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Wstęp 
 
 
 
 
 
 Ośrodek Pomocy Społecznej tak jak w latach poprzednich również w 2009 roku był 

organizatorem, koordynatorem i wykonawcą zadań z zakresu pomocy społecznej podejmowanych 

na rzecz mieszkańców Dzielnicy Ursus. 

Duże znaczenie miały dla funkcjonowania Ośrodka nowe możliwości, jakie wiązały się z 

pozyskaniem i wykorzystaniem funduszy unijnych. 

Rozszerzono ofertę wsparcia społecznego dla osób znajdujących się w trudnej 

sytuacji.  

Zostało podjętych wiele działań skierowanych na zmianę wizerunku pomocy społecznej 

dających odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby mieszkańców naszej dzielnicy, 

poprzez uruchomienie dwóch ośrodków wsparcia – Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku 

oraz Dziennego Domu Pobytu Seniorów.  

Sprawozdanie przedstawia szeroki zakres zadań zrealizowanych przez Ośrodek                

w 2009 roku na postawie danych pochodzących z następujących źródeł:  

 

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

i usługach za okres I - XII 2009r - MPiPS-03 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,  

 sprawozdania finansowo – księgowego, 

 sprawozdań kadrowych,  

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

31.12.2009r. 
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 ROZDZIAŁ I  

1. Struktura demograficzna mieszkańców  
 

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

9 km2. W 2009 roku liczba stałych i czasowych mieszkańców Dzielnicy Ursusa wynosiła 49.169 

osób.  

Wykres 1 Struktura ludności Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy wg wieku  
      w latach 2008 – 2009 

 

 
   Źródło: Opracowanie własne 

 

 Jak wynika z zamieszczonych danych w 2009 roku w stosunku do roku 2008 nastąpił wzrost 

liczby osób w poszczególnych grupach wiekowych. 

• wiek przedprodukcyjny o 4% 

• wiek produkcyjny o 1% 

• wiek poprodukcyjny o 3% 

 Ogólna liczba mieszkańców w 2009 roku w stosunku do roku 2008 wzrosła około 2%.  
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Wykres 2  Struktura mieszkańców Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy wg płci 
                  w latach 2008 - 2009  
 

 
 Źródło: Opracowanie własne 

 

Większość obywateli naszej dzielnicy stanowią kobiety – 54%. W 2009 roku w stosunku do 

roku 2008 nastąpił wzrost liczby kobiet o ponad 2% natomiast mężczyzn o 1,7 %. 

 

 

Tabela 1 Struktura mieszkańców Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy -  dzieci w wieku 

               od urodzenia do 17  roku życia w latach 2008 – 2009 
 

wiek 2008 rok 2009 rok 

 0 – 3    lat 2.889 3.073 

4 – 6     lat 1.734 1.827 

7 – 12   lat 2.624 2.733 

13 – 15 lat 1.186 1.214 

16 – 17 lat 848 832 

Ogółem 9.281 9.679 

 

 

  W 2009 roku w stosunku do roku 2008 największy wzrost liczby dzieci odnotowano w 

grupie wiekowej od 0-3 lat o 6%  natomiast spadek liczby dzieci nastąpił w grupie wiekowej                 

16 – 17 lat około 2%.            

 



 6 

ROZDZIAŁ II  

2. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej 

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

• 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, 

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

potrzeb, 
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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  
 

 

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy prowadzone są w 

ramach wyodrębnionych obszarów problemowych, którym podporządkowana jest struktura 

Ośrodka. 

        
       
       
 
  

 
 

 
 

 
 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

      
 
  

      
       

      
      
      
      

       
 

Zadania poszczególnych działów określa Regulamin Ośrodka. W lutym 2009 r zgodnie ze strukturą 

organizacyjną zostały uruchomione dwa ośrodki wsparcia: Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku oraz  Dom 

Dziennego Pobytu Seniorów.  

Wsparcie seniorów  
i osób 
niepełnosprawnych 
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dziecka i rodziny 
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bezrobotnych i 
bezdomnych 
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z zaburzeniami 
psychicznymi  

Dział Pomocy 
Środowiskowej 
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Rodzinie i Dziecku 

Spec. ds. osób 
bezrobotnych

 

	

Środowiskowy 
Dom 
Samopomocy 

Dom Dziennego 
Pobytu Seniorów 

Spec. ds. osób 
niepełnosprawnych 

Ośrodek Wsparcia 
dla Dzieci                  
i Młodzieży 

Spec. ds. rodziny 

Spec. ds. osób 
bezdomnych 

Główny    
specjalista 

Specjaliści 

Psycholodzy 

Specjalistyczne 
usługi opiekuńcze 
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Komórki organizacyjne Ośrodka Pomocy Społecznej: 
 

• Dział Pomocy Środowiskowej, 

• Dział Pomocy Specjalistycznej, 

• Dział Świadczeń, 

• Dział Finansowo – Księgowy, 

• Dział Administracji, 

• Radca prawny, 

• Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, 

• Środowiskowy Dom Samopomocy, 

• Dom Dziennego Pobytu Seniorów, 

• Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku 

 

 

        Wykres 3  Struktura wykształcenia pracowników OPS w 2009r 

 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w 2009 roku realizowane były przez wyspecjalizowaną kadrę 

pracowników posiadających wymagane wykształcenie na zajmowanym stanowisku.  

54  osoby mają wyższe wykształcenie w tym: 

§ 12 osób wykształcenie magisterskie i studia podyplomowe, 

§ 36 osób wykształcenie magisterskie, 

§   6 osób wykształcenie licencjackie,  

§ 6 osób wykształcenie pomaturalne, 

§ 2 osoby wykształcenie średnie. 
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Aktualnie studia magisterskie uzupełniają 2 osoby.  

Specyfika problemów występujących w środowisku powoduje, że świadczenie pracy socjalnej 

wymaga coraz większej specjalizacji i profesjonalizacji usług, dlatego pracownicy Ośrodka 

uczestniczą w licznych szkoleniach i konferencjach mających na celu podnoszenie kompetencji 

zawodowych. Należy podkreślić, że pracownicy Ośrodka biorą udział w programie 

„Wykwalifikowana kadra – wysoka jakość usług” współfinansowanego z Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego. 

Ośrodek zatrudniał na dzień 31 grudnia 2009 r. 62 pracowników. 

 

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.,  
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• 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, 

• 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, 
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• pozyskiwania, motywowanie i wspieranie wolontariuszy, 

• monitorowanie środowisk dysfunkcjonalnych i miejsc, w których przebywają osoby 

bezdomne, 

• współpraca europejska. 

 

Dział Pomocy Specjalistycznej składa się ze specjalistów: 

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

2.  ds. bezrobocia, 

3.  ds. rodziny, 

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. 
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Ponadto dział administracji czynnie uczestniczył w organizowaniu imprez i spotkań tematycznych 

na rzecz klientów Ośrodka i mieszkańców Dzielnicy Ursus. 

 

 

Dział Finansowo – Księgowy 

 

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

szczególności: 

• opracowywanie projektów planów finansowych, 

• opracowywanie okresowych sprawozdań finansowych, 

• 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. 
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Rozdział IV 

Plan i wykonanie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej  
 

W roku 2009 r. struktura wydatków budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej wyglądało 

następująco:  

 

Program 3  Pomoc społeczna 
 

Plan 6 769 068 zł  Wykonanie  6 505 061,20 zł   tj. 96,1 % 
 

Zadanie 1   Poradnictwo, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej  

            oraz usługi specjalistyczne. 

 

Plan 770 571 zł   Wykonanie 770 571 zł    tj. 100 %  

 

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

 

Plan 770 571 zł  Wykonanie 770 571 zł  tj. 100 %      

 

W okresie sprawozdawczym usługami opiekuńczymi objęto 211 osób, które z uwagi na 

podeszły wiek lub niepełnosprawność fizyczną wymagały pomocy. Na usługi opiekuńcze 

finansowane ze środków budżetu miasta przeznaczono kwotę 665 571 zł. Specjalistycznymi 

usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowanymi z budżetu państwa 

jako zadanie zlecone objęto 58 osób za kwotę 105 000 zł. 

 

Zadanie 2   Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa. 

 

Plan 235 750 zł   Wykonanie 227 849,41 zł  tj. 96,7 % 

 

Rozdział 85214 wypłata zasiłków celowych dla osób uczestniczących w projekcie 

   współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Plan 24 754 zł   Wykonanie 24 753,75 zł  tj. 100 % 
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W ramach zadań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                 

kwotę 24 753,75 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla osób uczestniczących w 

realizowanym w 2009 roku przez nasz Ośrodek projekcie „Ja i moja przyszłość”. 

 

 Rozdział 85395   Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym 
 

Plan 210 996 zł   Wykonanie 203 095,66 zł      tj. 96,3 %  

 

 Wydatkowane w ramach tego rozdziału środki w kwocie 203 095,66 zł przeznaczone 

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

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Kwotę 91 144,50 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 osób prowadzących szkolenia – animatorów (opiekunów grup szkoleniowych).                         

Kwotę 111 951,16 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 2 920 052 zł   Wykonanie 2 914 638,30 zł  tj. 99,8 % 

 

Rozdział 85219 Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej  
 

Plan 2 920 052 zł   Wykonanie 2 914 638,30 zł  tj. 99,8 %  

 

Realizacja wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus z zakresu pomocy społecznej 

dla 2 586 podopiecznych przedstawia się następująco: wynagrodzenia wraz                                                   

z pochodnymi – 2 534 690,23 zł, 

tym m.in.: średnioroczne zatrudnienie 40 etatów oraz umowy zlecenia dla konsultantów, 

wychowawców Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, osoby sprzątającej, 

pracownika obsługującego dźwig osobowo-towarowy,  

wydatki rzeczowe – 379 948,07 zł, 
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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 2 142 475 zł  Wykonanie 1 906 761,03 zł   tj. 89 % 

 

Rozdział 85203 Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których 

   finansowanie  odbywa  się  ze  środków  własnych i  ze środków  

budżetu państwa 

 

Plan 2 142 475 zł  Wykonanie 1 906 761,03 zł   tj. 89 % 

 

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

Środowiskowego Domu Samopomocy, z którego w okresie sprawozdawczym korzystało średnio  

12 osób dziennie. W placówce zatrudnionych jest 5 osób na 5 etatach. W okresie sprawozdawczym 

poniesiono wydatki w wysokości 343 891,02 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń pracowników ŚDS w kwocie 275 293,57 zł oraz wydatki rzeczowe                                      

w kwocie 68 597,45 zł z czego: finansowano zakup materiałów i wyposażenia (m.in. meble i 

materiały biurowe, środki czystości, druki), zakup energii, zakup usług remontowych, usług 

pozostałych (opłaty telefoniczne, szkolenia), a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych, delegacje służbowe, ubezpieczenie uczestników podczas wycieczek, zakup żywności, 

leków, materiałów medycznych, wpłaty na PFRON). 

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

działalność ośrodków wsparcia: Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży 

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

Pobytu Seniorów. 

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

zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 1 562 870,01 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od   
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wynagrodzeń pracowników przeznaczono kwotę 970 355,06 zł oraz na wydatki rzeczowe kwotę 

574 514,95 zł. Na inwestycje w tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 18 000 zł. 

 

Zadanie 11  Dożywianie 

Zadanie jest finansowane ze środków własnych i ze środków budżetu państwa. 

