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Wstęp  
 

 

 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie 

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

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

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

warunkach odpowiadających godności człowieka.  

 Ośrodek Pomocy Społecznej  jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną administracji 

samorządowej realizującą zadania pomocy społecznej na terenie dzielnicy.  

     Działania Ośrodka prowadzone były w ramach wyodrębnionych obszarów problemowych: 

• wsparcie seniorów i osób niepełnosprawnych, 

• wsparcie dziecka i rodziny, 

• wsparcie osób bezrobotnych i bezdomnych, 

• wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi. 

  Duże znaczenie dla funkcjonowania Ośrodka stanowiły pozyskane i wykorzystane fundusze 

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

mieszkańców Ursusa oraz podwyższył jakość świadczonych usług. 

Sprawozdanie przedstawia zadania realizowane przez Ośrodek w 2011 roku na podstawie danych 

pochodzących z następujących źródeł: 

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

i usługach za okres I - XII 2011r - MPiPS-03 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,  

 sprawozdania finansowo – księgowego, 

 sprawozdań kadrowych,  

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

31.12.2011r. 
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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 2010 roku liczba stałych i czasowych mieszkańców Dzielnicy Ursusa wynosiła 50.189 

osób. W 2011 roku teren naszej dzielnicy zamieszkiwało 51.180 osób. 

 

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

       w latach 2010 – 2011 

 

 

   Źródło: opracowanie własne 

 

 Z analizy powyższych danych wynika, że w roku 2011 w stosunku do roku 2010 nastąpił 

wzrost liczby ludności we wszystkich grupach wiekowych.  

• wiek przedprodukcyjny o 3,9%, 

• wiek produkcyjny o 1,2%, 

• wiek poprodukcyjny o 2,6%. 

 Ogólna liczba mieszkańców w 2011 roku w stosunku do roku 2010 wzrosła o 1,97%. 
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Wykres 2  Struktura mieszkańców Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy wg płci 

                  w latach 2010 - 2011  

 

 

 Źródło: opracowanie własne 

 

Zarówno w roku 2010 jak i w 2011 większość obywateli naszej dzielnicy to kobiety. W 

2010 roku kobiety stanowiły 53,7% wszystkich mieszkańców, w 2010 – 53,8%. 

 

 

Wykres 3  Liczba dzieci i młodzieży szkolnej w Dzielnicy Ursus 

                  w latach 2010 - 2011 z podziałem na typy szkół 

 

 

 
  

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 Liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w latach 2010 – 2011 utrzymuje się na stałym 

poziomie (2010 rok – 5 916, 2011 – 6 086 uczniów). Nieznaczny spadek nastąpił wśród uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych – o 2%. 
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 ROZDZIAŁ II  

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej 

2.1. Podstawa prawna działalności merytorycznej Ośrodka Pomocy Społecznej  

 

Podstawą prawną działalności merytorycznej Ośrodka Pomocy Społecznej jest: 

• Statut Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy 

(Uchwała Rady m. st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 roku), 

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

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

Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.) 

• Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi z dnia 26 

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

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

z późn. zm), 

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

późn. zm.), 

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

U. Nr 96 poz. 873), 

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

1493), 

• Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 

27 sierpnia 2004r. (Dz. U. Nr 210, poz.2135), 

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

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

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

           celach wypracowania kompleksowych form pomocy dla osób i rodzin wymagających wsparcia. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

Rozdział III 

 

Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej  
 

Schemat przedstawia organizację pracy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
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 Dział Pomocy Środowiskowej:  

Do głównych zadań tego Działu należy: 

• świadczenie pracy socjalnej, 

• przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,  

• przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych, 

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

socjalnej,  

• prowadzenie dokumentacji rozpatrywanych spraw administracyjnych,  

• sporządzanie planów pomocy,  

• zawieranie kontraktów socjalnych, 

• udzielanie kompleksowej informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania 

spraw życiowych w celu usamodzielniania się podopiecznych Ośrodka,  

• prowadzenie aktywnej integracji lokalnej w ramach, której  organizuje imprezy 

okolicznościowe  i spotkania tematyczne na rzecz klientów Ośrodka i mieszkańców 

Dzielnicy Ursus, 

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

pomocy społecznej,  

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

przeciwdziałania i ograniczania patologii i  negatywnych skutków zjawisk społecznych, 

łagodzenia skutków ubóstwa, 

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

wykluczeniem społecznym itp.,  

• zakładanie komputerowej bazy danych. 

 

 Dział  Świadczeń:  

Do zadań pracowników Działu należy: 

• obsługa komputerowej bazy świadczeń „ Pomost ”, 

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

• sporządzanie decyzji administracyjnych  list wypłat i przelewów, 

• wydawanie 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,  
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• wprowadzanie do bazy komputerowej realizacji wszystkich wypłacanych świadczeń, 

• udzielanie informacji dotyczących przyznanych świadczeń, 

• przygotowanie materiałów i sporządzanie miesięcznej, kwartalnej i rocznej 

sprawozdawczości. 

•  

Dział Pomocy Specjalistycznej:  

Do głównych jego zadań należy: 

• specjalistyczna diagnoza środowisk rodzinnych, 

• poradnictwo specjalistyczne, 

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

problemów, 

• pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla rodzin dysfunkcyjnych, 

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

• wspieranie i animacja współpracy ze środowiskiem lokalnym, organizacjami 

pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz osób potrzebujących pomocy, 

• inicjowanie, opracowywanie i realizowanie programów społecznych wynikających z 

rozpoznanych potrzeb, 

• pozyskiwania, motywowanie i wspieranie wolontariuszy, 

• monitorowanie środowisk dysfunkcjonalnych i miejsc, w których przebywają osoby 

bezdomne. 

Dział Pomocy Specjalistycznej składa się ze specjalistów: 

1.  ds. niepełnosprawności, osób bezdomnych i kierowania do Domów Pomocy Społecznej, 

2.  ds. bezrobocia, 

3.  ds. rodziny, 

4.  ds. osób z zaburzeniami psychicznymi, 

5.  ds. uzależnień i przemocy, 

6.  ds. wolontariatu, 

7.  psychologów. 

 

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, 
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• 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.  

Ponadto pracownicy działu administracji czynnie uczestniczyli w organizowaniu imprez i 

spotkań na rzecz klientów Ośrodka i mieszkańców Dzielnicy Ursus. 

 

Dział Finansowo – Księgowy: 

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

szczególności: 

• opracowywanie projektów planów finansowych, 

• opracowywanie okresowych sprawozdań finansowych, 

• 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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Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku, zadania pomocy społecznej realizowało                             

62 pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Zdecydowana większość 

pracowników Ośrodka legitymowała się wyższym wykształceniem. 

Specyfika problemów występujących w lokalnym środowisku powoduje, że świadczenie pracy 

socjalnej wymaga coraz większej specjalizacji i profesjonalizacji usług. 

Z uwagi na konieczność ciągłego doskonalenia zawodowego w 2011 roku pracownicy Ośrodka 

uczestniczyli w szkoleniach , w szczególności: 

• specjalistyczne szkolenia dla pracowników socjalnych (przeciwdziałanie przemocy w 

rodzinie, kierowanie i zarządzanie superwizyjne w pomocy społecznej, procedury pomocy 

dziecku krzywdzonemu, asystent rodzinny i proces usamodzielniania), 

• kontrola zarządcza, 

• rachunkowość budżetowa. 

 

Wykres 4  Struktura wykształcenia pracowników OPS w 2011 roku 

 

 
 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

W 2011 roku Ośrodek podpisał porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich z 

Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej mieszczącej się w Warszawie przy ul. 

Szczęśliwickiej 40. W okresie od 5 września do 23 września 2011 roku w Ośrodku odbyło praktyki 

25 studentów. Ponadto Ośrodek przyjął w 2011 roku na praktyki jedną osobę z Kolegium 

Pracowników Służb Społecznych (27 czerwca– 22 lipca 2011) i dwie osoby z Zespołu Szkół Nr 4 

(4 – 17 maja 2011). 
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Rozdział IV 

Plan i wykonanie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej 
 

W roku 2011 r. struktura wydatków budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej wyglądała 

następująco:  

Plan  8 320 115 zł   Wykonanie  8 272 040,54 zł  tj. 99,4 % 

 

Program 3  Pomoc społeczna 

 

Plan  6 763 489 zł   Wykonanie 6 719 676,35 zł   tj. 99,4 % 

 

Zadanie 1 Poradnictwo, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej  

            oraz usługi specjalistyczne. 

 

Plan 768 390 zł    Wykonanie 768 374,00 zł    tj. 100 %  

 

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

państwa na realizację zadań zleconych gminie. 

 

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

 

Plan 768 390 zł   Wykonanie 768 374 zł   tj. 100 % 

 

W okresie sprawozdawczym usługami opiekuńczymi objęto 176 osób, które z uwagi na 

podeszły wiek lub niepełnosprawność fizyczną wymagały pomocy. Na usługi opiekuńcze 

finansowane ze środków budżetu miasta przeznaczono kwotę 663 386 zł. Specjalistycznymi 

usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowanymi z budżetu państwa 

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

 

Zadanie 2   Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa. 

 

Plan 662 608 zł    Wykonanie 623 795,44 zł   tj. 94,1 % 

Rozdział 85214 wypłata zasiłków celowych dla osób uczestniczących w projekcie 

   współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Plan 29 505 zł    Wykonanie 29 275,00 zł   tj. 99,2 % 
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W ramach zadań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                 

kwotę 29 275,00 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla osób uczestniczących w 

realizowanym w 2011 roku przez nasz Ośrodek projekcie „Ja i moja przyszłość”. 

 

Rozdział 85395 Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym 

Plan 633 103 zł  Wykonanie 594 520,44zł  tj. 93,9 %  

 

1. Projekt „Ja i moja przyszłość” 

Plan 251 495 zł  Wykonanie 249 402,79 zł  tj. 99,2 %  

 Wydatkowane w ramach tego rozdziału środki w kwocie 249 402,79 zł przeznaczone 

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

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Kwotę 126 485,73 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 koordynatora projektu, asystenta ds. księgowości 

i umowy zlecenia dla psychologa, prawnika i asystentów rodziny. Kwotę 122 917,06 zł 

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

tonerów, druk ulotek, plakatów, usługi szkoleniowe dla klientów OPS, kursy zawodowe i 

organizację konferencji.  

2. Projekt „ Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy” 

Plan   381 608 zł  Wykonanie 345 117,65 zł  tj.  90,4   % 

 
 Wydatkowane  w ramach tego rozdziału środki w kwocie 345 117,65 zł przeznaczone 

zostały na realizację projektu „ Integracja i Edukacja Romów 

 z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Kwotę 203 038,65 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od tych 

wynagrodzeń, w tym zatrudnienie koordynatora projektu, asystenta romskiego i umowy zlecenie 

dla asystenta ds. finansowych, nauczyciela wspomagającego z języka polskiego, dwóch 

wychowawców do pracy z dziećmi i młodzieżą, psychologa, lekarza rodzinnego, pielęgniarki 

środowiskowej. Kwotę  142 079,00 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych takich jak: zakup 

materiałów, podręczników  i wyposażenia, druk ulotek i plakatów, usługi szkoleniowe, kursy 

zawodowe, wynajęcie firm zewnętrznych do organizacji festynu integracyjnego, Białych Dni oraz 

prowadzenia działalności Klubu Malucha. 
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Zadanie 7  Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej 

 

Plan 3 011 717 zł   Wykonanie 3 010 576,32 zł   tj. 100 % 

 

Rozdział 85219 Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

Plan 3 011 717 zł   Wykonanie 3 010 576,32 zł   tj. 100 %  

 

Realizacja wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus z zakresu pomocy 

społecznej realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej dla 1927 podopiecznych przedstawia 

się następująco: wynagrodzenia wraz  z pochodnymi – 2 462 201,77 zł,  w tym m.in.: zatrudnienie 

średnioroczne w OPS 37,92 etatów oraz umowy zlecenia dla konsultantów, wychowawców 

Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, pracownika obsługującego dźwig 

osobowo-towarowy, wydatki rzeczowe – 548 374,55 zł, w tym m.in. na: zakup materiałów i 

wyposażenia (m.in. meble i materiały biurowe, środki czystości, druki) paliwo do samochodu, 

zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych (opłaty porto od zasiłków, opłaty 

pocztowe, telefoniczne, szkolenia, nadzór nad oprogramowaniem komputerowym), a także odpisy 

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług dostępu do sieci internetowej, podróże 

służbowe, różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) wpłaty na PFRON. 

 

Zadanie 8   Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym 

  w jednostkach pomocy społecznej 

 

Plan 1 581 474 zł   Wykonanie 1 579 179,68 zł   tj. 99,9 % 

 

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

państwa na realizację zadań zleconych. 

 

Rozdział 85203 Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których 

   finansowanie  odbywa  się  ze  środków  własnych i  ze środków  

budżetu państwa 

 

Plan 1 581 474 zł   Wykonanie 1 579 179,68 zł   tj. 99,9 % 

 

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

Środowiskowego Domu Samopomocy, z którego w okresie sprawozdawczym korzystało średnio  
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29,5 osoby dziennie. W placówce zatrudnienie średnioroczne – 5,25 etatów. W okresie 

sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 370 824,65 zł, w tym na wynagrodzenia i 

pochodne od wynagrodzeń pracowników ośrodka wsparcia w kwocie 252 044,96 zł oraz wydatki 

rzeczowe    w kwocie 118 779,69 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” – zatrudnienie średnioroczne – 2,33 etatów, Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku 

zatrudnienie średnioroczne 5,71 etatów, oraz na działalność Domu Dziennego Pobytu Seniorów – 

zatrudnienie średnioroczne 5,04 etatów. 

W placówkach wykorzystano średnioroczne zatrudnienie  18,35 etatatów. W okresie 

sprawozdawczym w tym zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 1 208 355,03 zł, w tym na 

wynagrodzenia i pochodne od  wynagrodzeń pracowników przeznaczono kwotę  914 280,99 zł oraz 

na wydatki rzeczowe kwotę 294 074,04 zł.  

 

Zadanie 11  Dożywianie 

 

Plan 698 300 zł    Wykonanie 697 555,46 zł   tj. 99,9 % 

 

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

państwa na realizację zadań zleconych. Podzielone jest na dwa podzadania:  

    -  Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 

    -  Pozostałe zadania z zakresu dożywiania. 

 

Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

 

Plan  298 100 zł       Wykonanie  298 088,08 zł   tj. 100% 

 

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

Warszawy natomiast w ramach rozdziału 85295 podzadanie finansowane jest z dotacji z budżetu 

państwa. 
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Rozdział 85214 i 85295 Dożywianie dzieci i dorosłych 

 

Na realizację tego zadania w ramach środków własnych wydano kwotę 178 988,08 zł, a w 

ramach środków z budżetu państwa wydano kwotę 119 100 zł przeznaczeniem na dożywianie 

dzieci i dorosłych z podziałem na: 

- żywienie zbiorowe w jadłodajniach dla 86 osób – za kwotę 180 794,50 zł, 

- opłaty obiadów szkolnych dla 151 dzieci – za kwotę 117 293,58 zł, 

 

Pozostałe zadania z zakresu dożywiania. 

 

Plan 400 200 zł   Wykonanie 399 467,38 zł   tj. 99,8 % 

 

Podzadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy. 

 

Rozdział 85214  Dożywianie dzieci i dorosłych 

 

 Na realizację tego zadania w ramach środków własnych wydano kwotę 399 467,38 zł z 

przeznaczeniem na dożywianie dzieci i dorosłych z podziałem na: 

- żywienie zbiorowe w jadłodajniach dla 103 osób – za kwotę 187 336,70 zł, 

- opłaty obiadów szkolnych dla 59 dzieci – za kwotę 35 930,68 zł, 

- wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności za kwotę 176 200 zł. 

 

Zadanie 12  Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej 

 

Plan 41 000 zł    Wykonanie 40 195,45 zł   tj. 98 % 

 

Rozdział 85203 Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej 

 

Plan 41 000 zł    Wykonanie 40 195,45 zł   tj. 98% 

 

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

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

„Komputer i ja”. Są to programy prowadzone na rzecz dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin 

romskich i polskich.  

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

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

- zakup książek, podręczników, atlasów,  wydatkowano kwotę  2 500 zł, 
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- zakup artykułów szkolnych, papierniczych (zeszyty, art. piśmienne, farby, wycinanki                    

i inne), wydatkowano kwotę 2 498,75 zł, 

- zakup artykułów plastycznych i dekoracyjnych wydatkowano kwotę 2 496,81  zł , 

- zakup czasopism dla dzieci (czasopisma edukacyjne),  wydatkowano kwotę 599,26 zł, 

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

m.in. Dzień Dziecka, Mikołajki, Choinka), wydatkowano kwotę 2 999 zł, 

- zakup gier planszowych, wydatkowano kwotę  898,68 zł, 

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

pływalnie, zajęcia na lodowisku itp. wydatkowano kwotę 13 195,28 zł, 

- zakup gier komputerowych i programów multimedialnych, wydatkowano kwotę 1 197,32 zł, 

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, wydatkowano kwotę   4 010,36 zł, 

- zakup usług fotograficznych, wydatkowano kwotę 800 zł. 

 

Wydatki przeznaczone na realizację programu „Komputer i ja”: 

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

informatyki, wydatkowano kwotę 4 800 zł, 

- zakup edukacyjnych programów komputerowych, wydatkowano 

kwotę 960 zł, 

- zakup komputera i monitora, wydatkowano kwotę 2 500 zł, 

- zakup systemu operacyjnego ( program antywirusowy i pakiet MS OFFICE), wydatkowano 

kwotę 739,99 zł. 

 

Program 4  Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze 

 

Plan 1 556 626 zł   Wykonanie 1 552 364,19 zł   tj. 99,7 % 

 

Zadanie 1  Zasiłki i pomoc w naturze 

 

Plan 1 496 456 zł   Wykonanie 1 492 231,68 zł   tj. 99,7 % 

 

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

na realizację zadań własnych. 

