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Wstęp  

 

 

 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie 

są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Pomoc 

społeczna wspiera osoby i rodziny  w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych 

potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.  

 Ośrodek Pomocy Społecznej  jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną administracji 

samorządowej realizującą zadania pomocy społecznej na terenie dzielnicy.  

     Działania Ośrodka prowadzone były w ramach wyodrębnionych obszarów 

problemowych: 

• wsparcie seniorów i osób niepełnosprawnych, 

• wsparcie dziecka i rodziny, 

• wsparcie osób bezrobotnych i bezdomnych, 

• wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi. 

   

Sprawozdanie przedstawia zadania realizowane przez Ośrodek w 2016 roku na podstawie 

danych pochodzących z następujących źródeł: 

▪ sprawozdania rocznego z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w 

naturze i usługach za okres I - XII 2016r. - MPiPS-03 Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej,  

 sprawozdania finansowo – księgowego, 

 sprawozdań kadrowych,  

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

31.12.2016r. 
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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 54 720 osób, w 2016 liczba ta zmieniła się i obecnie – stan na 31 grudnia 2016 roku,  

Ursus ma 55 276 mieszkańców zamieszkałych stale i czasowo.  

 

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

       w latach 2015 – 2016 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Z powyżej przedstawionych danych można zauważyć, że w ciągu roku nastąpił wzrost, 

chociaż niewielki,  liczby ludności w Dzielnicy Ursus  w roku 2016 w stosunku do 2015  o 

1,016% ( tendencja wzrostu utrzymuje się na poziomie poprzednich lat).  

Osoby w wieku produkcyjnym stanowią największy odsetek mieszkańców – 59,44% 

ogółu, dzieci i młodzież to 22,75% wszystkich mieszkańców Ursusa, natomiast seniorzy 

tworzą grupę 17,81% wszystkich osób zamieszkałych na terenie dzielnicy.  
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Wykres 2.  Struktura mieszkańców Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy wg płci 

                  w latach 2015 - 2016  

 

 
 Źródło: opracowanie własne 

 

Kobiety w Dzielnicy Ursus od lat stanowią większość mieszkańców. Zarówno w 2015 

roku, jak i 2016  panie 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 XXIX/918/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 kwietnia 

2008r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawa 

(Dz.Urz.Woj.Maz.Nr74 poz.2706 z pźn.zm.), 

- Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 r. poz.920),  

- Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016 poz.446), 

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

wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. Nr 218, poz.1439), 
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- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016r. w 

sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U.2016r. poz.1406), 

- 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. 2016r. poz.380), 

• Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2015r. poz.2082), 

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016r. 

poz.23), 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. 2016r. poz.1666),  

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

środków publicznych Dz. U. 2016r.  poz.1793), 

• Ustawa z  dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2016r. poz. 

546), 

• 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 21 sierpnia 

2015r. poz. 821),  

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.  2015r. 

poz. 1390), 

• 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 (Dz. U. 2016r. poz. 487), 

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

2016r. poz.645), 

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

(Dz. U2016r. Nr 234, poz.1817), 

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz.922), 

• Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016r. poz.902),  

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016r. poz.1870), 

• Ustawa a dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. 2016r. poz.1047), 
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• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 2164 

ze zm.), 

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

2016r. poz. 575), 

• Ustawa z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. 2016r. poz. 1255), 

• Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 

2016r. poz.599). 

 

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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Zadania Ośrodka w 2016 roku realizowane były przez kadrę pracowników 

posiadających wymagane   wykształcenie na zajmowanych stanowiskach. Stan zatrudnienia 

na dzień 31.12.2016 wynosił 59 osób.   

• 56 osób posiadało wykształcenie wyższe 

•   1 osoba wykształcenie pomaturalne  

•  2 osoby wykształcenie średnie 

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

problemy w opiece zdrowotnej, pogłębianie się zjawiska nazywanego wykluczeniem 

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

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

systematyczne szkolenia, których tematyka odpowiadała na aktualne problemy społeczne. 

 Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Biura 

Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m st Warszawy Ośrodek od 01.11.2016r rozpoczął 

realizację projektu społecznego polegającego na oddzieleniu pracy socjalnej od postępowań 

administracyjnych, a priorytetem będzie pogłębiona praca socjalna z klientem i rozwój bazy 

asystentów rodziny. 

