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Wstęp  

 

 

 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, której celem jest umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych, kryzysowych 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.  

    Podstawowe znaczenie w organizowaniu i świadczeniu pomocy społecznej na terenie 

Dzielnicy ma Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizuje i koordynuje na tym terenie zadania  

z zakresu pomocy społecznej. 

 Ośrodek Pomocy Społecznej jest pierwszym i zasadniczym miejscem, do którego osoby 

znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej zwracają się o pomoc.   

     Działania Ośrodka prowadzone były w ramach wyodrębnionych obszarów problemowych: 

• wspierania seniorów i osób niepełnosprawnych, 

• wspierania dziecka i rodziny, 

• wspierania osób bezrobotnych i bezdomnych, 

• wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi. 

   

Sprawozdanie przedstawia zadania realizowane przez Ośrodek w 2015 roku na podstawie danych 

pochodzących z następujących źródeł: 

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

i usługach za okres I - XII 2015r. - MPiPS-03 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,  

 sprawozdania finansowo – księgowego, 

 sprawozdań kadrowych,  

  informacji o statystyce mieszkańców Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy na dzień 31.12.2015r. 
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Rozdział I  

Struktura demograficzna dzielnicy Ursus  

 

Dzielnica Ursus to jedna  z osiemnastu Dzielnic m. st. Warszawy. Zajmuje powierzchnię               

9 km2. W 2014 roku na terenie Dzielnicy Ursusa zamieszkiwało stale i czasowo 54 044 osób, w 2015 

liczba ta zmieniła się i obecnie – stan na 31 grudnia 2015 roku,  Ursus ma 54 720 mieszkańców 

zamieszkałych stale i czasowo.  

 

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

       w latach 2014 – 2015 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Z powyższych danych wynika, że nastąpił ogólny, chociaż niewielki,  wzrost liczby ludności w 

Dzielnicy Ursus  w roku 2015 w stosunku do 2014  o 1,25% ( z 54 044 w 2014 roku do 54 720 w 

roku 2015).  

Osoby w wieku produkcyjnym stanowią największy odsetek mieszkańców – 60% ogółu, dzieci i 

młodzież to 22,40% wszystkich mieszkańców Ursusa, natomiast seniorzy tworzą grupę 17,60% 

wszystkich osób zamieszkałych na terenie dzielnicy.  
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Wykres 2.  Struktura mieszkańców Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy wg płci 

                  w latach 2014 - 2015  

 

 
 Źródło: opracowanie własne 

 

Lata 2014 - 2015  to przewaga kobiet w Dzielnicy, które  zarówno w 2014 roku, jak i 2015  

kobiety stanowiły 54% wszystkich mieszkańców.  

 

 

Rozdział II 

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej 

2.1. Podstawa prawna działalności merytorycznej Ośrodka Pomocy Społecznej  

 

Podstawą prawną działalności merytorycznej Ośrodka Pomocy Społecznej są: 

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

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

Dzielnicy-Gminy Warszawa-Ursus, 

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

sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawa z późn.zm, 

• Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 ze zm.), 
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- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie wzoru 

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

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

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

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

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

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

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

późn. zm.), 

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

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

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

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

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

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

1375 ze zm.), 

• Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10.12.2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 

programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020 (Monitor Polski z dnia 17.12.2013, poz. 1024),  

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.  Nr 180 poz. 1493 

ze zm.), 

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

procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie 

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

poz. 448), 

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

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

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

2013r., poz.674 z późn.zm..), 

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

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

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

101, poz.926 ze zm.), 
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• Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458) , 

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

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

ze zm.), 

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

2013r., poz. 135 z późn.zm.). 

 

2.2. Zadania Pomocy Społecznej  

 

Do zadań pomocy społecznej należy przede wszystkim: 

1) świadczenie pracy socjalnej, 

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

pokrycie kosztów związanych ze świadczeniami zdrowotnymi, 

3) prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej, 

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

      5)   realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, 

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

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

potrzeb, 

8)  współpraca z organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi oraz  pracodawcami 

w celach wypracowania kompleksowych form pomocy dla osób i rodzin wymagających 

wsparcia. 

Ośrodek realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, fakultatywnym oraz 

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

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

państwa. 
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Rozdział III 

Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej  

 

Schemat przedstawia organizację pracy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus  

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

Do głównych zadań tego Działu należy: 

• świadczenie pracy socjalnej, 

• przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,  

• przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych, 

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

• prowadzenie dokumentacji rozpatrywanych spraw administracyjnych,  

• sporządzanie planów pomocy,  

• zawieranie kontraktów socjalnych, 

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

życiowych w celu usamodzielniania się podopiecznych Ośrodka,  

• interwencje w środowisku, 

• sprawienie pogrzebu, 

• prowadzenie aktywnej integracji lokalnej w ramach, której  organizuje imprezy 

okolicznościowe  i spotkania tematyczne na rzecz klientów Ośrodka i mieszkańców 

Dzielnicy Ursus, 

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

pomocy społecznej,  

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

przeciwdziałania i ograniczania patologii i  negatywnych skutków zjawisk społecznych, 

łagodzenia skutków ubóstwa, 

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

wykluczeniem społecznym itp.,  

• aktualizowanie komputerowej bazy danych. 

 

 Dział  Świadczeń:  

Do zadań pracowników Działu należy: 

• obsługa komputerowej bazy świadczeń „ Pomost ”, „Empatia, „Sepi”, 

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

• sporządzanie decyzji administracyjnych,  list wypłat i przelewów, 

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

społeczne, 

• rozliczanie faktur za posiłki w szkołach i w barze, 

• rozliczanie faktur za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze,  

• rozliczenie świadczenia sprawienia pogrzebu, 

• wprowadzanie do bazy komputerowej realizacji wszystkich wypłacanych świadczeń, 

• udzielanie informacji dotyczących przyznanych świadczeń, 

• przygotowanie materiałów i sporządzanie miesięcznej, kwartalnej i rocznej 

sprawozdawczości. 

 

Dział Pomocy Specjalistycznej:  

Do głównych jego zadań należy: 

• specjalistyczna diagnoza środowisk rodzinnych, 

• poradnictwo specjalistyczne, 

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

problemów, 

• pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla rodzin dysfunkcyjnych, 

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

• asysta rodzinna, 

• zawieranie umów z rodzinami wspierającymi, 

• organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

• 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, 

• pozyskiwanie, motywowanie i wspieranie wolontariuszy, 

• monitorowanie środowisk dysfunkcjonalnych i miejsc, w których przebywają osoby 

bezdomne, 

• kierowanie do noclegowni,   

• realizacja projektów systemowych i konkursowych w ramach POKL, 

• obsługa administracyjna Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Dział Pomocy Specjalistycznej składa się ze specjalistów: 
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1.  ds. osób bezdomnych, 

2.  ds. rodziny, 

3.   ds. osób z zaburzeniami psychicznymi, 

4.   ds. uzależnień i przemocy, 

5.   ds. wolontariatu, 

6.   psychologów, 

7.   asystentów rodziny. 

 

Dział administracji zajmuje się: 

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

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

Pomocy Rodzinie i Dziecku, Domu Dziennego Pobytu Seniora, 

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

tych materiałów, 

• prowadzeniem sekretariatu, wysyłką poczty, 

• przygotowywaniem projektów umów, 

• prowadzeniem spraw kadrowych, 

• przygotowywaniem i prowadzeniem procedur zgodnie z ustawą prawo zamówień 

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

• administrowaniem budynkami OPS, 

• bieżącymi remontami i konserwacją sprzętu, 

• prowadzeniem spraw związanych z przestrzeganiem przepisów BHP i przepisów przeciw 

pożarowych, 

• obsługą strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej, 

• aplikowaniem o środki z EFS, 

• sprawozdawczością  PZP i GUS, 

• rejestrowaniem i wyrejestrowywaniem  pracowników do ZUS w programie Płatnik. 

Ponadto pracownicy działu administracji czynnie uczestniczyli w organizowaniu imprez i 

spotkań na rzecz klientów Ośrodka i mieszkańców Dzielnicy Ursus. 

 

Dział Finansowo – Księgowy: 

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

szczególności: 
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• 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. 

 

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

ramach wyodrębnionych obszarów problemowych: wsparcie seniorów i osób niepełnosprawnych, 

wsparcie dziecka i rodziny, wsparcie osób bezrobotnych i bezdomnych, wsparcie osób  

z zaburzeniami psychicznymi i osób w trudnej sytuacji bytowej. 

Komórki organizacyjne Ośrodka Pomocy Społecznej: 

• Dział Pomocy Środowiskowej, 

• Dział Pomocy Specjalistycznej, 

• Dział Świadczeń, 

• Dział Finansowo-Księgowy, 

• Dział Administracji, 

• Radca prawny, 

• Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, 

• Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku, 

• Środowiskowy Dom Samopomocy, 

• Dom Dziennego Pobytu Seniorów. 
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Zadania Ośrodka w 2015 roku realizowane były przez kadrę pracowników posiadających 

wymagane wykształcenie na zajmowanych stanowiskach. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015r 

wynosił 57 osób. 

• 54  pracowników posiadało wyższe wykształcenie, 

•   1  pracownik wykształcenie pomaturalne, 

•   2  pracowników wykształcenie średnie. 

Specyfika problemów występujących w środowisku jak: zjawisko „starzenia się” społeczeństwa, 

problemy w opiece zdrowotnej, bezrobocie, powoduje, że świadczenie pracy socjalnej wymaga coraz 

większej specjalizacji i profesjonalizacji usług, dlatego pracownicy Ośrodka uczestniczą w licznych 

szkoleniach i konferencjach mających na celu podnoszenie kompetencji zawodowych. 

 

 

Rozdział IV 

Plan i wykonanie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

 
W roku 2015 struktura wydatków budżetu Ośrodka wyglądało następująco:  

Plan  7 448 027 zł   Wykonanie  7 445 255,67 zł   tj. 100% 

 

Program 3  Pomoc społeczna 

 

Plan 5 927 347 zł   Wykonanie  5 925 457,62 zł    tj. 100% 

 

Zadanie 1 Poradnictwo, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej  

            oraz usługi specjalistyczne. 

 

Plan 1 038 363 zł    Wykonanie 1 038 228,27 zł   tj. 100 %  

 

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

realizację zadań zleconych gminie. 

 

Rozdział 85206 Poradnictwo prawne, socjalne i psychologiczne dla osób niezamożnych, 

poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie 

 

Plan 512 730 zł   Wykonanie  512 606,77 zł   tj. 100 % 
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Wydatki rozdziału 85206 w ramach zadań własnych realizowane były z przeznaczeniem na 

działalność Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku mieszczącego się przy ul. Prawniczej 54 dla rodzin 

z problemami wychowawczymi oraz doświadczających skutków nadużywania alkoholu, a także 

dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie. 

W placówce tej zatrudnionych jest 6 osób na 4,25  etatach. W okresie sprawozdawczym w tym 

zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 512 606,77 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od  

wynagrodzeń pracowników przeznaczono kwotę  459 563,88 zł oraz na wydatki rzeczowe kwotę 

53 042,89 zł.  

 

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

 

Plan 525 633 zł   Wykonanie  525 621,50 zł   tj. 100 % 

 

W okresie sprawozdawczym usługami opiekuńczymi objęto 115 osób, które z uwagi na 

podeszły wiek lub niepełnosprawność fizyczną wymagały pomocy. Na usługi opiekuńcze 

finansowane ze środków budżetu miasta przeznaczono kwotę 427 629,50 zł. Specjalistycznymi 

usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowanymi z budżetu państwa 

jako zadanie zlecone objęto 45 osób za kwotę 97 992 zł. 

 

Zadanie 2 Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa 

 

Plan 6 969 zł    Wykonanie  6 492,59 zł   tj. 93,2% 

 

Rozdział 85214 wypłata zasiłków celowych dla osób uczestniczących w projekcie 

   współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Plan 609 zł    Wykonanie  559,08 zł   tj.  91,8% 

W ramach zadań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                 

kwotę  559,08 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych dla osób 

uczestniczących w realizowanym w 2015 roku przez nasz Ośrodek projekcie „Ja i moja przyszłość”. 

 

Rozdział 85395 Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym 

 

Plan 6 360 zł    Wykonanie  5 933,51 zł   tj.93,3  %  

 

1. Projekt „Ja i moja przyszłość” 
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Plan 5 191 zł    Wykonanie 4 765,49 zł   tj.91,8  %  

 Wydatkowane w ramach tego rozdziału środki w kwocie 4 765,49 zł przeznaczone zostały na 

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

Społecznego. 

 

2. Organizacja prac społecznie użytecznych. 

 

Plan   1 169 zł    Wykonanie  1 168,02  zł   tj.99,9% 

 

Wydatkowane w ramach tego rozdziału środki zostały przeznaczony na wynagrodzenia dla 4 osób 

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

wykonywania tych prac zostały skierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy 

będące mieszkańcami Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. 

 

Zadanie 5   Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców 

 

Plan 1 500 zł    Wykonanie 1 500 zł    tj. 100 % 

 

Rozdział 85231 Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom 

 

Plan 1 500 zł    Wykonanie 1 500 zł    tj. 100%  

 

Wydatkowane w ramach tego rozdziału środki zostały przeznaczony na wypłatę zasiłków dla 

cudzoziemców na tak zwany pobyt tolerowany. Z tego rodzaju pomocy w 2015r. skorzystała jedna 

osoba, która otrzymała pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności. Wypłacono trzy 

świadczenia o wysokości 500 zł każde. 

 

Zadanie 7  Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej 

 

Plan 2 978 488 zł   Wykonanie 2 977 712,03 zł   tj. 100 % 

 

Rozdział 85219 Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

Plan 2 978 488zł   Wykonanie 2 977 712,03 zł   tj. 100%  

 

Realizacja wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus z zakresu pomocy 

społecznej realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej dla 1693 podopiecznych przedstawia 

się następująco: wynagrodzenia wraz  z pochodnymi – 2 646 711,06 zł,  w tym m.in.: średnioroczne 

zatrudnienie – 36,7 etatu (37 osób zatrudnionych 
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 na podstawie umowy o pracę),  2 osoby zatrudnione na postawie umowy zlecenie. Jedna osoba 

zatrudniona do wykonywania prac gospodarczych wokół budynku OPS, druga osoba zatrudniona do 

obsługi prawnej Ośrodka i podopiecznych, korzystających z pomocy OPS. Wydatki rzeczowe – 

331 000,97 zł, w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. meble i materiały biurowe, 

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

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

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

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

na PFRON. 

 

Zadanie 8 Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym 

  w jednostkach pomocy społecznej 

 

Plan 817 279    Wykonanie  817 266,52 zł   tj. 100 % 

 

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 817 279 zł    Wykonanie  817 266,52 zł   tj. 100 % 

 

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

Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób. W placówce zatrudnionych jest  5 osób na 4,5 

etatach. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości   400 488,76 zł. w tym na 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ośrodka wsparcia w kwocie 297 299,76 zł 

oraz wydatki rzeczowe   w kwocie 103 189 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). 
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 Wydatki rozdziału 85203 w ramach zadań własnych realizowane były z przeznaczeniem na 

działalność Domu Dziennego Pobytu Seniorów dla 30 osób. 

W placówce zatrudnionych jest  6 osób na  5,5 etatach. W okresie sprawozdawczym w tym zadaniu 

poniesiono wydatki w wysokości  416 777,76 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od  

wynagrodzeń pracowników przeznaczono kwotę  353 774,51 zł oraz na wydatki rzeczowe kwotę 63 

003,25 zł.  

 

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

opieki rodziców  

 

Plan 357 649 zł    Wykonanie 357 617,08 zł   tj. 100 % 

 

Rozdział 85206 Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki 

rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania 

 

 

Plan 357 649 zł   Wykonanie 357 617,08 zł   tj. 100 % 

 

1.Działalność  zespołu do spraw asysty rodzinnej dla zapewnienia wsparcia rodzinie przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

 

Plan 162 912 zł   Wykonanie 162 911,52  zł   tj. 100 % 

 

Realizacja wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus w tym rozdziale 

przedstawia się następująco: wynagrodzenia wraz  z pochodnymi – 139 415,52 zł, w tym m.in.: 

średnioroczne zatrudnienie 3 etaty wydatki rzeczowe – 23 496 zł, w tym m.in. na: zakup materiałów 

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

podróże służbowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. 

 

2. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" mieszczącego 

się przy ul. Prawniczej 54 zapewniającego dzienne wsparcie opiekuńczo - wychowawcze. 

 

Plan 194 737 zł   Wykonanie 194 705,56  zł   tj. 100 % 

 

Realizacja wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus w tym rozdziale przedstawia się 

następująco: wynagrodzenia wraz  z pochodnymi – 146 745,56 zł, w tym m.in.: średnioroczne 
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zatrudnienie 1 etat,  wydatki rzeczowe – 47 960 zł, w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, 

usług pozostałych, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe, 

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 

 

Zadanie 11  Dożywianie 

 

Plan 668 000 zł    Wykonanie 667 547,15zł   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 387 500 zł       Wykonanie  387 109,20  zł   tj. 99,9 % 

 

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

które wydatkowano kwotę 154 609,20 zł.,  natomiast w ramach rozdziału 85295 podzadanie 

finansowane jest z dotacji z budżetu Państwa, na które wydatkowano kwotę     232 500 zł., z 

podziałem na: 

- żywienie zbiorowe w jadłodajniach dla 85 osób – za kwotę 203 848,80 zł, 

- opłaty obiadów szkolnych dla 153  dzieci – za kwotę 124 260,40 zł, 

- wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności za kwotę 59 000,00 zł. 

 

Pozostałe zadania z zakresu dożywiania. 