 

Plan 654 000 zł   Wykonanie 654 000 zł    tj. 100 % 

 

Rozdział 85214 Dożywianie dzieci i dorosłych 

 

Plan 520 000 zł  Wykonanie 520 000 zł   tj. 100 % 

 

 Na realizację tego zadania w ramach środków własnych wydano kwotę 520 000 zł z 

przeznaczeniem na dożywianie dzieci i dorosłych z podziałem na: 

- żywienie zbiorowe w jadłodajniach dla 157 osób – za kwotę 220 000 zł, 

- opłaty obiadów szkolnych dla 218 dzieci – za kwotę 125 200 zł, 

- żywienie w przedszkolach i żłobkach dla 24 osób – za kwotę 12 740 zł, 

- całodzienne wyżywienie w ośrodkach szkolno-wychowawczych  

dla  6 osób – za kwotę 3 920 zł, 

- wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności dla około 297 osób 

za kwotę 158 140 zł. 

 

Rozdział 85295 Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

 

Plan 134 000 zł  Wykonanie 134 000 zł   tj. 100 % 

 

 Wydatkowane w ramach tego rozdziału środki w kwocie 134 000 zł przeznaczone zostały na 

realizację Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”, w ramach którego zapewniono 

posiłki dla 257 osób, w tym dla 185 dzieci i 72 osób dorosłych. Zadanie w tym rozdziale 

finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych. 
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Zadanie 12  Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej 

 

Plan 46 220 zł    Wykonanie 31 241,46 zł   tj. 67,6 % 

 

Rozdział 85203 Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej 

 

Plan 46 220 zł    Wykonanie 31 241,46 zł   tj. 67,6 % 

 

W zakresie zdań zleconych prowadzony jest Program Integracyjnej Świetlicy Socjoterapeutycznej 

dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin romskich, z terenu  Dzielnicy Ursus. W ramach 

realizacji tego zadania wydatki przedstawiały się następująco: 

- zakup książek, podręczników, atlasów,  wydatkowano kwotę 2 216,60 zł, 

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

i inne), wydatkowano kwotę 1 192,14 zł, 

- zakup artykułów plastycznych i dekoracyjnych z okazji różnych świąt (bombki, stroiki, 

albumy, zdjęcia, inne), wydatkowano kwotę 569 zł, 

- zakup czasopism dla dzieci (czasopisma edukacyjne),  wydatkowano kwotę 569,17 zł, 

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

m.in. Dzień Dziecka, Mikołaj, Choinka), wydatkowano kwotę 686,80 zł, 

- zakup gier planszowych, wydatkowano kwotę 592,10 zł, 

- środki na wycieczki autokarowe oraz bilety do kina, teatru, wydatkowano kwotę 9 510,37 

zł, 

- zakup gier komputerowych, wydatkowano kwotę 449,12 zł, 

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, wydatkowano kwotę 9 900 zł, 

- zakup materiałów do drukarek, wydatkowano kwotę 191,88 zł, 

- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, wydatkowano 

kwotę 1 612,28 zł, 

- zakup komputera i monitora, wydatkowano kwotę 3 752 zł. 
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Program 4      Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze 
 

Plan 1 284 670 zł  Wykonanie 1 276 021,58 zł   tj. 99,3 % 

 
Zadanie 1  Zasiłki i pomoc w naturze 

 

Plan 1 239 764 zł   wykonanie 1 231 220,89 zł  tj. 99,3 % 

 

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

realizację zadań własnych i zleconych gminie. 

 

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

 

Plan 1 239 764 zł   Wykonanie 1 231 220,89 zł  tj. 99,3 % 

 

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 958 120,89 zł, którą przeznaczono na: 

 

1. Wypłatę zasiłków okresowych (liczba świadczeniobiorców – 187 osób) – za kwotę 

235 000 zł. 

2.  Wypłatę zasiłków celowych za kwotę 517 664 zł, w tym: 

- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców 246 osób, za kwotę 70 000 zł, 

- opłatę czynszu -  liczba świadczeniobiorców 181 osób, za kwotę  58 000 zł, 

- zakup odzieży -  liczba świadczeniobiorców 227 osób, za kwotę   55 000 zł, 

- opłatę energii elektrycznej i gazu – liczba świadczeniobiorców 249 osób,  

za kwotę 80 000 zł, 

- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli – liczba świadczeniobiorców 

33 osoby, za kwotę  10 000 zł, 

- opłatę turnusu rehabilitacyjnego – liczba świadczeniobiorców 38 osób, 

za kwotę 42 909 zł, 

- kolonie i obozy dla dzieci – liczba świadczeniobiorców 57 osób, 

za kwotę 61 770 zł, 

- zakup opału – liczba świadczeniobiorców 41 osób, za kwotę 48 945 zł, 
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- inne cele (zorganizowanie wigilii, wyrobienie dowodu osobistego, opłaty za żłobek, zakup 

środków higienicznych, drobne naprawy sprzętu domowego, remonty mieszkań) – liczba 

świadczeniobiorców 330 osób, za kwotę 91 040 zł. 

7 Sprawienie pogrzebu – liczba świadczeniobiorców – 3 osoby, za kwotę 9 458,80 zł. 

 
8 Zasiłki stałe – liczba świadczeniobiorców – 118 osób, za kwotę 195 998,09 zł.  

 
W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 273 100 zł, którą przeznaczono na zasiłki stałe 

dla 132 osób. 

 

Zadanie 4 Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem 

społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

 

Plan 44 906    Wykonanie 44 800,69 zł   tj. 99,8 % 

 

Rozdział 85195 Wydanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych 

świadczeń opieki zdrowotnej 

 

Plan 4 000  Wykonanie 3 960 zł    tj. 99 % 

 

 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 22 decyzje. 

 

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 

 

Zadanie w tym rozdziale jest finansowane ze środków własnych i ze środków budżetu państwa. 

 

Plan 40 906 zł  Wykonanie 40 840,69 zł   tj. 99,8 % 

 

           Z planowanych środków w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym  wydatkowano   ze  
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środków własnych kwotę 16 140,69 zł na opłacenie składek za ubezpieczenia zdrowotne dla 107  

osób pobierających zasiłek stały z Ośrodka Pomocy Społecznej, natomiast ze środków z budżetu  

państwa wydatkowano kwotę 24 700 zł dla 126 osób 

Rozdział V  

5. Świadczenia pomocy społecznej  
 

 W 2008 r. ze świadczeń pomocy społecznej korzystało 1575  rodzin, w których było 2980 

osób, co stanowiło 6,2 % ogólnej liczby mieszkańców, w 2009 roku liczba rodzin korzystających z 

pomocy zmniejszyła się do 1398 (2586 osób) co stanowi 5,3 % ogólnej liczby mieszkańców 

Dzielnicy Ursus. 

 Na spadek liczby rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w dużej mierze 

wpłynęła praca socjalna pracowników i specjalistów Ośrodka oraz psychologów i pedagogów z 

Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku.  

 

Wykres 4  Liczba rodzin/osób korzystających z pomocy społecznej  
        w latach 2008 – 2009. 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
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5.1 Struktura rodzin  
 
 
Wykres 5  Typy rodzin korzystających z pomocy w latach 2008 – 2009 
 

 
Źródło: opracowanie własne 
 
 
 W 2009 roku w stosunku do roku 2008 zmniejszyła się liczba wszystkich rodzin w sposób 

następujący: 

• rodziny 1 osobowe o 2% 

• rodziny 2 osobowe o 32% 

• rodziny 3 osobowe o około 6,5% 

• rodziny 4 osobowe i więcej o około 9,5% 
 

Tabela 2  Udział rodzin z dziećmi w stosunku do wszystkich rodzin korzystających       
       z pomocy w latach 2008 - 2009 
 

Rodziny 2008 2009 

Rodziny z dziećmi 

 

274  293 

Wszystkie rodziny  

korzystając z pomocy 

    1575 1398 

            Źródło: opracowanie własne 
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 Z przedstawionych danych wynika, że w roku 2009 nastąpił wzrost liczby rodzin z dziećmi 

o około 7%. 

Można postawić twierdzenie, że wzrost kosztów żywności oraz utrzymania mieszkań wpłynął na 

zwiększenie liczby rodzin z dziećmi korzystających z pomocy Ośrodka. 

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

2009 roku wyniósł 21%. 
 

Wykres 6  Rodziny pełne i niepełne korzystające z pomocy społecznej 
       w latach 2008 – 2009. 
 

 
 
 Źródło: opracowanie własne 
 
 Z wykresu wynika, że liczba rodzin niepełnych w 2009 i w 2008 roku pozostawała na tym 

samym poziomie, natomiast w 2009r nastąpił wzrost rodzin pełnych o 20%. 

 

Wykres 7  Liczba rodzin niepełnych wg liczby dzieci w gospodarstwach 
       domowych w latach 2008 - 2009  
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Źródło: opracowanie własne 
 

 W 2009 roku nastąpił wzrost rodzin niepełnych z 2 dzieci o 12,5% oraz spadek rodzin 

niepełnych z 1 dzieckiem o około 7%. 

 

Rodziny emerytów i rencistów.   

  

Wykres 8  Liczba rodzin emerytów i rencistów korzystających z pomocy społecznej 

       w latach 2008 – 2009 
 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

W 2008 roku z pomocy społecznej korzystały 392 rodziny emerytów i rencistów, w roku 

2009 liczba tych rodzin zmniejszyła się o ponad 7% i wynosiła 363. 

 

Wykres 9  Liczba rodzin emerytów i rencistów wg osób w gospodarstwie domowym 
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       w latach 2008 – 2009. 
 

 
            Źródło: opracowanie własne 

Z wykresu wynika, że w 2009 roku nastąpił wzrost 3 osobowych gospodarstw emerytów i 

rencistów o 13% i jednoosobowych o 1%. W 4 osobowych i większych gospodarstwach nastąpił 

spadek o 61%, a w gospodarstwach 2 osobowych o 27,5%. 

 

5.2 Przyczyny udzielania świadczeń  
 
 
Tabela 3  Przyczyny przyznawania świadczeń pomocy społecznej  
                w latach 2008 – 2009  
 
 
Przyczyny przyznawania 
świadczeń 

2008 2009 różnica % 
wzrost spadek 

Długotrwała  choroba 600 603 0,5%  
Niepełnosprawność 385 388 0,7%  
Ubóstwo 280 330 18%  
Bezrobocie 183 224 22%  
Rodziny niepełne 176 175  0,5% 
Alkoholizm 81 109 34%  
Wielodzietność 63 36  43% 
Potrzeba ochrony 
macierzyństwa 

47 53 13%  

Bezdomność 11 29 63%  
Narkomania 9 15 66%  
Po opuszczeniu zakładu 
karnego 

10 16 60%  

Przemoc 8 61 700%  
Zdarzenia losowe 4 4  - 
Sieroctwo 0 1 100%  
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 Według powyższych danych wynika, że głównymi przyczynami przyznawania świadczeń z 

pomocy społecznej w roku 2008 i 2009 były: długotrwała choroba, niepełnosprawność, ubóstwo i 

bezrobocie.  

Z tabeli wynika, że w 2009 roku nastąpiły znaczące negatywne zmiany w środowisku lokalnym 

takie jak: 

• znaczny wzrost przemocy w rodzinach, 

• duży wzrost rodzin uzależnionych od alkoholu i narkotyków,  

• wzrost bezrobocia,  

• wzrost ubóstwa.  
 

5.3 Zadania zlecone 
 

Ustawa z 18 czerwca 2009 roku (Dz.U.Nr 99, poz. 826) wprowadziła zmiany w ustawie o 

pomocy społecznej, dotyczące podziału zadań administracji publicznej. Od 1 sierpnia 2009 roku 

zadania zlecone gminie takie jak: przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie 

składek na ubezpieczenie zdrowotne stało się zadaniem własnym gminy o charakterze 

obowiązkowym. 

W związku z powyższym brak jest możliwości przedstawienia charakterystyki porównawczej tych 

świadczeń.  

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Ośrodek w 2009 

roku należało:  

1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych od stycznia do lipca 2009 – 134 osoby, 

2. opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne od stycznia do lipca 2009 – 121osób,  

3. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu 

zamieszkania ( szczegółowe dane zawarte są w rozdziale VII Pomoc usługowa)     58 osób.   