 

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

 

Plan  922 323 zł   Wykonanie 919 321,03 zł   tj. 99,7 % 
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W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 919 321,03 zł, którą przeznaczono na: 

1. Wypłatę zasiłków okresowych (liczba świadczeniobiorców – 241 osób) – za kwotę 

308 800 zł. (w tym kwota 163 864 zł jest kwotą dotacji z budżetu państwa przeznaczoną na 

realizację zadań własnych). 

2.  Wypłatę zasiłków celowych za kwotę 596 218,42 zł, w tym na: 

- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców 192 osoby, za kwotę 59 000 zł, 

- opłatę czynszu -  liczba świadczeniobiorców 202 osoby, za kwotę  84 000 zł, 

- zakup odzieży -  liczba świadczeniobiorców 285 osób, za kwotę   84 000 zł, 

- opłatę energii elektrycznej i gazu – liczba świadczeniobiorców 160 osób,  

za kwotę 90 000 zł, 

- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli – liczba świadczeniobiorców 

56 osób, za kwotę  30 000 zł, 

- kolonie i obozy dla dzieci – liczba świadczeniobiorców 79 osób, 

za kwotę 57 890 zł, 

- zakup opału – liczba świadczeniobiorców 45 osób, za kwotę 62 420 zł, 

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

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

świadczeniobiorców 299 osób, za kwotę 119 938,42 zł, 

- remont mieszkania – liczba świadczeniobiorców 11 osób, za kwotę 6 000 zł 

- wyposażenie szkolne dzieci – liczba świadczeniobiorców 29 osób, za kwotę 2 970 zł. 

3.  Sprawienie pogrzebu – liczba świadczeniobiorców – 5 osób, za kwotę 14 302,61 zł. 

 

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 

 

Plan 571 633 zł  Wykonanie 570 410,65 zł   tj. 99,8 % 

 

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

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

Zasiłki stałe – liczba świadczeniobiorców – 160 osób, za kwotę 570 410,65 zł.  

Na wypłatę zasiłków stałych w 2011 r. ze środków budżetu miasta przeznaczono kwotę 

114 737,65 zł. , a z budżetu państwa kwotę 455 673 zł. 

 

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

 

Plan 2 500 zł   Wykonanie 2 500 zł    tj. 100,0 % 
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Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę zasiłków celowych. Zostały one pokryte 

z dotacji budżetu państwa. 

 

Zadanie 4 Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem 

społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

 

Plan 60 170 zł     Wykonanie 60 132,51 zł   tj. 99,9 % 

 

Rozdział 85195 Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych 

świadczeń opieki zdrowotnej 

 

Plan 11 700 zł  Wykonanie 11 682,54 zł    tj. 99,9 % 

 

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

zleconych.  

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

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

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

27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

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

 

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 

 

Plan 48 470 zł  Wykonanie 48 449,97 zł   tj. 100,0 % 

 

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

na realizację zadań  własnych oraz z budżetu miasta stołecznego   Warszawy.  

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

48 449,97 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla  139  osób pobierających zasiłek 

stały z Ośrodka Pomocy Społecznej, dla 1 dziecka i 3 osób uczestniczących w projekcie „Ja i moja 

przyszłość” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację 

zadania ze środków budżetu miasta przeznaczono kwotę 9 717,97zł. , a z budżetu państwa kwotę 38 

732 zł. 
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Rozdział V  

 

Pomoc środowiskowa na zaspokojenie podstawowych potrzeb  

     życiowych mieszkańców Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy 
 

5.1   Klienci pomocy społecznej   

         

 W 2011 r. z pomocy społecznej skorzystały 1093 rodziny, w których było 1927 osób to jest 

o 629 osób mniej niż w roku 2010 (spadek o 24%). Porównując liczbę osób objętych pomocą do 

liczby mieszkańców Dzielnicy Ursus należy stwierdzić, że świadczeniobiorcy stanowili 3,8% 

ogólnej liczby mieszkańców. 

 

Wykres 5  Liczba rodzin/osób korzystających z pomocy społecznej w latach 2010 – 2011. 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

5.1.1  Struktura gospodarstw domowych  
 

 

W roku 2011 pomocą społeczną objętych było 1093 gospodarstw domowych.  
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Wykres 6  Gospodarstwa domowe wg liczby osób w latach 2010 – 2011. 

 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

W 2011 roku w stosunku do roku 2010 zmniejszyła się liczba gospodarstw domowych 

objętych pomocą Ośrodka. Z przedstawionych danych wynika, że zarówno w roku 2011 jak i 2010 

największą liczbę stanowiły gospodarstwa jednoosobowe. 

 

 

5.1.2  Struktura klientów z podziałem na płeć 

 

 
Tabela 1 Liczba kobiet i mężczyzn korzystających z pomocy społecznej w latach 2010 – 2011. 

 

Wyszczególnienie 2010 2011 

 

kobiety 1452 

 

1082 

Mężczyźni 1104 

 

845 

Ogółem 2556 

 

1924 

  Źródło: opracowanie własne 
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Wykres 7  Procentowy udział kobiet i mężczyzn  w latach 2010 – 2011.  

 

       

 Źródło: opracowanie własne                                Źródło: opracowanie własne 

 

Z pomocy społecznej zarówno w 2011 roku jak i 2010 korzystało więcej kobiet niż 

mężczyzn. Udział procentowy kobiet i mężczyzn na przestrzeni dwóch lat kształtował się podobnie. 

 

 

5.1.3  Rodziny z dziećmi 

 

Tabela 2 Liczbowy i procentowy udział gospodarstw z dziećmi w stosunku 

    do wszystkich rodzin korzystających z pomocy w latach 2010 – 2011. 

 

Wyszczególnienie Liczba rodzin 
z dziećmi 

Udział 
     % 

Liczba rodzin 
bez dzieci 

Udział 
     % 

Liczba rodzin 
ogółem 

2010 287 21% 1090 79% 1377 

 
2011 259 24% 834 76% 1093 

 

  Źródło: opracowanie własne                                       

 

 

W 2011 roku nastąpił 3% wzrost liczby rodzin z dziećmi korzystających z pomocy 

społecznej stosunku do ogólnej liczby rodzin. 
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Tabela 3 Rodziny z dziećmi pełne i niepełne objęte pomocą 

     w latach 2010 – 2011 
 

 

Wyszczególnienie 2010 2011 

 
Rodziny pełne 129 120 

 
Rodziny niepełne 158 139 

 
Liczba rodzin 

ogółem 
287 259 

 

  Źródło: opracowanie własne                                       

 

Z przedstawionych danych wynika, że udział rodzin niepełnych w ogólnej liczbie rodzin z 

dziećmi kształtował się na podobnym poziomie i wynosił w 2010 roku 55% a w 2011 roku 54%. 

 

Tabela 4 Struktura rodzin niepełnych wg  liczby  dzieci 

  w gospodarstwie domowym w latach 2010 - 2011 
 

 

 

Wyszczególnienie 

 

2010 2011 

Rodziny z 1 dzieckiem 

 

74 68 

Rodziny z 2 dzieci 
 

45 50 

Rodziny z 3 dzieci 

 

36 18 

Rodziny z 4 dzieci i 

więcej 

 

3 3 

Ogółem 
 

158 139 

  Źródło: opracowanie własne       

                                 

 

W roku 2010 i 2011 z pomocy społecznej korzystało najwięcej rodzin niepełnych z jednym 

dzieckiem natomiast liczba rodzin niepełnych z trójką dzieci w 2011 roku w stosunku do 2010 

zmniejszyła się 10%. 

 

5.1.4  Rodziny emerytów i rencistów 

 
  W 2011 roku rodziny emerytów i rencistów stanowiły 30%  wszystkich rodzin 

korzystających z pomocy społecznej. 
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Wykres 8  Rodziny emerytów i rencistów korzystające z 

                   pomocy społecznej w latach 2010 – 2011. 
 

 
 

 
 

Źródło: opracowanie własne       
 

 

Liczba rodzin emerytów i rencistów w 2011 roku w stosunku do roku 2010 zmniejszyła się o 5%. 

Udział % tej grupy społecznej w ogólnej liczbie rodzin korzystających z pomocy wynosił: 

• w 2010 roku – 23% 

• w 2011 roku – 30% 

 

 

 

5.2  Powody przyznawania pomocy. 

 

 
 Klientami pomocy społecznej były osoby i rodziny, które przy pomocy własnych zasobów i 

możliwości nie były w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. Przyczyną 

braku możliwości były występujące w środowisku dysfunkcje takie jak: zły stan zdrowia, 

niepełnosprawność, bezrobocie czy uzależnienia. W wielu przypadkach dysfunkcje te były ze sobą 

sprzężone. Katalog dysfunkcji występujących w środowiskach objętych pomocą w latach 2010-

2011 przedstawia tabela nr 5. 
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Tabela 5  Powody trudnej sytuacji życiowej 

 

Powody trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin 

w 2010r 

Liczba rodzin 

w 2011r 

Różnica % 

wzrost spadek 

ubóstwo 348 382 9% - 

sieroctwo 0 0 - - 

bezdomność 44 56 21% - 

potrzeby ochrony macierzyństwa 59 82 28% - 

bezrobocie 239 248 4% - 

niepełnosprawność 374 365 - 2% 

długotrwała choroba 617 602 - 2% 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wych.  
i prowadzeniu gospodarstwa domowego 

185 192 4% - 

 przemoc w rodzinie 63 72 12% - 

alkoholizm 93 93 - - 

narkomania 12 14 14% - 

trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego 
13 16 19% - 

  *Liczba rodzin w kolumnach nie sumuje się powodem przyznania pomocy mogła być więcej niż jedna    

     przesłanka. 

 

    Źródło: opracowanie własne      
 

 

Najczęściej występującymi problemami trudnej sytuacji życiowej były: długotrwała 

choroba, niepełnosprawność, bezrobocie. W 2011roku nastąpił wzrost liczby osób korzystających z 

pomocy społecznej przede wszystkim z powodu ochrony macierzyństwa, bezdomności, trudności  

w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, przemocy w rodzinie i narkomanii. 

 

 

5.3  Główne świadczenia realizowane przez system pomocy społecznej 
 

 

5.3.1 Świadczenia pieniężne 

 
W 2011 roku głównymi świadczeniami pieniężnymi były: 

• zasiłek stały – przysługuje pełnoletniej osobie gospodarującej lub pełnoletniej osobie 

pozostającej w rodzinie niezdolnej do pracy jeżeli jej dochód nie przekracza kryterium 

określonego ustawą o pomocy społecznej, 

• zasiłek okresowy – przysługuje w szczególności osobie samotnie gospodarującej lub 

rodzinie ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość 

utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia 
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społecznego, których dochód jest niższy od od kryterium określonego ustawą o pomocy 

społecznej, 

• zasiłek celowy – jest przeznaczony w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w 

szczególności na pokrycie części lub całości zakupu żywności, leków i leczenia, opału, 

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

mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. 

Liczbę rodzin korzystających z ww. form pomocy przedstawia tabela nr 6.  

 

Tabela 6 Główne świadczenia pieniężne w latach 2010 – 2011 

  

Formy pomocy Liczba rodzin 
w 2010 roku 

Liczba rodzin 
w 2011 roku 

zasiłki stałe 151 156 

zasiłki okresowe 209 237 

zasiłki celowe w tym: specjalne zwrotne  i 

w naturze 
593 579 

   Źródło: opracowanie własne      
 

  

 W roku 2011 dominującą formą pomocy był zasiłek celowy. Liczba rodzin objętych tą 

formą pomocy zmniejszyła się o 2%. Liczba rodzin otrzymujących zasiłki stałe zwiększyła się 

natomiast o 3%. W porównaniu do roku 2010 nie jest to znaczący wzrost. 

Liczba rodzin uprawnionych do otrzymywania zasiłku okresowego wzrosła o 12%, co jest 

negatywnym zjawiskiem. Powodem takiego stanu rzeczy jest 9% wzrost ubóstwa (pokazuje to 

tabela nr 5) w rodzinach klientów pomocy społecznej. 

 

Tabela 7 Struktura gospodarstw domowych otrzymujących  

     pomoc w formie zasiłku stałego 

 

Wyszczególnienie 2010 rok 2011 rok 

liczba osób korzystających z zasiłku stałego w tym: 154 160 

osoby samotnie gospodarujące 130 133 

osoby pozostające w rodzinie 24 27 

  Źródło: opracowanie własne      

 

 

Zgodnie z zamieszczonymi danymi gospodarstwa jednoosobowe stanowiły znaczącą 

większość wśród świadczeniobiorców zasiłków stałych (2010r – 84%, 2011r – 83%). 
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Tabela 8  Główne powody przyznawania pomocy w formie 

         zasiłku okresowego w latach 2010 - 2011  
 

 

Wyszczególnienie 2010 rok 2011 rok Różnica % 

wzrost spadek 

Liczba osób korzystających z 

zasiłku okresowego ogółem w tym: 
215 241 11% - 

z powodu bezrobocia 118 123 4% - 

z powodu niepełnosprawności 86 81 - 6% 

z powodu długotrwałej choroby 32 41 22% - 

   *Liczba osób ogółem nie jest sumą wierszy 

 

  Źródło: opracowanie własne   

 

    

 Głównym powodem udzielania pomocy w formie zasiłku okresowego było bezrobocie. W  

roku sprawozdawczym zanotowano największy wzrost rodzin z problemem długotrwałej choroby 

co było przesłanką przyznawania tego rodzaju świadczenia.  

 

Tabela 9  Rodzaje pomocy celowej w latach 2010 – 2011 

 

Rodzaje pomocy celowej Liczba rodzin Różnica % 

2010 2011 Wzrost spadek 

zakup opału 42 45 7% - 

leczenie 268 192 - 40% 

dofinansowanie do czynszu 204 202 - 1% 

zakup odzieży 284 285 0,5% - 

dofinansowanie do energii i gazu 202 160 - 26% 

zakup sprzętu gospodarstwa domowego 34 66 48% - 

dofinansowanie kolonii, obozów, zimowisk 59 79 25% - 

zakup żywności 435 438 1% - 

  Źródło: opracowanie własne      
 

 

 W 2011 roku zwiększyła się liczba rodzin korzystających z pomocy celowej na zakup 

sprzętu gospodarstwa domowego, opału oraz dofinansowania kolonii, obozów i zimowisk.  

Znacząco zmniejszyła się liczba rodzin otrzymujących pomoc na leczenie i dofinansowanie do 

energii elektrycznej i gazu. W pozostałych obszarach pomoc w 2011 roku kształtowała się podobnie 

jak w roku 2010. 
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Dożywianie- posiłki 

Organ pomocy społecznej ma obowiązek udzielić świadczenia w postaci posiłku osobie, 

która nie może zapewnić go sobie własnym staraniem. Przesłankami do udzielania tej formy 

pomocy jest: brak artykułów spożywczych, brak sprzętów kuchennych i urządzeń, dochodu i 

majątku oraz brak możliwości samodzielnego przygotowania posiłku z powodu choroby lub 

niepełnosprawności. 

W przypadku dzieci i młodzieży, pomoc w formie posiłku świadczona jest w postaci „zakupu 

posiłku”. 

 

Tabela 10  Dożywianie – posiłki w latach 2010 – 2011 

 

Wyszczególnienie 2010 2011 

Rzeczywista liczba osób objętych pomocą 

w formie posiłków w tym: 

387 375 

dla dzieci i młodzieży 194 192 

  Źródło: opracowanie własne      

  

 W 2011 roku w stosunku do roku 2010 odnotowano 3% spadek liczby osób korzystających 

z pomocy w formie gorącego posiłku. 

Liczba dzieci i młodzieży objęta pomocą w formie „zakupu posiłku” kształtowała się podobnie jak 

w roku ubiegłym. 

 
 

 

 
 

5.3.2  Świadczenia  niepieniężne 

 
 Jednym z zadań własnych samorządu gminnego o charakterze obligatoryjnym jest praca 

socjalna. Praca socjalna jest świadczeniem niepieniężnym. Ma charakter usługi publicznej. Celem 

jej jest pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania 

w środowisku społecznym. Świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. 

W 2011 roku pracą socjalną objęto 1093 rodziny, w których było 1927 osób. 

Podstawowym narzędziem pracownika socjalnego w ramach pracy socjalnej jest kontrakt socjalny. 

Angażuje on nie tylko pracownika, ale również zobowiązuje  i motywuje klienta do współdziałania 

w rozwiązywaniu problemów. Kontrakty miedzy klientem a pracownikiem socjalnym służą do 

wspólnego zdefiniowania problemu i określenia celu jaki powinien zostać osiągnięty w procesie 

interwencji socjalnej. Dlatego pracownik socjalny na bieżąco analizuje i ocenia realizację 
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kontraktu. Wyraźnie określone w kontrakcie zasady współpracy mobilizują i ukierunkowują pracę 

socjalną w procesie poprawy sytuacji klienta. 

W roku 2011 podpisano z klientami pomocy społecznej 389 kontraktów socjalnych, co stanowi 

wzrost o 30% w stosunku do roku ubiegłego. 

 

Wykres 9  Kontrakty socjalne w latach 2010 -2011 

 

 

 Źródło: opracowanie własne      

 
 

 

W 2011 roku w stosunku do 2010 roku nastąpił 16% wzrost liczby osób objętych pracą 

socjalną przy użyciu narzędzia kontraktu socjalnego. 

 

 Innym rodzajem pomocy niepieniężnej świadczonej przez Ośrodek było pozyskiwanie 

żywności pochodzącej z Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W tym celu 

nasza instytucja nawiązała współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarządu Oddziału 

Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy mieszczącego się przy ul. Sosnkowskiego 16. Za ich 

pośrednictwem otrzymaliśmy  pomoc w formie żywności z Banku Żywności SOS.   