W 2016 roku Ośrodek podpisał porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich 

z dwiema warszawskimi uczelniami tj. Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej i Chrześcijańską Akademią Teologiczną. W okresie od marca do września 

2016r  roku w Ośrodku odbyło praktyki 6 studentów.   

 

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,  
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• 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, 

• 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, 
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• 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: 

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, 
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• 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: 

• opracowywanie projektów planów finansowych, 

• opracowywanie okresowych sprawozdań finansowych, 

• kwalifikowanie dowodów księgowych wg klasyfikacji budżetowej i zadaniowej 

(dekretacja), 

• księgowanie dowodów księgowych na kontach, 

• prowadzenie kont analitycznych, 

• prowadzenie kart wydatków, 

• sporządzanie list płac oraz prowadzenie ewidencji wynagrodzeń, kart zasiłków 

chorobowych, 

• naliczanie i rozliczanie składek ZUS i podatku dochodowego oraz sporządzanie 

deklaracji i raportów, 

• przyjmowanie wpłat gotówkowych i dokonywanie wypłat z kasy, sporządzanie 

raportów kasowych, 

• prowadzenie analizy wydatków budżetowych, 

• kontrola finansowa ośrodka. 
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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. 

 

 

Rozdział IV 

Plan i wykonanie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

W roku 2016 r. struktura wydatków budżetu Ośrodka wyglądało następująco:  

Plan  8 317 832 zł   Wykonanie  8 313 765,20 zł   tj. 100% 

 

Program 3  Pomoc społeczna 

 

Plan 6 532 829 zł   Wykonanie  6 528 764,85 zł    tj. 99,9% 

 

Zadanie 1 Poradnictwo, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej  

            oraz usługi specjalistyczne. 

 

Plan 1 154 848 zł    Wykonanie 1 153 754,94 zł   tj. 99,9 %  
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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 603 688 zł   Wykonanie  602 617,94 zł   tj. 99,8 % 

 

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 5 osób na 4 etatach. W okresie sprawozdawczym w tym 

zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 602 617,94 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 

od  wynagrodzeń pracowników przeznaczono kwotę  529 102,99 zł oraz na wydatki rzeczowe 

kwotę 73 514,95 zł.  

 

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

 

Plan 453 160 zł   Wykonanie  453 149,50 zł   tj. 100 % 

 

W okresie sprawozdawczym usługami opiekuńczymi objęto 142 osoby, które z uwagi 

na podeszły wiek lub niepełnosprawność fizyczną wymagały pomocy. Na usługi opiekuńcze 

finansowane ze środków budżetu miasta przeznaczono kwotę 453 149,50 zł. 

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

finansowanymi z budżetu państwa jako zadanie zlecone objęto 44 osoby za kwotę 97 987,50 

zł. 

Zadanie 2 Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa 

 

Plan 2 194 zł    Wykonanie  1 999,08 zł   tj. 91,1% 

 

Rozdział 85395 Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym 

 

Plan 2 194 zł    Wykonanie  1 999,08 zł   tj.91,1 %  
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1. Organizacja prac społecznie użytecznych. 

 

Plan 2 194 zł    Wykonanie  1 999,08 zł   tj.91,1 %  

 

Wydatkowane w ramach tego rozdziału środki zostały przeznaczony na wynagrodzenia dla 6 

osób wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz 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 7 000 zł    Wykonanie 7 000 zł    tj. 100 % 

 

Rozdział 85231 Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom 

 

Plan 7 000 zł    Wykonanie 7 000 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 2016r. skorzystała 

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

Wypłacono dziesięć świadczeń o wysokości 700 zł każde. 

 

Zadanie 7  Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej 

 

Plan 3 286 443 zł   Wykonanie 3 286 203,52 zł   tj. 100 % 

 

Rozdział 85219 Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

Plan 3 286 443 zł   Wykonanie 3 286 203,52 zł   tj. 100 % 

 

Realizacja wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus z zakresu pomocy 

społecznej realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej dla 1 585 podopiecznych 
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przedstawia się następująco: wynagrodzenia wraz  z pochodnymi – 2 992 755,52 zł,  w tym 

m.in.: średnioroczne zatrudnienie – 36,39 etatu ( 39 osób zatrudnionych 

 na podstawie umowy o pracę),  1 osoby zatrudnione na postawie umowy zlecenie. Jedna 

osoba zatrudniona do wykonywania prac gospodarczych wokół budynku OPS. Wydatki 

rzeczowe – 291 418 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. 