 

5.3.1 Zasiłki stałe  
 
Wykres 10 Liczba świadczeniobiorców korzystających z zasiłku stałego 
         od stycznia do lipca 2009 r – osoby samotne i w rodzinie. 
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 Źródło: opracowanie własne 
 

Z powyższego wykresu wynika, że 81% osób korzystających z pomocy w formie zasiłku 

stałego to osoby samotne. Tylko 19% stanowią osoby wspólnie gospodarujące z rodziną. 

Wykres 11  Liczba świadczeniobiorców otrzymujących zasiłek stały 
         od stycznia do lipca 2009 – przyczyny przyznania 
 

 
 

 Źródło: opracowanie własne 
  

Około 95% świadczeniobiorców korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego, 

otrzymywała go z tytułu niepełnosprawności. Pozostałe 5% stanowiły osoby w wieku 

poprodukcyjnym, które nie nabyły uprawnień do emerytury z systemów ubezpieczeń społecznych.  

 

5.3.2 Ubezpieczenie zdrowotne 
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Wykres 12 Liczba świadczeniobiorców zasiłków stałych z uwzględnieniem opłacenia  
                    składki na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia do lipca 2009 r. 

 

 
 Źródło: opracowanie własne 
 
 
 
     Świadczeniobiorcy, za których Ośrodek opłacał składkę ubezpieczenia zdrowotnego, 

stanowili 90% wszystkich osób korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego. 

5.3.3  Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 
 
 
 Rządowy program pomoc państwa w zakresie dożywiania  przyjęty został ustawą z dnia 29 

grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.). 

Celem Programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym 

w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym. Ponadto 

Program zakłada długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży 

poprzez ograniczanie zjawiska nie dożywiania, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, 

poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach oraz rozwój w gminach bazy 

żywieniowej.  

Pomoc ta przysługuje osobom/rodzinom, których dochód nie przekracza 150% kryterium 

dochodowego, przewidzianego w ustawie o pomocy społecznej. 

Beneficjentami Programu w 2009 roku byli: 

• osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji,  

• dzieci do 7 roku życia, 

• uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. 
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 Tabela 4  Liczba osób objęta pomocą w formie dożywiania (pomoc państwa)  

                 w latach 2008 – 2009 
 
 
Wyszczególnienie 
 

2008 2009 % 
wzrostu 

% 
spadku 

Rzeczywista liczba osób objęta programem w tym: * 
 

294 
 

262 - 11% 

a) dzieci do 7 roku życia   43   35 - 19% 
b) uczniowie do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 179 160 - 11% 
c) osoby powyżej 16 roku życia   83   72 - 13% 
d) zasiłki celowe na dożywianie     1    6 600% - 

 

 Zdanych zamieszczonych w  tabeli wynika, że w 2009 roku nastąpił spadek liczby dzieci, 

młodzieży i osób, którym przyznano pomoc w ramach rządowego programu     „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania” o około 11%.  

 

           * suma liczb z punktów a-d różni się od rzeczywistej liczby osób, ponieważ rok kalendarzowy obejmuje dwa  
    lata nauki szkolnej. 
 

5.4  Zadania własne 
 
 

  W 2009 r. ze świadczeń w ramach zadań własnych (bez względu na rodzaj i formę) 

skorzystało 767 rodzin (1469 osób).   

 

 5.4.1 Zasiłki celowe i celowe specjalne 
 

Wykres 13 Liczba rodzin korzystających z zasiłku celowego i celowego specjalnego  
         w  latach 2008 – 2009. 
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Źródło: opracowanie własne 

 

 
 

 Z wykresu wynika, że w 2008 roku z pomocy w formie zasiłków celowych i specjalnych 

skorzystały 642 rodziny, a w 2009 roku 586 rodzin. 

Nastąpił spadek liczby rodzin w stosunku do 2008 roku około 9%.  

Wzrost 7% dotyczył liczby rodzin korzystających z pomocy w formie zasiłku celowego, natomiast 

w rodzinach korzystających z zasiłku celowego specjalnego nastąpił spadek liczby rodzin o 19%.  

Można postawić twierdzenie, że w 2009 roku w dzielnicy Ursus nastąpił wzrost rodzin dotkniętych 

ubóstwem. 

Przykładowe powody udzielania pomocy w formie zasiłku celowego i celowego specjalnego  

przedstawia tabela nr 5. 

 
 
Tabela 5  Rodzaje pomocy celowej  

 
Rodzaje pomocy celowej Liczba rodzin Liczba osób  

w rodzinie 
Rok  2008 2009 2008 2009 

Posiłek 
 

300 

 

313 
 

754 

 

731 
 

Opał 

 

43 41 61 59 

Dofinansowanie do kolonii, 
obozu, zimowiska 
 

58 51 145 131 

Dofinansowanie turnusów 
rehabilitacyjnych 
 

24 38 48 75 
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Leczenie 
 

163 246 211 329 

Zakup żywności 
 

215 297 532 726 

Dofinansowanie do czynszu 
 

125 181 191 274 

Dofinansowanie do energii i gazu 
 

169 249 272 389 

Zakup odzieży 
 

215 227 451 475 

Zakup sprzętu gosp. Domowego 
 

37 33 42 37 

Sprawienie pogrzebu 
 

4 3 4 3 

Źródło: opracowanie własne 

 
 Z tabeli wynika, że w 2009 roku nastąpił znaczący wzrost liczby rodzin korzystających z 

pomocy celowej na następujące potrzeby: 

• dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych  - o 58%, 

• leczenie      - o 51%, 

• dofinansowanie do energii i gazu             - o 47%, 

• dofinansowanie do czynszu   - o 45%, 

• zakup żywności    - o 38%. 

Znaczący spadek odnotowano przy pomocy celowej na zaspokojenie takich potrzeb jak: 

• dofinansowanie do koloni, obozów, zimowisk  -  o 12%, 

• zakup sprzętu gospodarstwa domowego            -  o 11%. 

 

 

5.4.2.  Zasiłki okresowe 
 
 

Osoby/rodziny, u których oprócz dysfunkcji wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy 

społecznej występuje również problem ubóstwa, mogą otrzymać pomoc w formie zasiłku 

okresowego. 

Powody dla, których przyznano tę formę pomocy przedstawia tabela nr 6. 

 

Tabela 6 Przyczyny przyznawania zasiłków okresowych w latach 2008 – 2009. 
 

Powody przyznania 
zasiłku okresowego 

Liczba  rodzin Liczba osób w rodzinie 

2008 2009 2008 2009 
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bezrobocie 77 93 181 206 

długotrwała choroba 27 26 64 37 

niepełnosprawność 70 65 132 110 

Ogółem 168 185 362 368 

  Źródło: opracowanie własne 

 

 W 2009 roku w porównaniu do roku 2008 nastąpił wzrost liczby rodzin korzystających z 

pomocy w formie zasiłku okresowego o 10%.  

Zaobserwowane zmiany w roku 2009 to: 

• wzrost liczby rodzin korzystających z zasiłku okresowego z powodu bezrobocia                     

o 20,7%, 

• spadek liczby rodzin korzystających z zasiłku okresowego z powodu niepełnosprawności o 

7%, 

• spadek liczby rodzin korzystających z zasiłku okresowego z powodu długotrwałej choroby o 

3,7%. 

 

  5.5  Pomoc niematerialna 
 
 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/1053/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 12 czerwca 2008 roku 

osoby, które zostały objęte kontraktem socjalnym uzyskują uprawnienia do bezpłatnych przejazdów 

środkami lokalnego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie. 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus w 2009 roku skierował 75 osób do Zarządu 

Transportu Miejskiego w celu uzyskania takich uprawnień. 

5.5.1  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). 

Celem kontraktu socjalnego jest określenie uprawnień i zobowiązań organu pomocy społecznej 

oraz osoby ubiegającej się o świadczenia z tej pomocy w taki sposób, aby korzystanie z niej 

zmierzało do przezwyciężenia trudnych sytuacji. Ma on sprecyzować zakres i stopień rozliczania 

osoby korzystającej ze świadczeń,.  
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W 2009 roku metodą kontraktu socjalnego zostało objętych 298 klientów. Liczba zawartych 

kontraktów w stosunku do roku 2008 zwiększyła się o 23%.  

W wyniku zawartych kontraktów wielu klientów aktywniej poszukiwało zatrudnienia we własnym 

zakresie, kontaktowało się z Urzędem Pracy, podejmowało szkolenia i kursy zawodowe celem 

podnoszenia własnych kwalifikacji i umiejętności. Osoby uzależnione częściej zgłaszały się na 

leczenie odwykowe ucząc się życia w trzeźwości.  

 

5.5.2  Działalność specjalisty na rzecz osób niepełnosprawnych 

          i bezdomnych 
 

a) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 

Specjalista ds. osób niepełnosprawnych w okresie od stycznia do grudnia 2009 roku udzielił 

porad i konsultacji 43 osobom, w tym 15 osobom ze względu na zły stan zdrowia i kłopoty w 

poruszaniu się, udzielono porad w środowisku rodzinnym, 28 osobom osobiście, w Ośrodku 

Pomocy Społecznej.  

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. 

Do zadań specjalisty ds. osób niepełnosprawnych należał również udział w interwencjach, 

udzielanie porad w sprawach zasad uczestnictwa w ośrodkach wsparcia, a także współpraca ze 

Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Iskierka Nadziei”. Specjalista 

współuczestniczył również w spotkaniach integracyjnych dla osób niepełnosprawnych, m.in. w 

integracyjnej zabawie choinkowej dla niepełnosprawnych dzieci. 
  
 

b) działalność na rzecz osób bezdomnych. 
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W okresie od stycznia do grudnia 2009 roku udzielono porad 63 osobom bezdomnym. 

Zakres spraw dotyczył: 

• możliwości uzyskania miejsca w noclegowniach, domach pomocy społecznej, 

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

• uzyskania stopnia niepełnosprawności, 

• pomocy w formie zasiłku stałego, pielęgnacyjnego, 

• 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 okresie zimowym uczestniczył w asyście funkcjonariuszy Straży Miejskiej w objazdach 

pustostanów zamieszkiwanych przez osoby bezdomne na terenie dzielnicy.  

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. 

 
W 2009 roku do Ośrodka Pomocy Społecznej zgłosiło się 46 osób o poradę związaną z 

zasadami umieszczania osób w Domach Pomocy Społecznej, Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych 

lub hospicjach. Konsultacje miały formę rozmów wstępnych przedstawiających warunki i wymogi 

konieczne do spełnienia przez osoby ubiegające się o umieszczenie w placówkach sprawujących 

opiekę całodobową. Specjalista przedstawiał oferty z katalogu placówek prywatnych oraz 

alternatywne propozycje opieki nad osobami potrzebującymi pomocy w formie usług 

opiekuńczych, pielęgnacyjnych bądź specjalistycznych. 

Ze względu na konieczność całodobowej opieki i pielęgnacji 23 osoby nie mogły skorzystać   

z ofert usług prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Wszczęto więc postępowanie w 

sprawie o umieszczenie w Domach Pomocy Społecznej na zasadach zgodnych z ustawą o pomocy 

społecznej z 12 marca 2004 roku poprzez oświadczenie woli lub w oparciu o postanowienie sądu.  

    
 

5.5.3  Działalność specjalisty pracy z rodziną 

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

skutek różnorodnych dysfunkcji, zaburzony jest prawidłowy rozwój dziecka. Udzielenie efektywnej 

pomocy dzieciom wymaga zintegrowanych, specjalistycznych działań i pracy ze wszystkimi 
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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.  

W okresie od stycznia do grudnia 2009 roku 93 rodziny skorzystały z pomocy specjalisty pracy z 

rodziną (o łącznej liczbie 290 osób), z czego 56 objęto stałą, systematyczną pomocą 

specjalistyczną. W pozostałych przypadkach były to nieregularne bądź jednorazowe spotkania z 

zainteresowanymi, mające na celu udzielenie porad i konsultacji. 