 

Plan 280 500 zł   Wykonanie 280 437,95 zł   tj. 100 % 

 

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

Powyższą kwotę wydatkowano w ramach rozdziału 85214, z podziałem na: 

- żywienie zbiorowe w jadłodajniach dla 57 osób – za kwotę 115 973,20 zł, 

- opłaty obiadów szkolnych dla 52 dzieci – za kwotę 34 464,75 zł, 

- wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności za kwotę 130 000zł. 
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Zadanie 12  Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej 

 

Plan 59 099 zł    Wykonanie 59 093,98 zł   tj. 100 % 

 

Rozdział 85295 Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej 

 

Plan 59 099 zł    Wykonanie 59 093,98 zł   tj. 100 % 

 

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

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

rzecz dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin romskich.  

W ramach programu na umowę zlecenie zatrudniono dwie osoby (pedagodzy). W okresie 

sprawozdawczym w tym zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 59 093,98 w tym na 

wynagrodzenia i pochodne od  wynagrodzeń pracowników przeznaczono kwotę  22 548,48 zł oraz 

na wydatki rzeczowe kwotę 36 545,50 zł.  

Programem objęto ośmioro dzieci pochodzenia romskiego, z którymi zrealizowano wszystkie jego 

założenia.  

 

Program 4  Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze 
 

Plan 1 520 680 zł   Wykonanie 1 519 798,05 zł   tj. 99,9 % 

 

Zadanie 1  Zasiłki i pomoc w naturze 

 

Plan 1 432 398 zł   Wykonanie 1 432 352,81 zł   tj. 100 % 

 

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  439 798 zł   Wykonanie 439 755,54 zł   tj. 100 % 

 

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 439 755,54 zł, którą przeznaczono na: 

1. Wypłatę zasiłków okresowych (liczba świadczeniobiorców – 155 osób) – za kwotę 

188 421,54 zł. (w tym kwota 153 957,54 zł jest kwotą dotacji z budżetu państwa 

przeznaczoną na realizację zadań własnych). 
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2.  Wypłatę zasiłków celowych za kwotę 241 194 zł, w tym na: 

- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców 119 osób, za kwotę 34 000 zł, 

- opłatę czynszu -  liczba świadczeniobiorców 128 osób, za kwotę  47 360 zł, 

- zakup odzieży -  liczba świadczeniobiorców 169 osób, za kwotę   30 000 zł, 

- opłatę energii elektrycznej i gazu – liczba świadczeniobiorców 99 osób,  

za kwotę 44 000 zł, 

- zakup opału – liczba świadczeniobiorców 30 osób, za kwotę 25 153 zł, 

- inne cele (wyrobienie dokumentów osobistych, drobne naprawy sprzętu gospodarstwa 

domowego, zakup sprzętu RTV, AGD, zakup środków leczniczych  itp.) – liczba 

świadczeniobiorców 239 osób, za kwotę 60 681 zł, 

2. Sprawienie pogrzebu – liczba świadczeń-4, za kwotę 10 140 zł. 

 

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 

 

Plan 992 600zł   Wykonanie 992 597,27 zł   tj. 100 % 

 

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

dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania własne. 

Zasiłki stałe – liczba świadczeniobiorców – 216 osób, za kwotę 992 597,27 zł.  

 

Zadanie 4 Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem 

społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

 

Plan 88 282 zł     Wykonanie 87 445,24 zł   tj. 99,1 % 

 

Rozdział 85195 Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych 

świadczeń opieki zdrowotnej 

 

Plan 5 200 zł   Wykonanie 4 363,24  zł   tj. 83,9 % 

 

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 
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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 83 082 zł   Wykonanie 83 082 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 83 082 

zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne. 

 

 

 

Rozdział V 

Realizacja zamówień publicznych w 2015 roku 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej jako „jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu 

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

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

Powyższą ustawę uzupełniają przepisy wykonawcze:  

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

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

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

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

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 

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

Procedurę udzielania zamówień publicznych w Ośrodku określają zarządzania Dyrektora w 

przedmiotowej sprawie.     

Dział Administracji w ramach procedur związanych z zamówieniami publicznymi 

przygotowuje postępowania przetargowe, projekty umów, określa wartości szacunkowe w 

poszczególnych kategoriach, prowadzi rejestry postępowań na podstawie obowiązujących przepisów 

(rejestr zamówień udzielanych przez OPS, postępowań w trybie przetargu nieograniczonego, 
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zamówień poniżej 30 000 euro) sporządza sprawozdania roczne przesyłane do Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych. 

W roku 2015.roku Dział Administracji przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego 5 

postępowań związanych  z bieżącą działalnością OPS. Zamówienia te dotyczyły usług świadczonych 

na rzecz klientów OPS Dzielnicy Ursus. We wszystkich postępowaniach wprowadzono tzw. 

„klauzule społeczne”  zgodnie z Zarządzeniem  Nr 1243/2015  Prezydenta  m.st.   Warszawy      z 

dnia 1 września 2015 roku poprzez żądanie zatrudnienie pracowników na umowę o pracę.  

 

 

Tabela 1. Rejestr zamówień publicznych powyżej 30 000 euro  w 2015 roku 

Lp Przedmiot zamówienia  Tryb 

postępowania  

Wartość 

udzielonego 

zamówienia  

Wykonawca/Dostawca Termin 

realizacji/ 

dostawy  

1 Zakup usługi restauracyjnej 

wydania 1726 obiadów 

przygotowanych do 

konsumpcji w lokalu 

Wykonawcy oraz dowóz 510 

obiadów miesięcznie  dla 

podopiecznych Dziennego 

Domu Pobytu Seniora 
 

Przetarg  

nieograniczony z 

zastosowaniem 

klauzul 

społecznych  

 

10,60 zł za 1 

obiad w 

restauracji 
10,80 zł za 1 

obiad z dowozem 

Usługi 

Gastronomiczne  
Klaudia,  
Ul. Bohaterów 

Warszawy 9 
02-495 Warszawa 

01.01.2015-

31.12.2015r 

2 Świadczenie usług 

opiekuńczych oraz 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla klientów 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Ursus m.st. 

Warszawy 
 

Przetarg  

nieograniczony z 

zastosowaniem 

klauzul 

społecznych  

 

Wartość oferty 

przekraczała 

kwotę 

przeznaczoną na 

realizację 

zamówienia. – 

postępowanie 

unieważnione 
 

------------------  01.01.2015-

31.12.2015r 

3 Świadczenie 

specjalistycznych  usług 

opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami  psychicznymi, 

niepełnosprawnych 

intelektualnie oraz z 

dysfunkcjami rozwojowymi. 
 

Przetarg  

nieograniczony z 

zastosowaniem 

klauzul 

społecznych  

 

Wartość oferty 

przekraczała 

kwotę 

przeznaczoną na 

realizację 

zamówienia. – 

postępowanie 

unieważnione 

 

---------------------- 01.01.2015-

31.12.2015r 

4 Świadczenie usług 

opiekuńczych oraz 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla klientów 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Ursus m.st. 

Warszawy 

 

Przetarg  

nieograniczony z 

zastosowaniem 

klauzul 

społecznych  

 

11,50 zł za 1h 

usług op.  
12,50 zł za 1h 
spec. usług op. 
Łączna wartość 

zamówienia 

428 142 zł  

Vital Plus, Ewa 

Lechowska 
Ul. Ratuszowa 11 
03-450 Warszawa 

01.01.2015-

31.12.2015r 
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5 Świadczenie 

specjalistycznych  usług 

opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami  psychicznymi, 

niepełnosprawnych 

intelektualnie oraz z 

dysfunkcjami rozwojowymi. 
 

Przetarg  

nieograniczony z 

zastosowaniem 

klauzul 

społecznych  

 

25 zł za 1 h usług  
Łączna wartość 

zamówienia 

98 000zł  

 

Vital Plus, Ewa 

Lechowska 
Ul. Ratuszowa 11 
03-450 Warszawa 

01.01.2015-

31.12.2015r 

 Źródło: opracowanie własne 

 

Pozostałe usługi i dostawy nie przekraczające wyrażonej w złotówkach kwoty  30 000 euro 

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

zamówień do 30 000 euro. Są to zamówienia zapewniające realizację następujących usług i dostaw: 

utrzymanie czystości w budynkach OPS, dostawa art. biurowych, tonerów do drukarek i 

kserografów, art. chemiczne, art. spożywcze, woda, książki, szkolenia, ochrona mienia, obiady w 

szkołach dla dzieci klientów,  karty miejskie dla pracowników, druki służbowe, zakup węgla dla 

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

specjalistycznych czasopism, superwizja dla pracowników związanych z asystą rodzinną, ochrona i 

monitoring budynków  

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

zostały upublicznione na stronie internetowej Ośrodka. Były to postępowania dotyczące zakupu 

węgla dla klientów, usługi sprzątania, zamontowania szafek hydrantowych w budynku przy ul. 

Prawniczej 54, usługi sprawienia pogrzebu.  

 

Tabela 2 Rejestr upublicznionych zapytań o wartości przekraczającej 5000 zł.  

Przedmiot zamówienia  Wykonawca 

Usługa sprzątania pomieszczeń OPS Spółdzielnia Socjalna Dobre Miejsce, 

ul. Traktorzystów 26, Warszawa 

Zakup 33 ton  węgla dla klientów wraz z 

usługą transportu i zniesienia 

Mac-Rej 

Ul. Warszawska 69a, Pruszków 

Sprawienia pogrzebu Zakład Pogrzebowy Jarosław Górski, 

ul. Sosnkowskiego 36, Warszawa 

Zamontowania szafek hydrantowych w 

budynku przy ul. Prawniczej 54 

Murarstwo. Tadeusz Dąbrowski, ul. 

Słupska 4, Warszawa 

Źródło: opracowanie własne 
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Postępowanie o udzielenie zamówienie na usługę sprzątania zostało przeprowadzone zgodnie z art. 

15a. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2015r. o spółdzielniach socjalnych rynku pracy Zamawiający  

zastrzegł, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne, które 

zatrudnią min. 2 osoby na umowę o pracę.  

 

Rozdział VI  

Pomoc środowiskowa na zaspokojenie podstawowych potrzeb  

życiowych mieszkańców Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy 

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, której istotą jest udzielanie 

świadczeń  potrzebującym tego osobom i rodzinom. Świadczenia społeczne to wszelkie środki 

społeczne, świadczenia w naturze i usługi, które służą zaspokojeniu indywidualnych potrzeb 

jednostek i rodzin. Wszystkie te rodzaje świadczeń zalicza się do pomocy środowiskowej, ponieważ 

udzielane są w miejscu zamieszkania. 

6.1   Klienci pomocy społecznej 

 

W 2015 roku z Pomocy Społecznej skorzystało 989 rodzin, w których było 1693 osoby. W 

porównaniu do roku 2014 zmniejszyła się liczba rodzin o 2%. Świadczeniobiorcy Ośrodka stanowili 

1,8% ogólnej liczby mieszkańców Dzielnicy Ursus.  

 

Wykres 3  Liczba rodzin/osób korzystających z pomocy społecznej w latach 2014 – 2015. 

 

źródło: Opracowanie własne 
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6.1.1  Struktura gospodarstw domowych  

 

Z pomocy społecznej korzystają: 

• Osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe 

• Rodziny – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, 

wspólnie zamieszkujące i gospodarujące 

 

Tabela 3  Struktura rodzin objętych pomocą społeczną w latach 2014 – 2015. 

Wyszczególnienie 2014 Udział % 2015 Udział % 

Rodziny ogółem 1008 100% 989 100% 

Gospodarstwa jednoosobowe 654 65% 641 65% 

Gospodarstwa dwuosobowe i więcej 354 35% 348 35% 

Źródło: Opracowanie własne 

 Udział procentowy gospodarstw jednoosobowych w stosunku do ogólnej liczby rodzin w 

roku 2014 i 2015 był taki sam. 

 

6.1.2  Rodziny z dziećmi 

 

 W 2015 roku rodziny z dziećmi stanowiły 25% wszystkich gospodarstw domowych objętą 

pomocą społeczną podobnie jak w roku ubiegłym. 

 

Wykres 4   Struktura rodzin z dziećmi wg liczby dzieci w 2015 roku 

 

Źródło: opracowanie własne 

128

72

36

11
2

0

20

40

60

80

100

120

140

rodz.z 1 dz rodz.z 2 dz rodz z 3 dz rodz.z 4 dz rodz.z 5 dz i
więcej



 26 

 W  roku sprawozdawczym 51% stanowiły rodziny z jednym dzieckiem, 29% z dwójką dzieci 

i 20% wielodzietne.  

 

Wykres 5   Rodziny z dziećmi pełne i niepełne objęte pomocą w latach 2014 - 2015 

 

źródło: opracowanie własne 

W 2015 i 2014 roku liczba rodzin niepełnych nieznacznie przekraczała liczbę rodzin pełnych 

z dziećmi. 

  

6.1.3 Rodziny emerytów i rencistów 

 

 

Tabela 4  Liczbowy i procentowy udział gospodarstw emerytów i rencistów  

     w latach 2014 – 2015 

Wyszczególnienie 2014 Udział % 2015 Udział % 

Liczba rodzin ogółem 1008 100% 989 100% 

Liczba rodzin emerytów i rencistów 198 20% 211 21% 

źródło: opracowanie własne 

Udział procentowy rodzin emerytów i rencistów w stosunku do ogólnej liczby klientów                      

w roku sprawozdawczym i ubiegłym kształtował się na podobnym poziomie. 
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Wykres 6   Struktura rodzin emerytów i rencistów w/g liczby osób w gospodarstwie w 2015 r. 

 

Źródło: opracowanie własne 

Gospodarstwa jednoosobowe wśród rencistów i emerytów stanowią 81%. 

 

6.2 Powody przyznania pomocy 

 

 Do przyznania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej uprawnia wystąpienie co 

najmniej jednego z rodzajów ryzyka wymienionych w artykule 7 pkt. 2-15 ustawy o Pomocy 
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przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa, 
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domowego, rodziny niepełne, trudności integracji cudzoziemców, trudności w przystosowaniu do 
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Tabela  5      Przyczyny trudnej sytuacji życiowej powodujące przyznanie pomocy  

          w latach 2014 – 2015 

Wyszczególnienie Liczba 

rodzin 

2014 

Udział % do 

ogólnej  

liczby rodzin 

Liczba 

rodzin 

2015 

Udział % do 

ogólnej 

liczby rodzin 

Długotrwała choroba 581 58% 607 61% 

Ubóstwo 460 46% 455 46% 

Niepełnosprawność 371 37% 398 40% 

Bezrobocie 272 27% 216 22% 

Bezradność w spr. opiek.-wych. 215 21% 202 20% 

Rodziny niepełne 129 13% 125 13% 

Przemoc w rodzinie 126 13% 111 11% 

Bezdomność 136 13% 140 14% 

Alkoholizm 125 12% 110 11% 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 72 7% 63 6% 

Wielodzietność 36 4% 41 4% 

Narkomania 23 2% 25 2% 

Trudności w przystosowaniu do życia 

po zwolnieniu z zakładu karnego 

20 2% 17 2% 

Trudności w integracji cudzoziemców 

 

0 

 

- 

 

1 

 

0,1% 

 

Ochrona ofiar handlu ludźmi 

 

0 - 1 0,1% 

 

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

Źródło: opracowanie własne 

 Najczęstszymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej od wielu lat są: długotrwała choroba, 

niepełnosprawność, ubóstwo, bezrobocie. Liczba rodzin, w których wystąpiło bezrobocie w 2015 

roku zmniejszyła się o 20% w porównaniu do roku ubiegłego.  Odnotowano również znaczny spadek 

liczby rodzin z problemem alkoholizmu, potrzeby ochrony macierzyństwa. 
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6.3  Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej 

  

 Pomoc społeczna polega w szczególności na przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych 

ustawą o pomocy społecznej świadczeń. Wyróżniamy takie świadczenia jak: zasiłki stałe, zasiłki 

okresowe, zasiłki celowe (w tym specjalne i zwrotne). Na podstawie przepisów o powszechnym 

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia Ośrodek opłaca składki na ubezpieczenie 

zdrowotne. 

 

Tabela  6   Liczba rodzin i osób korzystających ze świadczeń pieniężnych w latach 2014 – 2015 

 

Formy pomocy 

 

 

Liczba 

rodzin 

2014 

Liczba 

rodzin 

2015 

Różnica rodzin w % 

 

Wzrost 

 

spadek 

Zasiłki stałe 196 214 9% - 

Zasiłki okresowe 150 155 3% - 

Zasiłki celowe 520 515 - 1% 

Składki na ubz. 181 197 9% - 

Źródło: opracowanie własne 

*jedna rodzina mogła korzystać z różnych form pomocy. 

 W 2015 roku wzrosła liczba rodzin pobierających zasiłki stałe i zasiłki okresowe oraz te w 

których opłacana była składka na ubezpieczenie zdrowotne. 

 

 

6.3.1 Zasiłki stałe 

Osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności przysługuje zasiłek stały 

z Pomocy Społecznej pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie 

o pomocy społecznej. 
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Wykres  7    Struktura gospodarstw domowych z zasiłkiem stałym w latach 2014 – 2015 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Zarówno w roku sprawozdawczym jak i w roku ubiegłym zdecydowana większość 

świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały, stanowiły osoby samotnie gospodarujące. 

 

6.3.2  Zasiłki okresowe 

Świadczenie w postaci zasiłku okresowego przysługuje w szczególności ze względu na 

długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie lub inne przyczyny pod warunkiem spełnienia 

kryterium dochodowego.  

Wykres  8    Główne przyczyny przyznawania pomocy w formie zasiłku okresowego  

                     w latach 2014 – 2015 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Od lat głównym powodem przyznawania pomocy w formie zasiłku okresowego jest bezrobocie. 

 

6.3.3  Zasiłki celowe 

 

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy pod 

warunkiem spełnienia kryterium dochodowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie 

albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny 

zasiłek celowy lub zasiłek celowy zwrotny. 

 

Tabela  7   Formy pomocy celowej w latach 2014 – 2015 

Formy pomocy Liczba rodzin Liczba os. w rodz. 