W 2011 roku Ośrodek pozyskał 11392,87 kg żywności, która została przekazana najbardziej 

potrzebującym klientom. Pomocą tą objętych zostało 205 rodzin.   
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Rozdział VI    

Pomoc środowiskowa 
 
 

6.1    Działalność specjalisty na rzecz osób niepełnosprawnych 

          i bezdomnych 

 

a) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Specjalista ds. osób niepełnosprawnych w 2011 roku wspierał osoby niepełnosprawne w 

formie porad i konsultacji.   

 

Tabela 11  Liczba osób niepełnosprawnych korzystających  

        z porad specjalisty w latach 2010 – 2011 

 

 

Wyszczególnienie 2010 2011 

Ogólna liczba osób niepełnosprawnych, które 

uzyskały porady  w tym: 

56 58 

w środowisku 12 14 

w Ośrodku 44 44 

Źródło: opracowanie własne 

 

W 2011 roku liczba osób niepełnosprawnych, które skorzystały z porad specjalisty wzrosła 

o 3.45 %  w stosunku do roku poprzedniego, tj. 2010, natomiast liczba osób, które otrzymały 

poradę w środowisku  zwiększyła się o 14.29 %. . Liczba konsultacji udzielonych przez specjalistę 

w Ośrodku nie uległa zmianie. Wzrost tej formy pomocy jest spowodowany szerszym i łatwiejszym 

dostępem osób niepełnosprawnych do informacji o działaniach podejmowanych na ich rzecz przez 

Ośrodek 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. 
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Specjalista ds. osób niepełnosprawnych brał udział w  interwencjach, udzielał porad w sprawach 

zasad uczestnictwa w ośrodkach wsparcia, współuczestniczył w integracyjnym balu karnawałowym  

dla dzieci niepełnosprawnych organizowanym przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy . 

 Dniu 11 maja 2011 r. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie zawarło porozumienie z 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, mające na celu   wspólną  

realizację i  wsparcie dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Integracja dla 

samodzielności”. Projekt ten ma na celu aktywizację osób niepełnosprawnych oraz  przybliżenie im  

osiągnięcia samodzielności w zaspokajaniu życiowych podstawowych potrzeb. Projekt był 

współfinansowany przez EFS. 

W ramach powyższego porozumienia przy ul. Walerego Sławka 2 (pok. Nr 1) powstał Punkt 

informacyjno–konsultacyjny dla osób niepełnosprawnych, w którym można było uzyskać 

informacje dotyczące możliwości wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystać z pomocy 

asystenta osoby niepełnosprawnej.  

W zależności od preferencji i potrzeb klienta pomoc asystenta była  wsparciem stałym lub 

doraźnym. Asystent pomagał:  

- w dojazdach w wybrane miejsca: praca, rehabilitacja, szkoła lub uczelnia, 

- poznać Warszawę: odwiedzić muzeum, wystawę, teatr, kino, wybrać się na spacer do Łazienek 

czy na Starówkę, 

- spotkać się z ludźmi, znajomymi, przyjaciółmi,  

- sprostać codziennym obowiązkom: sprawom urzędowym, zrobić zakupy, iść na pocztę i do 

lekarza. 

Punkt ten działał od maja do października  2011 roku w Ursusie, a następnie został przeniesiony 

do Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych / SCON/ w Warszawie przy ulicy Andersa 5 w 

ramach struktur WCPR. Przeniesienie Punktu było spowodowane łatwiejszym dostępem dla 

większej liczby osób niepełnosprawnych (prostszy dojazd). 

 

 

a) działalność na rzecz osób bezdomnych. 

W 2011 roku 100 osób bezdomnych skorzystało z pomocy Specjalisty ds. osób 

bezdomnych. Pomoc finansową otrzymały 54 osoby, pozostałym udzielono wsparcia w formie 

porad i informacji.  

Porady dotyczyły: 

• możliwości uzyskania miejsca w noclegowniach, schroniskach i domach pomocy 

społecznej, 

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

• pomocy w uzyskaniu zasiłków z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych,  

• pokrycia kosztów pogrzebu osoby bezdomnej, 

• uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego, miejsca w szpitalu. 

Ponadto Specjalista ds. osób bezdomnych udzielał pomocy w formie finansowej  (zasiłki stałe, 

celowe), potwierdzał prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych  oraz w naturze w postaci ubrań i obuwia. Specjalista w swoich zadaniach  

kompletował dokumenty do przyznania zasiłków stałych, które wypłacały Ośrodki Pomocy 

Społecznej na terenie działania których osoba bezdomna miała ostatnie miejsce stałego 

zameldowania. Specjalista kompletował również dokument w celu skierowania do domów pomocy 

społecznej. W powyższych  sprawach ściśle współpracował z Pensjonatem Socjalnym „Św. 

Łazarza” (schronisko dla bezdomnych mężczyzn)  przy ulicy Traktorzystów 26,  prowadzone przez 

Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej. Uczestniczył również w objazdach pustostanów 

zamieszkiwanych przez osoby bezdomne na terenie dzielnicy Ursus w  asyście przedstawicieli 

Straży Miejskiej. W trzech pustostanach w 2011 roku przebywało 13 bezdomnych osób, z czego 2 

osoby, które są stałymi świadczeniobiorcami z pomocy społecznej (dla porównania w 2010 roku 11 

osób).  Specjalista współpracował również w sprawach dotyczących bezdomnych z Policją oraz ze 

streetworkerem z Pensjonatu, który często kontroluje  pustostany. Plany na 2012 rok dotyczące 

osób bezdomnych to usamodzielnienie ich oraz aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez 

realizację indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, a w efekcie końcowym  

powrót do środowiska rodzinnego lub uzyskanie lokalu socjalnego, a także podjęcie zatrudnienia. 

 

b) działalność związana z kierowaniem osób do Domów Pomocy Społecznej  

W roku 2011  do Ośrodka Pomocy Społecznej zgłosiły się  54 osoby o  konsultację i poradę 

związaną z problematyką umieszczania osób w państwowych i prywatnych Domach Pomocy 

Społecznej, Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych oraz hospicjach. Miały one formę rozmów 

wstępnych przedstawiających warunki i wymogi konieczne do spełnienia przez osoby ubiegające 

się o umieszczenie w placówkach sprawujących opiekę całodobową, a także oferty z katalogu 

placówek prywatnych oraz alternatywne propozycje opieki nad osobami potrzebującymi takiej 

pomocy jak  usługi  opiekuńcze, pielęgnacyjne bądź specjalistyczne. 

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

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

pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do pobytu w domu pomocy społecznej. 

Pobyt w domu pomocy społecznej jest ostatecznością po wyczerpaniu wszystkich form pomocy 
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środowiskowej. Osoby kierowane są do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, 

zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania. 

 W 2011 roku skompletowano dokumenty 23 osobom w sprawie o umieszczenie w DPS na 

zasadach zgodnych z Ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004r. (w roku 2010 było to 25 

osób). Poszczególne przypadki dotyczyły osób umieszczanych zgodnie z oświadczeniem ich woli, 

lub z postanowienia sądu. 

 

6. 2  Działalność specjalisty pracy z rodziną 

 

Specjalista pracy z rodziną podejmował działania na rzecz rodzin. Świadczona pomoc miała 

na celu zaktywizowanie rodziny do rozwiązania trudności i problemów życiowych wynikających z 

różnorodnych dysfunkcji, w wyniku których zaburzone jest prawidłowe funkcjonowanie 

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

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

uwzględniającą rzeczywiste potrzeby i oczekiwania rodziny. 

Specjalista pracy z rodziną podejmował działania wykorzystując dostępne narzędzia i 

metody pracy socjalnej: 

-wywiad, 

-obserwacja, 

-analiza i diagnoza sytuacji rodzinnej, 

-poradnictwo specjalistyczne, 

-konsultacje, 

-rozmowy wspierające, 

-udzielanie informacji o innych instytucjach pomocowych, 

-ukierunkowanie i wskazania innych - alternatywnych możliwości rozwiązań, 

-wizyty domowe,  

-udział w interwencjach w środowisku, 

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

Celem tych działań było: 

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

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

opiekunami a dziećmi  zacieśnienie więzi rodzinnych,  

3. Rozwijanie umiejętności opiekuńczo wychowawczych rodziny. 

4. Podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny 
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5. Pomoc w integracji rodziny-zwiększenie umiejętności rozwiązywania problemów 

wewnątrzrodzinnych. 

6. Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, 

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

interwencji zabezpieczających ich dobro. 

8. Dążenie do reintegracji rodziny. 

Podejmowane działania, w zależności od potrzeb i złożoności sytuacji konkretnej rodziny, 

były krótkotrwałe bądź wydłużone w czasie, miały też formę jednorazowych spotkań czy 

konsultacji. 

 

Tabela 12  Liczba rodzin objętych pomocą specjalisty 

        w latach 2010  -  2011. 

 

 

Wyszczególnienie 2010 2011 

Liczba rodzin objęta pomocą w tym: 119 136 

pomoc stała 89 92 

porady i konsultacje 30 44 

Źródło: opracowanie własne 

W 2011 roku w porównaniu do roku 2010 nastąpił wzrost liczby rodzin korzystających z 

pomocy Specjalisty ds. pracy z rodziną o 13%  . Należy podkreślić, że największy wzrost dotyczył 

liczby rodzin objętych pomocą  w formie porad i konsultacji tj. o 31%. Pomoc stała pozostała na 

podobnym  do roku 2011 poziomie. 

 

Tabela 13 Liczba porad i konsultacji udzielonych w latach 2010 – 2011. 

 

Wyszczególnienie 2010 2011 

Liczba porad i konsultacji w tym: 381 441 

w środowisku rodzinnym 172 173 

w Ośrodku Pomocy Społecznej 209 268 

Źródło: opracowanie własne 

W 2011 roku w porównaniu do roku ubiegłego o 22% wzrosła liczba udzielonych porad                        

i konsultacji udzielonych przez Specjalistę w Ośrodku. Kontakty w środowisku rodzinnym 

pozostały na podobnym poziomie. 

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

• zaniedbanie obowiązków rodzicielskich względem dziecka,  

• problemy wychowawczo-opiekuńcze z dziećmi, 

• trudności w nauce, 
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• nieodpowiednie towarzystwo dzieci, 

• uzależnienia i współuzależnienia osób dorosłych, 

• przemoc w rodzinie i wśród rówieśników, 

• zaburzone relacje rodzinne, 

• bezradność rodziców najczęściej wynikająca  z braku umiejętności wychowawczych oraz 

braku narzędzi wychowawczych. 

 

  Kolejnym, bardzo ważnym obszarem pracy specjalisty pracy z rodzina, była współpraca z 

instytucjami wspomagającymi rodzinę w środowisku lokalnym tj.: pedagogami szkolnymi, 

wychowawcami i nauczycielami. Specjalista kontynuował również pracę z innymi instytucjami 

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

Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Integracyjnym Ośrodkiem Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, 

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

sądowymi Wydziału Rodzinnego i Nieletnich oraz Wydziału Karnego Sądu Rejonowego, 

Dzielnicowym Zespołem Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym, Publicznym Ośrodkiem Adopcyjno-

Opiekuńczym w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 75 oraz Warszawskim Centrum Pomocy 

Rodzinie. Współpraca z instytucjami oraz  placówkami opiekuńczo-wychowawczymi sprzyjała 

budowaniu koalicji na rzecz dziecka, przyczyniała się do wspólnego tworzenia planów pracy z 

rodziną.   

 Na prośbę 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. 

W roku 2011r Specjalista pracy z rodzina dodatkowo podejmował inne działania związane z 

psychoedukacją w zakresie poszerzenia świadomości i podniesienia kompetencji wychowawczych  

rodziców. Specjalista pracy z rodziną wspólnie z psychologiem Centrum Pomocy Rodzinie i 

Dziecku zorganizował i przeprowadził warsztaty psychoedukacyjne „Porozumienie w rodzinie, 

czyli jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice” - warsztaty dla zmęczonych 

rodziców. Warsztaty odbyły się w dwóch edycjach: wiosennej i jesiennej o łącznej liczbie 33 

godzin.  Praca z rodziną metodą warsztatową będzie kontynuowana w roku 2012.    
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6.3  Działalność Specjalisty ds. Uzależnień i Przemocy 

 

 

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

zjawiskiem przemocy w rodzinie (pomocą dla osób doznających przemocy oraz osób stosujących 

przemoc) osób z problemem alkoholowym oraz  uzależnieniem od innych substancji 

psychoaktywnych,  współuzależnieniem. Swoje zadania prowadził w zakresie: 

• diagnozowania przemocy domowej, realizowania pomocy indywidualnej oraz grupowej dla 

osób uwikłanych w przemoc oraz podejmowania stosownych działań interwencyjnych , 

• 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. 

 

Tabela 14  Liczba osób przyjętych przez specjalistę 

       w latach 2010 – 2011. 

 

 

Wyszczególnienie 2010 2011 

Liczba osób przyjętych przez specjalistę w tym: 250 261 

z problemem alkoholowym 124 92 

współuzależnionych 36 34 

uzależnionych od narkotyków 5 3 

doznających przemocy w rodzinie 67 111 

sprawcy przemocy 18 21 

Źródło: opracowanie własne 

 

W 2011 roku specjalista celem udzielenia pomocy skierował: 

• 44 osoby do grupy wsparcia dla osób mających problem alkoholowy do Klubu Rodzin 

Abstynenckich „Zorza”, 

• 5 osób do grupy wsparcia dla współuzależnionych w Klubie Rodzin Abstynenckich  

           „Zorza”, 

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

,,Rota”  przy ul. Sosnkowskiego 18 w Warszawie, 
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• 12 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, 

• 26 osób na zajęcia  terapeutyczne w Klubie Anonimowych Alkoholików, 

• 3 osoby do Ośrodka Leczenia Osób Uzależnionych od Alkoholu ul. Kolska 2/4  

           w Warszawie, 

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

Sosnkowskiego 18 w Warszawie, 

• 22 osoby doznające przemocy do Poradni Psychoterapii Przeciwdziałania Przemocy                   

w Rodzinie przy ul. Belgijskiej 4, w Warszawie, 

• 12 osób do Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia przy ul. Rejonowej 28/30  w 

Warszawie, 

• 16 sprawców przemocy do Poradni Psychoterapii Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

przy ul. Belgijskiej 4 w Warszawie, 

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

• 3 osoby na detoksykacje do Szpitala w Tworkach, 

• 2 osoby na detoksykacje do Szpitala ul. Kolska w Warszawie 

• 4 sprawców przemocy skierowano do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym w 

Zespole Ośrodków Wsparcia w Piastowie, 

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

 

Tabela 15  Liczba konsultacji udzielonych przez specjalistę 

       w latach 2010 – 2011. 

 

Wyszczególnienie 2010 2011 

Liczba konsultacji udzielonych przez specjalistę w tym: 586 596 

dotyczących problemu alkoholowego 222 189 

współuzależnia 165 148 

uzależnienia od narkotyków 5 3 

dotyczących przemocy w rodzinie 179 224 

porady dla sprawców przemocy 18 32 

Źródło: opracowanie własne 
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W roku 2011 w stosunku do roku 2010 wzrosła  liczba przyjętych osób - uwikłanych w 

przemoc, jak i liczba odbytych konsultacji z osobami doznającymi przemocy w rodzinie oraz 

osobami stosującymi przemoc. Wzrost liczby przyjętych osób oraz konsultacji i idące za tym 

zapotrzebowanie na pomoc osobom uwikłanym w przemoc - może być wyznacznikiem skutecznie 

prowadzonej profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez pracowników tut. Ośrodka, 

systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz wielopłaszczyznowym 

podejściem do problemu przemocy w rodzinie. 

Znowelizowana Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zwiększyła przekaz 

informacji pomiędzy służbami, zwiększyła też informację o dostępności oferty pomocowej, 

wpłynęła także na świadomość osób doznających przemocy jak i  stosujących przemoc w rodzinie. 

W stosunku do roku 2010 – zmniejszyła się liczba osób uzależnionych oraz liczba 

konsultacji dla osób uzależnionych. Zmiana ta nie musi wskazywać na zmniejszenie problemu 

uzależnień wśród klientów Ośrodka. Wskaźnik ten może świadczyć o dobrych praktykach: 

skutecznej profilaktyce prewencyjnej uzależnień, skutecznej współpracy Ośrodka z placówkami 

lecznictwa odwykowego. Większość osób uzależnionych korzystających z pomocy Ośrodka –  

realizuje leczenie odwykowe na terenie Dzielnicy Ursus, jednak część klientów dojeżdża do innych 

placówek, poza dzielnicą (kluby AA, poradnie uzależnień). 

W 2011 roku, w okresie od lutego do grudnia,  specjalista ds. uzależnień wraz z 

psychologiem – prowadzili grupę edukacyjno – wsparciową dla osób doznających przemocy w 

rodzinie. W zajęciach brało udział 11 kobiet. Spotkania grupy odbywały się jeden  raz w tygodniu. 

W 2011 roku, w okresie od stycznia do grudnia - specjalista ds. uzależnień i przemocy – 

jako asystent osoby uzależnionej - realizował pilotażowy program Biura Polityki Społecznej 

Urzędu m. st. Warszawy ,, Od terapii do zatrudnienia ” - „Budowa zintegrowanego systemu 

społeczno-zawodowego na rzecz osób uzależnionych w procesie zdrowienia”. Program jest 

współfinansowany przez EFS. 

Rola specjalisty w realizacji programu sprowadzała się do rekrutacji beneficjentów, 

comiesięcznej sprawozdawczości, monitorowania uczestnictwa beneficjentów w szkoleniach, 

kursach, warsztatach, regularnym kontakcie z beneficjentami, kontakcie z doradcą zawodowym w 

Urzędzie Pracy, rozmowach z beneficjentami – ustalaniem potrzeb i celów zmierzających do 

aktywizacji zawodowej – podjęcia zatrudnienia. 