 W ramach zdań zleconych w tym rozdziale wydatkowano kwotę 2 030 zł, z 

przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego. 

Kwotę 2 000 zł przeznaczono na wynagrodzenie dla opiekuna,  a kwotę 30 zł wydatkowano 

na materiały spożytkowane na realizacje tego zadania. 

 

Zadanie 8 Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym 

  w jednostkach pomocy społecznej 

 

Plan 921 131    Wykonanie  919 822,83 zł   tj. 99,9 % 

 

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

państwa na realizację zadań zleconych. 

 

Rozdział 85203 Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których 

   finansowanie  odbywa  się  ze  środków  własnych i  ze środków  

budżetu państwa 

 

Plan 921 131    Wykonanie  919 822,83 zł   tj. 99,9 % 

 

 Na wydatki tego rozdziału w ramach zadań zleconych złożyły się koszty 

funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 osób. W placówce 

zatrudnionych jest  6  osób na 5,5 etatu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w 

wysokości   456 414,31 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

pracowników ośrodka wsparcia w kwocie 339 158,99 zł oraz wydatki rzeczowe   w kwocie 
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117 255,32  zł z czego: finansowano zakup materiałów i wyposażenia (m.in. meble i 

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

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

socjalnych, delegacje służbowe, ubezpieczenie uczestników podczas wycieczek, zakup 

żywności, leków, materiałów medycznych, wpłaty na PFRON). 

 Wydatki rozdziału 85203 w ramach zadań własnych realizowane były z 

przeznaczeniem na działalność Domu Dziennego Pobytu Seniorów dla 30 osób. 

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

zadaniu poniesiono wydatki w wysokości  463 408,52 zł. w tym na wynagrodzenia i 

pochodne od  wynagrodzeń pracowników przeznaczono kwotę  403 280,57 zł oraz na wydatki 

rzeczowe kwotę 60 127,95 zł.  

 

Zadanie 9 Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży 

pozbawionym opieki rodziców  

 

Plan 432 233 zł    Wykonanie 432 174,42 zł   tj. 100 % 

 

Rozdział 85206 Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki 

rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania 

 

 

Plan 432 233 zł    Wykonanie 432 174,42 zł   tj. 100 % 

 

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

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

 

Plan 193 266 zł   Wykonanie 193 216  zł   tj. 100 % 

 

Realizacja wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus w tym rozdziale 

przedstawia się następująco: wynagrodzenia wraz  z pochodnymi – 181 205 zł, w tym m.in.: 

średnioroczne zatrudnienie 2,75 etatu, wydatki rzeczowe – 12 011 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. 
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2. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" 

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

wychowawcze. 

 

Plan 217 967 zł   Wykonanie 217 958,42  zł   tj. 100 % 

 

Realizacja wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus w tym rozdziale 

przedstawia się następująco: wynagrodzenia wraz  z pochodnymi – 150 417,81 zł, w tym 

m.in.: średnioroczne zatrudnienie 1,12 etatu,  wydatki rzeczowe – 67 540,61 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. 

 

3. Rodziny wspierające. 

 

Plan 21 000 zł   Wykonanie 21 000  zł   tj. 100 % 

 

Środki w tym rozdziale zostały wypłacone rodzinom zapewniającym wsparcie dzieciom z 

rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji zyciowej. 

  

Zadanie 11  Dożywianie 

 

Plan 679 980 zł    Wykonanie 678 819,10 zł   tj. 99,8 % 

 

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

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

    -  Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 

    -  Pozostałe zadania z zakresu dożywiania. 

 

Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 

 

Plan 362 500 zł       Wykonanie  362 076,90  zł   tj. 99,9 % 
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W ramach rozdziału 85214 podzadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. 

Warszawy na które wydatkowano kwotę 179 576,90 zł.,  natomiast w ramach rozdziału 85295 

podzadanie finansowane jest z dotacji z budżetu Państwa, na które wydatkowano kwotę     

182 500 zł., z podziałem na: 

- żywienie zbiorowe w jadłodajniach dla 90 osób – za kwotę 204 845 zł, 

- opłaty obiadów szkolnych dla 136  dzieci – za kwotę 110 311,90 zł, 

- wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności za kwotę 46 920 zł. 

 

Pozostałe zadania z zakresu dożywiania. 