Specjalista pracy z rodziną w 2009 roku 270 razy kontaktował się z rodzinami, z czego 152 to 

porady i konsultacje, a w 128 przypadkach prowadził pracę w środowisku rodzinnym. Rodziny 

będące w obszarze zainteresowań i pracy specjalisty to głównie klienci Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Ursus. 

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

• nieposłuszeństwo, 

• trudności w nauce, 

• nieodpowiednie towarzystwo 

• inicjacja alkoholowa, 

• wagary, 

• niewydolność wychowawcza rodziców i opiekunów bardzo często wynikająca                              

z alkoholizmu i przemocy w domu. 

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

nauczycielami. Kontynuował również współpracę 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 
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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 

   

5.5.4 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, 

• 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. 

W okresie od  stycznia do  grudnia 2009 r. specjalista ds. uzależnień i przemocy udzielił porad         

i konsultacji 226 osobom w wieku od 18 do 92 lat, z czego:   

• 114 osobom z problemem alkoholowym  (43 kobiety i 71 mężczyzn),  

• 31  osobom współuzależnionych (31 kobiet), 

• 4   osobom uzależnionym od narkotyków (4 mężczyzn), 

• 61 osobom doznających przemocy w rodzinie, 

• 16 sprawcom przemocy. 
 
Wykres 14  Liczba rodzin z przemocą domową w latach 2008 – 2009. 
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Źródło: opracowanie własne 

 
 Z wykresu wynika, że 2009 roku liczba rodzin z występującą przemocą domową w 

stosunku do 2008 roku wzrosła siedmiokrotnie. Przyczyną takiej sytuacji jest: kryzys rodzin, 

zachwianie norm moralnych i prawnych, obarczanie osoby pokrzywdzonej odpowiedzialnością za 

działanie sprawcy. W 2009 roku wiele osób przełamało brzemię tajemnicy rodzinnej i zdecydowało 

się na rozmowę ze specjalistą na temat doznanych krzywd. Duży wpływ na ujawnienie skali 

występującego problemu wynikał z lepszej współpracy z policją, strażą miejską, pedagogami 

szkolnymi, kuratorami, którzy posiadają coraz większe umiejętności w diagnozowaniu problemu.  

W 2009 roku specjalista ds. uzależnień i przemocy celem udzielenia pomocy skierował: 

• 49 osób do grupy wsparcia dla osób mających problem alkoholowy do Klubu Rodzin 

Abstynenckich „Zorza”, 

• 4 osoby do grupy wsparcia dla współuzależnionych w Klubie Rodzin Abstynenckich  

           „Zorza”, 

• 16 osób na zajęcia terapeutyczne dla współuzależnionych  do Rodzinnego Ośrodka Terapii 

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

•  16 osób z problemem alkoholowym na stacjonarne leczenie odwykowe do  

            Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w  

            Pruszkowie,  

• 1 osobę na terapię indywidualną do Ośrodka Lecznictwa Odwykowego „PETRA” w  

Warszawie, 

• 29 osób na zajęcia  terapeutyczne w Klubie Anonimowych Alkoholików, 

• 1 osobę do Ośrodka Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu ul. Kolska 2/4  

           w Warszawie, 

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

Sosnkowskiego 18 w Warszawie, 
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• 34 osoby doznające przemocy do Poradni Psychoterapii Przeciwdziałania Przemocy                   

w Rodzinie przy ul. Belgijskiej 4, w Warszawie, 

• 25 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, 

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

• 2 osoby na detoksykacje do Szpitala w Tworkach. 
 

5.5.5 Działalność  Zespołu ds. Aktywizacji Zawodowej  
 
 

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2009 roku w Warszawie wynosiła 2,9%. Porównując do 

grudnia 2008 roku (1,9%) nastąpił wzrost stopy bezrobocia o 1 punkt procentowy.  

 
Wykres  15  Liczba   osób     bezrobotnych      zarejestrowanych  
          w  Urzędzie Pracy m. st. Warszawy w latach 2008 – 2009. 
 

 
 
Źródło: opracowanie własne 
Analizując dane z wykresu w liczbach bezwzględnych należy zauważyć, że w 2009 roku w 

stosunku do  roku 2008 w Warszawie nastąpił wzrost bezrobocia o 51%, natomiast                               

w Dzielnicy Ursus o 79,1%. Sytuacja ta związana była z „kryzysem gospodarczym”, który miał 

przełożenie na rynek polski w postaci spowolnienia gospodarczego, co wpłynęło także na stołeczny 

rynek pracy i wzrost liczby osób bezrobotnych.  

Zespół ds. Aktywizacji Zawodowej (specjalista ds. osób bezrobotnych i dwóch psychologów) 

udzielał pomocy osobom pozostającym bez pracy ,w Dzielnicy Ursus poprzez: 
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• dostęp do aktualnych ofert pracy (Gazeta Wyborcza, Oferta), a także 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 16  Liczba bezrobotnych z podziałem na płeć w Dzielnicy Ursus 
        korzystająca z pomocy Zespołu ds. Aktywizacji Zawodowej 
        w latach  2008 – 2009 

     

 
Źródło: opracowanie własne 
 
 
Z danych z wykresu wynika, że w 2009 roku w stosunku do roku 2008 z pomocy specjalistów 

skorzystała znacznie większa liczba osób pozostająca bez pracy. Należy podkreślić, że w latach                   

2008 – 2009 większą grupę bezrobotnych poszukujących pracy za pośrednictwem                                      

Zespołu ds. Aktywizacji Zawodowej  stanowili mężczyźni.    
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5.5.6  Działalności  koordynatora ds. wolontariatu   
 

Koordynator ds. wolontariatu jest odpowiedzialny za pracę wolontariuszy współpracujących 

z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i pozyskiwanie nowych chętnych osób do pracy na rzecz inny. 

W okresie od stycznia do grudnia 2009 roku z Ośrodkiem Pomocy Społecznej współpracowało 32 

wolontariuszy, którzy realizowali swoje działania w: 

 

• Integracyjnym Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży  -   13 osób            

(pomoc w nauce dzieciom, udział w imprezach okolicznościowych)  

• Środowiskowym Domu Samopomocy „Słoneczny Dom”  -   1 osoba, 

• rozpropagowywaniu idei wolontariatu na terenie Dzielnicy Ursus  - 1 osoba 

(rozklejanie plakatów, wizyty w parafiach, pomoc podopiecznym OPS)  

• pracy na rzecz niepełnosprawnych dzieci     -   2 osoby 

           (nauka języka angielskiego i pomoc w rehabilitacji)                       

• rodzinie posiadającej dziecko z porażeniem mózgowym  -   1 osoba, 

• spacery z niepełnosprawnym dzieckiem    -    1 osoba, 

• rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka na basenie   -     1 osoba, 

• indywidualnej pomocy dzieciom w nauce w miejscu zamieszkania -  3 osoby, 

           ( w tym dziecko pochodzenia romskiego)     

• pomocy podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej i udziale -  5 osób, 

           w organizowaniu imprez okolicznościowych w ramach  

           współpracy z Klubem Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu  

           Fundacji Świat na Tak przy Gimnazjum 133 w Warszawie    

• pomocy osobie autystycznej      -   1 osoba, 

• pomocy w nauce matematyki podopiecznym OPS   -  1 osoba, 

• czynnościach dnia codziennego podopiecznym OPS  -   2 osoby. 

 
Jedna z wolontariuszek współpracujących z Ośrodkiem Pomocy Społecznej została laureatką 

Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” zorganizowanego przez Fundację „Świat na Tak”. 

Koordynator ds. wolontariatu regularnie uczestniczył w spotkaniach poprzez Wolontariat” 

koordynatorów z Ośrodków Pomocy Społecznej działających na terenie województwa 

mazowieckiego w ramach współpracy z Centrum Wolontariatu. W 2009 roku koordynator brał 

udział w seminarium „Tworzenie Integracji Społecznej na Mazowszu poprzez Wolontariat” 

organizowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Nawiązał kontakt z liderem 
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Stowarzyszenia Wiosna na rejon Ursus – Włochy. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus 

wspierał ogólnopolską akcję Szlachetna Poczta, której celem jest przekazywanie pomocy 

najuboższym rodzinom. Dzięki temu wolontariusze Stowarzyszenia Wiosna przekazali paczki 

podopiecznym OPS. W grudniu, wzorem lat ubiegłych, zorganizowano uroczyste spotkanie dla 

wolontariuszy. W podziękowaniu za współpracę wolontariuszom wręczono książki. 

W 2009 roku podpisano 27 umów o współpracy woluntarystycznej. 

5.5.7  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. 

W 2009 roku psycholodzy 272 razy wizytowali środowiska rodzinne. W Ośrodku Pomocy 

Społecznej udzielił 391 porad psychologicznych, uczestniczyli w 24 interwencjach kryzysowych w 

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

Ratunkowego.  Współpracowali z  230  rodzinami, którym udzielili pomocy w formie: 

- diagnozowania sytuacji oraz określenia zakresu i rodzaju pomocy, 

-  wsparcia w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych. 

 

Wykres 17  Liczba osób i rodzaj świadczonej pomocy psychologicznej 
          w  latach 2008 – 2009.  
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Źródło. opracowanie własne 

W 2009 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. 

 

5.5.8  Pomoc prawna i konsultacje radcy prawnego   
 

Podstawowym zadaniem radcy prawnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy jest świadczenie pomocy prawnej na rzecz ochrony interesu 

prawnego jednostki. Świadcząc pomoc prawną ma w szczególności udzielać porad prawnych, 

sporządzać opinie prawne, opracowywać projekty aktów prawnych oraz występować jako 

pełnomocnik prawny i procesowy w imieniu Ośrodka przed sądami i urzędami. Jednym z 

priorytetowych zadań jakie wykonuje jest udzielanie  pomocy prawnej podopiecznym Ośrodka we 

wszystkich sprawach problematycznych z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, spadkowego, 

karnego, prawa pracy, prawa administracyjnego i egzekucyjnego oraz rozpatrywanie innych 

zagadnień spornych z ustaw i przepisów pozakodeksowych. Radca prawny świadcząc pomoc 

prawną dla Ośrodka opracowuje również projekty pragmatycznych aktów prawnych wewnętrznych 

w jednostce tu; zarządzenia, regulaminy dyrektora Ośrodka oraz dokonuje 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] oraz interpretacje w/w aktów prawnych. 
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W pracy Ośrodka uczestniczy również w przygotowywaniu i realizacji tworzonych projektów 

unijnych systemowych oraz przygotowuje procedury przetargowe w trybie ustawy z dnia 

29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych [Dz.U.Nr 19, poz. 177 późn. zm]. 

Nadto, sporządza wzory decyzji merytorycznych do prowadzonych spraw 

administracyjnych w Ośrodku oraz pisma procesowe dla pracowników Ośrodka i przygotowuje ich 

do uczestnictwa w rozprawach, jeśli reprezentują oni podmiot jako świadkowie w sprawach przed 

sądami, organami ścigania oraz innymi organami administracji państwowej. Udzielając porad 

prawnych i konsultacji podopiecznym konstruuje dla nich pozwy, pisma procesowe, apelacje, 

odpowiedzi w sprawach tak procesowych jak i poza procesowych. Radca prawny OPS występuje 

również przed sądami i urzędami wykonując zastępstwo prawne i procesowe. Ponadto, 

przeprowadza wykłady i szkolenia pracowników Ośrodka w zakresie nowelizacji ustaw i przepisów 

wykonawczych dotyczących pragmatyki z dziedziny pomocy społecznej, postępowania 

egzekucyjnego, administracyjnego, prawa pracy, karnego, zamówień publicznych, prawa 

rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o narkomanii, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi przemocy w rodzinie oraz z zakresu innej problematyki prawnej 

niezbędnej do sprawnego funkcjonowania jednostki. Radca prawny w Ośrodku Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Ursus w 2009 roku przyjął osobiście 206 osób, w tym odbyło się 349 wizyt prawnych 

przy udzielonych około 680 poradach prawnych i sporządzaniu dla tych klientów pism 

procesowych. Nadto, udzielił informacji prawnych telefonicznych w 90 przypadkach. 