W 2011 roku, specjalista ds. uzależnień i przemocy ukończył Studium Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie - specjalizację II st, uzyskał certyfikat specjalisty rekomendowany przez 

Ogólnopolskie Pogotowie Niebieska  Linia, ukończył kurs podstawowy I st w zakresie Terapii 

Skoncentrowanej na Rozwiązaniach,  odbył szereg szkoleń i superwizji dotyczących profilaktyki 
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przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy zespołów interdyscyplinarnych. W 2011r., specjalista 

ds. uzależnień i przemocy został powołany do Zespołu Interdyscyplinarnego w Dzielnicy Ursus.   

 

 

6. 4 Działalność  Zespołu ds. Aktywizacji Zawodowej  

 

W ramach pomocy niematerialnej Zespół ds. Aktywizacji Zawodowej udzielał pomocy      

osobom pozostającym bez pracy poprzez: 

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

portalach internetowych,  

• przesyłanie dokumentów aplikacyjnych przy pomocy faksu i internetu, 

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

• bezpłatny dostęp do telefonu i faksu, 

• w zależności od zapotrzebowania grupy wsparcia prowadzone przez psychologów bądź 

indywidualną pomoc psychologiczną, 

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

długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych, 

• nawiązywanie kontaktów z lokalnym rynkiem przedsiębiorców, organizacjami 

pozarządowymi i stowarzyszeniami. 

W 2011 roku do Zespołu zgłosiło się 112 nowych osób. Osoby zgłaszające się do Zespołu 

odbyły 2473 wizyty. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba wizyt  (3409) zmalała, gdyż od 

lutego 2011 roku Zespół działa 2 razy w tygodniu ( w 2010 roku trzy razy w tygodniu). W 2011 

roku  do Zespołu zgłosiło się 68 osób bezrobotnych korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy 

Społecznej.  

 

Wykres 10   Liczba osób bezrobotnych korzystających z pomocy Zespołu ds. Aktywizacji     

                     Zawodowej w latach 2010 – 2011 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
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W 2011 roku liczba osób bezrobotnych zgłaszających się do Zespołu ds. Aktywizacji 

Zawodowej nieznacznie zwiększyła się w porównaniu z rokiem ubiegłym. 

Sytuacja na rynku pracy jest nadal trudna. Osoby bezrobotne  często zatrudniane są na krótki 

okres, bez rejestracji i możliwości uzyskania zasiłku dla bezrobotnych. Większość osób, które po 

raz kolejny utraciły zatrudnienie ponownie wraca do Zespołu. Z pomocy Zespołu w poszukiwaniu 

pracy korzystali też mieszkańcy Pensjonatu Socjalnego Św. Łazarza Kamiliańskiej Misji Pomocy 

Społecznej. W ciągu roku zgłosiło się ich 28.  

Z raportu Urzędu Pracy wynika, że na koniec 2011 roku: 

•  stopa bezrobocia dla Polski wyniosła – 9,9%, dla m.st. Warszawy – 3,8%, 

• osób bezrobotnych z terenu Dzielnicy Ursus było zarejestrowanych w urzędzie 

1 236, z czego 611 kobiet, 

• bezrobotni posiadający prawo do pobierania  zasiłku – 248, z czego 125 stanowiły 

kobiety, 

• osoby bezrobotne poprzednio pracujące – 1 084, z czego 845 to kobiety, 

• bezrobotni dotychczas nie pracujący – 152, kobiet - 66, 

• osoby do 25 roku życia – 113, kobiet – 59 

• powyżej 50 roku życia – 326, z czego 119 to kobiety, 

• osoby bezrobotne po odbyciu kary pozbawienia wolności – 23, w tym 1 kobieta, 

• niepełnosprawni bezrobotni – 38, kobiet – 17, 

• osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 lat – 89, z czego 82 

kobiety. 

 

6.5   Działalność  koordynatora ds. wolontariatu   

 

Koordynator odpowiada za wykonywanie świadczeń wolontarystycznych przez 

wolontariuszy współpracujących z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Ponadto do zadań koordynatora 

należy: pozyskiwanie wolontariuszy, przydzielanie zadań i wspieranie w rozwiązywaniu trudności. 

W roku 2011 z Ośrodkiem Pomocy  Społecznej współpracowało 23 wolontariuszy (w roku 2010 

było ich 24). Podpisano 17 porozumień o współpracy wolontarystycznej. 

Znaczną grupę wolontariuszy stanowili członkowie Klubu Ośmiu Młodzieżowego 

Wolontariatu Fundacji Świat na Tak przy Gimnazjum 133 w Warszawie. Zajmowali się oni opieką  

nad osobami starszymi i pomocą  dzieciom w nauce, brali udział w jednorazowych akcjach 

organizowanych przez Ośrodek. Współpracowali też z nami studenci. Pomagali dzieciom w nauce 

w Integracyjnym Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży. 
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Wsparcie ze strony wolontariatu otrzymały też osoby bezrobotne poszukujące pracy. 

Wolontariuszka pomagała w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowywała do 

rozmowy z pracodawcą. 

Dzięki pomocy wolontariuszy na terenie naszej Dzielnicy przeprowadzono akcję 

SZLACHETNA  PACZKA organizowaną przez Stowarzyszenie Wiosna. Wytypowano 14 

potrzebujących rodzin aby zapewnić im  wsparcie w postaci paczki realizującej ich konkretne 

potrzeby. 

 

6. 6  Konsultacje psychologów. 

 

Sprawozdanie z działalności psychologów w okresie styczeń  - grudzień 2011  dotyczy 

następujących zakresów : 

 I. Konsultacji psychologicznych 

II. Specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

Ad. I  Rodzaj pomocy psychologicznej świadczonej dla klientów dostosowany był do rodzaju 

zgłaszanych problemów i potrzeb. Pomoc skierowana była nie tylko do osób doświadczających 

trudności w funkcjonowaniu, ale także do tych, którzy chcieli rozwijać swoje potencjalne 

umiejętności. 

Psycholodzy  Ośrodka Pomocy Społecznej swoje zadania realizowali poprzez : 

- dokonywanie konsultacji i psychologicznej diagnozy problemu klienta,  

- udzielanie informacji i porad dotyczących możliwości pomocy specjalistycznej (psychologicznej i     

  psychiatrycznej), 

- poradnictwo psychologiczne, 

- pracę socjalną i interwencje kryzysowe, 

- umożliwienie kontaktu z lekarzem i psychologiem w Poradniach  Zdrowia  Psychicznego, 

- współpracę ze specjalistami z Oddziałów Psychiatrii  Środowiskowej w Szpitalach      

  Psychiatrycznych, 

- kierowanie do specjalistów  OPS-ie (prawnik, specjalista ds. rodziny, pracownik socjalny, itp.), 

- uczestniczenie w posiedzeniach sądowych związanych z przyjęciem klienta bez zgody do  szpitali    

  psychiatrycznych lub  domów pomocy społecznej,  

- uczestniczenie w posiedzeniach sądowych związanych z procedurą ubezwłasnowolnienia,  

- spotkania indywidualne o charakterze wspierającym, 

- monitorowanie leczenia psychiatrycznego, 
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- opracowywanie i modyfikowanie programu wspierająco- rehabilitacyjnego dla klientów objętych   

  specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. 

W  2011 roku psycholodzy  429 razy wizytowali środowiska rodzinne. W Ośrodku Pomocy 

Społecznej udzielili 774 porad psychologicznych, uczestniczyli w 42 interwencjach kryzysowych w 

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

Ratunkowego. Współpracowali z  242 rodzinami, którym udzielili pomocy w formie: 

- diagnozowania sytuacji oraz określenia zakresu i rodzaju pomocy, 

- wsparcia w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, 

- kierowania do placówek świadczących specjalistyczną pomoc. 

 

Wykres nr  11   Liczba osób i rodzaj świadczonej  pomocy psychologicznej  

                           w latach  2010-2011. 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

W 2011 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym  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. Z pomocy psychologicznej korzystały osoby 

przeżywające kryzysy, problemy osobiste, emocjonalne lub trudności w relacjach rodzinnych i 

społecznych. 
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6. 7  Pomoc prawna i konsultacje radcy prawnego   

 

Poradnictwo prawne w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. warszawy 

świadczone jest przez radcę prawnego. Pomoc ta ma na celu ochronę interesów podopiecznych 

Ośrodka  z zakresu następujących spraw: 

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

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

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

• administracyjnych (wymeldowania, zameldowania),  

• pracy i  ubezpieczeń społecznych (sprawy podopiecznych związane z ZUS oraz 

sprawy związane z zatrudnieniem tzw. pracowniczych). 

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

karnego, administracyjnego, postępowania przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz  

organami administracji publicznej. 

Radca prawny sporządzał dla Ośrodka opinie prawne, opracowywał projekty aktów 

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

urzędami. Dokonywał analizy prawnej niezbędnej do rozstrzygania skomplikowanych spraw z 

zakresu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r Nr 175 poz. 1362 

z późn. zm.). 

W pracy Ośrodka uczestniczył również w przygotowywaniu i realizacji tworzonych 

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

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

Nadto, sporządzał wzory decyzji merytorycznych do prowadzonych spraw administracyjnych w 

Ośrodku oraz pisma procesowe w sprawach administracyjnych podopiecznych Ośrodka.  

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

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

szkolenia dla pracowników Ośrodka w zakresie nowelizacji ustaw i przepisów wykonawczych 

dotyczących pragmatyki z dziedziny pomocy społecznej, postępowania egzekucyjnego, 

administracyjnego.  

Radca prawny w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus w 2011 roku udzielił 580 porad 

prawnych.  
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6. 8  Centrum Aktywności Lokalnej 

    

Centrum Aktywności Lokalnej ma służyć aktywizowaniu społeczności lokalnej oraz 

kształtowania poczucia przynależności do danego miejsca i grupy. Najważniejszą zasadą CAL jest 

realizowanie działań na rzecz osiedla przy zaangażowaniu jego mieszkańców. Centrum Aktywności 

Lokalnej jest metodą budzenia aktywności społecznej w celu samoorganizowania się do 

rozwiązywania konkretnych problemów danej społeczności. Jest to metoda na wskroś 

demokratyczna, zakładająca zaangażowanie społeczne jako podstawowy element swojej 

skuteczności. 

W 2011 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Centrum Aktywności Lokalnej kontynuował 

działania dotyczące aktywizacji  środowiska lokalnego.  

W tym zakresie zorganizowano:  

• 18 czerwca  festyn integracyjny w Parku Hassów, podczas którego mieszkańców naszej dzielnicy 

bawiły zespoły romskie „  Hitano” oraz „ Szczęśliwe Dzieciaki”. W tym dniu można było skorzystać 

z przygotowanych atrakcji, takich jak przejażdżki  konne, warsztaty artystyczne, malowanie twarzy, 

konsumpcja potraw romskich. 

• 22 września  cykliczne spotkanie „Jesień na Prawniczej”. Tegoroczne spotkanie zorganizowano pod 

hasłem „ Wiele robimy Osobno – Zróbmy to Razem”,  na które przybyły liczne delegacje 

Środowiskowych Domów z Ursynowa, Żoliborza, Woli  i Ochoty.  

• 19 października z okazji Dnia Seniora , coroczne spotkanie,  pt: ”  Nasza Pogodna Jesień ”  

 w Domu Dziennego  Pobytu Seniora przy ul. Walerego Sławka 2. Tegoroczne święto  urozmaicił 

występ artystyczny dzieci z Podstawowej Szkoły Muzycznej z Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy.  

•  Podobnie jak w latach ubiegłych w grudniu 2011 roku odbyła się zabawa mikołajkowa dla dzieci z 

najuboższych rodzin naszej dzielnicy. Paczki mikołajkowe otrzymało 320 dzieci. 

• W 2011 roku odbyło się po raz pierwszy Spotkanie Wigilijne dla rodzin zastępczych. 54 

wychowanków rodzin zastępczych zostało obdarowanych prezentami i paczkami ze słodyczami.  

Opracowano wyniki  ankiety dotyczącej poczucia bezpieczeństwa i wiedzy o zjawisku przemocy wśród 

mieszkańców wybranej losowo części  Ursusa , które będą zamieszczone w lokalnej prasie i na stronie 

internetowej Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy .   

Przez cały 2011 rok działał Punkt Informacji Obywatelskiej, w którym udzielano porad i konsultacji 

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

naszych działań. 
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Rozdział VII 

Pomoc usługowa 
 

Usługi opiekuńcze są zadaniem obligatoryjnym gminy. Zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 

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

która wymaga pomocy osób drugich, a rodzina, a także wstępni, zstępni nie mogą zapewnić 

stosownej opieki. 

Wysokość odpłatności ponoszona przez klientów uzależniona była od dochodu na osobę w 

rodzinie. Wysokość odpłatności za usługi reguluje Uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

Nr XXXVII/843/2004 z dnia 16 września 2004r. 

7.1 Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne  

Celem świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest wsparcie osób tego 

wymagających pomocą dostosowaną do potrzeb, w szczególności w zaspakajaniu codziennych 

potrzeb życiowych, opieką higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę 

możliwości zapewnienie również kontaktu z otoczeniem. Pracownik socjalny ustalał zakres i okres 

świadczenia usług zgodnie z zawartym kontraktem u podopiecznego w obecności pracownika 

firmy. W 2011roku wykonawcą usług opiekuńczych była firma „VITAL” wyłoniona w procedurze 

przetargowej.  

 

Tabela 16  Usługi opiekuńcze realizowane w miejscu zamieszkania w latach 2010-2011.  

 

Wyszczególnienie 2010 2011 

Liczba osób korzystająca z usług w ciągu roku 170 144 

Liczba osób objęta opieką średnio w miesiącu  142 110 

% osób ponoszących pełną odpłatność za usługi  21% 25% 

% osób nieponoszących żadnych kosztów za usługi 17% 12% 

Źródło: opracowanie własne 

 

W 2011 roku w stosunku do roku 2010 nastąpił nieznaczny spadek liczby osób objętych 

usługami i  zrealizowanych godzin  Koszty realizacji tego zadania tj. usługi opiekuńcze 13zł/godz. I 

usługi pielęgnacyjne z 14 zł./godz.  
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Tabela 17  Liczba zrealizowanych godzin  usług opiekuńczych  w latach 2010 – 2011.  

 

 Rodzaj 

świadczonych 

Usług 

2010 2011  

Stawka 

godzinowa  

Liczba 

godzin 

Liczb

a 

osób 

Stawka 

godzinowa  

Liczba 

godzin 

Liczb

a 

osób 

usługi 

opiekuńcze 

         13zł 50 132 153 13zł 40 674 131 

Usługi 

pielęgnacyjne 

          14zł 11 527 71 14zł 9 616 45 

  61 659   50 290  

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 18  Liczba osób korzystających z usług w latach 2010-2011,  

       z podziałem  na płeć. 

 

 Liczba kobiet w % Liczba mężczyzn w % 

2010        76% (129 os.)            24% (41 os.) 

2011        74% (106 os.)            26% (38 os.)  

Źródło: opracowanie własne 

 

W latach 2010 – 2011 liczba kobiet i mężczyzn korzystających z usług utrzymała się  

na tym samym poziomie. 

 

Tabela 19   Liczba osób korzystających z usług w latach 2010-2011, z podziałem  

                    na rodzaj gospodarstwa.             

                                                   

 Liczba  osób samotnych  w % Liczba osób w rodzinie w % 

2010 78% 22% 

2011 83% 17%   

 Źródło: opracowanie własne 

 

Wśród świadczeniobiorców w 2011 roku  z usług skorzystało 120 osób samotnych i 24 

osoby w rodzinie w przedziale wiekowym 33-98 lat, minimalnie obniżył się wiek osób 

korzystających z pomocy opiekunki.  
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W 2011 roku w stosunku do lat ubiegłych zmniejszono zakres i ilość godzin przyznawanych 

usług u 30% osób korzystających z tej formy świadczenia, ze względu na brak środków 

finansowych. Chcąc zabezpieczyć pomoc  w/w osobom, podejmowano następujące działania:  

• 7 osób, które nie były w stanie funkcjonować w środowisku lokalnym ze względu na stan 

zdrowia skierowano do placówek   stacjonarnych ( DPS, Hospicjum, ZOL),  

• kierowano wolontariuszy do osób samotnych , 

• angażowano rodziny do wzmożonej opieki na rzecz osób bliskich potrzebujących pomocy. 

Usługi opiekuńcze są kluczową formą pomocy ze względu na prognozę demograficzną w 

naszej dzielnicy. Osoby pozbawione tej formy pomocy często nie mogłyby funkcjonować w 

środowisku zamieszkania. Objęcie systematyczną pomocą usługową b często umożliwia 

szybszą reakcję w sytuacjach kryzysowych naszych podopiecznych i ich rodzin.  

 

7.2 Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

 

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w 2011 roku objęto 48 osób, w tym 33 osób 

zaburzonych psychicznie, 3 osoby  niepełnosprawne intelektualnie i 12 dzieci z rozpoznanym 

autyzmem. Z psychologami  współpracowali pozostali członkowie rodzin.  Łączna liczba osób w 

tych rodzinach wyniosła   113. 

 

Wykres nr 12   Podział na rodzaje  zaburzeń występujących u podopiecznych. 

 

 
 

Źródło: opracowanie własne 
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Jak wynika z tabeli w  roku 2010 i   2011   liczba osób korzystających ze  specjalistycznych 

usług opiekuńczych jest taka sama. Zaobserwowaliśmy jednak systematyczny wzrost 

zapotrzebowania na specjalistyczną pomoc dla dzieci z rozpoznanymi  zaburzeniami  

rozwojowymi, jakim jest autyzm.   

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. 

Psycholodzy ponadto prowadzili  systematyczną obserwację stanu zdrowia klientów oraz 

monitorowali leczenie. Regularna obserwacja stanu zdrowia klienta  miała wpływ na decyzje 

dotyczące formy leczenia, co ilustruje poniżej przedstawiona tabela.  

 

Tabela  20   Liczba hospitalizacji w latach 2010- 2011.  