 

Plan 317 480 zł   Wykonanie 316 742,20 zł   tj. 99,8 % 

 

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

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

- żywienie zbiorowe w jadłodajniach dla 70 osób – za kwotę 126 948,60 zł, 

- opłaty obiadów szkolnych dla 26 dzieci – za kwotę 32 913,60 zł, 

- wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności za kwotę 156 880 zł. 

 

Zadanie 12  Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej 

 

Plan 49 000 zł    Wykonanie 48 990,96 zł   tj. 100 % 

 

Rozdział 85295 Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej 

 

Plan 49 000 zł    Wykonanie 48 990,96 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 48 990,96 zł                                

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od  wynagrodzeń pracowników oraz na 

wydatki rzeczowe.  
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Programem objęto ośmioro dzieci pochodzenia romskiego, z którymi zrealizowano wszystkie 

jego założenia.  

 

Program 4  Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze 

 

Plan 1 785 003 zł   Wykonanie 1 785 000,35 zł   tj. 100 % 

 

Zadanie 1  Zasiłki i pomoc w naturze 

 

Plan 1 683 214 zł   Wykonanie 1 683 211,97 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  526 784  zł   Wykonanie 526 781,97 zł   tj. 100 % 

 

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 526 781,97 zł, którą przeznaczono na: 

1. Wypłatę zasiłków okresowych (liczba świadczeniobiorców – 126 osób) – za kwotę 

176 461,97 zł. (w tym kwota 141 997,97 zł jest kwotą dotacji z budżetu państwa 

przeznaczoną na realizację zadań własnych). 

2.  Wypłatę zasiłków celowych za kwotę 341 800 zł, w tym na: 

- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców 108 osób, za kwotę 40 000 zł, 

- opłatę czynszu -  liczba świadczeniobiorców 118 osób, za kwotę  60 000 zł, 

- zakup odzieży -  liczba świadczeniobiorców 219 osób, za kwotę   60 000 zł, 

- opłatę energii elektrycznej i gazu – liczba świadczeniobiorców 115 osób,  

za kwotę 60 000 zł, 

- zakup opału – liczba świadczeniobiorców 22 osoby, za kwotę 21 008 zł, 

- zakup sprzętu gospodarstwa domowego - świadczeniobiorców 13 osób, za kwotę 

3 400 zł, 

- zakup środków higienicznych i środków czystości - świadczeniobiorców 175 osób, za 

kwotę 30 000 zł, 
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- zaspokajanie bieżących potrzeb - świadczeniobiorców 183 osoby, za kwotę 67 392 zł, 

2. Sprawienie pogrzebu – liczba świadczeń- 4, za kwotę 8 520 zł. 

  

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 

 

Plan 1 156 430 zł   Wykonanie 1 156 430 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 – 223 osoby, za kwotę 1 156 430 zł.  

 

Zadanie 4 Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych 

ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej 

 

Plan 101 789  zł   Wykonanie 101 788,38 zł   tj. 100 % 

 

Rozdział 85195 Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z 

bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej 

 

Plan 3 275 zł   Wykonanie 3 274,38  zł   tj. 100 % 

 

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

zleconych.  

 Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na pokrycie kosztów wydania decyzji w 

sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe, o 

których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12.03.2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 

ust. 4 ustawy z 27.08.2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych. Zadanie to realizowane jest jako zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej. 

 

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 

rodzinne 
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Plan 98 514  zł   Wykonanie 98 514 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 

98 514 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne. 

 

 

Rozdział V 

Realizacja zamówień publicznych w 2015 roku 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej przy realizacja zamówień publicznych stosuję ustawę 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) 

oraz  przepisy wykonawcze.  

Procedurę udzielania zamówień publicznych w Ośrodku określają także zarządzania 

Dyrektora dotyczące pracy komisji przetargowej oraz Regulamin udzielania zamówień do 

30 000 euro. We wszystkich postępowaniach zastosowano tzw. „klauzule społeczne”  zgodnie 

z Zarządzeniem  Nr 1243/2015  Prezydenta  m.st.  Warszawy  z dnia 1 września 2015r. 

Oznacza  to z  żądanie zatrudnienia przez Wykonawcę pracowników na umowę o pracę. 