 

5.5.9  Sprawozdanie z działalności „Telefonu zaufania” 
 
Telefon zaufania czynny był od poniedziałku do piątku w godz. 8 –16 

Telefon zaufania – to doraźna pomoc osobom, które przeżywają trudności natury moralnej, 

psychicznej i próbują pokonać własne osamotnienie, depresje, uzależnienia itp.  

Jest on oparciem dla osób, które dotknięte są trudnymi, osobistymi problemami i nie chcą lub nie 

mogą się nimi podzielić z rodziną, znajomymi lub z kimś, kto rozpoznałby ich tożsamość. Telefon 

zaufania ma na celu udzielanie kompleksowych informacji na temat instytucji i organizacji 

świadczących pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. 

W 2009 roku dyżury pełnili specjaliści: 

1.  d/s rodziny, 

2.  ds. osób bezdomnych, niepełnosprawnych,     

3.  specjalista ds. przemocy i uzależnień, 
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4. psycholog ds. osób z zaburzeniami psychicznymi, 

5. psycholog kliniczny. 

Odnotowano około 500 porad udzielonych za pośrednictwem telefonu zaufania. 

Udzielone  porady dotyczyły głównie problemów:  

 - uzależnienia od alkoholu i narkomanii, 

 - przemocy domowej,  

- postępowania z osobą chorą psychicznie, 

 - konfliktów rodzinnych, 

- zaburzeń depresyjnych.  

5.5.10  Centrum Aktywności Lokalnej 
 

W 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Centrum Aktywności Lokalnej 

podejmował działania dotyczące aktywizacji  środowiska lokalnego.  

W tym zakresie zorganizowano:  

• spotkania z funkcjonariuszami policji naszej dzielnicy wspólnie z Dzielnicowym Zespołem 

Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotyczące 

problemów przemocy i alkoholizmu, 

• spotkania z pracownikami Poradni Terapii Uzależnień „Rota”, w celu wypracowania 

wspólnej strategii działań w rozwiązywaniu problemów osób uzależnionych i ich rodzin. 

Centrum Aktywności Lokalnej z okazji Dni Ursusa w czerwcu 2009 roku wspólnie z Urzędem 

Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy zorganizowało imprezę plenerową z udziałem zespołu romskiego. 

Podobnie jak w latach ubiegłych w grudniu 2009 roku odbyła się zabawa mikołajkowa dla dzieci z 

najuboższych rodzin naszej dzielnicy. 

Przez cały 2009 rok działał Punkt Informacji Obywatelskiej, w którym udzielano porad i konsultacji 

mieszkańcom Ursusa.Praca metodą CAL odpowiada na rozpoznane potrzeby społeczności lokalnej, 

angażuje mieszkańców w proces ich rozwiązywania w myśl zasady „Pomóżmy ludziom aby 

pomogli sobie sami”. 
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 Rozdział VI  

6. Pomoc usługowa 
 

W Dziale Pomocy Środowiskowej realizowane są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, które są podstawowym świadczeniem niepieniężnym pomocy społecznej. Z tej formy 

pomocy korzystają osoby, które ze względu na wiek, choroby czy też inną przyczynę wymagają 

pomocy osób drugich, a są jej pozbawione ze względu na samotność lub gdy rodzina nie może im 

takiej pomocy zapewnić. Realizatorem usług była Firma „VITAL” wyłoniona w drodze przetargu 

nieograniczonego po spełnieniu wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i ustawie prawo zamówień publicznych. 

 

6.1 Usługi  opiekuńcze  i   pielęgnacyjne. 
 
 

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy organizowanie i 

świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w 

zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zlecaną przez lekarza 

pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem. 

Pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych oznacza między innymi pomoc w 

nabywaniu i dostarczaniu produktów żywnościowych i niezbędnego ubrania. 

Opieka higieniczna to przede wszystkim zapewnienie opieki higienicznej i opieki w mieszkaniu 

natomiast pielęgnacja dotyczy indywidualnych przypadków, które związane są z chorobą danej 

osoby. Usługi pielęgnacyjne świadczą osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 

Przyznanie usług opiekuńczych następuje w drodze decyzji administracyjnej przyznanej przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Dodatkowo zawierany jest kontrakt w mieszkaniu chorego w 

obecności pracownika firmy świadczącej usługi i pracownika socjalnego określający szczegółowy 

zakres czynności wymagany w danym przypadku. 

 
 
 
 
 
 
 



 46 

 
 
Tabela 7   Liczba zrealizowanych godzin  usług opiekuńczych i specjalistycznych  
                  w latach 2008 - 2009.  

 
 

Rodzaj  
świadczonych 

usług 

2008rok 2009rok 

Stawka 
godzinowa  

Liczba 
godzin 

Liczba 
osób 

Stawka 
godzinowa 

Liczba 
godzin 

Liczba 
osób 

usługi opiekuńcze 8,50zł 55 140 194 12,50zł 44 672 151 

usługi pielęgnacyjne 9,50zł 13 176  68 13,50zł 9 801  56 

Źródło: opracowanie własne 

 

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli w 2009 roku w stosunku do roku 2008 

zmniejszyła się ilość zrealizowanych godzin usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych. 

Prawdopodobnie wzrost stawki godzinowej spowodował, że w 2009 roku z tego typu sług 

skorzystało mniej osób. 

Wykres 18  Liczba osób korzystających z usług z podziałem na płeć    
         w latach 2008 – 2009 
 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

 Z wykresu wynika, że w 2009 roku wzrosła liczba mężczyzn o około 8%, a nastąpił spadek liczby 

kobiet korzystającej z pomocy usługowej o 25%. 
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W ramach pracy socjalnej w 2009 roku pięć osób samotnych,  przewlekle chorych i 

niepełnosprawnych umieszczono w placówkach stacjonarnych tj. 2 osoby w Domu Pomocy 

Społecznej, 3 osoby w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym, 1 osobę w Hospicjum. 

6.2  Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
 
Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w 2009 roku objęto 57 osób, w tym 39 osób 

zaburzonych psychicznie, 5 osób niepełnosprawnych intelektualnie i 13 dzieci z rozpoznanym 

autyzmem.  Łączna liczba osób w tych rodzinach stanowi 129 osób. 

 

Wykres 19  Rodzaje zaburzeń występujących u podopiecznych  
         w latach 2008– 2009.  

        

    
                                                                         
     Źródło: opracowanie własne  
 
 

W 2009 roku wzrosła liczba osób korzystających z pomocy w formie specjalistycznych 

usług opiekuńczych w porównaniu do roku 2008 utrzymuje się na tym samym poziomie.  

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 

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 
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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 8  Liczba hospitalizacji w latach 2008 -  2009.  
 

Liczba 
hospitalizacji 

Rok 2008 Rok 2009 

Hospitalizacja na 
mocy postanowienia 
sądowego 

 
        0 

 
         0 

Hospitalizacja za 
zgodą klienta 

 
        2 

 
         3 

 
               Źródło. opracowanie własne 
 

W oparciu o dane liczbowe przedstawione w tabeli można stwierdzić, że monitorowanie                

i motywacja do leczenia skutkuje spadkiem hospitalizacji w trybie wnioskowym.  

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 2009 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 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, 

e) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 
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f) motywowanie klientów do podjęcia rehabilitacji w Środowiskowego Samopomoc „Słoneczny 

Dom”, 

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 4375 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. na kwotę 105 000 zł. 

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) zmniejszenie częstotliwości hospitalizacji, 

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

 najbliższą rodziną i sąsiadami, 

e) rozpoczęcie zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy przez 4 osoby, 

f) podjęcie nauki z zakresu szkoły średniej przez 1 osobę, z zakresu edukacji pomaturalnej 

przez 1 osobę, 

g) ukończenie kursu doskonalenia zawodowego przez 1 osobę. 
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Rozdział VII  

Realizacja zamówień publicznych za rok 2009 r. 
 
 

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 2008 r. Nr 171, poz. 1058)  

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, przetargów, zamówień poniżej 14 000 euro) sporządza 

sprawozdania roczne przesyłane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

W roku 2009r. Dział Administracji udzielił w trybie przetargu nieograniczonego  

7 zamówień oraz 2 zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki.. Zamówienia te dotyczyły usług i 

dostaw świadczonych na rzecz klientów OPS oraz wyłonienia firmy świadczącej usługę utrzymania 

czystości oraz instalacji klimatyzacji.  Wykaz przetargów wraz z kwotami przeznaczonymi na 

wykonanie przedmiotu zamówienia przedstawia tabela. 
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Tabela 9 Rejestr zamówień publicznych powyżej 14 000 euro w 2009 roku 

 
 

LP PRZEDMIOT  
ZAMÓWIENIA  

Tryb 
postępowania  

Wartość 
zamówienia  

WYKONAWCA/ 
DOSTAWCA 

DATA 
PODPISANIA 
UMOWY 

1 zakup usługi restauracyjnej 
(obiadów przygotowanych do 
konsumpcji w lokalu 
Wykonawcy) dla 60 osób - 
podopiecznych Ośrodka Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy. 

Przetarg 
nieograniczo
ny 
w związku z 
art. 5  

8,60 zł za 
1 obiad 
8,60 x 
60os x 7 
m-cy = 
108 360 zł 

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

12.05.2009 
Czas trwania 
01.06-31.12. 
2009 

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

Przetarg  
nieograniczo
ny 
w związku z 
art. 5   

12,50 za 
1h 
Usł. 
opiekuńcz
ych  
13,50 za 
1h  
Usł. 
Specjalist
ycznych 
opiekuńcz
ych 
łączna 
wartość  
121 665 zł 
 

VITAL s.c 
Ewa i Stanisław 
Lechowscy  
Usługi opiekuńczo-
pielęgniarskie 
Ul. Solipska 1a 
02-496 Warszawa  

26..05.2009 
Czas trwania 
01.07-31.12. 
2009 

3 Dostawa 60 ton węgla dla 
klientów Ośrodka Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy 

Przetarg 
nieograniczo
ny  

45 000 zł PHU Barbara  
Ul. Skłodowskiej 

24.06.2009 

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

Przetarg  
nieograniczo
ny  

 
 

BRAK   OFERT 

    
5 

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

Przetarg 
nieograniczo
ny  

23 519 zł ZRB Ursus  
Ul. Traktorzystów 9 
02-495 Warszawa 

30.07.2009 
Czas trwania 
01.08-31.12. 
2009. 

6 Zorganizowanie i 
przeprowadzenie szkoleń i 
warsztatów rozwoju osobistego 
"Sztuka planowania kariery", 
"Zaburzenia odżywiania", 
"Zachowania ryzykowne", 
będących zadaniem w ramach 
projektu "Ja i moja przyszłość" 
działanie 7.1.1 PO KL 2007-

Zamówienie 
z wolnej  ręki  
Art. 66  w 
związku z 
art.5 

51 250 zł Warszawska Grupa 
Psychologiczne  

27.05.2009 
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2013 
7 Przeprowadzenie kursu języka 

angielskiego będącego zadaniem 
realizowanym w ramach 
projektu "Ja i moja przyszłość" 
w ramach PO KL 2007-2013 

Zamówienie 
z wolnej ręki  
Art. 66  w 
związku z 
art. 5 

9 538 zł The Tower  
Centrum Językowe  
Ul. Marszałkowska 
34/50 
00-554 Warszawa 

24.06.2009 

8 Dostawa sprzętu 
komputerowego - 28 
komputerów, 28 monitorów 
LCD, drukarek, zasilaczy UPS i 
oprogramowania 

Przetarg 
nieograniczo
ny 

162 916,3
6 zł 

Lumena Park Sp. z 
o.o 
Ul. Zglenickiego 42 
09-411 Płock 

19.11.2009 

9 Wykonanie robót remontowo- 
modernizacyjnych w budynkach 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 
przy ul. Prawniczej 54 

Przetarg 
nieograniczo
ny  

72 225 39 
zł 

MODERN – BUD 
Agata Jabłońska  
Ul. Warszawa, 58c 
lok 8 
02-496 Warszawa 

18..11.2009 

10 Dostawa z montażem instalacji 
klimatyzacyjnej typu multi - 
split inverter wraz z instalacją 
zasilającą elektryczną w 
siedzibie Ośrodka Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Ursus 
m.st. Warszawy. 