 
Liczba 

hospitalizacji 

2010 2011 

Hospitalizacja na 

mocy postanowienia 

sądowego 

 

        1 

 

      5 

Hospitalizacja za 

zgodą klienta 

 

        4 

 

      7 

 

               Źródło: opracowanie własne 

 

Jak wynika z przedstawionej powyżej tabeli, w 2011 roku wzrosła liczba hospitalizacji w 

porównaniu z 2010 rokiem.  Należy podkreślić, że częściej klienci dobrowolnie podejmowali 

decyzję o konieczności leczenia szpitalnego. 

Psycholodzy prowadzili cykliczne  spotkania z osobami realizującymi specjalistyczne 

usługi. Celem spotkań było wypracowanie wspólnej strategii rozwiązywania problemów osób 

chorych psychicznie, zasad postępowania wobec klientów  oraz skuteczne reagowanie w sytuacjach 

kryzysowych. Koordynacja działań wpływała pozytywnie na funkcjonowanie społeczne osób 

przewlekle chorujących psychicznie. 

Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych: 

1. usługi specjalistyczne realizowała w 2011 roku firma „Vital”, 

2. kwalifikacji osób do tych usług dokonywali lekarze psychiatrzy z Poradni Zdrowia Psychicznego     

   ul. Pawińskiego 2 i z rejonowego oddziału szpitala przy ul. Nowowiejskiej oraz  lekarze     

   specjaliści z innych placówek, 

3. koszt jednej godziny usług wynosił 26 zł,  

4. zakres usług 

   Psycholodzy w stosunku do każdej z osób objętych specjalistycznymi  usługami opiekuńczymi     
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   konstruowali diagnozę potrzeb i ustalali plan rehabilitacji klienta  i jego rodziny. 

   Ważnym elementem procesu terapeutycznego było uczenie i rozwijanie umiejętności      

   niezbędnych do samodzielnego życia poprzez;  

a) kształtowanie umiejętności zaspakajania  podstawowych potrzeb i umiejętności  funkcjonowania  

    społecznego, 

 b) motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,  

 c) interwencje i pomoc w życiu  w tym: 

     - pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, 

     - kształtowaniu pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, 

     - ułatwianie dostępu do edukacji i kultury, 

d)  - pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, 

5. 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 przez klienta, pracownika OPS-u i   

   przedstawiciela firmy wykonującej usługi, 

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

    Społecznej z dnia 22.09.2005 w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych  /DZ.U. z 2005    

    nr189 poz. 1598 z póź. zm/, 

7.  zrealizowano  4038 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. na kwotę 104 988 zł., 

8. 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 PZP i kontynuowanie leczenia, 

c) nawiązanie kontaktów /lub ich zmiana w pozytywnym kierunku z  najbliższą rodziną i sąsiadami, 

d) rozpoczęcie zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy przez 2 osoby. 
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Rozdział VIII 

 

Realizacja zamówień publicznych w 2012 roku 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej jako „jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu 

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

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

zm.) 

Powyższą ustawę uzupełniają przepisy wykonawcze:  

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

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

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

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

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 

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

Procedurę udzielania zamówień publicznych w Ośrodku określają zarządzania Dyrektora w 

przedmiotowej sprawie.    

Dział Administracji w ramach procedur związanych z zamówieniami publicznymi 

przygotowuje postępowania przetargowe, projekty umów, określa wartości szacunkowe w 

poszczególnych kategoriach, prowadzi rejestry postępowań na podstawie obowiązujących 

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

nieograniczonego, zamówień poniżej 14 000 euro) sporządza sprawozdania roczne przesyłane do 

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

W roku 2011 Dział Administracji przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego 4 

postępowania związane  z bieżącą działalnością OPS zakończone podpisaniem umowy. 

Zamówienia te dotyczyły usług świadczonych na rzecz klientów OPS  

Tabela 21   Rejestr zamówień publicznych powyżej 14 000 euro  w 2011r. 

 
Lp Przedmiot zamówienia  Tryb 

postępowania  

Wartość 

zamówienia  

Wykonawca/Dostawca Termin 

realizacji/ 

dostawy  

1 Kolonie dla 75 dzieci w 

miejscowości nadmorskiej  

 

Przetarg  

nieograniczony 

 

Łącznie 

81 900zł 

Cena 1 

skierowania 

744 zł 

 

VITAL s.c 

Ewa i Stanisław 

Lechowscy  

Usługi opiekuńczo-

pielęgniarskie 

Ul. Solipska 1a 

02-496 Warszawa  

24.07. 2011-

02.08.2011r 
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2 Świadczenie usług 

opiekuńczych oraz 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych 

(pielęgnacyjnych) dla 

klientów Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy 

Ursus m.st. Warszawy 

 

Przetarg  

nieograniczony 

w związku z 

art. 5   

13,00 zł za 1h 

usł. 

opiekuńczych  

14,00 zł za 1h  

usł. 

Specjalistyczn

ych 

opiekuńczych 

łączna 

wartość  

404 112 zł 

VITAL s.c 

Ewa i Stanisław 

Lechowscy  

Usługi opiekuńczo-

pielęgniarskie 

Ul. Solipska 1a 

02-496 Warszawa  

01.01.2012-

31.12.2012r 

3 Świadczenie 

specjalistycznych  usług 

opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami  

psychicznymi, 

niepełnosprawnych 

intelektualnie oraz z 

dysfunkcjami 

rozwojowymi. 

Przetarg  

nieograniczony 

w związku z 

art. 5   

26,00 zł za 1h 

Łączna 

wartość  

104 988 zł 

 

VITAL s.c 

Ewa i Stanisław 

Lechowscy  

Usługi opiekuńczo-

pielęgniarskie 

Ul. Solipska 1a 

02-496 Warszawa  

01.01.2012-

31.12.2012r 

4 zakup usługi 

restauracyjnej (obiadów 

przygotowanych do 

konsumpcji w lokalu 

Wykonawcy) dla 110 osób 

- podopiecznych Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Ursus m.st. 

Warszawy. 

Przetarg 

nieograniczony 

w związku z 

art. 5  

9,98 zł za 1 

obiad 

Łączna 

wartość  

395 208zł 

 

Usługi 

Gastronomiczne  

Klaudia,  

Ul. Bohaterów 

Warszawy 9 

02-495 Warszawa 

01.01.2012-

31.12.2012r 

5 Przygotowanie 300 

świątecznych paczek 

żywnościowych dla 

klientów OPS Ursus   

Przetarg 

nieograniczony 

 

336,53 zł za 1 

paczkę dla 

rodzin,  

151,34 zł za 1 

paczkę dla 

osoby 

samotnej. 

Łączna 

wartość 

73180,50  

Kwitnąca Sp. z o.o  

Ul. Aspekt 79 

01-904 Warszawa 

Termin 

dostawy 

19.12.2012r.  

 Źródło: opracowanie własne 

 

Trzy postępowania na zakup artykułów spożywczych na talony dla klientów OPS zostały 

unieważnione z powodu braku ofert.  

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

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

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

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

obiady w szkołach dla dzieci klientów,  karty miejskie dla pracowników, druki służbowe, prasa, 
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sprawienie pogrzebu, zakup węgla dla klientów,  przekazy pieniężne, zakupy mebli, paliwo do 

samochodu służbowego, prenumerata specjalistycznych czasopism, konserwacja windy.  

Dział Administracji prowadził również zamówienia na rzecz projektu systemowego działania 7.1.1 

POKL „Ja i moja przyszłość” oraz projektu konkursowego z działania 3.1.3 „Integracja i Edukacja 

Romów z terenu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.”  

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

publicznych wartości powtarzających się usług zostały zsumowane. 

 

Poniższe tabele przedstawiają wykaz postępowań zakończonych podpisanie umowy w trybie 

przetargu nieograniczonego realizowanych w ramach projektu współfinansowanych ze środków 

unijnych.  

 

Tabela 22   Projekt  „Ja i moja przyszłość”. 

  
Lp Przedmiot zamówienia  Tryb 

postępowania  

Wartość 

zamówienia  

Wykonawca/Dostawca Termin 

realizacji/ 

dostawy  

1 Warsztaty z doradztwa 

zawodowego oraz 

indywidualne konsultacje 

Przetarg  

nieograniczony 

 

29 071, 80zł Warszawska Grupa 

Psychologiczna 

Monika Dreger 

Zakończenie 

31.12.2011r. 

2 Realizacja  kursów 

zawodowych dla 

beneficjentów projektu „Ja 

i moja przyszłość”  

(postępowanie w 

częściach) 

Przetarg  

nieograniczony 

 

7 690zł 

(postępowanie 

w częściach, 

wyłoniono 

wykonawcę 

cz. III – 

Wózki 

widłowe  i V- 

Florystyka)   

Zakład 

Doskonalenia 

Zawodowego,  

Ul. Podwale  13 

00-252 Warszawa 

 

01.09.2011-

20.12.2011r 

3 Warsztaty z zakresu 

umiejętności 

interpersonalnych, 

psychoedukacji,  treningu 

umiejętności 

wychowawczych  

Przetarg  

nieograniczony 

 

22 902,60 zł Warszawska Grupa 

Psychologiczna 

Monika Dreger 

21.10.2011- 

20.12.2011r. 

4 Realizacja  kursów 

zawodowych dla 

beneficjentów projektu „Ja 

i moja przyszłość”  

(postępowanie w 

częściach) 

Przetarg  

nieograniczony 

 

22 000 zł Zakład 

Doskonalenia 

Zawodowego,  

Ul. Podwale  13 

00-252 Warszawa 

 

20.12.2011r. 

 Źródło: opracowanie własne 
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W trakcie realizacji projektu przeprowadzono trzy postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego na różnego rodzaju  kursy zawodowe dla beneficjentów projektu.  Zgodnie z 

ustawa Prawo zamówień publicznych po trzecim nierozstrzygniętym przetargu  udzielono 

zamówień na kursy zawodowe zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4.  

 

I tak w trybie z wolnej ręki udzielono zamówień na: 

1) Kurs pracownik ds. kadrowych i płacowych z obsługą programów użytkowych, wykonawca 

– GOWork, Andrzej Kosieradzki, ul. Żurawia47/49 Warszawa, wartość 1649 zł brutto.  

2) Agent Celny – Pomorskie Centrum  Kształcenia Dorosłych , ul. Aksamitna 8, 80-041 

Gdańsk , wartość 3000 zł (kurs dla 2 osób) 

3) Konsultant Ślubny Perfect Day s.c, ul. Pruszkowska 29B, 02-119 Warszawa, wartość 1950 

brutto 

4)   Kurs masażu – Akademia Rozwoju Zawodowego „Medica”, ul. Warszawska 21,05-084 

Leszno – wartość 6800 brutto 

5) Kurs obsługi programu „Jooml 1.6” – MrSiwek, Ireneusz Siwek, ul. Zgoda 5, 00-018 

Warszawa, - wartość 1228,77 zł brutto.  

 

Tabela 23   Projekt „Edukacja i Integracja Romów  z terenu  

        Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”. 

 

Lp Przedmiot zamówienia  Tryb 

postępowania  

Wartość 

zamówienia  

Wykonawca/Dostawca Termin 

realizacji/ 

dostawy  

1 Pełnienie funkcji asystenta 

finansowego  

Przetarg 

nieograniczony  

15 450,70 zł Karolina Walas  

Osoba fizyczna,  

Warszawa 

 

Zakończenie 

31.12.2012 

2 Wychowawca w 

Integracyjnym Ośrodku 

Wsparcia Dzieci i 

Młodzieży Stokrotka  

Przetarg 

nieograniczony  

14 830,10 zł Agnieszka Garanty 

Osoba fizyczna,  

Warszawa 

 

Zakończenie  

30.11.2012r.  

3 Wychowawca w 

Integracyjnym Ośrodku 

Wsparcia Dzieci i 

Młodzieży Stokrotka  

Przetarg 

nieograniczony  

14 830,10 zł Tomasz 

Tomaszewski  

Osoba fizyczna,  

Warszawa 

 

Zakończenie  

30.11.2012r.  

4 Realizacja  kursów 

zawodowych  

Przetarg  

nieograniczony 

(zamówienie 

częściach) 

4580 zł 

(umowa 

podpisana dla 

części I i II 

postępowani)    

Zakład 

Doskonalenia 

Zawodowego,  

Ul. Podwale  13 

00-252 Warszawa 

 

Zakończenie  

15.10.2011r 
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5 Prowadzenie Klubu  

Malucha dla 6 dzieci 

romskich   

 Przetarg  

nieograniczony 

 

35,67 zł za 1 h 

pracy 

(2853,60 zł 

miesięcznie) 

ABAKO Tomasz 

Szczypiński 

Szyszki 135  

06-124 Szyszki 

Zakończenie 

31.11.2012r.  

6 Przeprowadzenie kursu 

języka polskiego i 

matematyki dla 10 

dorosłych osób 

pochodzenia romskiego  

Przetarg 

nieograniczony  

Łączna 

wartość 

67 896 zł 

Szkoła Języków   

Monika Karkosik  

Ul. Raszyńska 30 

05-816 

Michałowice 

Zakończenie  

28.03.2012r. 

7 Warsztaty motywujące dla 

17 osób pochodzenia 

romskiego 

Przetarg 

nieograniczony 

Łączna 

wartość  

7173,36 

ABAKO Tomasz 

Szczypiński 

Szyszki 135  

06-124 Szyszki 

Zakończenie  

30.06.2011 
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Rozdział IX  

 

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” 
  

Środowiskowy Dom Samopomocy jest przeznaczony dla osób przewlekle chorujących 

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

Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.  

Środowiskowe Domy Samopomocy są ośrodkami, które zajmują się długoterminową terapią 

podtrzymującą. Choroby psychiczne często powodują niekorzystne i utrwalone zmiany w psychice 

osób chorujących, które (zmiany) utrudniają, ograniczają lub uniemożliwiają dostosowanie do 

wymogów życia społecznego, powodując u osób chorujących psychicznie postępującą degradację 

zawodową i społeczną. 

„Słoneczny Dom” przeznaczony jest dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi - jest 

miejscem pobytu dziennego, działa 5 dni w tygodniu w godzinach 8 00-16 00. 

Do głównych zadań ŚDS należy realizacja i prowadzenie działań terapeutycznych dla osób, 

które z powodu choroby psychicznej mają poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w 

kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem w zakresie zatrudnienia oraz we wszelkich sprawach 

socjalnych.   

Zajęcia programu wspierająco – aktywizującego mają na celu zapewnienie, osobom po 

przebytych kryzysach psychicznych, stabilnego i ustrukturalizowanego środowiska terapeutycznego   

(zapewnienie wsparcia, poczucia bezpieczeństwa, zaufania, przewidywalności, edukacji). 

Podstawowymi formami pracy w „Słonecznym Domu” były zebrania społeczności 

terapeutycznej, indywidualna i grupowa pomoc psychologiczna, terapia zajęciowa, ćwiczenia 

fizyczne, trening organizacji czasu wolnego umiejętności społecznych i interpersonalnych. 

Wszystkie proponowane i realizowane w naszym Domu formy terapii umożliwiały domownikom 

zdobywanie nowych umiejętności neutralizowały nudę zapobiegały bezczynności. Uwrażliwiały na 

potrzeby innych uczestników i w efekcie ułatwiały komunikowanie się z otoczeniem. 

 

Cele i realizacja 

Założone cele były realizowane m.in. poprzez aktywne uczestnictwo naszych domowników 

w różnego rodzaju formach zajęć,  spotkaniach i wyjazdach edukacyjno-krajobrazowych (np. 

plenery fotograficzne i/lub malarskie).  

W 2011 roku zaplanowaliśmy wspólny usprawniający wyjazd uczestników do Rabki i cel 

ten został zrealizowany na przełomie listopada i grudnia 2011 roku.   
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Zajęcia wspierająco-aktywizujące w Domu były prowadzone w grupach zadaniowych i 

terapeutycznych. Ze względu na potrzeby uczestników w 2011 roku. terapeuci prowadzili również 

zajęcia indywidualne (np. trening higieniczny, budżetowy czy nauka gry na gitarze, uczenie 

korzystania z komputera – pisanie , nauka fotografowania, makrofotografia malowanie olejami, 

temperami, kredkami, filcowanie). Uczestnicy na zebraniach społeczności i w rozmowach z 

terapeutami uzgadniali w jakich zajęciach chcą uczestniczyć. Zespół terapeutyczny wspólnie z 

Domownikami ustalił, że w 2011 roku zgodnie z wypracowaną już tradycją i uzyskanym 

doświadczeniem, każdy czwartek tygodnia był dniem, w którym były organizowane wspólne 

wyjścia  na wystawy, do kina, wyjazdy  na wycieczki bądź w ramach treningu  budżetowego w 

grupie zadaniowej domownicy uczyli się robić zakupy a także załatwiać proste urzędowe sprawy, 

np. poczta, osobiste załatwienie wizyty u lekarza, czy pójście do fryzjera itp. Głównym i 

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

zwiększeniem zaufania do siebie i do swoich umiejętności oraz wypracowanie poczucia wpływu na 

sytuację.  

 

Co zrobiliśmy i w czym uczestniczyliśmy 

W 2011 roku w dalszym ciągu uczestniczyliśmy jako Dom w  realizacji projektu: Kampania 

informacyjna na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi „Wiele robimy osobno, zróbmy to 

razem”. Zespół terapeutyczny zorganizował i poprowadził dla chętnej grupy uczestników warsztaty 

dotyczące stereotypów na temat osób niepełnosprawnych w szczególności osób chorujących 

psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie. Efekty przeprowadzonego warsztatu zostały 

opisane w  wydaniu specjalnym Alternatywy (nr 24(2/2011) a zwieńczeniem pracy nad projektem 

było zorganizowanie i przeprowadzenie w Słonecznym Domu wydarzenia/spotkania ze 

środowiskiem lokalnym, rodzinami a też najbliższymi osobami z otoczenia społecznego, 

(pedagodzy, lekarz psychiatra, pielęgniarka, nauczyciel gimnazjalny osoby zainteresowane 

wolontariatem, pracownicy socjalni, władze dzielnicy  miasta, wojewody).  Nasze wydarzenie pn. 