2014 2015 2014 2015 

Zasiłki celowe ogółem 520 510 988 976 

Specjalne zasiłki celowe 142 169 314 352 

Zasiłki celowe zwrotne 2 1 3 1 

Zasiłki celowe 427 371 799 680 

Źródło: opracowanie własne 

 

Głównym świadczeniem w roku 2014 i 2015 był zasiłek celowy. Liczba rodzin pobierających 

to świadczenie w roku sprawozdawczym zmniejszyła się o 13% .Zwiększyła się liczba 

świadczeniobiorców korzystających ze specjalnego zasiłku celowego o 19%. 

 

6.3.4  Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

 

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne  za osoby nie podlegające obowiązkowi 

ubezpieczenia zdrowotnego , które pobierają zasiłek stały lub realizują kontrakt socjalny oraz dzieci, 

które nie realizują obowiązku szkolnego należy do zadań własnych gminy. 
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Tabela  8  Liczba świadczeniobiorców z opłacaną składką zdrowotną  w latach 2014 – 2015 

 

Wyszczególnienie Liczba osób 

      2014 

Liczba osób 

     2015 

Osoby pobierające zasiłek stały 173 192 

Dzieci do czasu rozpoczęcia nauki 5 4 

Osoby z kontraktem 3 1 

Źródło: opracowanie własne 

W 2015 roku odnotowano 11% wzrost liczby osób, za które opłacana była składka zdrowotna 

z tytułu pobierania zasiłku stałego w porównaniu do roku ubiegłego. 

 

 

6.3.5  Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków  publicznych 

 

 Osoby chore, które  wymagają leczenia lub trafiły do szpitala w trybie nagłym a nie posiadają 

ubezpieczenia zdrowotnego, mogą ubiegać się o wydanie decyzji  potwierdzającej prawo do 

bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni, pod warunkiem spełniania kryterium 

dochodowego  

 

Wykres  9   Liczba świadczeniobiorców z prawem do świadczeń opieki zdrowotnej 

                      na okres 90 dni w latach 2014 – 2015 

 

 
Źródło: opracowanie własne 
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6.3.6  Zapewnienie ciepłego posiłku 

 

 Jednym z głównych zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym jest zapewnienie 

jednego gorącego posiłku dziennie dzieciom, młodzieży oraz osobom, które własnym staraniem nie 

są w stanie go sobie zapewnić, bądź nie mają warunków socjalnych do jego przygotowania. 

 

Tabela 9  Struktura osób, które korzystały z obiadów w latach 2014 – 2015 

Wyszczególnienie 2014 2015 Różnica % 

wzrost spadek 

Liczba osób korzystających z 

obiadów ogółem  

306 326 7% - 

Osoby dorosłe 136 136 - - 

Dzieci w wieku szkolnym 170 190 12% - 

  Źródło: opracowanie własne 

 

W 2015 roku nastąpił wzrost liczby dzieci objętych pomocą w formie bezpłatnych obiadów 

szkolnych. 

 

6.3.7  Praca socjalna 

 

 Jedną z form Pomocy środowiskowej jest praca socjalna, uznawana jako świadczenie w 

naturze.  

Pracownik socjalny oprócz zadań urzędowych polegających na prowadzeniu postępowania 

wyjaśniającego przez przeprowadzanie dowodu z rodzinnego wywiadu środowiskowego, analizie 

zebranego materiału dowodowego i ustalaniu sytuacji prawnej i faktycznej osoby zainteresowanej 

pomocą, realizuje zadania samodzielne. Są to czynności pomocowe oraz inspirująco-inicjujące, które 

w szczególności polegają na pracy socjalnej. Ustawa o pomocy społecznej definiuje pracę socjalną 

jako działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub 

odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról 

społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 

Praca socjalna to szczególny proces pomocowy, w którym pracownicy socjalni:  

• za pomocą dostarczanych odpowiednich usług dokonują pozytywnej zmiany; 
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• wspierają i wzmacniają motywację klientów w procesie samodzielnego dokonywania zmian 

w ich życiu; 

• zapobiegają zmianą na gorsze; 

• podtrzymują pozytywne zmiany, które się dokonały. 

 

Tabela 10   Pomoc w formie pracy socjalnej w latach 2014 – 2015 

Wyszczególnienie Liczba 

rodzin w 

2014r 

Liczba 

rodzin w 

2015r 

Różnica % 

wzrost spadek 

Praca socjalna udzielona 

ogółem 

1008 989 - 2% 

Praca socjalna plus inne 

świadczenia 

736 760 3% - 

Pomoc wyłącznie w postaci 

pracy socjalnej 

272 229 - 16% 

Źródło: opracowanie własne 

 

W 2015 roku zaobserwowano wzrost liczby rodzin objętych pracą socjalną i innymi 

świadczeniami pieniężnymi lub usługami. Zmniejszyła się znacznie liczba rodzin korzystających 

wyłącznie z pracy socjalnej. 

 

 

Rozdział VII   

Pomoc specjalistyczna 

 

7.1    Działalność specjalisty na rzecz osób bezdomnych 

 

W okresie od stycznia 2015 roku do  grudnia 2015 roku  140 osób bezdomnych skorzystało z 

pomocy pracownika socjalnego ds. osób bezdomnych. 

Rozpatrzono 190 wniosków do których przeprowadzono 187 wywiadów środowiskowych 

pod kątem świadczeń z pomocy społecznej.  

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

Schronisku lub Noclegowni, otrzymywali  Wykaz Placówek Pomocowych dla Osób Bezdomnych na 
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terenie m.st. Warszawy oraz w okolicy Warszawy (jadłodajnie, łaźnie, pomoc medyczna dla osób 

bezdomnych ul. Wolska 172).  

Osoby bezdomne uzyskiwały  pomoc zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 

2004r. (praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, pomoc prawna, pomoc finansowa w formie: 

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

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

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

które przyjechały tu w celu uzyskania zatrudnienia. 

Pracownik socjalny ds. osób bezdomnych w okresie od stycznia do grudnia 2015r. 

podejmował następujące działania; 

-  prowadzenie pracy socjalnej 

- przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentów i  

wysyłanie do Ośrodków ostatniego zameldowania osoby bezdomnej , na podstawie których 

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

społecznej), 

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

- podpisywanie programów wychodzenia z bezdomności, 

 - monitorowanie środowisk ze Strażą Miejską oraz zgłaszanie nowych w celu objęcia przez Straż 

Miejską pomocą w formie gorącego posiłku, 

- wizyty w środowisku ze steetwokerem, 

- współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej na terenie całego kraju, 

- współpraca z placówkami pomocowymi dla osób bezdomnych. 

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

Warszawy 24 – 1 osoba, , ul. Wolności - 5 osoby i ogródkach działkowych przy ul. Orląt lwowskich 

– 4 osoby oraz w Pensjonacie Socjalnym „Św. Łazarza” - 100 osób. 

Dużym wsparciem dla OPS jest współpraca z pracownikami socjalnymi i streetwokerem  

z Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej.  
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Tabela  11    Dane statystyczne dot. pracy z osobami bezdomnymi w latach 2014-2015. 

  

2014 

 

2015 

 

 

Liczba rozpatrzonych 

wniosków  

250 190 

Liczba osób bezdomnych 

które skorzystały z pomocy 

pracownika socjalnego 

136 140 

Liczba przeprowadzonych 

wywiadów środowiskowych 

240 187 

Liczba osób zamieszkałych 

w pustostanach 

18 10 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

7. 2  Działalność specjalisty pracy z rodziną 

 

Specjalista pracy z rodziną podejmował działania na rzecz dziecka oraz właściwego 

funkcjonowania środowiska rodzinnego. Głównym celem świadczonej pomocy było wzmacnianie i 

wzbudzanie motywacji członków rodziny do rozwiązywania problemów wynikających z 

różnorodnych dysfunkcji, w wyniku których zaburzone jest prawidłowe funkcjonowanie 

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

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

uwzględniającą rzeczywiste potrzeby i oczekiwania rodziny. 

Specjalista pracy z rodziną podejmował działania wykorzystując dostępne narzędzia i metody 

pracy socjalnej: 

- wywiad i obserwacja, 

- analiza i diagnoza sytuacji rodzinnej, 

- poradnictwo specjalistyczne, 

- konsultacje i rozmowy wspierające, 

- udzielanie informacji o innych instytucjach pomocowych, 

- ukierunkowanie i wskazania innych - alternatywnych możliwości rozwiązań, 

- wizyty domowe,  

- udział w interwencjach w środowisku, 

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

Celem tych działań było: 
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1. diagnoza i analiza pozwalająca określić przyczyny kryzysu w rodzinie, 

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

a dziećmi  zacieśnienie więzi rodzinnych,  

3. rozwijanie umiejętności opiekuńczo wychowawczych rodziny. 

4. podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny 

5. pomoc w integracji rodziny-zwiększenie umiejętności rozwiązywania problemów 

wewnątrzrodzinnych. 

6. przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, 

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

interwencji zabezpieczających ich dobro. 

8. dążenie do reintegracji rodziny, 

9. poszerzanie świadomości na temat praw i obowiązków rodzicielskich i wychowawczych. 

 

 

 

 

 

Tabela  12 Liczba rodzin objętych pomocą specjalisty pracy z rodziną w latach   2014-2015 

 

Wyszczególnienie 2014 2015 

Liczba rodzin objęta pomocą w tym: 

 

154 163 

pomoc stała/okresowa 98 101 

Liczba porad i konsultacji działań na rzecz  56 62 

Liczba wszystkich działań podejmowanych na 

rzecz rodzin  

441 468 

Źródło: opracowanie własne 

W roku 2015 specjalista pracy z rodziną nawiązał współpracę ze 163 środowiskami, to o 6% 

więcej niż w roku poprzednim. W porównaniu z rokiem 2015 z pomocy specjalisty ds. pracy z 

rodziną, liczba porad i konsultacji oraz wsparcia okresowego pozostała na poziomie procentowym 

podobnym do ubiegłego roku.  
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Tabela 13  Liczba porad i konsultacji udzielonych w latach 2014 – 2015 

Wyszczególnienie 2014 2015 

Liczba działań podejmowanych na rzecz 

rodzin w tym: 

 

441 468 

w środowisku rodzinnym 145 156 

w Ośrodku Pomocy Społecznej 296 312 

Źródło: opracowanie własne 

W 2015 roku liczba działań na rzecz rodziny utrzymała się na podobnym poziomie 

procentowym. 

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

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

• nieodpowiedniego towarzystwa dzieci, 

• uzależnienia i współuzależnienia osób dorosłych, 

• przemocy w rodzinie i wśród rówieśników, 

• zaburzonych relacji rodzinnych,  

• zaniedbania obowiązków rodzicielskich względem dziecka, 

• bezradności rodziców najczęściej wynikającej z braku umiejętności wychowawczych oraz 

braku narzędzi wychowawczych. 

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

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania dotyczące wsparcia rodziny. Specjalista pracy z 

rodziną koordynował działania w formie: 

 

7.2.1. Rodziny wspierające. 

Rodziny objęte wsparciem rodzin wspierających, to rodziny, które  wymagają modelowania, 

utrwalenia, wzmocnienia nabytych kompetencji, wzorców i postaw. W trakcie współpracy z rodziną 

wspierającą mają możliwość osobistego doświadczania zmian np. w obszarze organizacji czasu 

wolnego dla dziecka, rozwijania zainteresowań czy wzmacnianiu zdrowego i aktywnego trybu życia. 

Taką rolę pełni rodzina wspierająca, której działania uzupełniają lub kontynuują zadania asystenta. 

Do zadań specjalisty należało nawiązanie współpracy z kandydatami na rodziny wspierające, 

przygotowanie dokumentacji i umów umożliwiających ustanawianie  rodzin wspierających oraz 

koordynacja działań tych rodzin. Specjalista pracy socjalnej pozostawał w stałym kontakcie z 

rodzinami wspierającymi oraz rodzinami wspieranymi.   
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Tabela  14    Wspieranie rodziny. 

Wyszczególnienie 2015 

Liczba ustanowionych rodzin wspierających  8 

Liczba rodzin wspieranych   8 

Liczba dzieci objętych działaniem rodziny 

wspierającej 

15 

Źródło: opracowanie własne 

 

7.2.2  Asysta rodzinna 

Zadaniem asystenta rodziny jest współpraca w celu osiągnięcia takiego poziomu stabilizacji 

życiowej i odpowiedzialności rodziny za własne życie, które pozwala jej, o ile to możliwe, na 

samodzielne funkcjonowanie i wychowanie dzieci. Działania asystenta przyczyniają się do pomocy 

w pokonywaniu trudności opiekuńczo-wychowawczych, życiowych rodzin dysfunkcyjnych. 

Asystenci we współpracy z rodziną, w oparciu o rzeczywiste jej potrzeby i oczekiwania pomagają 

wyznaczać cele i konstruować plany umożliwiające poprawę sytuacji a w efekcie usamodzielnienie 

rodziny. 

W roku 2015 trzech asystentów  współpracowało z 52 rodzinami. 

Asystenci rodziny objęli swoimi działaniami 115 dzieci  

Rodziny, które zostały objęte tą formą mogły skorzystać ze wsparcia w rozwiązywaniu 

problemów socjalnych, psychologicznych Specjalista pracy z rodziną konsultował sytuacje rodzin 

objętych tym wsparciem. 

Charakterystyka dominujących w rodzinie trudności : 

pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej /placówce    10 

nadzór kuratora Sadu Rodzinnego       24 

bezradność i problemy opiekuńczo wychowawcze      52 

uzależnienia dorosłych          14 

przemoc   22 

trudności emocjonalne, społeczne       52 

konflikty rodzinne         20 

długotrwałe bezrobocie zagrażające wykluczeniem społ.     9 

problemy zdrowotne         21 
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Wykres  10   Niektóre z możliwych trudności rodzin objętych asystą.  

 

Źródło: opracowanie własne 

 

• Specjalista pracy z rodziną pełnił zadania i obowiązki koordynatora pracy zespołu 

asystentów. Ze względu na złożoność zgłaszanych problemów konsultował sytuacje 

rodzin z asystentami, ukierunkowywał i proponował możliwe rozwiązania. 

• Specjalista koordynował działania 5 grup roboczych pracujących na rzecz rodzin 

uwikłanych w przemoc. 

• Specjalista pracy z rodziną brał udział w organizacji okazjonalnych wydarzeń mających 

na celu pomoc sąsiedzką i lokalną integrację:  

-30 maja Świętujemy Razem- wydarzenie z okazji Dnia Dziecka oraz Rodzicielstwa 

Zastępczego 

-Podwórkowej Gwiazdki 

• Kolejnym, bardzo ważnym obszarem pracy specjalisty pracy z rodziną oraz asystentów 

rodzin była współpraca z instytucjami wspomagającymi rodzinę w środowisku lokalnym 

tj.: pedagogami szkolnymi, wychowawcami i nauczycielami. Kontynuowana była 

również współpraca z innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i ich opiekunów 

tj.: Środowiskowymi Ogniskami Wychowawczymi, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, 

Integracyjnym Ośrodkiem Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, Centrum Pomocy Rodzinie i 
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Dziecku, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, kuratorami sądowymi Wydziału 

Rodzinnego i Nieletnich oraz Wydziału Karnego Sądu Rejonowego, Dzielnicowym 

Zespołem Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym oraz Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie. 

Współpraca z instytucjami oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi sprzyjała 

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

dotyczących dziecka i jego biologicznej rodziny. 

 

7.3  Działalność Specjalisty ds. Uzależnień.  

 

W 2015 roku specjalista ds. uzależnień prowadził działalność w zakresie : 

1. rozpoznania problemu alkoholowego i stopnia jego zaawansowania oraz skutków 

nadużywania alkoholu 

2. rozpoznania destrukcyjnych sposobów przystosowania do sytuacji przez członków rodziny 

osoby uzależnionej 

3. wsparcia w utrzymaniu abstynencji i pomocy w zdrowieniu osobom z problemem 

alkoholowym  

4. poprawy funkcjonowania społecznego 

5. zapobiegania występowania negatywnych zjawisk w rodzinach związanych z nadużywaniem 

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

6. udzielania wsparcia osobom współuzależnionym 

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. specjalista ds. uzależnień i przemocy przyjął 93 

osoby z obszaru problematyki uzależnień i współuzależnień  ( w wieku od 18 lat do 82 lat),  

z czego:  

- 70 osób z problemem alkoholowym ( 18 kobiet i 52 mężczyzn), w tym 15 nowych osób  

z problemem alkoholowym, 

- 21 osób współuzależnionych (21 kobiet), w tym 13 nowych osób współuzależnionych,  

- 2 osoby uzależnione od narkotyków – (2 mężczyźni). 
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Wykres   11    Liczba osób uwikłanych w problem alkoholowy w latach 2014-2015 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

Specjalista ds. uzależnień skierował 87 osób do różnych instytucji pomocowych, m.in.  

- Klubu Rodzin Abstynenckich „Zorza”,  

- Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia ,,Rota”  przy ul. Sosnkowskiego 18 

w Warszawie,  

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

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

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

 

Łącznie specjalista ds. uzależnień przeprowadził 105  konsultacji dotyczących problemu 

alkoholowego, 41 konsultacji  z osobami współuzależnionymi, 2 konsultacje z osobami 

uzależnionymi od narkotyków oraz brał udział w 43 wizytach w środowisku wskutek sygnałów 

dochodzących ze środowiska, dotyczących uzależnień i współuzależnień. 
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Wykres  12  Liczba udzielonych konsultacji w latach 2014-2015.  

 

Źródło: opracowanie własne 

Zwiększona dysproporcja liczby konsultacji osób współuzależnionych pomiędzy rokiem 

2014 a rokiem 2015 wynika z tego, iż większość osób współuzależnionych korzysta już ze stałej 

oferty pomocowej w zakresie współuzależnień i nie wymaga potrzeby cyklicznego konsultowania. 

W drugiej połowie 2015r., specjalista ds. uzależnień i przemocy uczestniczył w 2 sesjach 

superwizji grupowej dotyczącej pracy z klientem. 