Przetarg 
nieograniczo
ny 

133 084 zł PMP Technika 
Klimatyzacyjna,  
Ul. Chrzanowska 4 
04-381 Warszawa 

29.12.2009 

 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.  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 VIII  

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 od 2004 roku. W 

lutym 2009 roku przeniesiono placówkę do nieruchomości przy ulicy Prawniczej 54. Dom działa w 

oparciu o ustawę o ochronie zdrowia psychicznego oraz ustawę o pomocy społecznej. Do zadań 

ŚDS należy realizacja i prowadzenie działań terapeutycznych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

Działania koncentrują się na realizacji nadrzędnego 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. 

  W programie wspierająco-rehabilitacyjnym realizowanym przez „Słoneczny Dom” 

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

zaburzenia psychiczne cechuje chaos i przypadkowość, niepewność i co dla niej najtrudniejsze – 

załamanie dotychczasowego systemu wartości i używanego dotąd modelu postrzegania 

rzeczywistości. Załamanie w/w modelu funkcjonowania, generuje również ogromny 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.  

W ramach programu wspierająco-rehabilitacyjnego nasz Dom oferuje pomoc w zakresie: 
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• 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, 

• zapobiegania stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi,  

• rozwijania zainteresowań, uzdolnień uczestników i umożliwienie im samorealizacji. 
 

W programie rehabilitacyjnym Domu w 2009 roku uczestniczyło ogółem  26 osób (decyzje 

administracyjne). Wśród nich 26 z zaburzeniami psychicznymi (przewlekłe choroby psychiczne).   

 

Tabela  10  Struktura uczestników w latach 2008 – 2009 z uwzględnieniem 
         płci i wieku 
 

Przedział 

wiekowy 

Kobiety Mężczyźni Ogółem 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 

18 -25 lat - - 2 1 2 1 
26-40 lat 3 4 7 8 10 12 
41-60 lat 10 8 2 1 12 11 
61 i więcej 1 1 1 1 2 2 
Ogółem 14 13 12 11 26 26 

 
 
Porównując  dane z tabeli zauważono przyrost uczestników w dwóch grupach wiekowych tj. w 

przedziale 26-40 lat i w przedziale 41-60 lat z przewagą kobiet w jednej z grup.  
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Sytuacja rodzinna uczestników w podziale na osoby samotne i w rodzinie kształtowała się 

następująco: 

Osoby mieszkające samotnie   -    7  

Osoby mieszkające z rodziną   -  19 
 

Wykres 20  Struktura ilościowa uczestników ze względu na sytuację rodzinną w roku 2009. 
 

 
 
           Źródło: opracowanie własne 
 
 
Z wykresu wynika, że wśród uczestników ŚDS przeważają osoby mieszkające z rodziną.  
 
 
Tabela 11  Struktura uczestników ze względu na stopień niepełnosprawności  
                   w latach 2007 - 2008 
 

Stopień niepełnosprawności wg 
orzeczenia 
 o niepełnosprawności 
 

Ilość osób 
2008 

Ilość osób 
2009 

Znaczny         4                2 
Umiarkowany       20   23 
Lekki         2      1 
W trakcie uzyskiwania orzeczenia        -      - 

  
Źródło opracowania własne 

 
 
 W stosunku do poprzedniego roku zwiększyła się liczb osób z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności.  

 Założone przez nas cele były realizowane m.in. poprzez aktywne uczestniczenie naszych 

domowników w różnego rodzaju formach zajęć,  spotkaniach i wyjazdach                               
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edukacyjno-krajobrazowych. Uczestnicy ŚDS w październiku 2009 roku wyjechali na turnus 

rehabilitacyjny do Mielna. 

Stało się już tradycją, że zajęcia wspierająco-rehabilitacyjne w Domu są prowadzone w grupach 

zadaniowych i terapeutycznych. Ze względu na zaistniałe potrzeby uczestników w 2009 roku 

terapeuci prowadzili również zajęcia indywidualne. Uczestnicy na zebraniach społeczności i w 

rozmowach z terapeutami uzgadniają, w jakich zajęciach chcą uczestniczyć. Zespół terapeutyczny 

wspólnie z domownikami ustalił, że zazwyczaj każdy czwartek tygodnia jest dniem, kiedy 

wychodzą z Domu i wspólnie bądź w grupie zadaniowej chodzą na wystawy, do kina, wyjeżdżają 

na wycieczki bądź w ramach treningu  budżetowego uczą się robić zakupy. Głównym i 

zasadniczym celem tych działań, była praca nad obniżeniem lęku w sytuacjach społecznych, 

zwiększenie zaufania do siebie i do swoich umiejętności.   

 W 2009 roku czynnie uczestniczyliśmy w organizowaniu imprezy  pt. ”Dni Ursusa” przygotowując 

wystawę plastyczną w Parku Czechowickim. Nasi domownicy w ramach spotkań z innymi Domami 

uczestniczyli w konkursach, imprezach integracyjnych organizowanych m.in. przez ŚDS dzielnic 

Ochoty, Woli, Ursynowa. Po raz drugi Drużynowo zdobyliśmy pierwsze miejsce w IV 

Mazowieckim Turnieju Bowlingowym Środowiskowych Domów Samopomocy w ramach idei 

„Otwórzmy Drzwi Wrażliwości” organizowanym przez OPS Bemowo i Wolanów w Galerii 

Mokotów.  W ramach integracji z innymi Domami zorganizowaliśmy plenerowe spotkanie                   

pt. ”Jesień na Prawniczej”. W programie były konkursy malarskie, piosenkarskie i taneczne, które 

zakończyły się rozdaniem nagród i dyplomów. Spotkanie to dało możliwość nawiązania nowych 

znajomości wśród uczestników oraz wymianę doświadczeń zespołom terapeutycznym. 

 W okresie letnim zespół terapeutyczny opracował autorski program pt. „Wakacje w mieście 

Warszawa”. Miał on na celu aktywizowanie uczestników do udziału w wakacyjnych projektach 

miejskich oraz do atrakcyjnego spędzenia czasu. Plan został podzielony na pięć dużych cykli 

tematycznych: 

• Sztuka – Film, Malarstwo, 

• Spacer po Warszawie – Parki, Ogrody, 

• Rekreacja – Basen, Kręgle, Bilard, 

• Muzea – Wystawy tematyczne, Fotografia, 

• Kuchnia – Ulubione przepisy uczestników. 

W 2009 roku przygotowaliśmy wystawę fotograficzną, której tematami przewodnimi była 

architektura, krajobrazy, makrofotografia. Można ją było obejrzeć podczas spotkania 

integracyjnego „Jesień na Prawniczej”.  
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Kontynuowaliśmy redagowanie gazety „Alternatywa”. Domownicy uczyli się pracy 

redakcyjnej w tym: 

• terminowości w przygotowywaniu i oddawaniu tekstów, 

•  poprawnego pisania, 

• opracowywania wybranych przez siebie tematów,  

• pracy ze słownikami, 

• pracy ze sprzętem biurowym: drukarki, kserokopiarka, skaner, 

•  pracy z  komputerem, internetem, dyktafonem, aparatem fotograficznym, 

• zasad  przeprowadzania wywiadów z zaproszonymi do naszego Domu gośćmi. 

 
W ramach  programu wspierająco – rehabilitacyjnego prowadziliśmy zajęcia rozwijające 

poczucie wspólnoty i społecznej odpowiedzialności. Umiejętności społeczne i zadaniowe 

uczestników rozwinęły się m. innymi poprzez ich aktywne uczestnictwo w realizowanym 

programie Domu, a także  w terapii nastawionej na tworzenie własnej gazety. Celem tej terapii był: 

• rozwój intelektualny (rozwój wiedzy i umiejętności 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). 

 

Nasze wyjścia w 2009 roku: 
  

• oglądanie szopek bożonarodzeniowych i innych wystaw okolicznościowych, 

• wycieczki do teatrów ,  kin i muzeów,  

• jednodniowe wycieczki autokarowe, 

• wyjścia do Galerii Mokotów na kręgle i bilard  (dwa razy w miesiącu), 

• zwiedzanie Warszawy. 

       

Organizowaliśmy u siebie: 

• Zabawy integracyjne dla uczestników,  

• Imprezę  pt. „Jesień na Prawniczej” w ramach cyklu „Dzień otwarty”, 
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• Konkursy gry w scrable, kalambury, turnieje warcabowe, 

• Spotkania z okazji imienin dla uczestników, 

• Walentynki, 

• Śniadanie wielkanocne, 

• Zabawę andrzejkową, 

• Zabawę mikołajkową, 

• Spotkanie wigilijne,  

• Spotkania z kolędą, 

• Zabawę sylwestrową. 
 

Współpraca z rodzinami domowników 
 

 Spotkania z rodzinami uczestników odbywały się indywidualnie i dotyczyły pomocy 

psychologicznej, pedagogicznej w ramach prowadzonych terapii. Najczęściej pomoc ta dotyczyła:  

• mechanizmów powstawania choroby,  

• umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, 

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

• funkcjonowania społecznego w tym aktywizacji zawodowej, 

• sposobu radzenia z wypaleniem związanym z ciągłym przebywaniem z osobą chorą 

psychicznie. 

 W nowym roku przewidujemy kontynuację  pracy ze środowiskiem rodzinnym naszych 

podopiecznych.  

Nasza współpraca i kontakty: 

• Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów, 

• Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo, 

• Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota,  

• Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy, 

• Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola, 

• Szpital Psychiatryczny Nowowiejska, 

• Szpital Psychiatryczny Tworki, 

• Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska”, 

• Stowarzyszenie „Koalicja Na Rzecz Zdrowia Psychicznego”, 

• Fundacja „Razem Łatwiej”, 
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• Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Pawińskiego, 

• Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Nowowiejska, 

• Fundacja Komunikacji Społecznej, 

• Instytut Psychiatrii i Neurologii, 

• II Klinika Psychiatryczna AM przy Kondratowicza, 

• Bemowskie Centrum Kultury, 

• Dom Kultury Ochota, 

• Dom Kultury Rakowiec, 

• Dom Kultury „Arsus” 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.  

 

 

Efekty  

Efektem naszej  współpracy i  dużego zaangażowania zarówno zespołu terapeutycznego jak 

i domowników było przygotowanie  wystawy plastycznej i pokazanie jej w parku Czechowickim z 

okazji Dni Ursusa. Ważnym wydarzeniem dla uczestników było zdobycie I miejsca w IV 

Mazowieckim Turnieju Bowlingowym i otrzymania nagrody w postaci kina domowego.  
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Rozdział  IX 

Działalność Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży 

 
Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, ul. Prawnicza 54 funkcjonuje   w 

strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.  

Jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu wsparcia dziennego o charakterze integracyjnym, 

terapeutycznym, profilaktycznym, specjalizującą się w opiece nad dziećmi i młodzieżą w trudnej 

sytuacji życiowej, zagrożonej patologią społeczną.  

 Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka” to projekt wsparcia 

dzieci i młodzieży pochodzenia polsko – romskiego zamieszkujących dzielnicę Ursus. Projekt ten 

ma na celu zawiązanie stosunków koleżeńskich między dziećmi, wpływa na zmianę samego 

wizerunku stereotypowego myślenia o społeczności romskiej, a także integrowanie dzieci 

pochodzenia romskiego. Pięć dni w tygodniu w godzinach popołudniowych wychowawcy, 

pedagodzy, reedukator i wolontariusze pomagają dzieciom w nadrabianiu szkolnych zaległości, 

ciekawie organizują im czas , pomagają w przezwyciężaniu szkolnych kryzysów. Podczas zajęć 

wykorzystujemy różnorodne metody pracy.  

 Ośrodek Wsparcia służy dzieciom i młodzieży szukającym azylu, wsparcia, pomocy oraz 

miejsca atrakcyjnego służącego do spokojnego spędzania czasu wolnego. Na poradę i wsparcie 

mogą liczyć również rodzice i opiekunowie. 

W okresie od stycznia do grudnia 2009 roku ze wszystkich form zajęć Ośrodka skorzystało 38 

dzieci. W akcjach Zima w Mieście i Lato w Mieście dodatkowo uczestniczyło 41 dzieci. 

Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka przeznaczony jest dla dzieci i 

młodzieży pochodzenia romskiego i polskiego w wieku od 7 do 17 lat. Są to dzieci pochodzące z 

rodzin dysfunkcyjnych zarówno podopiecznych  Ośrodka Pomocy Społecznej (31 dzieci) jak i 

rodzin nie objętych pomocą OPS (7 dzieci). Dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w zajęciach 

Ośrodka, po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów i po dokonaniu wstępnej diagnozy dziecka 

(w szczególności rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego) przez psychologa z 

Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku. 
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Tabela 12  Ilość dzieci uczęszczających do Integracyjnego Ośrodka Wsparcia z   
                  uwzględnieniem wieku w 2009 roku 

Lp. Wiek Ilość dzieci 

1. 17 lat 2 

2. 16 lat 5 

3. 15 lat 3 

4. 14 lat 5 

5. 13 lat 5 

6. 12 lat 5 

7. 11 lat 3 

8. 10 lat 5 

9.   9 lat 1 

10.   8 lat 2 

11.  7 lat 2 

 Ogółem 38 dzieci 

 
Do placówki uczęszcza 38 dzieci w tym: 12 dzieci pochodzenia romskiego i 26 dzieci pochodzenia 

polskiego. Wszystkie dzieci realizują obowiązek szkolny. Z pośród dzieci uczęszczających do 

Ośrodka 18 posiada orzeczenia wydane przez Poradnię            Psychologiczno – Pedagogiczną w 

tym: 4 o potrzebie kształcenia specjalnego, 2 dzieci zgodnie z postanowieniem sądu przebywa w 

rodzinie zastępczej, 1 dziecko jest pod stałą opieką Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. 

Dzielnej. 

W okresie od stycznia do grudnia 2008r. Ośrodek Wsparcia 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, 
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•  Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie,  

• Domem Dziecka Nr 3,  

• Pogotowiem Opiekuńczym  Nr 2.  

 

Dzięki dotacjom przyznanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji realizujemy 

od 2007 roku programy na rzecz społeczności romskiej w Polsce. W roku 2009 zrealizowaliśmy 

dwa takie programy: „Program Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z terenu 

Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy” oraz „Komputer i Ja”. Dało nam to możliwość wzbogacenia 

oferty zajęć czasu wolnego zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami dzieci i młodzieży o zajęcia 

ekologiczno-turystyczne, teatralne, taneczne , komputerowe. Przyczyniliśmy się tym samym do 

czynnego udziału dzieci i młodzieży romskiej w zajęciach poza Ośrodkiem; wspólne wyjazdy i 

spotkania integracyjne. 

W ramach w/w projektów zostały zakupione następujące artykuły: 
 

• szkolne i papiernicze, 

• plastyczne i dekoracyjne, 

• czasopisma dla dzieci i młodzieży, 

• nagrody, upominki, dyplomy, 

• gry planszowe, 

• gry komputerowe, 

• akcesoria komputerowe, 

• 2 komputery, 

• 2 monitory, 

•  programy antywirusowe, 

• pakiet MS OFFICE. 
 
Środki finansowe pozyskiwane dzięki takim programom pozwalają na bardziej prężne 

funkcjonowanie naszej placówki oraz na jej dynamiczny rozwój. 
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Rozdział  X  
 
Działalność  Domu  Dziennego  Pobytu  Seniorów 
 
 Dom Dziennego Pobytu Seniorów funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Ośrodka 

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

Placówka jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób w wieku emerytalnym, wymagających 

pomocy ze względu na wiek, stan zdrowia oraz sytuację życiową. 

Do zadań Domu Dziennego Pobytu Seniorów należy realizacja działań opiekuńczych oraz 

aktywizujących seniorów, a także zapewnienie im satysfakcjonujących kontaktów społecznych, 

poprawa jakości funkcjonowania codziennego  zarówno w placówce jak też w domach rodzinnych.  

 Dom Dziennego Pobytu Seniorów został oficjalnie otwarty 18 lutego 2009 roku, a pierwsi 

uczestnicy rozpoczęli pobyt w placówce 16 marca 2009 roku. 

 

Wykres 21  Ilość osób uczęszczających do Domu Dziennego Pobytu Seniora 
                    w okresie 16.03.2009 – 31.12.2009 z uwzględnieniem płci 
 
 

 
Źródło: opracowanie własne 
 

 

W okresie od 16.03.2009 do 31.12.2009 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Ursus m. st. Warszawy wydał 26 decyzji przyznających prawo pobytu w placówce, z których 2 nie 

zostały zrealizowane ze względu na rezygnację osób zainteresowanych. Pozostałe 24 osoby (17 

kobiet i 7 mężczyzn) czynnie uczestniczyło w proponowanym programie zajęć.  

Wszyscy uczestnicy korzystają z dwóch posiłków dziennie. Danie główne - obiad dostarczany jest 

przez firmę cateringową, natomiast podwieczorek przygotowywany jest w ramach treningu 

kulinarnego przez upoważnione osoby.  
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Dom Dziennego Pobytu Seniorów umożliwia korzystanie seniorom z następujących zajęć: 
 

• gimnastyka indywidualna na przyrządach (rowerek, trenażer) pod opieką terapeuty,  

• gimnastyka przy muzyce, na krzesłach w grupach trzyosobowych prowadzona przez 

terapeutę, 

• zajęcia plastyczne indywidualne oraz w pięcioosobowych grupach z zastosowaniem 

różnorodnych technik plastycznych (malowanie obrazu na przygotowanym podobraziu, 

wydrapywanie na metalowej płytce, wyklejanie kart okolicznościowych, decoupage), 

• indywidualne 45 minutowe zajęcia komputerowe, 

• zajęcia kulinarne w 3 -5 osobowych grupach z udziałem terapeuty, 

• kącik dziewiarski, 

• kącik literacki (czytanie powieści w 30 minutowych odcinkach przez terapeutę), 

•  kącik poezji (wspólne czytanie wierszy), 

• kącik prasowy czytanie artykułów przez kierownika DDPS, terapeutę lub indywidualne, 

• kącik gier towarzyskich (scrablle, mistrz słowa, szachy, gry karciane i inne) 

• gry i zabawy integracyjne w dużej grupie, 

• oglądanie wartościowych filmów na DVD, dyskusja o obejrzanym obrazie filmowym, 

• spotkania poglądowe z lekarzem weterynarii Fundacji „Razem łatwiej” panią                      

Hanną Łuczak i jej zwierzętami, 

• indywidualne spotkania z psychologiem z Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku, 

• grupowe zajęcia relaksacyjne i pogadanki na temat higieny życia codziennego prowadzone 

przez terapeutę z Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku. 
 
Ponadto Dom organizuje spacery, naukę chodzenia z kijkami (nordic wal king), seanse relaksacyjne 

w grocie solnej.  

 

W okresie od 16.03.2009 do 31.12.2009 seniorzy wzięli udział w wycieczkach do: 
 

• Łazienek Warszawskich, 

• Parku Szczęśliwickiego, 

• Ogrodu Botanicznego w Powsinie, 

• Warszawskiego ZOO, 

• Piastowa na imprezę integracyjną „Ku dobru”, 
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• Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bałuckiego 5 w Dzielnicy Mokotów, gdzie 

odbyło się spotkanie integracyjne warszawskich placówek pobytu dziennego dla seniorów w 

dniu 3 sierpnia 2009 roku. 
 
Imprezy i spotkania okolicznościowe zorganizowane w 2009 roku. 
 

• uroczyste śniadanie wielkanocne dla seniorów, 

• impreza integracyjna „Nasza pogodna jesień” z okazji Dni Seniora  13 października 2009 

roku, połączona z koncertem pieśni polskiej w profesjonalnym wykonaniu, z udziałem 

władz dzielnicy, delegacji seniorów z zaprzyjaźnionych placówek dziennego pobytu z 

innych dzielnic, a także organizacji zajmujących się seniorami na terenie naszej dzielnicy, 

• impreza andrzejkowa z wróżbami z udziałem gości ze Środowiskowego Domu 

Samopomocy „Słoneczny Dom” przy ul. Prawniczej 52, 

• spotkanie mikołajkowe w dniu 7 grudnia 2009 roku, 

• spotkanie wigilijne w dniu 18 grudnia 2009 roku, 

• potańcówka sylwestrowa w dniu 31 grudnia 2009 roku. 
 

W sytuacjach wymagających szczególnego wsparcia seniorów kierownik placówki udziela 

wskazówek i porad w zakresie pracy socjalnej, nawiązuje kontakt z rodziną, a także współpracuje z 

poszczególnymi działami Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus. 
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Rozdział  XI  
 
 
Działalność Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku  
 
 
 Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku jako nowa placówka pozostająca w strukturze 

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, rozpoczęło swoją działalność z 

dniem 2 lutego 2009 roku. 

Specjaliści (psycholodzy, pedagog, reedukator, logopeda) oferują pomoc w zakresie:  
 

• konsultacji i diagnozy problemu dziecka i rodziny, 

• terapii indywidualnej i grupowej, 

• prowadzenia mediacji z rodzinami będącymi w kryzysie, 

• organizowania warsztatów edukacyjnych i umiejętności wychowawczych dla rodziców, 

• inicjowanie grup wsparcia dla grup problemowych, 

• prowadzenie zajęć logopedycznych (od września 2009 roku). 
 
W okresie sprawozdawczym tj. od 02.02.2009 roku do 31.12.2009 roku pracownicy Centrum objęli 

pomocą psychologiczną 228 osób.  

Odbyło się łącznie 979 spotkań z tego: 

• 402 konsultacje psychologiczne, 

• 174 konsultacje problemowe, 

• w 400 sprawach podjęto inne działania, nastawione na pomoc zarówno rodzicom 

 jak i dzieciom w zakresie pojawiających się problemów wychowawczych i edukacyjnych, 

• 3 konsultacje psychiatryczne. 
 

W zajęciach reedukacyjnych brało udział 81 dzieci, a w zajęciach logopedycznych 23 dzieci. 

Od lipca 2009 roku odbyły się także 124 wizyty psychologa z pracownikami socjalnymi w 

środowiskach. W okresie od sierpnia do grudnia 2009 roku, pomocą skierowaną do osób 

poszukujących pracy w ramach Zespołu ds. aktywizacji zawodowej zostało objętych 199 osób. 