„Jesień na Prawniczej’ zostało odnotowane w Dzienniku Ursusa. Nasi domownicy w ramach 

spotkań i integracji z uczestnikami innych Domów brali udział w konkursie scrabblowym:  na 

Ursynowie. Braliśmy również udział w  cyklicznych imprezach integracyjnych organizowanych 

przez inne ŚDS-y m .innymi przez ŚDS Ochoty, Woli, Ursynowa, Otwocka, Bielan. 

W 2011  roku zgodnie z wcześniej założonym planem zorganizowaliśmy dwie wycieczki 

autokarowe (maj, październik) z cyklu „Poznaj zakątki Mazowsza” i zwiedziliśmy Muzeum 

Romantyzmu , miejsce urodzenia Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze a także byliśmy w 

Dęblinie w Muzeum Polskich Sił Powietrznych. Obie wycieczki i wrażenia z nich zostały opisane 

przez domowników w kolejnych wydaniach Alternatywy. .  
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W ramach  programu wspierająco – aktywizującego prowadziliśmy zajęcia rozwijające poczucie 

wspólnoty i społecznej odpowiedzialności. Umiejętności społeczne i zadaniowe uczestników 

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

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

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

umiejętności oraz zdobywanie nowych doświadczeń. 

• rozwój poznawczy (poprawa koordynacji wzrokowo ruchowej i koncentracji uwagi, rozwój 

pamięci, języka) 

• podniesienie własnej samooceny poprzez pracę nad wzmocnieniem poczucia własnej 

wartości 

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

• praca indywidualna (rozwój umiejętności samodzielnej pracy). 

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

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

pracownikom środowiskowych domów, lokalnym władzom, pacjentom szpitali psychiatrycznych, 

pacjentom poradni, pracownikom socjalnym, psychologom, psychiatrom, zainteresowanym 

nauczycielom i uczelniom. 

Ponadto zespół terapeutyczny opracował jak co roku program wakacyjny na lipiec i sierpień. 

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

W 2011r. skupiliśmy się na następujących cyklach tematycznych: 

- muzeum, nauka, film;  - wydanie specjalne „Alternatywy”;  - „śniadanie na trawie” (parki ogrody 

z piknikiem);  -  sport ( basen, kręgle, siłownia); - spotkania przy grillu. 

W 2011 roku kontynuowaliśmy zajęcia z lekarzem psychiatrą. Zajęcia zostały poszerzone o 

tematy edukacyjne dla zespołu terapeutycznego i raz w tygodniu odbywały się spotkania  zespołu 

terapeutycznego z lekarzem.  Zajęcia z lekarzem pojawiły się w planie wspierająco-aktywizującym 

jako realizacja naszego projektu ”Współpraca z lekarzem psychiatrą”. 

 

Co organizowaliśmy u siebie 

• wydarzenie integrujące społeczność lokalną z osobami chorującymi psychicznie w 

Środowiskowym Domu Samopomocy pn.” Jesień na Prawniczej” a dot. stereotypów w 

postrzeganiu osób chorujących psychicznie. Przygotowania do wydarzenia trwały od maja 

2011 roku i rozpoczęły cykl warsztatów dla grupy naszych uczestników dotyczących 

stygmatyzacji i wykluczenia przez otoczenie społeczne  osób przewlekle chorujących 

psychicznie, 
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• zabawy integracyjne dla uczestników zaprzyjaźnionych ŚDS (w tym konkursy karaoke, 

turnieje bilardowe, scrabble, kalambury), 

• organizowanie spotkań z okazji imienin przez i dla uczestników, 

• walentynki, Śniadanie Wielkanocne,  

• zabawę andrzejkową, zabawę mikołajkową, 

• Spotkanie wigilijno bożonarodzeniowe, uroczyste powitanie Nowego Roku.  

 

Współpraca z rodzinami domowników 

Spotkania i rozmowy z rodzinami i opiekunami uczestników odbywały się w indywidualnie  

i dotyczyły pomocy psychologicznej, pedagogicznej w ramach prowadzonych terapii.  

Najczęściej indywidualnie prowadzona pomoc dla rodzin i opiekunów dotyczyła: 

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

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

itp.,  

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

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

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

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

programu wspierająco-aktywizującego. 

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

programie wspierająco-aktywizującym  osób chorujących psychicznie. 

 W nowym roku przewidujemy kontynuację pracy z środowiskiem rodzinnym uczestników 

programu wspierająco- aktywizującego.  

 

Efekty 

We współpracy ze Stowarzyszeniem Biura Obsługi Inicjatyw Społecznych (BORIS)  w 

dalszym ciągu uczestniczyliśmy jako Dom w  realizacji projektu: Kampania informacyjna na rzecz 

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

terapeutyczny zorganizował i poprowadził dla chętnej grupy uczestników warsztaty dotyczące 

stereotypów na temat osób niepełnosprawnych w szczególności osób chorujących psychicznie i 

niepełnosprawnych intelektualnie. Efekty przeprowadzonego warsztatu zostały opisane w  wydaniu 

specjalnym Alternatywy (nr 24(2/2011) a zwieńczeniem pracy nad projektem było zorganizowanie 

i przeprowadzenie w „Słonecznym Domu” wydarzenia/spotkania ze środowiskiem lokalnym, 

rodzinami a też najbliższymi osobami z otoczenia społecznego, (pedagodzy, lekarz psychiatra, 

pielęgniarka, nauczyciel gimnazjalny osoby zainteresowane wolontariatem, pracownicy socjalni, 
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władze dzielnicy miasta, wojewody), zaprzyjaźnionymi ŚDS-ami.  Nasze wydarzenie pn. „Jesień na 

Prawniczej’ zostało odnotowane w Dzienniku Ursusa.  

Ponadto w ramach spotkań i integracji z uczestnikami innych Domów, nasi domownicy brali 

udział w konkursie scrabblowym, cyklicznej imprezie organizowanej przez ŚDS  na Ursynowie. 

Braliśmy również udział w innych cyklicznych imprezach integracyjnych organizowanych przez 

inne ŚDS-y m .innymi przez ŚDS Ochoty, Woli, Otwocka, Bielan. 

W 2011 roku zgodnie z wcześniej założonym planem zorganizowaliśmy dwie wycieczki 

autokarowe (maj, październik) z cyklu „Poznaj zakątki Mazowsza” i zwiedziliśmy Muzeum 

Romantyzmu , miejsce urodzenia Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze a także byliśmy w 

Dęblinie w Muzeum Polskich Sił Powietrznych. Obie wycieczki i wrażenia z nich zostały opisane 

przez domowników w Alternatywie nr 25 (1/2012).  Efektem uczestnictwa w wycieczkach było 

zdobycie nagród i dyplomów przez uczestników „Słonecznego Domu” a także nawiązanie nowych 

znajomości wśród uczestników oraz wymiana doświadczeń w pracy przez zespoły terapeutyczne 

innych Domów.  

Ważnymi zdarzeniami dla uczestników ŚDS była  organizacja wieczornych wyjść   grupy 

chętnych domowników z terapeutami  (w ramach treningu czasu wolnego) do teatru i opery. Nadal 

kontynuowany jest cykl  tworzenia i wydawania gazety „Alternatywa”. Wydaliśmy już 25 

numerów.  Efektem wspólnej pracy było zorganizowanie i wyjazd na turnus usprawniający do 

Rabki.  

Nasze działania zmierzały do rozwijania i promowania takich form pomocy, które miały za 

zadanie zapewnienie osobom przewlekle chorującym psychicznie życie w środowisku rodzinnym i 

społecznym. Istotną sprawą było uwzględnienie w naszej pracy  kształtowania  postaw społecznych, 

które przeciwdziałałyby stereotypom  dyskryminacji i  stygmatyzacji osób z zaburzeniami 

psychicznymi, ponieważ  tylko przy akceptacji i zrozumieniu  zachowań i potrzeb osób chorujących 

psychicznie przez społeczeństwo mogą one w tym społeczeństwie funkcjonować. 

 W związku z tym cel jakim jest to, że inność może być wartością, zaś wartości można 

doświadczyć przez dialog  - pozostaje  zadaniem do zrealizowania przez zespół terapeutyczny ŚDS 

w kolejnym roku działalności Domu. 
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Rozdział  X 

Działalność Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży  
 

 

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

opiekuńczo - wychowawczą typu wsparcia dziennego o charakterze integracyjnym oraz 

profilaktycznym, specjalizującą się w opiece nad dziećmi i młodzieżą.  

Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat. Dzieci pochodzą 

z rodzin dysfunkcyjnych a większość rodzin objęta jest opieką Ośrodka Pomocy Społecznej (17 

rodzin). 

Do Ośrodka Wsparcia uczestniczy 30 dzieci w tym: 14 dzieci pochodzenia romskiego i 16 

dzieci pochodzenia polskiego. Wszyscy wychowankowie realizują obowiązek szkolny w tym: 

czworo dzieci uczęszcza do szkół z oddziałami integracyjnymi, 15 dzieci posiada orzeczenie 

wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, 1 dziecko zgodnie z Postanowieniem Sądu 

przebywa w rodzinie zastępczej, 4 dzieci posiada orzeczenie o niepełnosprawności.  

 W trakcie trwania roku szkolnego dzieci uczestniczą w regularnie prowadzonych zajęciach 

reedukacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, psychoedukacyjnych, profilaktycznych, 

muzycznych i socjoterapeutycznych. 

Zaległości szkolne wychowanków wynikające z zaniedbań środowiskowych są tak duże, że 

większość z nich wymaga stałej, intensywnej pomocy w tym zakresie. Ponadto dzieci te cechuje 

tzw. bierność intelektualna, brak ciekawości poznawczej, niska samoocena, niechęć do 

podejmowania wysiłku, co niestety nie ułatwia pracy wychowawczej. 

W placówce prowadzona jest stała i systematyczna diagnoza stanu psychofizycznego i 

sytuacji życiowej dziecka.  Praca z dzieckiem polega na organizowaniu zajęć wychowawczych, 

profilaktycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych i terapeutycznych. Poza tym prowadzona jest 

praca z rodziną. 

 

W 2011 roku w Integracyjnym Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka” 

realizowane były trzy programy na rzecz społeczności romskiej w Polsce:  

1) PO KL 2007 – 2011, poddziałanie 1.3.1 projekt na rzecz społeczności romskiej tj. 

„Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”,  

2) Program Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka” z terenu 

Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy,  

3) „Komputer i Ja”. 
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Programy te mają na celu poprawę stanu edukacji wśród Romów poprzez zwiększenie 

współczynnika ukończenia szkoły, poprawę frekwencji oraz wyników nauczania dzieci i młodzieży 

romskiej. W związku z tym otrzymaliśmy środki na zatrudnienie dwóch wychowawców i 

specjalisty do prowadzenia zajęć komputerowych z dziećmi, dzięki czemu dzieci miały możliwość 

uczestnictwa w dodatkowych zajęciach informatycznych oraz została doposażona w dodatkowy 

sprzęt sala komputerowa.   

Sukcesywnie włączaliśmy dorosłą społeczność romską w życie Ośrodka poprzez wspólne 

spotkania. Romskie rodziny umacniają się w przekonaniu o wzroście poziomu edukacji swoich 

dzieci. Rozwija się wzajemne poznawanie kultury, tradycji i obyczajów społeczności romskiej i 

polskiej. W dalszym ciągu są utrzymywane pozytywne kontakty dzieci i młodzieży pochodzenia 

polskiego i romskiego. Opracowaliśmy i realizowaliśmy ofertę zajęć zgodnie z potrzebami i 

zainteresowaniami.  

 

W ramach w/w projektów, które zakładają między innymi integrację dzieci pochodzenia 

polskiego i romskiego, oraz dzięki dofinansowaniu OPS, wychowankowie uczestniczyli w 

różnorodnego rodzaju zajęciach kulturalno – oświatowych.  

Zorganizowaliśmy dzieciom wycieczki autokarowe do:  

- parku rozrywki i rekreacji „Pepeland” w Dziekanowie Nowym, w okolicach Łomianek, 

gdzie odwiedziły mini zoo, jeździły konno i wozem cygańskim,  

- nowoczesnego kompleksu obiektów z wykorzystaniem źródeł termalnych, spełniających 

funkcje wypoczynkowe oraz rekreacyjne w Mszczonowie,  

- AZS w Zegrzu Południowym, gdzie dzieci miały możliwość poznania i skorzystania ze 

sprzętu wodnego; ważnym elementem tego wyjazdu była możliwość uczestniczenia dzieci 

w kursie pierwszej pomocy, wysłuchania pogadanek edukacyjnych na temat bezpiecznego 

wypoczynku nad wodą i korzystania ze sprzętu wodnego, 

- gospodarstwa agroturystycznego w miejscowości Budy Lucieńskie, gdzie przez dwa dni 

dzieci uczyły się podstaw survivalu. 

Ogromnym zainteresowaniem, wpływającym na podniesienie wiedzy dzieci były również 

wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik, a wyjścia na gokarty były również świetną okazją do 

większego rozwoju fizycznego naszych wychowanków. 

Uczęszczaliśmy z dziećmi na baseny, kręgielnie, do kina, organizowaliśmy wyjścia do centrów 

zabaw dla dzieci.  
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W dniu 18 czerwca 2011 roku dzieci i młodzież z naszego Ośrodka brała czynny udział w 

festynie integracyjnym zorganizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus w 

ramach projektu „Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”. 

Poprzez wszystkie podejmowane działania staraliśmy się maksymalnie zintegrować dzieci i 

młodzież pochodzenia romskiego i polskiego. 

 

Osiągnięte rezultaty realizacji poszczególnych zadań w okresie sprawozdawczym od stycznia 

do grudnia 2011 roku: 

1) bieżące doposażenie Ośrodka w niezbędne do cyklicznej pracy opiekuńczo – 

wychowawczej materiały (artykuły szkolne, papiernicze plastyczne dekoracyjne, gry dla 

dzieci i młodzieży, itp.), 

2) zakup nagród i upominków dla dzieci umożliwił sprawienie ogromnej radości dzieciom, 

gdyż z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziców bardzo często nie stać ich na 

obdarowywanie swoich pociech w odpowiedni do ich zachowań sposób, co znacznie 

podwyższa ich samoocenę, 

3) w ramach zajęć kulturalno-oświatowych, mających głownie na celu integrację dzieci 

pochodzenia polskiego i romskiego, zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy szereg różnych 

atrakcji, które znacznie przybliżyły dzieci do siebie,  

4) udział dzieci w akcji „Zima w mieście 2011” i „Lato w mieście 2011” pozwolił naszym 

podopiecznym na bezpieczne i atrakcyjne spędzenie przerw w szkole na terenie Warszawy, 

5) zatrudnienie dwóch wychowawców do realizacji zadań opiekuńczo –wychowawczych w 

okresie uczestniczenia w akcji „Lato w mieście 2011” pozwoliło nam na pracę naszej 

placówki w podwojonym wymiarze godzin, 

6) zachęcanie dzieci do poprawnego wdrażania nawyków słowa pisanego, poprzez 

umożliwienie im dostępu do ciekawych, interesujących ich pozycji czasopiśmienniczych, 

7) opracowanie i bieżące uaktualnianie oferty zajęć czasu wolnego, zgodnie z potrzebami i 

zainteresowaniami dzieci i młodzieży pozwala na wdrażanie nawyków kultury życia 

codziennego,  

8) pozyskanie do współpracy socjoterapeuty oraz kontynuowanie współpracy ze specjalistami, 

szczególnie reedukatorem, psychologiem, informatykiem i instruktorem muzyki, 

9) objęcie pomocą socjalną wszystkich potrzebujących dzieci i ich rodzin; umożliwienie im 

spożywania obiadów w szkole oraz dożywianie dzieci na terenie Ośrodka, 

10)  udostępnianie dzieciom i młodzieży, bez względu na pochodzenie, czynnego udziału w 

zajęciach Ośrodka, 
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11)  prowadzenie systematycznej, indywidualnej nauki z dziećmi, realizowanej poprzez pomoc 

w odrabianiu lekcji i nadrabianiu braków edukacyjnych przy pomocy wychowawców i 

współpracy wolontariuszy i praktykantów, skutkujące osiągnięciem przez wszystkich 

podopiecznych Ośrodka promocji do następnej klasy w roku szkolnym 2010/2011,  

12)  zachęcanie i umożliwianie rodzicom udziału wspólnie z dziećmi w imprezach 

okolicznościowych organizowanych przez Ośrodek,  

13)  systematyczne uświadamianie rodzicom dzieci romskich konieczności edukacji ich dzieci, 

14)  dalsze wzajemne poznawanie i przenikanie kultury, tradycji i obyczajów społeczności 

romskiej i polskiej, 

15)  zacieśnianie mozolnie wypracowywanych pozytywnych kontaktów dzieci i młodzieży 

pochodzenia romskiego i polskiego. 

 

W trakcie realizacji wszelkich podejmowanych działań kontynuowaliśmy współpracę z 

następującymi instytucjami:  

- Ośrodkiem Pomocy Społecznej (ścisła współpraca ze specjalistami, terenowymi 

pracownikami socjalnymi oraz kierownictwem), 

- Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku (korzystamy z pomocy psychologa i reedukatora),  

- szkołami, do których uczęszczają podopieczni Ośrodka (monitorowanie bieżącej i aktualnej 

sytuacji rodzinnej i osobistej dzieci i młodzieży),  

- Urzędem Dzielnicy Ursus - Wydziałami: Sportu i Rekreacji, Oświaty i Wychowania 

(umożliwienie uczestnictwa w różnorodnych akcjach o zasięgu dzielnicowym i miejskim), 

Spraw Społecznych i Zdrowia (finansowanie programów, w ramach których pozyskaliśmy 

do współpracy instruktora muzyki i socjoterapeutkę),  

- Strażą Miejską i Policją (różnego rodzaju prelekcje i pogadanki),  

- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną (bieżąca diagnoza dzieci z orzeczeniami), 

- Sądem Rejonowym - Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich (współpraca z kuratorami – w 

razie potrzeby),  

- Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie (współpraca przy realizacji 

Programów na rzecz społeczności romskiej w Polsce), 

- Biurem Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy. 