 

7.4  Działalność Specjalistów ds. Przemocy 

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. dwaj specjaliści ds. przemocy przyjęli 152 

osoby ( w wieku od 18 lat do 84 lat), z czego w tym roku zgłosiło się : 

- 98 osób doznających przemocy w rodzinie (w tym 91 kobiet i 7 mężczyzn),   

-  54 sprawców przemocy (18 osób z problemem alkoholowym). 
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Wykres  13  Liczba ofiar i sprawców przemocy w latach 2014-2015. 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy 

dodatkowo odbyli spotkania oraz rozmowy z 60 rodzinami na skutek zgłoszeń interwencyjnych. 

W rodzinach tych dokonano diagnozy i zweryfikowano sytuację pod kątem udzielenia 

pomocy. W dużej części były to osoby dotychczas nie korzystające z pomocy Ośrodka, w większości 

przypadków zdiagnozowano konflikty rodzinne bez znamion  przemocy.  

W roku 2015, specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy skierowali 129 osób do różnych 

instytucji pomocowych, m.in.  

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

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

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

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

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

- Fundacji ,,Dzieci Niczyje” 

- Stowarzyszenia ,,Niebieska Linia” 

- Pogotowia ,,Niebieska Linia” 

- Fundacji ,,Mederi” 
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- Poradni ,,Poza iluzją” 

- Stowarzyszenia ,, Opta” 

- Fundacji ,,Korale” 

- Komitetu Ochrony Praw Dziecka 

- Stowarzyszenia ,,Aslan” 

- Stowarzyszenia ,,Otwarte drzwi” 

Łącznie specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy przeprowadzili 462 konsultacji : 363 

konsultacje  z ofiarami przemocy domowej, 99 konsultacji ze sprawcami przemocy, oraz brali udział 

w 229 wizytach w środowisku wskutek sygnałów dochodzących ze środowiska, dotyczących 

stosowania przemocy domowej. 

 

Wykres  14   Praca z osobami uwikłanymi w przemoc domową w latach 2014-2015. 

 

Źródło: opracowanie własne 

Realizacja działań była oparta, o szerokorozumianą profilaktykę przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, współpracę z instytucjami pomocowymi, szkołami, przedszkolami, placówkami 

medycznymi, Policją, Prokuraturą, Sądami oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz 

wsparcia rodziny.   

W 2015 roku specjaliści ds.  przemocy udzielili 56 konsultacji koordynatorom grup 

roboczych.   
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W 2015 roku specjalista ds. uzależnień i przemocy wspólnie z psychologiem prowadził grupę 

edukacyjno – wsparciową dla osób współuzależnionych z rodzin alkoholowych , doznających 

przemocy w rodzinie.  

 W okresie od stycznia do grudnia  2015 roku specjalista ds. uzależnień i przemocy pełnił 

funkcję zastępcy przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego – uczestnictwo w posiedzeniach 

Zespołu Interdyscyplinarnego, procedowanie Niebieskich Kart oraz pracy Zespołu 

Interdyscyplinarnego, regularny udział w spotkaniach dla przewodniczących i zastępców 

przewodniczących w Biurze Polityki Społecznej,  konsultacje specjalistyczne z członkami grup 

roboczych powoływanych przez Zespół Interdyscyplinarny. 

 Specjalista ds. uzależnień i przemocy uczestniczył w szkoleniach zorganizowanych przez 

Stowarzyszenie Niebieska Linia –dotyczących nowelizacji przepisów Procedury Niebieskiej Karty, 

superwizje. 

W 2015r., w związku z naborem do grupy edukacyjno – wsparciowej - specjalista 

przeprowadził 24 rozmowy kwalifikacyjne z kobietami z rodzin alkoholowych uwikłanymi w 

przemoc w rodzinie. 16 osób zostało zakwalifikowanych do uczestnictwa w grupie wsparcia. 

 W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku drugi specjalista ds. przemocy uczestniczył w 

superwizji zorganizowanej przez Stowarzyszenie ,, Niebieska Linia oraz szkoleniach  z zakresu 

podstaw prawnych w oparciu o procedurę ,, Niebieskiej Karty”. W okresie sprawozdawczym 

specjalista ds. przemocy koordynował pracę 5 grup roboczych zajmujących się przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie.   

 

 

7.5   Działalność  koordynatora ds. wolontariatu   

 

Zagadnienia ogólne 

Wolontariat jest nowatorską formą organizacji środowiska lokalnego w zakresie aktywizacji 

mieszkańców do uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Polega na łączeniu na poziomie 

lokalnym ludzi chętnych do niesienia pomocy z ludźmi, którzy tej pomocy potrzebują. Na terenie 

Dzielnicy Ursus zamieszkuje wiele osób starszych, niepełnosprawnych oraz rodzin wychowujących 

dzieci i borykających się z różnego rodzaju trudnościami. Wolontariat w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Dzielnicy Ursus jest uzasadniony tym, że w sferze pomocy społecznej występuje 

najwięcej potrzeb. OPS  posiada również wiedzę na temat osób i rodzin potrzebujących, która 

umożliwia skuteczną organizację wolontariatu. Praca wolontarystyczna będzie stanowiła 
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rozszerzenie i uzupełnienie oferty świadczonej pomocy przez Ośrodek w zakresie zaspokajania 

potrzeb społecznych. Ponadto współpraca pracowników tut. Ośrodka z wolontariuszami przyniesie 

wymierne korzyści obu stronom, a przede wszystkim klientom, którym oferowana jest pomoc 

Wprowadzając świadczenie wolontarystyczne bierze się pod uwagę rozszerzenie oferty 

pomocowej, jak również zwiększenie skuteczności działania. Program Świadczeń 

Wolontarystycznych Ośrodka Pomocy Społecznej został opracowany na podstawie art. 42 ust 1 pkt 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 

873, z poźn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. 

U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, z poźn. zm.) 

Głównym celem programu jest:  

1. Umożliwienie wolontariuszom znalezienie miejsca na rozwijanie własnej aktywności.  

2. Tworzenie bazy danych o wolontariuszach .  

3. Tworzenie bazy danych o odbiorcach pracy wolontarystycznej oraz zakresu oczekiwanych prac.  

4.Poszerzenie świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej form pomocy wolontarystycznej 

poprzez zaangażowanie wolontariuszy, którzy mogą nieść pomoc i wsparcie osobom starszym, 

niepełnosprawnym oraz dzieciom i młodzieży szkolnej, która ma problemy w nauce, uczenie 

aktywnego i ciekawego sposobu spędzania czasu wolnego oraz zainteresowań.  

OBSZAR DZIAŁANIA  

1. Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym będących podopiecznymi  Ośrodka Pomocy 

Społecznej w środowisku zamieszkania oraz ośrodków wsparcia tj. Dziennego Domu Pomocy 

Seniora i Środowiskowego Domu Samopomocy.  

2. Pomoc w wyrównywaniu braków edukacyjnych dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin 

dysfunkcyjnych.  

3. Pomoc przy organizacji imprez okolicznościowych na rzecz ww. grup społecznych. 

 

Włączenie wolontariusza bezpośrednio do pracy z klientem następowało po:   

 1) przeprowadzeniu przez koordynatora oraz pracownika socjalnego z danego rejonu rozmowy z 

klientem i ustaleniu potencjalnych zadań dla wolontariusza,  

2) przygotowaniu teoretycznym konkretnego wolontariusza przez koordynatora do pracy z danym 

klientem,  

3) wprowadzeniu wolontariusza w środowisko i wzajemnym zaakceptowaniu się stron,  

4) podczas odwiedzin określony zostanie zakres, sposób i czas wykonywania świadczenia. 

W ramach wolontariatu 2015 roku  prowadzone były  następujące działania: 
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• Wolontariat indywidualny: wolontariusze świadczą pomoc osobom starszym i 

niepełnosprawnym w czynnościach dnia codziennego – 3 osoby. 

• Praca z grupą: wolontariusze pomagają w organizowaniu zajęć w Integracyjnym Ośrodku 

Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka” i Środowiskowym Domu Samopomocy 

„Słoneczny Dom” – 9 osób. 

• Pogotowie lekcyjne: pomoc dzieciom w nauce, zajęcia odbywają się w każdy [poniedziałek i 

środę   od godziny15:00 do chwili, gdy wyjdzie ostatni potrzebujący uczeń. W ramach 

„Pogotowia lekcyjnego” wolontariusz  służy pomocą dzieciom bezpośrednio po lekcjach w 

Integracyjnym Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka”  przy ul. Prawniczej 

54. – 3 osoby. 

• Wolontariat okolicznościowy: uczestnictwo w obchodach Dnia Dziecka, pomoc przy 

organizowaniu różnych  imprez okolicznościowych np. „Podwórkowa Gwiazdka”,  oraz 

pomoc przy organizacji zabawy Mikołajkowej w  Dzielnicy Ursus itp. – 16 osób. 

• Wolontariat Europejski- wolontariusze  w ramach programu „Lato w mieście 2015r.” 

prowadzili animacje  i naukę języka angielskiego dla dzieci- 8 osób.  

Pozyskiwanie wolontariuszy odbywa się poprzez zamieszczanie ogłoszeń  oraz poprzez 

rozwieszanie ulotek na uczelniach i w miejscach chętnie odwiedzanych przez studentów i młodzież. 

Wolontariusze rekrutują się spośród  młodzieży ze szkół średnich oraz osób bezrobotnych i stanowią 

bardzo ważny filar w pracy Ośrodka. Dobrowolnie, świadomie i bezpłatnie niosą pomoc na rzecz 

społeczności lokalnej całego Ursusa, stanowiąc grupę ponad  30 osób, z czego 14 osoby to liczba 

stała. 

 Współdziałanie z instytucjami i organizacjami 

 W celu współdziałania z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny podjęto 

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

Edukacji Montessori, Gimnazjum nr 132, Zespołem Szkół nr 80, które w zeszłym  roku 

zorganizowały zbiórkę odzieży i ubrań i z ich udziałem pozyskaliśmy wolontariuszy  akcyjnych. 

Dzięki współpracy ze Stowarzyszenie Jeden Świat, zorganizowaliśmy w Dzielnicy Ursus 

Wolontariat Europejski. Po przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych przez wolontariuszy ze 

Stowarzyszeniem Szlachetna Paczka wytypowaliśmy 33 rodziny które otrzymały pomoc w postaci 

paczek .  
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7. 6  Konsultacje psychologów. 

 

Pomoc psychologiczna świadczona dla klientów  polegała  na diagnozowaniu problemów 

osób przeżywających kryzysy i trudności przystosowawcze. Konsultacje psychologiczne były 

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

w terenie dotyczyły przede wszystkim osób o utrudnionym samodzielnym poruszaniu się bądź też 

mających trudności w kontaktach interpersonalnych. 

Psycholodzy udzielali  wsparcia w zakresie: 

- konsultacji i psychologicznej diagnozy problemu klienta lub jego rodziny 

- informacji i porad z zakresu pomocy specjalistycznej (psychologicznej i psychiatrycznej) 

- trudności w radzeniu sobie z chorobą przewlekłą 

- umożliwiania  kontaktu z lekarzem i psychologiem w Poradniach Zdrowia Psychicznego 

- współpracy ze specjalistami z Oddziału  Psychiatrii Środowiskowej w szpitalach 

  Psychiatrycznych 

- monitorowania procesu leczenia psychiatrycznego podopiecznych Ośrodka Pomocy  

  Społecznej 

- rozwoju umiejętności psychospołecznych 

- opracowywania i modyfikowania programu wspierająco-rehabilitacyjnego dla klientów 

  objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi  

- spotkań indywidualnych o charakterze wspierającym  

Psycholodzy uczestniczyli  także w posiedzeniach sądowych związanych z przyjęciem klienta bez 

zgody do szpitali psychiatrycznych,  domów pomocy społecznej i posiedzeniach  związanych z 

procedurą ubezwłasnowolnienia. 

  

W 2015 roku psycholodzy 305  razy wizytowali środowiska rodzinne. W Ośrodku Pomocy 

Społecznej udzielili 362 porad psychologicznych, uczestniczyli w 16 interwencjach kryzysowych w 

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

Ratunkowego.  Podejmowane działania interwencyjne miały na celu ochronę życia i zdrowia osób 

wymagającej natychmiastowej pomocy i opieki.  

Współpraca z rodzinami w większości przypadków polegała na podtrzymywaniu umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych,  co skutkowało poprawą funkcjonowania 

społecznego. 
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Tabela  15      Ilość i rodzaj pomocy udzielanej przez psychologów    

Porady 

indywidualne   

 

Porady 

indywidualne   

 

Wizyty 

domowe 

 

Wizyty 

domowe 

 

Interwencje 

w 

środowisku 

                     

Interwencje 

w 

środowisku 

                     

     2014r.      2015r.      2014r.      2015r.      2014r.      2015r. 

      505       362        461       305         13         16 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela zawiera zestawienie rodzaju pomocy udzielanej przez psychologów w lata 2014- 

2015. Spadek liczby porad i wizyt domowych w 2015r. wynika ze zmniejszenia o połowę etatu 

jednego z psychologów. 

Ponadto psycholodzy  uczestniczyli w 24 posiedzeniach sądowych w sprawie o leczenie bez zgody 

lub  o przyjęcie  bez zgody do domu pomocy społecznej uczestników postępowania. 

 

7. 7  Pomoc prawna i konsultacje radcy prawnego   

 

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

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

Ośrodka oraz udzielanie pomocy prawnej podopiecznym Ośrodka. 

Celem udzielania porad prawnych jest pomoc zmierzająca do rozwiązywania konfliktów oraz 

problemów prawnych dla podopiecznych Ośrodka.  

W ramach porad udzielono pomocy w następujących sprawach: 

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

dzieci, zaprzeczenie ojcostwa), 

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

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

itd.), 

• administracyjnych (wymeldowania, zameldowania, uznanie dziecka itd.),  

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

ZUS renty, emerytury, odwołania itd.), 

• cywilnych (umowy, spadki, prawo rzeczowe, użytkowanie, zasiedzenia itd.) 
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W przedmiotowym okresie porady prawne udzielane były w zakresie prawa rodzinnego, 

lokalowego, cywilnego, karnego, administracyjnego,  pracy i ubezpieczeń społecznych, 

postępowania przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz  organami administracji 

publicznej. 

Radca prawny sporządzał również  dla Ośrodka opinie prawne, opracowywał projekty aktów 

prawnych,  konstruował decyzje i odpowiedzi na odwołania do SKO. 

Nadto, jako pełnomocnik prawny i procesowy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus 

m.st. Warszawy reprezentował  organ 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 2015 r. poz.163). 

W pracy Ośrodka uczestniczył również  przy  przygotowaniach procedur  przetargowych  w 

trybie ustawy  z  dnia  29 stycznia 2004r.  Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 

poz.759 z późn. zm). 

Nadto, sporządzał wzory decyzji merytorycznych do prowadzonych spraw administracyjnych w 

Ośrodku oraz pisma procesowe w sprawach cywilnych,  administracyjnych, karnych i innych 

dotyczących podopiecznych Ośrodka.  

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

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

szkolenia dla pracowników Ośrodka w zakresie nowelizacji ustaw i przepisów wykonawczych 

dotyczących pragmatyki z dziedziny pomocy społecznej, postępowania egzekucyjnego, 

administracyjnego.  

Radca prawny w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2015 roku przy 

przyjętych 260 osobach udzielił około 328  porad prawnych.  

 

7. 8  Centrum Aktywności Lokalnej 

    

W 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Centrum Aktywności Lokalnej 

kontynuował działania dotyczące aktywizacji  środowiska lokalnego.  

W tym zakresie zorganizowano:    

• w styczniu w Domu Dziennego Pobytu Seniora  dzieci z Przedszkola Nr 194 przedstawiły  

    program z okazji Dnia Babci i Dziadka, 

 • w  maju  zorganizowaliśmy  imprezę integracyjno- rekreacyjną promującą rodzinę oraz     

   ideę rodzicielstwa zastępczego, 
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     • w czerwcu , w partnerstwie z Fundacją Praw Dziecka,  zorganizowaliśmy kiermasz     

      odzieży  używanej oraz innych przedmiotów użytkowych. Można było  bezpłatnie pozyskać  

      odzież, zabawki, wózki dziecięce, gry planszowe, książki, itp., 

    • we wrześniu w Dziennym Domu Pobytu Seniora  zorganizowaliśmy  spotkania  

      profilaktyczno- prewencyjne z przedstawicielami   Policji celem    uwrażliwienia  osób   

     starszych  na zagrożenia wynikające z   zawierania kontaktów z nieznanymi osobami. 

     W Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Prawniczej 54 po raz kolejny w ramach    

      dni otwartych  pn. „Jesień na Prawniczej’’, rocznicy 10-lecia istnienia ”Słonecznego      

      Domu”  i wydawania gazety „Alternatywa”  odbyły się spotkania , których założeniem było   

      przełamywanie  stereotypów i budowanie rzeczywistego obrazu osób chorujących  

      psychicznie, 

   • w październiku organizowaliśmy cykl spotkań z geriatrą, fizjologiem oraz dietetykiem  

      mających na celu utrwalenie zachowań prozdrowotnych u naszych seniorów, 

    • w listopadzie Zespół i domownicy ŚDS „ Słoneczny Dom” zorganizowali koncert  

     w wykonaniu muzyków z Polskiego Towarzystwa Muzyki Kameralnej. 

    •w grudniu podobnie jak w latach ubiegłych,  odbyła się zabawa mikołajkowa   

       dla dzieci z najuboższych rodzin naszej dzielnicy.  

       W budynku „Acherówka” przy ul. Walerego Sławka 2 pracownicy Ośrodka wraz  

       ze społecznością lokalną zorganizowali „Podwórkową Gwiazdkę”, której celem była 

       integracja mieszkańców z najbliższej okolicy. 

       Dzieci z Przedszkola nr 194 przedstawi ły  program jasełkowy dla uczestników Domu     

       Dziennego Pobytu Seniora 

Przez cały 2015 rok działał Punkt Informacji Obywatelskiej, w którym udzielano porad  

i konsultacji mieszkańcom Ursusa. Kontynuowaliśmy działania związane z hasłem   „Pomóżmy 

ludziom aby pomogli sobie sami”  . 