Pomocy psychologicznej udzielono także 4 osobom z poza Dzielnicy Ursus 

Pracownicy Centrum od grudnia 2009 roku prowadzili indywidualną pomoc psychologiczną dla 

seniorów z Dziennego Domu Pobytu Seniorów oraz dzieci z Integracyjnego Ośrodka Wsparcia.  
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Wykres 22  Liczba osób w I i II półroczu 2009 roku 

 

  
Źródło: opracowanie własne 

 

W I półroczu zostało przyjętych 155 osób, a w II półroczu liczba ta wynosiła 361. Świadczy to o 

wzroście zainteresownia lokalnej społeczności taką formą pomocy. 

W listopadzie i grudniu 2009 roku pracownicy Centrum odwiedzili 3 szkoły podstawowe. 

Uczestnczyli w zebraniach z rodzicami, w czasie których została przedstawiona oferta naszej 

placówki. 
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Rozdział  XII  

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

W grudniu 2009r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ukończył 

realizację projektu systemowego „Ja i moja przyszłość”, który był realizowany w ramach                        

PO KL 2007-2013, poddziałanie 7.1.1, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 

ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Uczestnikami Projektu była młodzież z terenu Dzielnicy Ursus w wieku 15 – 25 lat ze 

środowisk dysfunkcyjnych, rodzin wieloproblemowych, zagrożona bezrobociem, znajdującą się w 

trudnej sytuacji życiowej i materialnej (ich rodziny korzystają z pomocy społecznej), mająca 

trudności w ukończeniu szkoły, zdobyciu zawodu. Brak wykształcenia, doświadczenia i 

pozytywnych wzorców to bariery, na jakie napotyka młodzież pochodząca z rodzin 

wieloproblemowych. Jest ona narażona na wiele czynników zewnętrznych, które już na starcie w 

„dorosłe życie” niejako stawiają beneficjentów w sytuacji znacznie trudniejszej od rówieśników. 

 

Cel   projektu. 
 

Celem ogólnym projektu była aktywizacja społeczna i edukacyjna młodzieży 

zapewniająca poprawę funkcjonowania w środowisku lokalnym. Udział w projekcie  miał na celu 

danie szansy na zmianę postaw, aktywizację zawodową, kontynuację nauki, ukończenie kursów 

zawodowych i umożliwienie przezwyciężania trudności. Poprzez zastosowanie trzech 

instrumentów aktywizacji – społecznej, edukacyjnej i zawodowej zaplanowaliśmy realizację 

następujących celów szczegółowych:   
 

• poznanie własnego potencjału, 

• powrót do nauki, zainteresowanie kształceniem, 

• wsparcie w rozwoju własnych zdolności i motywowanie do zmiany 

postawy życiowej z biernej na aktywną, 

• podniesienie kompetencji społecznych, 

• nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy, 

• zdobycie kwalifikacji zawodowych, 

• poznanie nowych możliwości i ścieżek rozwoju osobistego. 
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Działaniami zostały objęte 22 osoby zgodnie z założeniami była to młodzież w wieku 15 – 25 lat. 

Projekt składał się z trzech bloków: 

• „Mój świat” 

• „Wyjście w świat” 

• Moje nowe miejsce w świecie” 

 

Realizacja projektu. 
 
„Mój świat” 
 
W ramach warsztatów psychoedukacyjnych zostały zrealizowane kluczowe tematy: Rodzina. 

Relacje w rodzinie. Budowanie związków – Warsztat przygotowano w oparciu o film „Pręgi”. 

Zostały poruszone takie zjawiska jak: rodzina jako grupa społeczna, dysfunkcje w rodzinie, 

wpływ rodziny na budowanie związków, role dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej. Następnie 

uczestnicy stworzyli mapę własnej rodziny; Umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami; 

Zachowania ryzykowne; Profilaktyka zaburzeń odżywiania; Elementy profilaktyki uzależnień; 

Techniki uczenia się. 

 W ramach warsztatów umiejętności społecznych zostały zrealizowane warsztaty 

rozwijające następujące kompetencje: 

• motywacja, 

• budowanie pewności siebie, 

• komunikacja i asertywność, 

• umiejętność rozwiązywania konfliktów, 

• doradztwo zawodowe i planowanie przyszłości. 

 

„Wyjście w świat” 
 
 

Warsztaty teatralne. Młodzież brała udział w cyklicznych spotkaniach warsztatowych, 

których celem było zachęcenie młodych ludzi do spotkań z teatrem (wyjścia do teatru), 

zapoznanie z różnymi formami teatralnymi, zbudowanie pewności siebie i przełamanie różnych 

trudności poprzez np. wykonywanie etiud, pracę sceniczną, poznawanie swoich silnych stron np. 

śpiew, taniec, ruch sceniczny i inne. 

Wycieczki, których głównym celem było: wskazanie ciekawych miejsc, wyjście poza 

granice własnej dzielnicy, wskazanie ciekawych sposobów spędzania wolnego czasu np. spotkania 

kulturowe i inne. Dostrzeżenie innowacyjnych działań kulturowo – rozrywkowych w mieście.  
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Wycieczki w jakich młodzież uczestniczyła: 

• VI Praskie Spotkania z Kulturą, 

• Praga i Ursus widziane naszymi oczami, 

• Sport i turystyka w życiu, 

• Centrum Sztuki Współczesnej. 

Sport 

W ramach tych działań zaproponowaliśmy dwie formy sportu. Pierwszą był sport                     

rekreacyjno-wyczynowy np. wspinaczka na ściance, zjazd na linie itp. Ta forma najbardziej 

spodobała się młodzieży. Działanie to miało kilka założeń: zachęcić do aktywności fizycznej, 

nabycie umiejętności współdziałania w zespole, dawania sobie w nim wsparcia, nabywanie 

pewności siebie i dostrzeżenie  swoich mocnych stron, kreatywnego myślenia, działania w trudnej 

sytuacji czasami pod wpływem stresu, nabycie umiejętności rozwiązywania problemu. 

 Druga forma oparta była na grach zespołowych np. siatkówka, piłka nożna. Celem była 

aktywizacja sportowa młodzieży a także: pokazanie pozytywnych aspektów działań sportowych, 

umiejętność działania w grupie, postawa w sytuacji wygrana/przegrana, rekreacja w projekcie.  
 
„Moje nowe miejsce w świecie” 
 
Szkolenie z doradcą zawodowym. 

Szkolenie, w którym trener pomaga uczestnikom w osiągnięciu lepszego zrozumienia samego 

siebie w odniesieniu do środowiska pracy, w wyborze lub zmianie zatrudnienia. W trakcie 

szkolenia uczestnicy poznali sposoby poszukiwania pracy, nabyli umiejętności pisania CV, listu 

motywacyjnego oraz nauczyli się jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej. 

Szkolenie „Moja przyszłość - mój sukces na rynku pracy. ABC CV, listu 

motywacyjnego, rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie szkolenia pracowano nad następującymi 

obszarami: ocena mojego dotychczasowego wykształcenia i zdefiniowanie własnych 

zainteresowań, ocena mojego dnia dzisiaj, zdefiniowanie moich planów i marzeń w perspektywie 

10 lat, wybór zawodu i zawężenie potencjalnych sektorów i miejsc pracy i inne. 

Kursy zawodowe. 

W celu podwyższenia kwalifikacji beneficjenci wzięli udział w następujących kursach 

zawodowych: kurs stylizacji paznokci, kurs kosmetyczny, kurs asystencko-sekretarski, kurs kadry 

i płace, kurs barmański, kurs AutoCad, kurs specjalista ds. funduszy unijnych, kurs tworzenia 

stron WWW, kurs prawa jazdy. 

Kursy języków obcych: kurs języka angielskiego, kurs języka rosyjskiego, kurs                   

konwersacji – języka angielskiego. 
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Podsumowanie projektu.  

 

Po zakończeniu projektu „Ja i moja przyszłość” można postawić twierdzenie, że był on 

drogowskazem i dał młodym ludziom szansę poznania własnych możliwości.  

Trudno jest w ciągu siedmiu miesięcy dokonać znaczących zmian w życiu młodych ludzi. Należy 

podkreślić, że większość uczestników projektu stanowiła młodzież w wieku 15 – 19 lat, która jest 

całkowicie zależna od swoich rodzin. Rodzina jako środowisko młodych ludzi kształtuje ich 

postawy, przekazuje wzorce zachowań i działań w społeczeństwie. Stąd z jednej strony projekt 

otwierał im „nowe drzwi” do przyszłości, z drugiej uczestnicy wracali do swojego środowiska, 

które się nie zmieniło. Zostało jednak zasiane „jakieś ziarenko”, które może zaowocuje za rok, 

dwa lub za kilka lat, dlatego warto dalej monitorowć  rozwój i kształtowanie się młodych ludzi 

poprzez pracę socjalną. 

Projekt pozwolił również pracownikom Ośrodka lepiej poznać podopiecznych, co ułatwi 

podejmowanie dalszych działań w obszarze tych rodzin. 
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Spostrzeżenia i wnioski. 
 
 
 

1. W 2009 roku podobnie jak w latach poprzednich zmniejszyła się liczba osób 

korzystających z pomocy materialnej tj. z różnych form zasiłków. Praca socjalna, nowe 

formy wsparcia skutkowały wzrostem aktywności podopiecznych w podejmowaniu 

działań zmieniających pozytywnie ich sytuację bytową. 
 

2. W 2009 roku zwiększyła się liczba osób korzystających z pomocy niematerialnej tj. z 

poradnictwa specjalistycznego, którego zakres dotyczył takich zjawisk jak: alkoholizm            

i inne uzależnienia, przemoc, trudności w wychowywaniu dzieci, itp. 
 

3. W 2009 roku wzrosła liczba osób wymagających konsultacji psychologicznych. Wiąże 

się to z pozytywnym stosunkiem społeczeństwa do tej formy poradnictwa.  
 
4. Uruchomienie Centrum Pomoc Rodzinie i Dziecku umożliwiło mieszkańcom naszej 

dzielnicy łatwiejszy dostęp do pomocy specjalistycznej. 

 
5. W ramach poprawy obszaru wsparcia seniorów uruchomiono Dom Dziennego Pobyty 

Seniorów, w którym osoby starsze mogą zmienić pozytywnie jakość codziennego 

funkcjonowania.  

 
6. Zrealizowany projekt systemowy „Ja i moja przyszłość ”nie tylko umożliwił   

aktywizację społeczną, edukacyjną, zawodową beneficjentów ale także pozwolił 

pracownikom Ośrodka   lepiej poznać swoich podopiecznych.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73 

Priorytety na przyszłość 
 
 

1. Kontynuowanie działań zadaniowych poprzez tworzenie zespołów interdyscyplinarnych . 

2. Stworzenie grup wsparcia dla rodziców i dzieci z rodzin przemocowych. 

3. Podjęcie działań zmierzających do utworzenia Punktu Interwencji Kryzysowej dla osób, 

które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.  

4. Utworzenie Forum Profesjonalistów Dzielnicy Ursus wspierających pracę na rzecz dziecka i 

rodziny. 

5. Powołanie superwizora w celu wsparcia pracy specjalistów i pracowników socjalnych. 

6. Tworzenie projektów konkursowych w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym na rzecz społeczności romskiej. 

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

celu rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji. 

8. Mobilizowanie zasobów tkwiących w jednostkach i grupach społecznych w środowisku 

lokalnym w celu zwiększenia możliwości samodzielnego rozwiązywania problemów 

społecznych i dokonywania pozytywnych zmian poprzez pracę metodą CAL. 

9. Dążenie do usamodzielnienia się jednostki lub rodziny poprzez położenie nacisku na 

aktywność świadczeniobiorców. 

10. Zorganizowanie wystawy fotograficznej w innej przestrzeni społecznej w celu rozszerzenia 

umiejętności społecznych i zadaniowych uczestników Środowiskowego Domu 

Samopomocy. 

11. Integrowanie lokalnego środowiska poprzez organizowanie cyklicznych spotkań                            

w Środowiskowym Domu Samopomocy pt. „Jesień na Prawniczej”.  
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