Przez cały okres działalności naszej placówki korzystaliśmy również z pomocy wolontariuszy i 

praktykantów różnych uczelni. 
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Tabela 24    Liczba dzieci uczęszczających do Integracyjnego Ośrodka Wsparcia  

         z  uwzględnieniem wieku w 2011 roku (stan na 31.XII.2011 r.) 

 

Lp. Wiek Ilość dzieci 

1. 18 lat 1 

2. 17 lat 1 

3. 16 lat 2 

4. 15 lat 5 

5. 14 lat 5 

6. 13 lat 4 

7. 12 lat 6 

8. 10 lat 2 

9.   9 lat 1 

10.   6 lat 2 

 Ogółem 29 dzieci 

             Źródło: opracowanie własne 

 

 

Wykres 13   Miesięczna frekwencja uczestnictwa w Integracyjnym Ośrodku Wsparcia dla     

                      Dzieci i Młodzieży „Stokrotka” w  2011 roku  

 

 
 

Źródło: opracowanie własne 
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Rozdział  XI  

 

Działalność  Domu  Dziennego  Pobytu  Seniorów 

 

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

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

społecznej, realizując program działań opiekuńczych oraz aktywizujących seniorów.  

W okresie od stycznia do grudnia 2011 roku w zajęciach w DDPS uczestniczyło łącznie 27  

osób (21 kobiet i 6 mężczyzn), średnia liczba osób w ciągu miesiąca wyniosła 26 osób.  

 

 

Wykres 14   Uczestnicy zajęć w DDPS wg płci. 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
 

Uczestnicy zajęć w Dziennym Domu Pobytu Seniora to w znacznej większości kobiety. 

Mężczyźni stanowią jedynie 22,2 % uczestników, co jest spowodowane większą aktywnością 

społeczną kobiet.  

 

 

 

uczestnicy

kobiety - 21 (77,8%)

mężczyźni - 6 (22,2%)
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Wykres 15   Uczestnicy zajęć w DDPS wg wieku. 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
 

 

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

wynika, iż najmłodsi uczestnicy mają po 64 lata, najstarszy senior 99 lat. Średnia  wieku wynosi 81 

lat.   

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

Uchwałą Rady Miasta w zależności od dochodów. 

Dom Dziennego Pobytu Seniorów realizował następujące. zajęcia stałe:  

• gimnastyka indywidualna na przyrządach – podnosząca sprawność fizyczna 

seniorów, 

• gimnastyka w grupach na krzesłach – podnosząca sprawność fizyczną oraz 

integrująca uczestników,  

• zajęcia: plastyczne, komputerowe i kulinarne, 

• grupowe zajęcia relaksacyjne – ćwiczenia koncentracji, wymiana poglądów, 

poznawanie nowych trendów zdrowotnych, 

• spotkania indywidualne z psychologiem,   

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

• turnieje wiedzy ogólnej,  

• klub Filmowy,  
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• kąciki: dziewiarski, prasowy i literacki, 

• trening pamięci i gimnastyka wzroku. 

W 2011 roku Dom Dziennego Pobytu Seniorów współpracował z Klubem Seniora z 

ul.Sosnkowskiego 16 - zorganizowano gościnny występ chóru Klubu Seniora, zorganizowano 

występy dzieci z Przedszkola Nr 149, a także dzieci z jednego  z prywatnych przedszkoli w 

Dzielnicy Ursus z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka , wycieczkę do Niepokalanowa, Nieborowa i 

Arkadii. Uroczyście obchodzono spotkanie z okazji Świat Wielkanocnych.  

W sytuacjach wymagających szczególnego wsparcia seniorów kierownik placówki udziela 

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

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

pozostawiając ich w poczuciu bezradności i opuszczenia. 
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Rozdział  XII 

 

 

Działalność Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku  

 

Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku jako placówka Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Ursus m.st Warszawy funkcjonuje od  3 lat. 

Podmiotem oferowanej pomocy przez specjalistów tj. psychologów, pedagogów, 

reedukatora oraz logopedę są dorośli, dzieci oraz młodzież  z różnego rodzaju dysfunkcjami – 

osobowościowymi, emocjonalnymi i społecznymi. 

Zakres oferowanej pomocy jest następujący: 

• wstępna diagnoza problemu rodziny, 

• prowadzenie terapii par oraz mediacji rodzinnej, 

• terapia indywidualna dorosłych i dzieci, 

• organizowanie warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży i 

psychoedukacyjnych dla dorosłych, 

• prowadzenie zajęć terapii pedagogicznej (reedukacji) oraz logopedycznych dla dzieci i 

młodzieży. 

W okresie sprawozdawczym tj. od stycznia do grudnia 2011 roku pomocą specjalistyczną 

Centrum  zostało objętych 288 osób, dorosłych i dzieci, z czego 63  to osoby z rodzin w których 

podstawowym problemem jest przemoc. 

Łącznie odbyło  się 2877 spotkań, z tego: 

• 632          pomoc psychologiczna, 

• 693         konsultacje problemowe, 

• w 1552      sprawach podjęto inne działania, nastawione na pomoc zarówno rodzicom jak i 

dzieciom w zakresie pojawiających się problemów edukacyjnych i wychowawczych,  

• 22   konsultacje psychiatryczne. 

Zajęcia terapii pedagogicznej (10 godzin tygodniowo) objęły 10 dzieci. W zajęciach 

logopedycznych uczestniczyło 18 dzieci. 

W okresie sprawozdawczym realizowana była również, poza siedzibą Centrum, przez 

psychologa Centrum, pomoc osobom w podeszłym wieku, korzystającym z usług opiekuńczych 

OPS w miejscu ich zamieszkania. Odbyły się 23 takie wizyty. 

W 2011 roku psycholog oddelegowany do pracy w Dziale Pomocy Specjalistycznej OPS 

przeprowadził 100 spotkań indywidualnych z klientami oraz 67 wizyt w środowisku. Wizyty te 
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odbywały się wspólnie z pracownikami socjalnymi OPS i polegały na rozpoznaniu sytuacji rodziny 

pod kątem udzielenia niezbędnego wsparcia. 

Wsparciem Centrum zostało objętych również 18 osób spoza Ursusa. 

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

Dziennego Pobytu Seniora. W 16 spotkaniach uczestniczyło średnio 12-15 osób. 

Od lutego 2011 roku psycholog Centrum świadczył pomoc dla dzieci Integracyjnego 

Ośrodka Wsparcia Dzieci i Młodzieży „Stokrotka”. Miała ona charakter interwencji i konsultacji 

oraz uzupełniała dokumentację psychologiczną dzieci. 

Liczba osób objętych pomocą Centrum w 2011  w I i II półroczu przedstawia się 

następująco:  

 

Wykres 16   Liczba klientów korzystających z pomocy Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku  

                       w 2011 roku z podziałem na  I i II półrocze.  

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

W 2011 roku liczba klientów Centrum wyniosła łącznie 288 osoby (dorośli i dzieci). 

Analiza powyższego zestawienia wskazuje, że utrzymuje się tendencja wzrostu liczby klientów w 

ciągu roku. Na przestrzeni 3 lat funkcjonowania Centrum zwiększa się świadomość osób 

poszukujących  pomocy, trafiających częściej do w/w placówki. Jest to wynikiem coraz lepszej 

współpracy CPRiDz z innymi placówkami: szkołami, Poradnią i Policją, które chętnie kierują 

klienta do Centrum.  
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Porównanie prowadzonej pracy merytorycznej Centrum w 2011 roku z pracą w 2010 roku 

wygląda następująco:  

 

Wykres 17    Prowadzona praca merytoryczna Centrum w 2010 i 2011 roku. 

 

 

 Źródło: opracowanie własne 

 

We wszystkich zakresach pracy nastąpił wzrost udzielonej pomocy psychologicznej, 

problemowej oraz psychoedukacyjnej dorosłych i dzieci. Wieloprocentowy wzrost odnotowano 

również w zakresie zajęć logopedycznych i reedukacyjnych, mimo ograniczonej liczby godzin.  

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

warsztaty:  

• dla dorosłych (rodziców) dwukrotnie tj. od kwietnia do maja 2011 r. i od listopada do 

grudnia 2011 r. miesięczne warsztaty psychoedukacyjne, nastawione na pomoc rodzicom w 

budowaniu właściwych relacji z dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i miłości. 

Warsztaty ukończyło łącznie ok.20 osób i odbyło się 10 spotkań po 2,5 godziny każde, 

• dla dzieci młodszych  i starszych klas ze szkoły podstawowej od marca do czerwca 2011 r. 

warsztaty socjoterapeutyczne w czasie których pracowano nad zwiększeniem kompetencji 

społecznych trenując: komunikację, zasady efektywnej współpracy itp.  Warsztaty te 

ukończyły wszystkie osoby, które się zgłosiły, tj. 14 dzieci w wieku 7-13 lat. Odbyło się 28 

spotkań po 1,5 godziny każde, 

• od października 2011 działa grupa socjoterapeutyczna dla dzieci młodszych, zajęcia 

przewidziano do czerwca 2012 roku. 
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Rozdział  XIII  

Projekt  „ Ja i moja przyszłość” współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  
 

Projekt „Ja i moja przyszłość” był realizowany w okresie IV – XII 2011r. 

Uczestnikami Projektu było 27 osób dorosłych żyjących w rodzinach wieloproblemowych 

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

bezrobociem, uzależnieniami i innymi dysfunkcjami. Są to rodziny znajdujące się w trudnej 

sytuacji życiowej i materialnej korzystające z pomocy społecznej.  

Wśród tych osób było 5 osób, które brały udział w projekcie w roku 2010 i zadeklarowały chęć 

kontynuowania udziału i zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych uzupełniających 

wcześniej zdobyte umiejętności i zwiększające ich szanse na rynku pracy. 

Cele projektu 

Celem ogólnym projektu było: 

• udzielenie wielostronnego wsparcia osobom, prowadzącego do wzrostu aktywizacji społecznej 

i zawodowej wraz z ich otoczeniem (tj. członkami rodzin)  

• oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zapewniające poprawę funkcjonowania.  

Założyliśmy, że udział w projekcie da uczestnikom szanse na zmianę postaw, aktywizację 

zawodową, ukończenie kursów zawodowych i umożliwienie przezwyciężenia trudności 

wychowawczych i interpersonalnych. 

Celem szczegółowym projektu było: 

•  Udzielenie wielopłaszczyznowego wsparcia 27 osobom i ich rodzinom poprzez: 

• Zwiększenie kompetencji w rozwiązywaniu własnych problemów, 

• Zwalczenie bezrobocia, 

• Aktywizacja kompetencyjna, 

• Umożliwienie przezwyciężenia trudności wychowawczych i społecznych, 

• Reintegracja społeczna i rodzinna, 

• Pomoc w rozwoju osobistym i rodzinnym, 

• Wsparcie w pokonywaniu trudności i barier przy pomocy Asystenta rodzinnego, 

• Podjęcie działań zapobiegających marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. 

I. Ogólne założenia programowe w Projekcie. 

1. Praca Asystenta rodziny. 

Obszary działań asystenta rodziny względem całej rodziny: pomoc w rozwiązywaniu 

podstawowych problemów socjalnych; wsparcie w rozwiązywaniu pr. psychologicznych w 
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rodzinie i wychowawczych z dziećmi; wsparcie w poszukiwaniu, uzyskaniu i utrzymaniu pracy 

zarobkowej; motywowanie do realizacji celów w rozwoju indywidualnym członków rodziny; 

monitorowanie zmian w sytuacji rodzinnej.  

2. Aktywizacja zawodowa.  

a. kursy zawodowe; 

b. warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej, których celem była: diagnoza potencjału 

zawodowego, wybór zawodu i szkolenia zawodowego, nabycie umiejętności pisanie 

CV i listu motywacyjnego, nauka zachowań podczas rozmowy kwalifikacyjnej w 

formie symulacji rozmowy, nabycie wiedzy jak i gdzie szukać pracy, czyli sposoby i 

metody poszukiwania pracy, budowanie pewności siebie, zwiększenie motywacji do 

zmiany; 

c. warsztaty z zakresu autoprezentacji i zarządzania czasem 

3. Warsztaty psychoedukacjne dla uczestników i ich rodzin, spotkania i warsztaty z 

zakresu: role w rodzinie, czyli kształtowanie rodziny poprzez budowanie więzi, Jak 

zbudować szczęśliwą rodzinę ukierunkowaną na rozwiązywania trudności i problemów w 

rodzinie, korektę dysfunkcji. 

4. Warsztaty z zakresu budowania kompetencji społecznych i interpersonalnych. 

Cykl warsztatów umiejętności interpersonalnych ukierunkowany był na wzmacnianie i 

podtrzymanie w podjętych decyzjach. 

• Warsztat komunikacji interpersonalnej 

• Warsztat radzenia sobie z trudnymi emocjami 

• Warsztat asertywności 

• Warsztat motywacja, czyli zarządzanie zmianą 

5. Trening umiejętności opiekuńczo – wychowawczych. Świadome rodzicielstwo, nauka 

umiejętności z zakresu opieki nad dzieckiem i wychowania. 

6. Indywidualna praca z psychologiem. 

7. Pomoc prawna. 

8. Integracja. 

Wnioski Asystenta Rodziny z podjętych działań w projekcie 

Wniosek, że rola asystenta rodzinnego jest pomocna i potrzebna dla osób będących w projekcie, ich 

rodzin, ale także dla osób korzystających z pomocy OPS-u: 

1. Osoby nabierają pewności siebie oraz większej wiary w swoje możliwości  

2. Są bardziej zdecydowane w swoich działaniach 

3. Są bardziej uświadomione w poruszaniu się i załatwianiu spraw w różnych instytucjach  
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4. Mają osobę, do której mogą bezpośrednio zwrócić się z powstałym problemem lub 

problemami 

Praca Asystenta polega na poznawaniu, zrozumieniu i udzieleniu pomocy ludziom, którzy z 

różnych przyczyn znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Jest to praca w terenie, co pozwala na 

wnikliwą obserwację i sprzyja zastosowaniu odpowiednich form pomocy. 

Zmiany zauważone przez Asystentów Rodzinnych: 

Zmiany u osób uczestniczących w projekcie widoczne są w następujących sferach 

funkcjonowania:  

Emocjonalnej: Lepsze rozumienie swoich emocji i potrzeb, Wzrost zaufania do siebie 

(umiejętność oparcia się na swoich zasobach), Wzrost wiary w zmianę sytuacji życiowej 

(zwiększenie gotowości do zmian), Redukcja napięcia (przeżywanie mniejszej ilości emocji 

nieprzyjemnych) 

Przekonań: Polepszenie samooceny (bardziej pozytywne widzenie siebie), Zmian stosunku do 

własnej sprawczości ( pojawienie się przekonania, „choć jest trudno to mogę”), Uświadomienie 

zasobów i ograniczeń (dostrzeżenie, co należy w sobie rozwijać a nad czym w sobie pracować), 

Poszerzenie wiedzy (na własny temat, na temat emocji, relacji interpersonalnych, możliwości 

rozwoju, technik radzenia sobie z trudnymi sytuacjami) 

Działań: Bardziej konstruktywne radzenie sobie z trudnościami (poszukiwanie profesjonalnej 

pomocy, umiejętność czerpania z nauczonych technik), Bardziej otwarte i bezpośrednie 

komunikowanie się (nawiązanie bliższych relacji z ludźmi), Zmniejszenie izolacji społecznej 

(zwiększenie aktywności społecznej, poszukiwanie kontaktów towarzyskich), Zwiększenie 

motywacji do rozwoju zawodowego (planowanie podjęcia pracy, zamiar dokształcania się) 

Cały projekt począwszy od spotkana integracyjnego, poprzez organizowane szkolenia 

miękkie i zawodowe oraz jego jakość miały bardzo wielki i pozytywny wpływ na poprawienie 

sposobu i stylu życia beneficjentów. Część uczestników będzie szukać pracy w zawodach takich 

jak: fryzjerka, manicurzystka, magazynier, sprzedawca czy kasjer.  

Co się zmieniło u uczestników? min.: 

• wzmocnili motywację w obszarze aktywizacji do życia zawodowego, 

• otrzymaliśmy informację o trzech rodzajach działań: podjęcie poszukiwania pracy, 

rozpoczęcie spotkań w sprawie uzyskania pracy, składanie dokumentów aplikacyjnych, 

podjęcie zatrudnienia, 

• wzmocnienie w decyzjach i podjęcie kroków zmian w obszarze osobistym, które jest 

ukierunkowane na poprawę funkcjonowania rodziny i jej członków, 

• powiększyła się świadomość i aktywacja w celu dbania o swoje zdrowie i o zdrowie rodziny. 
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Co szczególnie wpłynęło na zmiany w życiu prywatnym i zawodowym? Czyli, co warto 

kontynuować? 

1. szkolenia zawodowe, 

2. dostępność do psychologa dziecięcego, psychologa dla dorosłych, prawnika etc., 

3. współpracę z asystentem rodzinnym, 

4. spotkania integracyjne. 

 

II. Założenia i efekty na koniec projektu.* 

 
Efekty 

Szkolenia z zakresu 

aktywizacji zawodowej 
93%  

Szkolenia z zakresu 

aktywizacji zawodowej w 

formie zbudowania 

motywacji 

120% 

(założenie, że ukończy szkolenie 20 osób, w efekcie 

ukończyło szkolenia 24 osoby) 

Psychoedukacja rodzinna 100% 

Działania do zmiany w 

obszarze dysfunkcji 

200% 

(założenie, że ukończy szkolenie 10 osób, w efekcie 

ukończyło szkolenia 20 osób) 

Szkolenia podwyższające 

kompetencje społeczne 

113% 

(założenie, że ukończy szkolenie 23 osoby, w efekcie 

ukończyło szkolenia 26 osób) 

Szkolenia zawodowe 

125% 

(założenie, że ukończy szkolenie 20 osób, w efekcie 

ukończyło szkolenia 25 osób) 

(w tym 2 osoby ukończyły 2 kursy zawodowe) 

 

*(skala 1- 5) dane na dzień 16.12.2011r. 
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 *EWALUACJA 

 

*(skala 1- 5) dane na dzień 16.12.2011r. 