 

Rozdział VIII 

Pomoc usługowa 

 

8.1 usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne 

 

Zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. usługi opiekuńcze 

przysługują osobie samotnej, która z racji wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy 

innych osób, a jest jej pozbawiona. 



 53 

 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  (pielęgnacyjne) są skierowane dla  

osób:  

- w wieku podeszłym,  

- obłożnie chorych  

-  niepełnosprawnych.  

Usługi  opiekuńcze są zadaniem obowiązkowym  gminy. Klientami działu usług są zazwyczaj 

osoby schorowane pod względem somatycznym, często z zaburzeniami demencyjnymi, a ich sprawność 

jest ograniczona pod wieloma względami. 

 Do najczęstszych problemów w tej grupie klientów należy: 

- poczucie osamotnienia, 

- zaburzenia psychosomatyczne, 

- stany depresyjne,  

- stany lękowe, 

- trudności w pogodzeniu się i zaakceptowaniu niepełnosprawności,  

- często związana z niepełnosprawnością izolacja społeczna, 

- brak oparcia w rodzinie.  

Pomoc może być przyznana również osobie, która ma rodzinę, ale np. małżonek, wstępni i zstępni z 

różnych przyczyn nie mogą  zapewnić wsparcia i opieki.  

Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania i w zależności od indywidualnych potrzeb klienta 

obejmują min:   

- pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 

- opiekę higieniczną, 

- pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych, 

- utrzymaniu w czystości najbliższego otoczenia chorego, 

- oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, itp. 

 Przyznanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – pielęgnacji, osobom o 

ograniczonej zdolności do samoobsługi, pozwala na wydłużenie okresu ich pozostawania w miejscu 

zamieszkania. 

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi, ustala w drodze wywiadu środowiskowego 

zakres, formę pomocy oraz odpłatność. 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – pielęgnacyjne w 2015 r.  świadczyła na zlecenie 

OPS-u, firma  „Vital Plus” wyłoniona w przetargu nieograniczonym. 

Cena za godzinę usług w roku 2015 r.  została ustalona w trybie przeprowadzonych postępowań 

przetargowych i wynosiła odpowiednio:  
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a. Usługi opiekuńcze 10,50 zł. za 1 godz. usługi - jako kwota 100% 

b. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – pielęgnacyjne 11,50zł. za 1 godz. usługi –  

     jako kwota  100%.  

Wyżej wymienione świadczenie realizowane są zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Stołecznego 

Warszawy Nr XXXVII/843/2004 z dnia 16 września 2004 roku i tabelą odpłatności, która stanowi 

załącznik w/w uchwały. 

 

Tabela  16    Usługi opiekuńcze zrealizowane w latach 2014-2015  

 

Wyszczególnienie 

 

2014r. 

 

2015r. 

 

 L
ic

zb
a
 o

só
b

 

  

korzystająca z 

usług w ciągu 

roku 

120 128 

objęta opieką 

średnio w 

miesiącu 

94 98 

%
 o

só
b

 

ponoszących pełną 

odpłatność za 

usługi 

11% 11% 

nieponoszących 

żadnych kosztów 

za usługi 

21% 16% 

                 Źródło: opracowanie własne 

 

 

W 2015 roku w porównaniu do 2014 roku nieco  zwiększyła się ilość osób korzystających z 

pomocy ze strony OPS-u w formie usług . Nie uległa zmianie procent osób ponoszących pełną 

odpłatność za świadczenie pomocy. Natomiast zmieniła się z 21% na 16% ilość osób  

nieponoszących żadnych kosztów za usługi. Cena usług opiekuńczych uległa zmianie z kwoty  10 

zł/godz. w 2014 r.  na kwotę 10, 50 zł/godz. w 2015r.  zaś usługi opiekuńcze specjalistyczne - 

pielęgnacyjne  z kwoty 11 zł/godz. w 2014 r.  na kwotę  

11, 50 zł/godz. w 2015r.  
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Tabela  17     Liczba godzin usług opiekuńczych w latach 2014 - 2015.  
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40912 

 

30 528 

 

107 

 

10,50 

 

41067 

 

30289 

 

115 

 

p
ie

lę
g
n

a
cy
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e  

11 

 

9255 

 

8 986 

 

47 

 

11,50 

 

9672 

 

9530 

 

46 

 

Razem  50167 39 514 154  50739 39819 161 

Źródło: opracowanie własne 

 

            W związku z pobytami klientów w szpitalu, zgonami oraz rezygnacją z pomocy  

w formie usług świadczonych przez OPS występuje różnica w liczbie godzin przyznanych decyzją 

administracyjną, a zrealizowanych.  

 

 

Tabela   18   Liczba osób korzystających z usług w latach 2014-2015, z podziałem na płeć  

                      i rodzaj gospodarstwa domowego 

 

Rok Liczba w % 

 kobiet 

 

mężczyzn      

 

  osób 

samotnych   

osób w 

rodzinie  

2014 75% 25% 78% 22% 

2015 74% 26% 83% 17% 

Źródło: opracowanie własne 
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W latach 2014 - 2015 liczba kobiet i mężczyzn korzystających z usług utrzymała się  

na podobnym poziomie. 

W 2015 roku w stosunku do lat ubiegłych zmniejszono zakres i ilość godzin przyznawanych 

usług opiekuńczych, ze względu na ograniczone środki finansowe Ośrodka. Celem zabezpieczenia 

opieki w/w osobom, podejmowano działania tj. osoby wymagające całodobowej opieki skierowano 

do placówek stacjonarnych: Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych lub Domów Pomocy Społecznej,  

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

opóźnienie tego procesu przez wsparcie i pomoc osób drugich daje szanse zaopiekowanym osobom 

korzystającym z tej formy pomocy na życie w przyjaznym dla nich środowisku lokalnym.  

 

Tabela   19    Liczba osób, u których w 2015 roku wstrzymano decyzją realizacje usług 

Powód wstrzymania usług Liczba 

osób 

Dom Pomocy Społecznej 26 

Zakład Opiekuńczo Leczniczy 5 

Opieka rodziny, poprawa stanu zdrowia, 

rezygnacja itp. 

16 

Zgon 21 

Ogółem  68 osób 

Źródło: opracowanie własne 

 

W  2015 roku  rozpatrzono  68 wniosków, gdzie doszło do  realizacji ale z różnych przyczyn, 

np. pobytu w szpitalu, całodobowej opieki w placówkach stacjonarnych, wyjazdu do rodziny, opieki 

prywatnej, zgonu itp. usługi zostały uchylone.  

W ciągu całego roku pracownicy socjalni przeprowadzali systematyczne kontrole pracy 

opiekunek w środowisku  podopiecznego.   

 

8.2  Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane były osobom z długotrwałymi i głębokimi 

zaburzeniami psychicznymi wykazującymi deficyty w zakresie funkcjonowania społecznego. Osoby 

te były  pozbawione wsparcia w swoim naturalnym środowisku, a rodzaj zaburzenia uniemożliwiał  

im korzystanie z dostępnych ośrodków wsparcia.  
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Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych obejmował wiele sfer - od pomocy w zaspokajaniu 

podstawowych potrzeb życiowych,  poradnictwa specjalistycznego, wsparcia procesu rehabilitacji i 

leczenia,  aż po koordynowanie prac służb działających na rzecz rodziny, której członkiem jest dana 

osoba korzystająca z usług. 

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w 2015 roku objęto 45 osób, w tym : 22 osoby zaburzone 

psychicznie, 2 osoby niepełnosprawne intelektualnie i 21 dzieci z rozpoznanym autyzmem. 

 

Tabela  20   Liczba osób korzystających z usług specjalistycznych w latach 2014 -2015 z   

                   uwzględnieniem dysfunkcji. 

 

Liczba osób łącznie        Zaburzenia   

     psychiczne 

Niepełnosprawność  

      intelektualna 

         Autyzm 

2014 r.   2015r.   2014 r.    2015r.    2014 r.   2015r.   2014 r. 2015r. 

    46    45      25      22       2      2      19    21 

Źródło: opracowanie własne 

Jak wynika z tabeli liczba osób korzystająca ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi utrzymuje się na tym samym poziomie.  Obserwuje się natomiast 

tendencję rosnącą na te usługi dla osób z autyzmem.  

Dysfunkcja ta jest zaburzeniem wymagającym wczesnej i intensywnej terapii wspomagającej 

rozwój. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych realizowane były programy usprawniające 

zaburzone funkcje organizmu.   

Pracownicy Zespołu ds. osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzili cykliczne spotkania z 

osobami realizującymi specjalistyczne usługi opiekuńcze. Celem  spotkań było wypracowanie 

wspólnej strategii rozwiązywania problemów osób zaburzonych psychicznie i koordynacja działań , 

prac, służb działających w ramach pomocy interdyscyplinarnej. 

Realizatorem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  w 

2015r. była firma  „ Vital Plus”  Ewa Lechowska, Warszawa, ul Ratuszowa 11, wyłoniona w trybie 

przetargu nieograniczonego.  

Usługi  były świadczone przez terapeutów; pielęgniarki, terapeutów zajęciowych, pedagogów, 

psychologów, pracowników socjalnych.   

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

skierowania lekarza psychiatry z Poradni Zdrowia Psychicznego  lub rejonowych oddziałów szpitali 

psychiatrycznych 

Koszt jednej godziny usług wynosił 24 zł.  
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Zrealizowano 4083 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 97 992 zł. 

 

 

8.3  Działania związane z kierowaniem do domów pomocy społecznej 

 

W 2015 roku do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie przekazano 26 kompletów 

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

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

lub z postanowienia sądu. 

 

 

Tabela  21  Osoby kierowane do DPS w 2015 roku. 

 

Tryb kierowania 

Na wniosek 

osoby 

zainteresowanej 

Na podstawie  

postanowienia Sądu 

Ogółem 

18 8 26 

Ze względu na płeć 

Mężczyźni Kobiety Ogółem 

 

7 

 

19 

 

26 

                Źródło: opracowanie własne 

 

 

W ramach w/w działań przeprowadzano: 

a/  wywiady środowiskowe w osób ubiegających się o skierowanie i  umieszczenie w domu pomocy 

społecznej, 

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

rodziny w domu pomocy społecznej 

c/ poradnictwo informacyjne z zakresu:  kierowania i umieszczania osób wymagających 

całodobowej opieki w państwowych  i prywatnych domach pomocy społecznej,  w zakładach 

opiekuńczo – leczniczych i innych instytucjach całodobowej opieki, 
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W trakcie kompletowania dokumentów niezbędnych do skierowania do domu pomocy 

społecznej stale współpracowano z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, innymi ośrodkami 

pomocy społecznej, szpitalami, Zakładami Opiekuńczo Leczniczymi, schroniskami itp.  

Wśród osób kierowanych do DPS w 2015  roku większość stanowiły kobiety tj.  

19 osób, mniejszość mężczyźni tj. 7 osób,  2 osoby (1-mężczyzna i 1-kobieta) zostały skierowane  

do Krajowego Ośrodka Mieszkalno - Rehabilitacyjnego w Dąbku, zaś 3 kobiety z chorobą Alzhaimera  

skierowano decyzją do Dziennego Domu Pobytu z siedzibą przy ul. Wilanowskiej 257 w Warszawie, oraz 

1osobę – kobietę skierowano do  Świetlicy Opiekuńczej dla Osób Chorych na chorobę Alzhaimera  

i otępienie starcze  działającej w strukturach OPS Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.     

 

  

 

 

Rozdział IX  

 

Realizacja Projektu „Wsparcie dla zadłużonych” 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy od 1 października 2014roku 

do 30 kwietnia 2016 roku realizuje jako partner Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej CIS 

projekt „Wsparcie dla zadłużonych”, finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Projekt jest skierowany do mieszkańców Warszawy zadłużonych, zagrożonych 

bezdomnością, niezamożnych. 

Celem projektu jest usprawnienie systemu niefinansowych usług socjalnych i wzmocnienia 

środowiskowej współpracy międzysektorowej w pracy z osobami wykluczonymi społecznie lub 

zagrożonymi wykluczeniem.  

W ramach projektu w 2015 roku odbyły się warsztaty dla klientów Ośrodka i innych 

mieszkańców Dzielnicy Ursus z zakresu: 

- rodzaje zadłużeń ze szczególnym uwzględnieniem zadłużeń mieszkaniowych i       długów 

spadkowych; 

- konsekwencje poszczególnych rodzajów długów; 

- prezentacja procedury dochodzenia należności przez wierzycieli ( w tym terminy i 

procedury sądowe oraz kroki jakie może podjąć zadłużony); 

- przedawnienia długów; 
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- co może zająć komornik, koszty egzekucyjne; 

- długi „priorytetowe”; 

- zarządzanie budżetem domowym. 

Również pracownicy socjalni Ośrodka uczestniczyli w 2015 roku w warsztatach z zakresu szeroko 

pojętego problemu zadłużeń, głównie mieszkaniowych. 

Wszystkie warsztaty odbywały się w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej, co uchroniło 

klientów od ponoszenie kosztów dojazdu. 

 W ramach projektu został uruchomiony od 25 lutego 2015r. Dzielnicowy Punkt Porad dla 

Mieszkańców Dzielnicy Ursus. Ośrodek jako partner pomagał w jego organizacji oraz bezpłatnie 

użycza miejsca na to działanie w Domu Kultury „Kolorowa” przy ul. Sosnkowskiego 16. 

W okresie od 25 lutego 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku w Lokalnym Punkcie 

Poradniczym skorzystało z porady 140 osób, natomiast liczba udzielonych porad to 404. 

Jednym z głównych zadań Punktu jest tworzenie i realizacja planów działań dla najmniej zaradnych 

beneficjentów pomocy społecznej oraz wypracowywanie zasad funkcjonowania lokalnego systemu 

wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu zadłużeń. 

 

 

 

 

 

Rozdział X  

 

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 w psychice osób chorujących 

niekorzystne i utrwalone zmiany, które utrudniają, ograniczają lub uniemożliwiają 

dostosowanie do wymogów życia społecznego i często skutkują u tych osób postępującą 

degradację zawodową i społeczną.  
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Środowiskowy  Dom Samopomocy powołany jest do realizacji działań zapobiegawczych w 

zakresie ochrony zdrowia psychicznego osób przewlekle chorujących psychicznie. 

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

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

64 poz.593 z póżn. zm.) oraz o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 

2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz.1586 z późn. zm.). 

Działalność Domu jest finansowana w zakresie zadań zleconych w ramach dotacji celowych z 

budżetu Wojewody Mazowieckiego. 

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

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

Program wspierająco-aktywizujący realizowany w ŚDS jest programem bazującym na 

kompleksowym i długotrwałym stosowaniu różnych form i metod oddziaływania ze względu na 

specyfikę choroby psychicznej i jej przewlekłość. 

Do zadań ŚDS należy realizacja i prowadzenie działań terapeutycznych (odciążających 

wspierających i aktywizujących) dla osób, u których  z powodu choroby psychicznej występują 

poważne trudności w codziennym funkcjonowaniu, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z 

otoczeniem jak również  w zakresie zatrudnienia, utrzymania się na rynku pracy i wszelkich  innych 

kontaktach społecznych.  

W programie wspierająco-aktywizującym realizowanym przez „Słoneczny Dom” zwracamy uwagę 

na jakość i adekwatność oferowanych usług. Osobę cierpiącą na zaburzenia psychiczne cechuje duża 

niepewność i co dla niej trudne i niezrozumiałe – załamanie dotychczasowego systemu wartości i 

używanego dotąd modelu postrzegania rzeczywistości (utrata bezpiecznej struktury). U osób 

chorujących psychicznie ujawniają się zaburzenia w zakresie myślenia, życia uczuciowego, 

spostrzegania i zachowania. W przewlekłym przebiegu procesu chorobowego następuje wyraźne 

pogorszenie funkcjonowania osoby chorującej w pracy, w relacjach z otoczeniem  w zakresie 

dbałości o własne zdrowie i higienę. Utrata znanej i bezpiecznej struktury generuje  u osób 

zaburzonych silny lęk. Konstruktywne  rzeczowe i spokojne przepracowanie z osobami z 

zaburzeniami psychicznymi ich problemów rodzinnych, społecznych i emocjonalnych 

zazwyczaj staje się początkiem interwencji, która daje dużą szansę przybliżenia tych osób do 

zdrowia, stabilności a tym samym podnosi ich jakość życia. Należy też wspomnieć   o tym, że 

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

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

członków rodziny). 
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Celem zajęć programu wspierająco – aktywizującego jest zapewnienie, osobom po przebytych 

kryzysach psychicznych, przewlekle chorującym  stabilnego i ustrukturalizowanego 

środowiska terapeutycznego (zapewnienie wsparcia, poczucia bezpieczeństwa, zaufania, 

przewidywalności, edukacji i stabilności). 

 

Działania prowadzone w Słonecznym Domu ze względu na przewlekłość schorzenia wymagają 

stałej koncentracji na realizacji  celu jakim jest: 

•  wartość zajęcia i pracy jako środka leczniczego   

• zapobiegania izolacji społecznej  przez umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi 

pozostawania w ich środowisku  

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

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

chorobę psychiczną trudno sprostać oczekiwaniom społecznym)  

• zapobieganie i /lub minimalizacja objawów negatywnych 

•  podtrzymywanie efektów terapeutycznych, zapobieganie nawrotom choroby 

•  podnoszenie jakości  i komfortu życia 

• działania w kierunku uaktywnienia społecznego  i zawodowego 

• tworzenie naturalnej grupy wsparcia i kształtowanie umiejętności współżycia w grupie 

•  psychoedukacja i edukacja otoczenia rodzinnego i społecznego uczestników 

 

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

• wielopoziomowego wsparcia 

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

kontynuowanie leczenia farmakologicznego pomoc psychologiczną, terapię zajęciową; 

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

swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą) 

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

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

fotograficznym. 

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

nabyć umiejętność lepszego komunikowania się (trening asertywności, egzystencjalna grupa 

wsparcia). 

