnym i szkoleniowym. 

Uczestnikom projektu zapewniono: indywidualne konsultacje z psychologiem, warsztaty 

psychoedukacyjne, warsztaty umiejętności interpersonalnych, indywidualne i grupowe konsultacje 

z doradcą  zawodowym, treningi umiejętności opiekuńczo-wychowawczych.  

Szkolenia zawodowe, w których uczestniczyli beneficjenci projektu: 

 kurs kosmetyczny, 

 kurs fryzjerski, 

 kurs asystencko-sekretarski, 

 kurs księgowości, 

 kurs wizażu, 

 kurs obsługi kas fiskalnych/magazynier 

 kurs dla kierowców wózków jezdniowych. 
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Tabela 23  Założenia i efekty zrealizowanego projektu. 

 

Wyszczególnienie założenia efekty 

Ukończenie projektu (ilość osób) 24 27 

Liczba podpisanych kontraktów socjalnych 27 27 

Liczba osób uczestniczących w warsztatach 

psychoedukacyjnych 

40 32 

Liczba osób korzystająca z porad prawnika 10 9 

Liczba osób korzystająca z porad psychologa 10 13 

Liczba osób, które ukończyły szkolenia zawodowe 20 25 

  Źródło: opracowanie własne 

 

 

W dniu 17 grudnia 2010 roku odbyła się konferencja, na której przedstawiono:  

 podsumowanie działań w formie prezentacji multimedialnej, 

 projekcję filmu przygotowanego przez uczestników projektu, 

 opinie o projekcie  wyrażone przez uczestników projektu. 
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Spostrzeżenia i wnioski. 
 

 

 

 Należy podkreślić, że od kilku lat utrzymuje się tendencja wzrostowa udzielanej pomocy 

niematerialnej klientom Ośrodka w formie porad, konsultacji, specjalistycznej pracy 

socjalnej, warsztatów umiejętności społecznych itp. 

 

 

 W 2010 roku w stosunku do roku 2009 wzrosła o 34% liczba osób bezdomnych  

korzystających z pomocy Ośrodka. Znaczną liczbę tej grupy stanowili mieszkańcy 

Pensjonatu św. Łazarza przy ul. Traktorzystów 26. 

 

 W 2010 roku odnotowano wzrost o 32% liczby rodzin korzystających z pomocy w formie                                  

zasiłku celowego na zakup żywności. Wynika to ze wzrostu kosztów utrzymania rodziny. 

 

 W 2010 roku został zrealizowany projekt systemowy „Ja i moja przyszłość”, którego celem  

            była aktywizacja społeczna i zawodowa osób z rodzin wieloproblemowych, zagrożonych  

            wykluczeniem społecznym. Cele określone w projekcie zostały osiągnięte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

Priorytety na przyszłość 
 

 

1. Powołanie zespołów interdyscyplinarnych . 

2. Stworzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy.  

3. Podjęcie działań zmierzających do utworzenia Punktu Informacyjno-konsultacyjnego dla 

osób niepełnosprawnych.  

4. Tworzenie i realizacja projektów konkursowych w zakresie aktywizacji zawodowej i 

społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym na rzecz społeczności 

romskiej. 

5. Tworzenie projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 

celu rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji. 

6. Prowadzenie warsztatów socjoterapii dla dzieci i młodzieży. 

7. Prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców. 

8. Realizacja warsztatów dla kobiet po 50-tce „Kobieta w pełni dojrzała”. 

9. Realizacja dwóch programów na rzecz społeczności romskiej w Dzielnicy Ursus w                   

2011 roku:  „Integracyjnego Ośrodka Wsparcia”,   „Komputer i Ja”. 
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