 

*Średnia frekwencja w Projekcie     83% 

*Ogólna ocena projektu      4,8 (skala 1- 5) 

*Średnia ocena pracy i działań Asystentów Rodziny  5 (skala 1- 5) 

*Działania ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia 

• 3 osoby podjęły pracę w trakcie trwania projektu 

• 2 osoby podjęły działania w kierunku poszukiwania pracy (złożenie dokumentów 

aplikacyjnych 

• 13 osób złożyło deklarację o zamiarze podjęcia zatrudnienia 

*(skala 1- 5) dane na dzień 16.12.2011r. 

Ocena projektu obejmowała następujące pytania: 

• projekt był dla mnie ciekawy i odpowiadał moim oczekiwaniom, 

• organizacja projektu i podejmowanych w nich działań była prowadzona rzetelnie i 

profesjonalnie, 

• dobór szkoleń, warsztatów i spotkań był zgodny z moimi potrzebami, 

• zrealizowane działania w projekcie zmotywowały mnie do podjęcia zmian w moim życiu 

zawodowym, 
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• zrealizowane działania w projekcie zmotywowały mnie do podjęcia zmian w moim życiu 

osobistym Szkolenia były zorganizowane profesjonalnie. 

III. Konferencja 

W dniu 16 grudnia 2011 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt. Tak jak w 

poprzednim roku uznaliśmy za wartościowe zaprezentowanie merytorycznej strony projektu. W 

tym celu zbudowaliśmy tak program spotkania, aby przedstawić: 

 

• podsumowanie działań w formie prezentacji multimedialnej,  

• podsumowanie działań przez Asystenta Rodziny 

• wystąpienie kilku uczestników Projektu, którzy własnymi słowami opowiedzieli, co dla nich 

było ważne i wartościowe w projekcie, a także z własnej perspektywy opisali, jakie zmiany 

dokonały się w nich samych i w ich życiu 

• również część artystyczna była związana tematycznie z wyborem zawodu i pracy. 

 

IV. Podsumowanie Projektu 

Już w kolejnym naszym Projekcie staramy się kłaść duży nacisk na ewaluację w formie 

swobodnych wypowiedzi i prac Uczestników. Uznajemy, że są one znaczącą oceną zarówno 

działań w Projekcie, organizacji Projektu, osób prowadzących zajęcia, ale przede wszystkim 

pokazują zmiany jakie dokonały się w wyniku udziału w zajęciach Uczestników. Ewaluacja jaką 

zauważamy zaznacza się szczególnie w takich aspektach jak: 

• zmiana w postawie i motywacji. Na samym początku Projektu duża część osób nie jest 

przekonana, że uda im się coś jeszcze zmienić w życiu. Prezentują postawę o niskim poczuciu 

własnej wartości. Na koniec rozmawiam z osobami, które są pełne energii i wiary w to, że mają 

wpływ na swoje życie. U nas w projekcie część osób już w trakcie trwania Projektu podjęła 

takie decyzje np. rozpoczęła naukę w szkole, podjęła pracę itp. 

• Zmiana w kontakcie interpersonalnym. Osoby przychodząc do projektu często są wycofane, 

zamknięte w sobie. Rozmowa na koniec jest rozmową, w której z lekkością te same osoby 

mówią o sobie, o swoich planach, potrzebach. Nasza rozmowa zmienia charakter – jeszcze w 

kwietniu duża część osób po prostu odpowiadała na moje pytania lub potrzebowała wyjaśnienia, 

dzisiaj jest to dialog, w którym słyszę jak mój rozmówca opowiada o sobie.  

• Zmiana w wyrażaniu siebie. Na rozmowach rekrutacyjnych osoby często nie wiedzą, jakie są 

ich plany i marzenia, trudno im też wybrać różne propozycje programowe. Na koniec 

rozmawiam z osobami, które mówią mi, czego oczekują, czego chciałyby się nauczyć, co 

poznać, znają swoje kompetencje i preferencje osobowościowe. 
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W tegorocznym Projekcie jest duży procent uczestników, którzy chcieliby kontynuować udział 

w kolejnym Programie, celem uzupełnienia kwalifikacji, które otrzymali np. udział w kursie 

komputerowym przez osoby, które ukończyły kurs księgowości. Ta postawa jest wskaźnikiem w 

naszej ewaluacji mówiącym o tym, że w wyniku działań w Projekcie nabyły pewność i umiejętność 

kreowania samodzielnie swoim życie.  
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ROZDZIAŁ  XIV   

 

PROJEKT „INTEGRACJA I EDUKACJA ROMÓW Z DZIELNICY 

URSUS     M.ST. WARSZAWY” WSPÓŁFINANSOWANY Z  

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU  SPOŁECZNEGO  
 

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

konkursowy „ Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”. 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2011r. do 30.11.2012r. Współfinansowany przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 1.3.1. Projekty na rzecz 

społeczności romskiej. 

Wartość projektu wynosi łącznie 699652,00 zł. 

 Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu edukacji oraz przeciwdziałanie 

szeroko pojętemu wykluczeniu społecznemu, a w konsekwencji zwiększenie ich szans na rynku 

pracy. Zakładamy, że udział w projekcie da uczestnikom szanse na zmianę postaw, aktywizację 

zawodową,  zwiększenie poziomu edukacji, ukończenie kursów zawodowych,  profilaktykę 

zdrowotną oraz umożliwienie przezwyciężenia trudności wychowawczych i interpersonalnych. 

Cele szczegółowe projektu: 

1. zlikwidowanie bariery analfabetyzmu przez nabycie podstawowych umiejętności w    

zakresie języka polskiego i matematyki, 

2. wyposażenie Romów i Romek w nowe kwalifikacje zawodowe poprawiając ich sytuację 

na rynku pracy, 

3. wzrost motywacji do działania, podniesienie poczucia własnej wartości i samooceny wśród 

dzieci i młodzieży romskiej objętych pomocą Integracyjnego Ośrodka Wsparcia Dla 

Dzieci i Młodzieży „ STOKROTKA”, 

4. zapewnienie prawidłowego rozwoju oraz ułatwienie startu szkolnego poprzez objęcie 

edukacją przedszkolną dzieci romskie, 

5. podniesienie świadomości wśród Romów w zakresie realizacji potrzeb zdrowotnych dzieci 

i młodzieży poprzez działania edukacyjne i profilaktyczne ( zorganizowanie „białych 

dni”), 

6. zmniejszenie liczby bezrobotnych Romów. 

Projekt zakłada: 

1. wdrożenie działań Asystenta rodzin romskich  prowadzących do znacznej poprawy 

sytuacji rodzin biorących udział w projekcie,  
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2. zlikwidowanie barier analfabetyzmu przez nabycie podstawowych umiejętności w zakresie 

języka polskiego i matematyki, 

3. zorganizowanie „Klubu Malucha”, gdzie będzie można realizować program przedszkolny i 

pomóc dzieciom w przygotowaniu do obowiązku szkolnego,  

4. indywidualna i warsztatowa praca z doradcą zawodowym w ramach aktywizacji 

zawodowej: diagnoza potencjału zawodowego, wybór zawodu i szkolenia zawodowe, 

pisanie CV i listu motywującego, 

5. aktywizacja zawodowa obejmuje również  takie działania jak warsztaty wspierająco- 

motywacyjne mające na celu nabycie przez uczestników lub wzmocnienie takich 

umiejętności społecznych, które pomogą im w zdobyciu pracy zawodowej. Są to min.: 

wzmacnianie motywacji, budowanie pewności siebie, budowanie poczucia własnej 

wartości, 

6. integracja społeczno-kulturowa,  działanie to będzie skierowane do wszystkich 

mieszkańców Dzielnicy Ursus. Zostanie zorganizowany festyn integrujący społeczność 

romska i polską. Festyn będzie okazją do zaprezentowania kultury i twórczości 

uczestników projektu, zwłaszcza dzieci i młodzieży, 

7. edukacja zdrowotna ukierunkowana będzie na motywowanie społeczności romskiej do 

regularnych wizyt lekarskich, promowanie szczepień ochronnych, spotkania edukacyjne i 

profilaktyczne. 

 

Uczestnicy będą mogli korzystać z indywidualnego  wsparcia prawnika i psychologa  w 

rozwiązywaniu trudnych sytuacji rodzinnych. 

 Beneficjenci  będą uczestniczyć w szkoleniach zawodowych, które zostaną wybrane zgodnie 

z ich preferencjami. 

 Zakładane rezultaty: 

• podjęcie pracy przez 2 beneficjentów, 

• przezwyciężenie bariery analfabetyzmu przez min.7 osób( w tym 4 kobiety ), 

• podniesienie kwalifikacji zawodowych przez min. 9 osób ( w tym 5 kobiet ) potwierdzone 

zaświadczeniem, 

• Objęcie edukacją przedszkolną min. 4 dzieci. 

• poprawa stanu zdrowia beneficjentów, 

• wzrost motywacji do działania, podniesienie poczucia własnej wartości i samooceny wśród 

70% Romów i Romek, 

• objęcie wsparciem psychologicznym min. 13 osób w przedziale wiekowym 6-17 lat, 
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• wzrost motywacji do dalszej edukacji u 80% młodzieży, 

• poprawa wyników w nauce u 50% dzieci i młodzieży, 

• poprawa stanu zdrowia oraz stanu higieny u 80% beneficjentów, 

• ograniczenie korzystania ze świadczeń pomocy społecznej po zakończeniu projektu u 30% 

beneficjentów, 

• nabycie umiejętności komunikowania się, samodzielności w poszukiwaniu pracy u 70% 

dorosłych osób. 

W 2011 roku do projektu zgodnie z założeniami zostało zakwalifikowanych 31 osób 

pochodzenia romskiego, w tym:  

- 9 dzieci w wieku od 2 do 12 lat, 

- 22 osoby w wieku od 12 lat do 55 lat, 

W okresie od stycznia do marca 2011r. odbyła się rekrutacja uczestników -przeprowadzona z 

zachowaniem równych szans kobiet i mężczyzn w zakresie uczestnictwa w projekcie. 

Powstała lista rezerwowa, zostały podpisane stosowne dokumenty oraz kontrakty socjalne. 

W okresie sprawozdawczym w ramach projektu zostały  wyłonione firmy realizujące zadania z w/w 

projektu oraz zostały zawarte umowy cywilno-prawne i zostali zatrudnieni: 

- koordynator projektu, 

- asystent romski, 

- asystent ds. finansowych, 

- dwóch wychowawców do pracy z dziećmi i młodzieżą w Integracyjnym Ośrodku Wsparcia dla 

Dzieci i Młodzieży” STOKROTKA”, 

- nauczyciel wspomagający do nauki języka polskiego, 

- psycholog, 

- pielęgniarka środowiskowa, 

- lekarz rodzinny.  

W 2011 roku zgodnie z założeniami i harmonogramem, realizowaliśmy poszczególne 

zadania, takie jak: 

• „Klub Malucha”, do którego uczęszcza 5 dzieci romskich w wieku od 2 lat do 6 lat. Klub 

Malucha stanowi ważny element niniejszego projektu, gdyż przygotowuje dzieci romskie 

do podjęcia edukacji w ogólnodostępnych placówkach edukacyjnych, rozwija zdolności, 

wyrównuje szanse edukacyjne,  realizuje program przedszkolny,  

• dzieci i młodzież uczęszczają na zajęcia do „ Integracyjnego Ośrodka wsparcia dla Dzieci i 

Młodzieży Stokrotka”, 

• odbyły się II semestry  nauki języka polskiego i matematyki dla 10 osób dorosłych 

pochodzenia romskiego w tym: 8 kobiet i 2 mężczyzn, 
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• zostały przeprowadzone Warsztaty motywujące: dla 17 uczestników projektu, 

• odbyły się  Kursy zawodowy  dla  8 uczestników projektu: – kucharz garmażer, kurs prawa 

jazdy kat. B, Kurs wózków jezdniowych , wszyscy otrzymali certyfikaty i zaświadczenia 

potwierdzające ukończenie w/w kursów zawodowych, 

• w dniu 18 czerwca 2011 roku odbył się Festyn Integracyjny w ramach realizacji projektu, 

organizowany przez OPS, pod Honorowym Patronatem Burmistrza Dzielnicy Ursus, 

• odbyły się „Białe Dni” w ramach których 15 osób odbyło badania lekarskie i 

profilaktyczne. 

Uczestnicy Projektu aktywnie uczestniczyli we wszystkich realizowanych zadaniach, 

wykazywali się chęcią dokonywania zmian, zaangażowaniem i motywacją. 

W 2012 roku zgodnie z założeniami i harmonogramem, będziemy kontynuowali rozpoczęte 

działania i wdrażali nowe zadania. 
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ROZDZIAŁ  XIV   

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY 
 

 

Zgodnie z ustawą z 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 125, poz. 842) każda gmina w Polsce powinna 

powołać zespół interdyscyplinarny, którego zadaniem jest wsparcie realizacji gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.  

Zarządzeniem Nr 1667/2011 Prezydenta Miasta  Stołecznego Warszawy z dnia 25 

października 2011 roku, został powołany Zespół Interdyscyplinarny w Dzielnicy Ursus.  

 

W skład Zespołu weszli przedstawiciele: 

• Ośrodka Pomocy Społecznej, 

• Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

• Policji; 

• Urzędu Dzielnicy Ursus, 

• oświaty, 

• ochrony zdrowia, 

• organizacji pozarządowych, 

• kurator sądowy. 

 

Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie realizacji zadań wynikających z 

gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, w 

szczególności poprzez: 

• realizowanie działań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie; 

• diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku; 

• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 
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• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy 

w środowisku lokalnym; 

• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, 

• tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem 

przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, 

• realizowanie procedury „Niebieskie karty”; 

• współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zespół Interdyscyplinarny Dzielnicy Ursus w dniu 22 listopada 2011 roku spotkał się na 

pierwszym posiedzeniu. W tajnym głosowaniu wybrano przewodniczącego i zastępcę, ustalono 

kolejny termin spotkania. Zespół będzie spotykał się w siedzibie Ośrodka Pomocy społecznej, 

któremu ustawodawca powierzył obsługę organizacyjno-techniczną.  

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów 

związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie. Zadaniem grup roboczych jest opracowanie i 

realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, 

monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych 

wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których 

dochodzi do przemocy  oraz efektów tych działań. 
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Spostrzeżenia i wnioski. 
 

• Od kilku lat utrzymuje się tendencja wzrostowa udzielanej pomocy niematerialnej klientom 

Ośrodka w formie porad, konsultacji, specjalistycznej pracy socjalnej, warsztatów 

umiejętności społecznych itp. 

 

 

• W 2011 roku w stosunku do roku 2010 wzrosła o 25,15% liczba porad i konsultacji  

udzielana przez psychologów w Ośrodku Pomocy Społecznej. 

 

• Wzrosła również liczba odbytych przez psychologów wizyt domowych o 18%. 

 

• Osoby bezdomne korzystające z pomocy Ośrodka to głównie  mieszkańcy Pensjonatu św. 

Łazarza przy ul. Traktorzystów 26. Liczba osób korzystających z pomocy OPS z powodu 

bezdomności  w stosunku do 2010 roku wzrosła o 21%.  

 

• W 2011 roku odnotowano wzrost o 28% osób korzystających z pomocy materialnej Ośrodka 

z powodu ochrony macierzyństwa.  

 

• Zanotowano znaczny wzrost osób ubiegających się o pomoc specjalistyczną z powodu 

doznawania przemocy w rodzinie. W stosunku do 2010 roku wzrost nastąpił o 24,8%. 

Przyczyną takiego wzrostu jest większa świadomość społeczna dotycząca zjawiska 

przemocy, jak również częstsza reakcja osób obcych np. sąsiadów. 

 

• W 2011 roku został zrealizowany projekt systemowy „Ja i moja przyszłość”, którego celem  

            była aktywizacja społeczna i zawodowa osób z rodzin wieloproblemowych, zagrożonych  

            wykluczeniem społecznym. Cele określone w projekcie zostały osiągnięte. 

 

• Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 stycznia 2011 roku realizuje projekt konkursowy  

„Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”. 

 

• Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej weszli w skład Zespołu Interdyscyplinarnego, a 

Ośrodek zapewnia jego obsługę organizacyjno-techniczną. 
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Priorytety na przyszłość 
 

 

1. Realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Rozwój i upowszechniania aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej, 

2. Prowadzenie warsztatów socjoterapii dla dzieci i młodzieży. 

3. Prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców. 

4. Kontynuowanie pracy z  grupą edukacyjno – wsparciową dla osób doznających przemocy w 

rodzinie. 

5. Utworzenie grupy warsztatowej dla młodzieży gimnazjalnej z zakresu komunikacji 

interpersonalnej, zajęć reedukacyjnych. 

6. Prowadzenie warsztatów dla rodziców dzieci z zaburzeniami mowy.   

7. Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej w Dzielnicy Ursus:  

• „Integracja i Edukacja Romów z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”. 

• „Integracyjnego Ośrodka Wsparcia” 

• ‘Komputer i Ja”. 

8. Zorganizowanie corocznego spotkania na rzecz lokalnego środowiska – w ramach dni 

otwartych w ŚDS z cyklu Jesień na Prawniczej. 

9. Zatrudnienie asystentów rodziny zgodnie z wytycznymi ustawy o wspieraniu rodziny i 

pieczy zastępczej. 

10. Szersza współpraca instytucji i służb w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego. 

11. Realizacja partnerskiego programu współfinansowanego przez EFS : „Tworzenie i 

rozwijanie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowanie Modelu Gminnego 

Standardu Wychodzenia z Bezdomności”.  

12. Kontynuacja cyklicznych spotkań z rodzinami zastępczymi zamieszkującymi w Dzielnicy 

Ursus. 
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