• pomoc w przywracaniu do samodzielności m.in. organizacja czasu wolnego poza ŚDS,  
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• podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności dot. np. samodzielnego prowadzenia 

gospodarstwa domowego, racjonalnego gospodarowania budżetem, załatwiania spraw 

urzędowych a także poszukiwania i podjęcia i utrzymania się w pracy; 

• zapobieganie stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu;(psychoedukacja prowadzona dla 

rodzin i opiekunów domowników, uczestnictwo w akcjach społecznych zmierzających do 

zmiany niechętnych wobec osób psychicznie chorujących postaw).  

• rozwijanie zainteresowań, uzdolnień uczestników i umożliwienie im samorealizacji pomimo 

choroby; 

 

Program realizowaliśmy  w oparciu o wypracowane w Słonecznym Domu” formy pracy. Były to 

zebrania społeczności terapeutycznej, indywidualna i grupowa pomoc psychologiczna, terapia 

zajęciowa, ćwiczenia fizyczne, trening organizacji czasu wolnego, umiejętności 

społecznych,(wyjścia grupowe poza ŚDS) i interpersonalnych. Realizowane w naszym Domu formy 

terapii umożliwiały domownikom zdobywanie nowych i utrwalenie już posiadanych umiejętności, 

neutralizowały nudę zapobiegały bezczynności i izolowaniu się. Uwrażliwiały na potrzeby innych 

uczestników i w efekcie ułatwiały komunikowanie się z otoczeniem i poprawiały komfort życia. 

  

Struktura 

 W programie wspierająco – aktywizującym w ŚDS w 2015 roku uczestniczyło ogółem  30  

osób. Stan na dzień 31 grudnia 2015r. wynosił 30 osób (decyzje administracyjne). W tym  21 osoby 

z rozpoznaniem schizofrenii, 2 z rozpoznaniem depresji, 4 osoby z rozpoznaniem zaburzeń 

obsesyjno-kompulsywnych, 1 z zaburzeniami nastroju u osób z upośledzeniem umysłowym w 

stopniu lekkim, 2 osoby z organicznymi zaburzeniami nastroju. W ciągu roku przyjęliśmy 1 osobę i 

4 osoby odeszły w tym: 2 osoby ze względu na utrzymujący się pogorszony stan zdrowia 

psychicznego i fizycznego. Pozostałe osoby: jedna – zmieniła miejsce zamieszkania a druga podjęła 

pracę. Nieobecności domowników były wcześniej zgłaszane terapeutom i zazwyczaj dotyczyły 

niedyspozycji wynikających z obniżonego/zmiennego nastroju lub wcześniej umówionych wizyt u 

lekarzy specjalistów, bądź koniecznością załatwiania spraw w urzędach. W ŚDS został 

wypracowany zwyczaj, że uczestnicy lub ich rodziny/opiekunowie informują telefonicznie, kiedy i z 

jakich powodów nie przyjdą lub spóźnią się na zajęcia. Dłuższe nieobecności były rejestrowane i 

zgłaszane do Ośrodka Pomocy Społecznej i dotyczyły koniecznych  hospitalizacji w szpitalach 

ogólnych i psychiatrycznych. 
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Realizacja 

Cele były realizowane poprzez aktywne uczestnictwo naszych domowników w programie 

wspierająco-aktywizującym oraz  w różnego rodzaju formach zajęć,  spotkaniach i wyjazdach 

edukacyjno-krajobrazowych (np. plenery fotograficzne i/lub malarskie).  

Zajęcia wspierająco-aktywizujące w Domu były prowadzone w grupach zadaniowych i 

terapeutycznych. Uwzględniając potrzeby uczestników, wynikające z ich sposobu przeżywania 

choroby w 2015r. terapeuci prowadzili  zajęcia indywidualne (np. indywidualnie prowadzony trening 

higieniczny, budżetowy, nauka gry na instrumencie, utrwalanie umiejętności korzystania z 

komputera, nauka fotografowania architektury, krajobrazów, makrofotografia, malowanie olejami, 

temperami, kredkami, filcowanie, wycinanie, itp. Były prowadzone zajęcia dodatkowe z języka 

angielskiego oraz zajęcia z literaturą. Oba rodzaje zajęć prowadzili współpracujący z ŚDS 

wolontariusze. Zespół terapeutyczny wspólnie z Domownikami ustalił, że w 2015r. zgodnie z 

tradycją domu i wypracowanym doświadczeniem, każdy czwartek tygodnia był dniem, w którym 

organizowano 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, bank, osobiste załatwienie wizyty u lekarza, itp. Głównym 

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

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

na sytuację.  

 

Co zrobiliśmy i w czym uczestniczyliśmy 

 

Efekty 2015r. 

Tradycyjnie już wiosnę rozpoczynaliśmy wyjściami do kina  i na wystawy. W maju, w 

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

kolejnej edycji Przeglądu Twórczości Literackiej organizowanej przez ŚDS Ursynów. W tym 

przeglądzie nasz domownik został wyróżniony i zajął IV miejsce. W 2015r. również w maju  

zaplanowaliśmy i zorganizowaliśmy wycieczkę autokarową do Sierpca, gdzie zwiedziliśmy Muzeum 

Wsi Mazowieckiej. Na miejscu razem z przewodnikiem zapoznaliśmy się z historią tego miejsca co 

zostało interesująco opisane przez uczestników w  Alternatywie (nr 37(3/2015).  

W  maju rozpoczęliśmy też współpracę ze Stowarzyszeniem „Zwierzęta Ludziom”, które prowadzi 

w naszym Domu zajęcia z dogoterapii.  

W okresie wakacyjnym zamiast zwykłych zajęć tradycyjnie, realizowany był plan wakacyjny  

ramach którego zwiedziliśmy m/in 
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-Muzeum Historii Żydów Polskich, 

-Stare Miasto z przewodnikiem Części: I, II, III,  

-Zamek Królewski,  

-Lotnisko im. F. Chopina,  

-Tramwaj wodny, 

-Pałac Kultury i Nauki, 

-Łazienki Królewskie 

-Muzeum Pragi 

-dachy nad Wisłą (Centrum Nauki Kopernik i Biblioteki UW), 

-ZOO i willa Żabińskich 

-Muzeum geologiczne. 

We wrześniu rozpoczęliśmy przygotowania do obchodów 10- lecia istnienia Domu i 10- lecia 

wydawania gazety Alternatywa.  

W tym wydarzeniu uczestniczyły rodziny i opiekunowie domowników, zaprzyjaźnione 

środowiskowe domy z Warszawy i Mazowsza, goście z Wydziału Polityki Społecznej 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Burmistrzowie i Radni Dzielnicy Ursus, Dyrekcja Ośrodka 

Pomocy Społecznej, pracownicy socjalni. Spotkanie było uroczyste z koncertem flecistek 

zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Muzyki Kameralnej, z którym nasz Dom 

współpracuje. Całość wydarzenia jest opisana w wydaniu specjalnym Alternatywy nr 38 (4/2015). 

Jesienią; uczestniczyliśmy w XI Rajdzie Pieszym i Rowerowym organizowanym przez ŚDS w 

Łubcu uczestniczyliśmy w VIII edycji Turnieju Scrabble, w którym nasi uczestnicy zajęli II i III 

miejsce.  

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(Alternatywa). W tej terapii 

realizowaliśmy cele, które były nastawione na:  

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

• pracę indywidualną (rozwój umiejętności samodzielnej pracy). 

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

 

Efekt pracy jaką jest wydawanie Alternatywy służy domownikom potwierdzając ich 

umiejętności, rozwija ich możliwości i buduje poczucie własnej wartości. 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 tradycyjnie jak co roku opracował  program wakacyjny na lipiec i 

sierpień. 

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

W planie wspierająco-aktywizującym w 2015r. zajęcia z lekarzem były kontynuacją naszego 

projektu –„współpraca z lekarzem psychiatrą”(projekt m.in. dotyczył wypracowania obszarów 

współpracy wspólnych dla lekarza, i zespołu terapeutycznego ŚDS). W 2015r. realizowaliśmy 

zaplanowane zajęcia psychoedukacyjne dla uczestników z lekarzem psychiatrą. Zajęcia zostały 

poszerzone o tematy edukacyjne dla zespołu terapeutycznego.  

 

Co organizowaliśmy u siebie: 

• obchody 10-lecia istnienia Środowiskowego Domu Samopomocy, 

• konkursy gry w scrabble, kalambury 

• turnieje bilardowe 

• konkursy karaoke 

• letnie grillowanie 

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

uczestników 

• walentynki 

• śniadanie wielkanocne 

• zabawę andrzejkową 

• zabawę mikołajkową 

• spotkanie Wigilijno -  Bożonarodzeniowe z mszą 

• uroczyste powitanie Nowego Roku  
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Współpraca z rodzinami domowników 

Planowane lub wynikające z potrzeby, (sytuacja kryzysowa) spotkania i rozmowy z 

rodzinami i opiekunami uczestników odbywały się  indywidualnie. Najczęściej dotyczyły pomocy i 

wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego w ramach prowadzonych terapii i/lub 

odnosiły się do rozwiązywania trudnych sytuacji bieżących. 

Indywidualnie prowadzone wsparcie dla rodzin i opiekunów obejmowało i najczęściej dotyczyło: 

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

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

itp.  

•  psychofarmakoterapii ( działanie, skutki uboczne leków itp.). 

•  sposobów radzenia sobie z wypaleniem dotyczącym codziennego życia z osobą przewlekle 

chorującą psychicznie 

• radzenia z sytuacją, gdy w rodzinie oprócz dorosłej chorującej osoby są dzieci 

• włączenia osobę chorującą psychicznie w relacje rodzinne i odwrotnie 

• innych tematów w zależności od sytuacji i zapotrzebowania rodzin/opiekunów uczestników 

programu wspierająco-aktywizującego 

 

Potrzeba i konieczność wypracowania poprawnej komunikacji z rodziną w procesie zdrowienia  

jest  ważnym punktem w programie wspierająco-aktywizującym  osób chorujących psychicznie. 

Na 2016 rok zaplanowana jest kontynuacja pracy ze środowiskiem rodzinnym uczestników 

programu wspierająco-rehabilitacyjnego.  

Nasze kontakty i współpraca  

• Środowiskowe Domy Pomocy w Warszawie i na Mazowszu  

• Szpital Psychiatryczny Nowowiejska 

• Szpital Psychiatryczny Tworki 

• Zespół Leczenia Środowiskowego przy szpitalu w Tworkach 

• Stowarzyszenie „Koalicja Na Rzecz Zdrowia Psychicznego” 

• Poradnia Zdrowia Psychicznego Nowowiejska 

• Stowarzyszenie Inicjatyw społecznych - Boris 

• Uczelnie – Akademia Pedagogiki Specjalnej, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. 

• Współpraca z wolontariuszami 

• Praktyki studenckie 
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• Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom 

• Polskie Towarzystwo Muzyki Kameralnej 

 

   Wszystkie formy współpracy i kontakty miały wspólny cel jakim jest zapobieganie izolacji 

społecznej,  minimalizacja objawów negatywnych i podnoszenie jakości i komfortu życia osób po 

kryzysach psychicznych jak również praca na rzecz zrozumienia choroby przez  rodziny i 

najbliższe otoczenie społeczne. Staraliśmy się osiągać założone cele poprzez  uczenie domowników 

funkcjonowania w grupie, lepszej komunikacji poprzez zrozumienie relacji występujących w 

najbliższym otoczeniu i środowisku społecznym ze szczególnym naciskiem na relacje w rodzinie. 

Poza procesem odbudowywania i budowania relacji na nowo staraliśmy się podejmować działania w 

kierunku wypracowania większej wrażliwości otoczenia na osoby przewlekle chorujące psychicznie, 

tak, aby powstało przyjazne środowisko, zdolne do zintegrowania osób chorujących z ich 

własnym otoczeniem, społecznością, a w dalszej perspektywie ponowne włączenie w 

społeczeństwo. Praca w tym kierunku jest naszym celem strategicznym i jest w dalszym ciągu 

kontynuowana. 

Z naszej perspektywy ocena realizowanych przez nas działań nadal pozostaje  

subiektywna ze względu na możliwości i zasoby osób przewlekle chorujących i specyfikę ich 

zaburzeń. Specyfikę, która ma wpływ na ich funkcjonowanie  w obszarach biologicznym 

psychologicznym i społecznym. Ten wpływ w interakcji z tzw. ”światem zdrowym”  nie jest w 

odbiorze społecznym pozytywny dla tej grupy osób niepełnosprawnych. Nadal choroba psychiczna 

należy do stygmatów najsilniej te osoby wykluczających z życia społecznego i tutaj zmiany 

mentalne  jeśli się dzieją to bardzo powoli, wymagają dużej cierpliwości i powtarzalności 

działań ze strony terapeutów. 

Z naszego doświadczenia wynika, że tylko przy akceptacji i zrozumieniu zachowań  oraz 

potrzeb osób chorujących psychicznie przez społeczność w której  żyją,  mogą one w tym 

społeczeństwie funkcjonować i aktywnie uczestniczyć pomimo swojej choroby.  
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Rozdział  XI 

Działalność Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży  

 

 

 

 

 
 

 

W ramach Programu Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży 

„Stokrotka”  z terenu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”,  który zakłada   wsparcie i integrację 

dzieci pochodzenia romskiego ze społecznością większościową  w roku 2015r.  zostały  

zrealizowane następujące  działania: 

1. Realizacja zadania w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na rok 2015 

Głównym założeniem programu jest pogłębianie integracji międzykulturowej oraz podejmowanie 

działań mających na celu zapewnienie prawidłowego rozwoju społecznego i poznawczego 

podopiecznych Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka”. 

2.  Zorganizowano program zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce w zakresie uzupełniania braków 

w czytaniu i pisaniu  „Akademia Dobrego Startu”. Celem programu jest wyrównywanie braków 

edukacyjnych u uczniów z trudnościami w uczeniu się, wzbudzenie motywacji do nauki szkolnej, 

wzmocnienie poczucia własnej wartości, budowanie adekwatnej samooceny wynikającej z wiedzy o 

własnych słabych i mocnych stronach, rozwój zainteresowań i mocnych stron ucznia, zapobieganie 

drugoroczności ucznia. 

3. W ramach ferii zimowych  20  podopiecznych uczestniczyło w wyjeździe na zimowisko w okresie 

18.01-25.01 do Murzasichla. Celem zimowiska było  opieka i pożyteczne zagospodarowanie czasu 

wolnego dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów dzieci, wzmacnianie i 
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doskonalenie działań wychowawczych  w celu ochrony dzieci i młodzieży przed zachowaniami 

aspołecznymi. 

4. Organizacja Warszawskiego Programu „Zima w mieście” 2015r. W ramach programu feryjnej 

placówki edukacyjnej zorganizowano specjalistyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie od 26 

do 30.01.2015r. Z zajęć skorzystało 23 dzieci.  

5. W lutym 2015r. 20 podopiecznych Ośrodka Wsparcia uczestniczyło w projekcie socjalnym 

przeprowadzonym przez studentkę Kolegium Pracowników Służb Socjalnych, który  miał  na celu 

rozwijanie inwencji muzycznej i ruchowej oraz zdobycie wiedzy z dziedziny tańca ludowego. 

Podopieczni uczestniczyli w koncercie edukacyjnym Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i 

Tańca „Mazowsze”  pt. Piękna Nasza Polska Cała”.  

6.Udział podopiecznych w programie Skrzydła , którego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych 

dla najuboższych uczniów poprzez objęcie ich kompleksową opieką, w tym  objęcie dzieci pomocą 

stypendialną w semestrze letnim i zimowym.   

7. Realizacja Warszawskiego Programu „Lato w mieście”  w terminie od 01.07-10.07 i 

21.07.31.07.2015r.  Głównym celem działalności placówki podczas realizacji programu było 

wdrożenie do pożytecznego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego w gronie rówieśników. 

Proponowane formy aktywności miały na celu wzmacnianie twórczych uzdolnień dzieci, 

kreatywności i wyobraźni, wszechstronnego rozwoju fizycznego i motorycznego, rozwijanie 

poszczególnych zainteresowań i pasji, naukę umiejętności współdziałania w grupie.  

W programie uczestniczyło 53 dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. 

8. Zorganizowanie dla 20 podopiecznych 10 – dniowego wyjazdu na kolonie letnie  do Sztutowa.  

9. Udział 43 dzieci i młodzieży w koloniach letnich w Zwierzyniu Łebie, i Murzasichlu.   

Głównym celem obu projektów było zapewnienie bezpiecznych warunków letniego wypoczynku i 

właściwej opieki wychowawczej w formie zajęć integracyjnych, profilaktycznych ora sportowo-

rekreacyjnych.  

10. Przeprowadzenie i koordynowanie międzynarodowego obozu mającego na celu wsparcie 

lokalnej społeczności, jak i integrację młodzieży z różnych krajów Europy. Workcamp został 

zorganizowany dzięki współpracy Integracyjnego Ośrodka Wsparcia z poznańską filią 

międzynarodowej organizacji Service Civil Interniatonal, która zajmuje się służbą na rzecz pokoju 

na całym świecie dzięki wsparciu lokalnych ośrodków i oddolonych inicjatyw, między innymi 

organizując pracę wolontariuszy, jak i ich zagranicznym wyjazdom. Dzięki licznym projektom, 

warsztatom i publikacjom wzrosła świadomość międzykulturowa  i ekologiczna w Polsce i na 

świecie. Wolontariusze z Hiszpanii, Czech, Austrii, Niemiec, Ukrainy i Polski przez dwa tygodnie 



 71 

pomagali przy organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży,  animując codzienne zajęcia, biorąc 

udział w wycieczkach i innych formach aktywności    

11. Udział w programie dzielnicowym  zagospodarowania czasu wolnego, propagowania aktywnego 

wypoczynku oraz rozwijania zainteresowania sportem pt. „Piłkarz”  IX, X 2015r.  

12. Wykonanie dzielnicowego mini  projektu Dzień Latawca    

13. Po raz kolejny podopieczni  Ośrodka  Wsparcia przystąpił do programu Argos – 

Przeciwdziałanie wykluczeniu  cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”.  Celem projektu jest 

zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dzieciom i młodzieży uczącym się i pochodzącym z 

rodzin o  trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawnionym do uzyskania stypendiów 

socjalnych oraz dzieciom i młodzieży osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce, wykluczonym 

cyfrowo. W wyniku konkursu 5 podopiecznych otrzymało komputer i bezpłatny dostęp na 5 lat do 

Internetu. 

14. Udział  podopiecznych i ich rodzin w programie społecznym Szlachetna Paczka.   

15. Realizacja Akcji I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚW. MIKOŁAJEM 

16. Udział w „ Akcji  Miś”    

Stowarzyszenie Akcja Miś przygotowała dla podopiecznych i ich rodzin  zbiórkę prezentów 

W Wigilię 24 grudnia  wolontariusze zapukali  do drzwi domów, w których z.  powodu trudnej 

sytuacji materialnej lub życiowej, stół nie ugina się od świątecznych potraw, a pod choinką nie 

czekają na dzieci pięknie zapakowane prezenty  

17. Udział podopiecznych w projekcie  „Stacja Ursus” , który stanowi element lokalnego systemu 

wsparcia, polega na wsparciu dzieci w rozwoju poprzez udział  w zajęciach edukacyjnych, 

kulturalnych, sportowych, animacyjnych, profilaktycznych, grach i zabawach 

18. Udział podopiecznych i ich rodzin w akcji „Podwórkowa Gwiazdka” ,  która ma na celu  

nawiązanie  bliższego kontaktu  ze swymi sąsiadami.  W tym roku  dekorowaliśmy  wspólną choinkę 

i śpiewaliśmy  kolędy  bawiliśmy  się z dziećmi w przygotowywanie ozdób świątecznych  i  

częstowaliśmy  własnymi wypiekami. 

Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka”, zwany dalej Ośrodkiem 

funkcjonuje w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy od 2002r. 

Jest  placówką wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca  

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Od 2006r. Ośrodek prowadzi działania 

skierowane do społeczności romskiej w Polsce. Jest to projekt wsparcia dzieci i młodzieży 

pochodzenia romskiego ze społecznością większościową zamieszkującą Dzielnicę Ursus.   

Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka” adresuje swoje działania 

do osób w wieku 6-18 lat . Ośrodek liczy 20 miejsc w tym: 8 dzieci romskich i 12 dzieci polskich. 
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Ośrodek pełni różnorodne funkcje, w tym: wyrównywania zaległości szkolnych, wsparcia 

emocjonalnego związanego z okresem dojrzewania, miejsca spędzania w sposób konstruktywny 

czasu wolnego i rozwoju zainteresowań, rozwijania umiejętności praktycznych i  samoobsługi, 

alternatywy  dla uczestnictwa w grupach zwiększających ryzyko demoralizacji. Zajęcia prowadzone 

są w ustruktalizowany sposób, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez wychowawców. 

Ustruktualizowanie zajęć ma nie tylko funkcje organizacyjne, ale i wychowawcze (kształtowanie 

nawyków) oraz emocjonalne (stwarzanie poczucia bezpieczeństwa, poprzez budowanie stałego  i 

znanego otoczenia).  

 

Na dzień 31 grudnia 2015  roku w Ośrodku  przebywało 20 wychowanków w następujących 

przedziałach wiekowych:  

 

- 6 lat – 2 wychowanków, 

- 7 lat  – 1 wychowanek,  

- 8 lat  – 2 wychowanków,  

- 9 lat  – 4 wychowanków,  

- 10 lat – 2 wychowanków,  

- 11 lat – 1 wychowanek,  

- 12 lat – 3 wychowanków,  

- 13 lat – 4  wychowanków, 

-14 lat – 1 wychowanek.  

 

Dzieci uczęszczały na zajęcia do Ośrodka w dni powszednie w godz. 14.00-18.00 i  miały 

zapewnione: 

- pomoc w odrabianiu lekcji i uzupełnianiu braków i deficytów szkolnych, 

- swobodną zabawę pod okiem wychowawców i wolontariuszy 

- zajęcia sportowe, kulinarne, kulturalne, plastyczne, edukacyjne, psychospołeczne i inne,  

- zajęcia socjoterapeutyczne, 

- zajęcia o charakterze „społeczności” – wspólne omawianie indywidualnych problemów, i 

sposobów ich rozwiązywania , rozwiązywanie konfliktów w grupie, wspólnie ustalenie zasad i reguł, 

-zajęcia reedukacyjne i logopedyczne, 

- trening kulinarny , który przygotowują wspólnie z opiekunami, 

- naukę umiejętności samoobsługowych takich jak sprzątanie, gotowanie, dbanie o higienę, 

- opiekę wychowawców w zakresie dbania o zdrowie, sytuację szkolną i domową dziecka, 
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- wycieczki do kin, muzeów, teatrów, obiektów sportowych, restauracji itp., 

- wyjazdy wakacyjne i zimowisko 

- święta okolicznościowe – obchodzenie urodzin, świąt 

Deklarację uczestnictwa we wszystkich  zajęciach Integracyjnego Ośrodka Wsparcia zadeklarowało 

55  wychowanków w tym  36 dziewcząt,  19  chłopców.  

 

Charakterystyka podopiecznych i ich  rodzin.  

 

Problemy dzieci  

Dzieci z Integracyjnego Ośrodka Wsparcia mają bardzo słabe wyniki w nauce i/lub 

powtarzają klasę. W momencie rozpoczęcia nauki szkolnej mówią, że źle artykułują dźwięki, nie 

rozumieją słów, nie czytają, nie liczą, maja problemy z koncentracją. Dodatkowo problemy te 

pogłębia duża absencja na zajęciach szkolnych, będąca często wynikiem zaniedbania rodziców, 

którzy nie posyłają dzieci do szkoły . Dzieci mają nieleczone wady rozwojowe wzroku i słuchu, 

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

deficytów typu dysleksja i dysgrafia. Nie nadążają   za programem, są kierowane do szkół 

specjalnych ze względu na obniżony poziom normy intelektualnej, co często nie jest spowodowane 

przyczynami organicznymi, tylko zaniedbaniem środowiskowym. W skrajnych przypadkach 

zaniedbań i braku możliwości nawiązania współpracy z rodziną dzieci kierowane są do placówek 

opiekuńczo-wychowawczych lub ośrodków socjoterapii.  Młodsze dzieci nie mają wyrobionych 

nawyków higienicznych związanych z codziennym myciem, zmianą bielizny czy korzystaniem z 

papieru toaletowego. Niejednokrotnie moczą się co, jest wywołane stresem. Powoduje to,  iż  są 

brudne i czuć od nich przykry zapach. Obraz ten dopełniają nieadekwatne zachowania, 

nadaktywność lub wycofanie i rozwiązanie problemów jedynie przy pomocy agresji.  

Problemem członków rodzin  nie jest jedynie brak wymaganych kompetencji zawodowych, 

wychowawczych czy zasobów materialnych pozwalających na poprawne funkcjonowanie. 

Podstawowym problemem jest brak kompetencji emocjonalnych, społecznych i motywacji do 

samodzielnego funkcjonowania.  Najczęściej problemy rodzin zagrożonych wykluczeniem 

społecznym  dotyczą wybranych aspektów, w tym: funkcjonowania dziecka w szkole, relacji 

rówieśniczych dzieci , zaburzeń rozwojowych, ale też kryzysów rodzinnych czy małżeńskich, 

wpływających negatywnie na rozwój dzieci.  Często rodziny te mają zaburzoną strukturę, ale 

realizują poprawnie część zadań stawianych rodzinie i  rodzicom. Natężenie problemów jest jednak 

na tyle  duże , iż rodzina nie jest w stanie samodzielnie ich rozwiązywać.  
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Odbiorcy programu. 

Rodzice – osoby w trudnej sytuacji socjalnej, materialnej, zdrowotnej, mieszkaniowej, 

mający wiele problemów psychologicznych, małżeńskich, rodzinnych, nadużywający alkoholu, 

mające niskie kwalifikacje i niską motywacje do podejmowania pracy, nie pracujący lub pracujących 

okresowo, korzystające z pomocy społecznej, z wykształceniem podstawowym lub rzadziej 

zawodowym, często objęci kuratelą sądowa z powodu zaniedbywania dzieci.  

Dzieci zaniedbane, z głębokimi problemami emocjonalnymi, fizycznymi i psychicznymi, 

deficytami rozwojowymi, z deficytami w rozwoju intelektualnym i społecznym ; negatywnie 

wyróżniające się na tle rówieśników w szkole, nie radzące sobie z wymaganiami edukacyjnymi i 

społecznymi placówek edukacyjnych i wcześnie rezygnujące z nauki,  wcześnie prezentujące 

destrukcyjne zachowania (kradzieże, przemoc, uzależnienia), zagrożone umieszczeniem w 

placówkach opiekuńczo-wychowawczych, mające trudności z podejmowaniem dorosłych ról 

życiowych ( praca, związki partnerskie, samodzielność).  Zagubione, pozbawione oparcia w 

dorosłych, sprawiające kłopoty wychowawcze, z trudnościami w kontaktach z rówieśnikami, 

wcześnie eksperymentujące z substancjami odurzającymi, nie podejmujące wyzwań edukacyjnych i 

zawodowych na miarę ich możliwości intelektualnych i ich zdolności, zagrożone biedą, 

bezrobociem, uzależnieniem.  

 

Cele projektu. 

Głównym założeniem programu jest pogłębianie integracji międzykulturowej oraz podejmowanie 

działań mających na celu zapewnienie prawidłowego rozwoju społecznego i poznawczego 

podopiecznych Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka”. 

 Cel główny jest realizowany poprzez cele szczegółowe, którymi są: 

- szeroko rozumiana integracja dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego i polskiego mająca na celu 

przełamywanie stereotypów, niechęci, nawiązywanie i utrzymywanie koleżeńskich kontaktów, 

przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym,  

- wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, 

- uczenie norm społecznych i zwyczajowych, 

- systematyczna pomoc w nadrabianiu i wyrównywaniu braków edukacyjnych, 

- uczenie szacunku wobec innych kultur i narodowości, 

- wyrównywanie różnego rodzaju deficytów rozwojowych i szkolnych,   

- umożliwienie wszystkim podopiecznym  równego i czynnego udziału w zajęciach Ośrodka, 

- kształtowanie umiejętności właściwego organizowania czasu wolnego, 

- kształtowanie nawyków higieny osobistej. 
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Kształtując postawę wobec otaczającego nas środowiska prowadzone były zajęcia 

tematyczne upamiętniające rocznice państwowe, uroczystości środowiskowe oraz rodzinne.  

Ośrodek Wsparcia zorganizował następujące uroczystości: Zabawa Walentynowa , Dzień 

Edukacji Narodowej,  Dzień Dziecka,  Dzień Rodziny ,   Dzień Pluszowego Misia,  Andrzejki,  

Zabawa karnawałowa, obchody  Święta Niepodległości, zabawa Mikołajkowa, Podwórkowa 

Gwiazdka, Wigilia, spotkanie wielkanocne, Pierwszy Dzień Wiosny, sprzątanie świata, Ponadto 

cyklicznie odbywały się spotkania z rodzicami oraz pokazy multimedialne o różnej tematyce. 

 

Rezultaty  

Do najważniejszych rezultatów jakie udało się osiągnąć należy: 

1. Poprawę funkcjonowania  społecznego:  

 - integracja dzieci pochodzenia polskiego i romskiego,  

- zmniejszenie zaległości szkolnych i uzyskanie promocji do następnych klas, 

- zmniejszenie problemów na terenie szkoły na skutek obniżenia poziomu agresji, nabycie 

umiejętności funkcjonowania w grupie na poziomie akceptowanym społecznie, 

- zmniejszenie konfliktów z rodzicami, nauczycielami, i rówieśnikami, 

- zwiększenie otwartości na innych  i umiejętność współpracy w grupie, 

- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i eliminacja napięć, 

-zmniejszenie problemów z koncentracją, 

- przełamanie barier komunikacyjnych- mówienie o swoich emocjach i problemów, 

-zwiększenie umiejętności konstruktywnego, pożytecznego organizowania czasu wolnego, 

wyrobienie nawyków higienicznych, samoobsługi, utrzymanie czystości, odpowiedniego zachowania 

przy stole i w miejscach publicznych.  

 2. Poprawę funkcjonowania rodzin jako środowisk wychowawczych dla dzieci i zmniejszenie ich 

wykluczenia: 

-- zwiększenie dostrzegania  i koncentracji na problemach dzieci, 

-  nabycie umiejętności wchodzenia w pozytywne relacje z członkami rodziny, w tym z dziećmi, 

- nabycie kompetencji wychowawczych, zwłaszcza radzenia sobie w trudnych sytuacjach np. z 

niepoprawnym zachowaniem dziecka , brakiem dyscypliny, problemami szkolnymi, agresją.    
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Partnerstwo w projekcie Istotnym czynnikiem skutecznego działania na rzecz dzieci i ich rodzin 

jest współpraca wielu podmiotów, posiadający odmienny potencjał, możliwości i kompetencje. 

Pozwala to na pełniejsze zaspokojenie potrzeb oraz umożliwia uniknięcie dublowania działań i 

oferowanych danej rodzinie form wsparcia. Bardzo istotna rolę odgrywa ścisła współpraca na 

poziomie instytucjonalnym i roboczym między innymi z Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku, 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, asystentami rodzin, zespołem kuratolskiej służby sądowej, szkołami 

podstawowymi, gimnazjami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi 

W trakcie realizacji działań programowych, podjęliśmy współpracę z:  

Piastowskim Stowarzyszeniem Możesz.  

Polskim Ośrodkiem Edukacji Montessori oraz Fundacją „Daj mi czas”. 

Inne Instytucje
i Organizacje

Gimnazja, 
Szkoły, 

Przedszkola

Centrum
Pomocy 

Rodzinie 
i Dziecku

Stowarzyszeni
e 

Jeden Świat

Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 
Dzielnicy 

Ursus

Urząd 
Dzielnicy 

Ursus m. st. 
Warszawy

Caritas

Zespół 
Kuratorskiej 

Służby 
Sądowej

Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i 
Młodzieży „Stokrotka”
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Caritas Archidiecezji Warszawskiej, która zaowocowała pozyskaniem 70  miejsc na wypoczynek 

dzieci i młodzieży oraz pomocą stypendialną dla 20 podopiecznych. 

Przedszkolem „Bajeczka” przeprowadziło zbiórkę odzieży, zabawek  jak również zaprosiło 

naszych podopiecznych na jasełka. Dzięki współpracy z Przedszkolem Nr 200 otrzymaliśmy odzież 

używaną, w podobną akcję zaangażowało się LVI Liceum Ogólnokształcące im. L. 

Kruczkowskiego, Gimnazjum Nr 132, Zespół Szkół Nr 80 i inne. Stamtąd również korzystamy z 

pomocy grupy 11  wolontariuszy którzy angażują się do pracy z dziećmi.  

 

Podsumowanie  

Dzieci i młodzież z Integracyjnego Ośrodka Wsparcia potrzebują wieloaspektowego wsparcia 

,miejsca, gdzie poczują się bezpiecznie i odzyskają równowagę emocjonalną, odbudują zaufanie do 

dorosłych i zrozumieją siebie . Jeżeli nauczą się rozpoznawać swoje emocje i panować nad nim, 

będą mogły uczestniczyć w społeczności rówieśników.  Dodatkowo potrzebują wsparcia  w 

rozwiązaniu bieżących problemów takich jak higiena, samoobsługa, deficyty rozwojowe i 

zdrowotne, zaległości szkolne. Jeżeli dostatecznie wcześnie dzieci zostaną otoczone profesjonalnym 

wsparciem , istnieje realna szansa , iż ich readaptacja będzie skuteczna i zapobiegnie trwałemu 

zerwaniu więzi społecznych – wykluczeniu społecznemu w  dorosłym życiu.  

 

PROJEKT SOCJALNY pt. Piękna Nasza Polska Cała” - luty 2015r.  
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WORCAMPING – Piknik Promujący Pokój i Tolerancje Na Świecie lipiec 2015 

  

 

Warsztaty Bożonarodzeniowe  z programu Stacja Ursus 
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Zimowisko Murzasichle  

 

 

 

Kolonie letnie w Sztutowie  
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Rozdział  XII  

 

Działalność  Domu  Dziennego  Pobytu  Seniorów 

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

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

realizując program działań opiekuńczych oraz aktywizujących seniorów.  

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia  2015 roku w zajęciach w DDPS uczestniczyło łącznie 29 

osób (22 kobiety i 7 mężczyzn). Średnia liczba uczestników w ciągu miesiąca wyniosła 24 osoby.2 

osoby zmarły, 1 osoba została umieszczona w ośrodku zapewniającym opiekę całodobową. 

 

Wykres 15   Uczestnicy zajęć w DDPS wg płci 

 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

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

Mężczyźni stanowią jedynie 24,2 % uczestników, co jest spowodowane większą aktywnością 

społeczną kobiet, lepszym zdrowiem, sprawnością fizyczną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uczestnicy

kobiety - 22 (75,8 %)

mężczyźni - 7 (24,2%)
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Wykres 16   Uczestnicy zajęć w DDPS wg wieku. 

 

Źródło: opracowanie własne 
 

 

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

wynika, iż  uczestnicy mieli od 64 do 102 lat. Średnia  wieku oscylowała  w granicach 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, 

▪ zajęcia muzyczne  

▪ zajęcia komputerowe, 

▪ treningi kulinarne, 

▪ relaksacja w małych grupach 

▪ grupowe zajęcia relaksacyjno–prozdrowotne – ćwiczenia koncentracji, wymiana 

poglądów, poznawanie nowych trendów zdrowotnych, 

▪ spotkania indywidualne z psychologiem,   

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

▪ turnieje wiedzy ogólnej,  
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▪ kąciki: prasowy i literacki, 

▪ trening pamięci  

 

 
Uczestnictwo w  zajęciach w Domu Dziennego Pobytu Seniora. 

 

   

 

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

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

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

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

uroczyście obchodzony jest Dzień Seniora w październiku, Wigilia i Spotkanie Wielkanocne, a także 

indywidualne jubileusze seniorów. 

W ww. okresie odbyły się spotkania profilaktyczno-prewencyjne z przedstawicielem Policji mające 

na celu ostrzeżenie seniorów przed zagrożeniami ze strony osób żywiących nieuczciwe zamiary 

wobec osób starszych. Ponadto zorganizowano cykl spotkań min. z geriatrą, fizjologiem oraz 

dietetykiem,  mających na celu utrwalenie zachowań prozdrowotnych u podopiecznych placówki. 

Wraz z upływem czasu stan zdrowia seniorów znacznie się pogorszył, ulegają oni częstym 

infekcjom, co powoduje osłabienie i ogólny spadek formy zarówno fizycznej jak i psychicznej, a 

także pogłębieniu ulegają schorzenia przewlekłe seniorów.  
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W sytuacjach wymagających szczególnego wsparcia seniorów kierownik placówki udzielał 

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

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

pozostawiając ich w poczuciu bezradności i opuszczenia.  

W okresie późno-jesiennym (tj. listopad i grudzień 2015r.) na terenie placówki trwały prace 

remontowe związane z koniecznością utworzenia toalet do wyłącznego użytku podopiecznych 

DDPS, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. Przerobiono jedną z sal terapeutycznych 

na pomieszczenia sanitarne oraz mniejszą salkę terapeutyczną.  

W związku z remontem pojawiła się konieczność przemeblowania poszczególnych pomieszczeń i 

zamiany ich przeznaczenia, ale były to zmiany na korzyść, gdyż ułatwiony dostęp do sanitariatów 

jest dla seniorów niezwykle ważny. 

Po ukończeniu w.w. inwestycji Dom Dziennego Pobytu Seniora powrócił do normalnego toku zajęć, 

który uprzednio  z uwagi na remontowe utrudnienia, był nieco okrojony. Po okresie koniecznych 

utrudnień uroczyście obchodziliśmy Spotkanie Wigilijne, a także Sylwestra. 

   

Rozdział  XIII 

 

Działalność Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku  

 

 

 

Od 7 lat Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku działa na terenie Ursusa, jako placówka 

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st Warszawy. 
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Kadra specjalistów tj. psychologów i  pedagogów - również reedukator  oraz logopeda 

prowadzą pracę o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym z dorosłymi, dziećmi oraz młodzieżą z 

problemami osobowościowymi, emocjonalnymi , społecznymi oraz edukacyjnymi. 

Oferowana pomoc polega na: 

• Wstępnym rozpoznaniu problemu osoby lub  rodziny,  podczas rozmowy wstępnej z 

kierownikiem, 

• Prowadzeniu terapii indywidualnej dorosłych , dzieci i młodzieży, 

• Terapii par i terapii rodzinnej, 

• Organizowaniu warsztatów tematycznych dla dorosłych (psychoedukacja), młodzieży i dzieci 

(socjoterapia), 

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

młodzieży. 

W okresie sprawozdawczym tj. od 2.01.2015 do 31.12.2015r. z pomocy specjalistycznej 

Centrum  skorzystało 284 osoby, dorośli i dzieci. Wśród 102 nowych klientów (przyjętych w 2015 

r.) trzydziestu czterem osobom w czasie rozmowy wstępnej kierownik placówki udzielił 

jednorazowej porady specjalistycznej. Większość klientów stanowiły osoby dorosłe. Nadal 

utrzymywała się znacząca  liczba osób z rodzin, w których podstawowym problemem jest alkohol i  

przemoc. Nowym, zgłoszonym przez dorosłych problemem był pogarszający się ich stan zdrowia 

psychicznego: objawy depresji, stan obniżonego nastroju były częstym powodem przyjścia do 

Centrum. Pomoc terapeutyczna polegała na oddziaływaniu na zdiagnozowane źródło problemu 

poprzez zastosowanie przez terapeutę technik poznawczych i behawioralnych. Proces psychoterapii 

obejmuje zwykle od kilku do kilkudziesięciu sesji, zależnie od złożoności problemu i zawartego 

kontraktu terapeutycznego.  

 

Łącznie odbyły  się 2215 spotkania, z tego: 

• 1011              pomoc psychologiczna i problemowa, 

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

terapeutycznym i psychoedukacyjnym oraz 

• 593         zajęcia logopedyczne dla dzieci, 

• 136         zajęcia terapii pedagogicznej (reedukacji) dla dzieci i młodzieży,  

• 20            konsultacje psychiatryczne dla osób dorosłych. 
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Z uwagi na ograniczony do 10 godzin tygodniowo czas trwania zajęć reedukacyjnych skorzystało 

z nich siedmioro dzieci w tym dwoje dzieci romskich. Zakres ww zajęć został rozszerzony o 

młodzież gimnazjalną(2 osoby).Głównym celem zajęć było zapobieganie i korekta trudności w 

zakresie poprawnego czytania, ortografii, terapii zaburzeń grafomotorycznych. Terapią 

pedagogiczną o charakterze psychoedukacyjnym dla dorosłych(rodziców) zostało objętych pięć 

osób.   

23 dzieci zrealizowało indywidualne programy terapeutyczne, opracowane przez specjalistę-

logopedę,  skierowane na rozwój mowy oraz korektę wymowy. Na przełomie listopada i grudnia 

podczas indywidualnych rozmów z rodzicami „nowych” dzieci, logopeda omawiała m.in. 

zagadnienia związane z czynnikami wpływającymi na mowę. 

W 2015 roku psycholog, oddelegowany do pracy w Dziale Pomocy Specjalistycznej OPS, odbyła 

131 wizyt w środowisku. Wizyty te miały charakter interwencyjny, pod kątem udzielenia 

niezbędnego wsparcia. 

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

innych dzielnic Warszawy. 

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

Dziennego Pobytu Seniora.  

 

 Wykres  17  Liczba klientów korzystających z pomocy Centrum w latach 2014 i 2015       

                        

 
 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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W 2015 roku liczba klientów Centrum wyniosła łącznie 284 osoby (dorośli i dzieci), tj, o 34 

osoby mniej niż w 2014 r. Były to osoby, które skorzystały z jednorazowej porady specjalistycznej  i 

nie podjęły dalszej terapii. 

  Nadal utrzymuje się tendencja do zwiększania się liczby klientów dorosłych w porównaniu 

do liczby dzieci:  jest to korzystne wobec faktu, że placówek pomocowych dla dzieci na terenie 

Ursusa jest więcej niż tych, które oferują pomoc specjalistyczną dla dorosłych.  

 

 

Wykres  18  Praca merytoryczna Centrum w 2015 i 2014 roku 

 

 

 
 

Źródło: opracowanie własne. 

  

  Główny cel realizowany przez Centrum tj. szerokie wsparcie psychologiczno-pedagogiczne 

potrzebującym został osiągnięty. Na podkreślenie zasługuje wzrost liczby dorosłych korzystających 

z pomocy psychologicznej z powodu m.in. coraz większych trudności z jakimi spotykają się w życiu 

codziennym (bezrobocie, stres, depresja, brak więzi rodzinnych). 

  Poza terapią indywidualną dorosłych i dzieci, specjaliści z Centrum podjęli inne działania 

m.in. dla rodziców dzieci wymagających zindywidualizowanej pomocy logopedy. W listopadzie i 

grudniu 2015 r. dla czterech osób logopeda przygotowała programy zawierające opis ćwiczeń do 

wykonywania w domu. Reedukator prowadzący zajęcia z dziećmi podjął się również terapii dla 2 

matek samotnie wychowujących synów w zakresie radzenia sobie wychowawczo w roli rodzica. 

  Dwóch psychologów było koordynatorami grup roboczych w OPS-Ursus, zajmującymi się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 
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Realizowany program obejmuje również zajęcia reedukacyjne prowadzone przez reedukatora, w 

których uczestniczą m.in dzieci romskie. 
  

 

 

 

 

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.  
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W skład Zespołu weszli przedstawiciele: 

 

- Ośrodka Pomocy Społecznej, 

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Policji; 

- Urzędu Dzielnicy Ursus, 

- oświaty, 

- ochrony zdrowia, 

- organizacji pozarządowych, 

- kurator sądowy. 

 

Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie realizacji zadań wynikających z gminnego 

programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, w 

szczególności poprzez: 

- realizowanie działań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie; 

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu 

przeciwdziałanie temu zjawisku; 

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w 

środowisku lokalnym; 

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, 

- tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem 

przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, 

- realizowanie procedury „Niebieskie Karty”; 

- współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W 2015 roku odbyło się  7 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, podczas których zajęto się 

55 nowymi procedurami Niebieskiej Karty oraz 64 sprawami prowadzonymi z poprzednich lat.  

Liczba Niebieskich Kart założona nieletnim w 2015 roku wyniosła 10.   Zespół powołał do pracy z 

rodzinami 18 Grup Roboczych, których członkowie odbyli 193 spotkań. Koordynatorami Grup 

Roboczych są pracownicy socjalni i specjaliści Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Liczba ofiar przemocy w zgłoszonych rodzinach wyniosła 137, z czego:  
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- osoby dorosłe – 98:   90 – kobiety,  8- mężczyźni, 

- dzieci – 39.  

Liczba rozpoczętych procedur przez Zespół Interdyscyplinarny w porównaniu z 2014 rokiem 

spadła, ale otwarte procedury są znacznie bardziej skomplikowane.  

 

Wykres 19  Osoby doznające przemocy domowej w latach 2014-2015. 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 Liczba osób podejrzanych o stosowanie przemocy domowej nie uległa znacznej zmianie, 

2014 roku - 112, 2015 – 111 osób podejrzanych o stosowanie przemocy. W podziale na płeć osób 

podejrzanych o stosowanie przemocy, również nie odnotowano szczególnej zmienności: 2014 – 

kobiety – 17, 2015 – 19; mężczyźni 2014 – 95, 2015 – 92.  

 

Wykres 20  Osoby podejrzane o stosowanie przemocy domowej w latach 2014-2015. 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Najwięcej „Niebieskich Kart”  założyła Policja – 28, następnie OPS – 17, oświata – 2, Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2, ochrona zdrowia –1.  

Zespół Interdyscyplinarny w 2014 roku objął wsparciem 104 rodzin, w 2015 roku 111.  

Zamknięto procedurę w 57 sprawach, w tym z powodu:  

a) ustania przemocy w rodzinie oraz zrealizowania indywidualnego planu pomocy:  27, 

b) braku zasadności podejmowanych działań:   30. 

 

 

 

 

Rozdział  XV   

 

Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 

 

 

Program Aktywizacja i Integracja to dodatkowe możliwości aktywizacji osób, które 

utraciły możliwość podjęcia pracy  z powodu długiego okresu przebywania w bezrobociu, często 

połączonego z brakiem kwalifikacji, niewystarczającymi kwalifikacjami i deficytami utrudniającymi 

funkcjonowanie w środowisku pracy.  PAI realizowany był w Ośrodku Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od kwietnia do lipca 2015 roku.  

Program Aktywizacja i Integracja (PAI) ma pomóc osobom najbardziej oddalonym od 

rynku pracy, którym należy pomóc również w problemach rodzinnych, środowiskowych czy 

prawnych, a nie jedynie przedstawić ofertę pracy. 

Do udziału w PAI są kierowani bezrobotni, dla których jest ustalony profil pomocy III, 

korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujący kontrakt socjalny, o 

którym mowa w przepisach o pomocy społecznej. 

W pierwszej kolejności PAI objęci powinni zostać ci bezrobotni, którzy spełniają łącznie 

następujące warunki: 

a) korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, 

b) objęci zostali przez ośrodek pomocy społecznej kontraktem socjalnym, 

c) powiatowy urząd pracy ustalił dla nich profil pomocy III. 

 Celami Programu PAI są:  

1. Rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej i społecznej osób i 

rodzin 

2. Zapobieganie procesom wykluczenia społecznego 
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3. Podwyższenie jakości życia 

4. Podniesienie samodzielności w funkcjonowaniu w życiu rodzinnym i społecznym 

5. Przywrócenie możliwości lub zdolności uzyskania zatrudnienia lub innej formy aktywności 

zawodowej lub edukacyjnej 

Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja trwała od końca kwietnia do lipca 2016r. 

 

PROGRAM PAI SKŁADAŁ SIĘ Z DWÓCH BLOKÓW DZIAŁAŃ: 

I. BLOK AKTYWIZACJA – w ramach którego PUP udzielił bezrobotnemu wsparcia 

polegającego na przygotowaniu go do lepszego radzenia sobie na rynku pracy i skierował go 

na podstawie porozumienia zawartego z Gminą do wykonywania PRAC SPOŁECZNIE 

UŻYTECZNYCH.  Wysokość świadczenia przysługującego bezrobotnemu z tytułu 

wykonywania prac społecznie użytecznych wynosiła 8,10/godz.  

Blok Aktywizacja - maksymalnie 10 godzin tygodniowo. 

II. BLOK INTEGRACJA – w ramach którego osoba bezrobotna została objęta USŁUGAMI 

REINTEGRACYJNYMI I SPECJALISTYCZNYMI (poprzez grupowe poradnictwo 

specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia), które realizowane były przez 

instytucje pożytku publicznego, na zlecenie PUP. 

Blok Integracja - co najmniej 10 godzin tygodniowo. 

 

Do programu przystąpiły 4 osoby bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy, mieszkające 

na terenie Dzielnicy Ursus.  

Brały one czynny udział w warsztatach i indywidualnych konsultacjach oraz wykonywały prace w 

charakterze pracownika gospodarczego na terenie publicznych przedszkoli Dzielnicy Ursus. Do ich 

obowiązków należało dbanie o teren wokół placówki np.: zamiatanie, prace porządkowe, grabienie 

liści, odśnieżanie, sprzątanie magazynów, piwnic i innych pomieszczeń gospodarczych, drobne prace 

remontowe, wycieranie posadzek korytarzy i schodów, sprzątanie i utrzymywanie w czystości 

wyposażenia oraz pomieszczeń, dbanie o kwiaty doniczkowe, czyszczenie luster, drzwi, lamp, płytek 

ściennych, okien i mebli, przywrócenie czystości w pomieszczeniach remontowych, opróżnianie 

koszy na śmieci oraz inne prace zlecone przez pracodawcę. 

Świadczenie za prace społecznie użyteczne nie przysługiwało za okres niewykonywania pracy, w 

tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.  Blok integracyjny finansował Urząd 

Pracy natomiast prace społecznie użyteczne były finansowane w 60% ze środków Funduszu Pracy a 

w 40 % ze środków własnych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. 
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W okresie IV – VII.2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy wypłacił 

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

2920,05 zł. 

Refundacja z Urzędu Pracy wyniosła łącznie: 1752,03 zł. 

 

Spostrzeżenia i wnioski. 

 

• W 2015 roku w stosunku do 2014 roku liczba rodzin z dziećmi pełnych i niepełnych, 

korzystających ze wsparcia Ośrodka, utrzymała się na podobnym poziomie.  Zanotowano 

nieznaczny wzrost rodzin pełnych o 4%, natomiast rodziny niepełne – liczba spadła o 3%. 

• W 2015 roku nastąpił wzrost liczby rodzin korzystających ze wsparcia w formie zasiłku 

stałego – o 9%, zasiłku okresowego – o 3% oraz liczby rodzin korzystających z pomocy w 

formie opłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne – o 9%.  

• Nastąpił wzrost liczby dzieci korzystających z obiadów w szkołach – o 12%. 

•  W 2015 roku głównymi przyczynami udzielania pomocy społecznej były (udział % do 

ogólnej liczby rodzin korzystających z pomocy OPS):  

- długotrwała choroba – 61%, 

- ubóstwo – 46%, 

- niepełnosprawność – 40%, 

- bezrobocie – 22%, 

- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 20%, 

-  rodziny niepełne – 13%. 

• W 2015 roku o 18% wzrosła liczba osób uzależnionych od alkoholu, korzystających z 

pomocy specjalisty. 

• Zanotowano spadek liczby rodzin z problemem przemocy domowej. W 2014 roku 222 

rodzinom założono Niebieskie Karty, w 2015 – 137. Nastąpił spadek o 18 %. 

 

 

 

 

Priorytety na przyszłość 

 

 

 

1. Poszerzanie działań służących aktywizacji – społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej oraz 

zawodowej – osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 



 93 

2. Praca z dziećmi i młodzieżą w formie warsztatów socjoterapii.  

3. Kontynuacja cyklicznych spotkań na rzecz lokalnego środowiska – w ramach dni otwartych 

w ŚDS z cyklu Jesień na Prawniczej. 

4. Podnoszenie efektywności oddziaływań socjalnych poprzez rozwój kompetencji  kadry 

merytorycznej. 

5. Dalszy rozwój takich narzędzi we wspieraniu rodziny jak: asysta rodzinna, streetworking,  

rodziny wspierające. 

6. Pozyskiwanie środków finansowych  na wsparcie osób wykluczonych społecznie z 

Europejskiego Funduszu Społecznego i innych źródeł. 

7. Kontynuacja współpracy partnerskiej ze stowarzyszeniem Centrum Informacji Społecznej 

CIS przy realizacji projektu „Wsparcie dla zadłużonych”. Projekt realizowany jest w ramach 

programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. 

8. Wspieranie inicjatyw rozwoju grup samopomocowych. 

9. Kontynuowanie pracy z  grupą edukacyjno – wsparciową dla ofiar  przemocy w rodzinie. 

10. Utworzenie kolejnej grupy warsztatowej dla młodzieży gimnazjalnej z zakresu komunikacji 

interpersonalnej, zajęć reedukacyjnych. 

11. Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej w Dzielnicy Ursus.  

12. Kontynuacja cyklicznych spotkań z rodzinami zastępczymi zamieszkującymi w Dzielnicy 

Ursus. 
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