Zespół ds. Administracji w ramach procedur związanych z zamówieniami 

publicznymi przygotowuje postępowania przetargowe, projekty umów, określa wartości 

szacunkowe w poszczególnych kategoriach, prowadzi rejestry postępowań na podstawie 

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

przetargu nieograniczonego, zamówień poniżej 30 000 euro) sporządza sprawozdania roczne 

przesyłane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

W roku 2016 roku przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego trzy 

postępowania  dotyczące usług świadczonych na rzecz klientów OPS Dzielnicy Ursus.  
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Tabela 1. Rejestr zamówień publicznych powyżej 30 000 euro  w 2016 roku 

Lp Przedmiot zamówienia  Tryb 

postępowania  

Wartość 

udzielonego 

zamówienia  

Wykonawca/Dostawca Termin 

realizacji/ 

dostawy  

1 Zakup usługi restauracyjnej 

wydania 1998 obiadów 

przygotowanych do 

konsumpcji w lokalu 

Wykonawcy oraz dowóz 480 

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 

01.01.2017-

31.12.2017r 

2 Świadczenie usług 

opiekuńczych oraz 

specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla klientów 

Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Ursus m.st. 

Warszawy 
 

Przetarg  

nieograniczony z 

zastosowaniem 

klauzul 

społecznych  

 

18,50 zł za 1h 

usług op.  
19,50 zł za 1h 
spec. usług op. 
Łączna wartość 

zamówienia 573  

115 zł  

Vital Plus, Ewa 

Lechowska 
Ul. Ratuszowa 11 
03-450 Warszawa 

01.01.2017-

31.12.2017r 

3 Świadczenie 

specjalistycznych  usług 

opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami  psychicznymi, 

niepełnosprawnych 

intelektualnie oraz z 

dysfunkcjami rozwojowymi. 
 

Przetarg  

nieograniczony z 

zastosowaniem 

klauzul 

społecznych  

 

31 zł za 1 h usług  
Łączna wartość 

zamówienia 

88 970zł  

 

Vital Plus, Ewa 

Lechowska 
Ul. Ratuszowa 11 
03-450 Warszawa 

01.01.2017-

31.12.2017r 

 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, prace 

remontowe.  

Dla zamówień o wartości powyżej 5000 zł przeprowadzono 5 zapytań ofertowych, 

które zostały upublicznione na stronie internetowej Ośrodka. Były to postępowania dotyczące 
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zakupu węgla dla klientów, usługi sprzątania, prac remontowych, wymiany stolarki okiennej 

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 30,5 ton  węgla dla klientów wraz 

z usługą transportu i zniesienia 

Kabo Trans, Bogdan Kamiński 

Ul. Chudoby 3,03-287 Warszawa 

Sprawienia pogrzebu  Zakład Pogrzebowy Jarosław Górski, 

ul. Sosnkowskiego 36, Warszawa 

Remont łazienki w OPS – siedziba 

główna  

Murarstwo. Tadeusz Dąbrowski, ul. 

Słupska 4, Warszawa 

Wymiana stolarki okiennej na okna 

przeciwpożarowe EL 60 w budynku przy 

ul. Prawniczej 54 

Murarstwo. Tadeusz Dąbrowski, ul. 

Słupska 4, Warszawa 

Źródło: opracowanie własne 

 

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 jednym z systemów zabezpieczenia społecznego, które 

gwarantuje obywatelom Konstytucja. Pomoc społeczna jest formą ochrony jednostki i rodziny 

w trudnych sytuacjach życiowych, gdy występuje brak niezbędnych środków utrzymania. 

Celem Pomocy Społecznej jest służenie wsparciem osobom i rodzinom, które nie są w stanie 

samodzielnie zaspokoić swoich niezbędnych i podstawowych potrzeb. 
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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 2016 roku z Pomocy Społecznej skorzystało 964 rodzin, w których było 1585 osób. 

W porównaniu do roku 2015 zmniejszyła się liczba rodzin o 2%.  

 

Wykres 3  Liczba rodzin/osób korzystających z pomocy społecznej w latach 2015 – 2016. 

 

źródło: Opracowanie własne 

 

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 
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Tabela 3  Struktura rodzin objętych pomocą społeczną w latach 2015 – 2016. 

Wyszczególnienie 2015 Udział % 2016 Udział % 

Rodziny ogółem 989 100% 964 100% 

Gospodarstwa jednoosobowe 641 65% 646 67% 

Gospodarstwa dwuosobowe 151 15% 145 15% 

Gospodarstwa trzyosobowe 98 10% 87 9% 

Gospodarstwa trzyosobowe i więcej 99 10% 86 9% 

Źródło: Opracowanie własne 

Zarówno w roku sprawozdawczym jak i ubiegłym znaczną większość rodzin objętych 

pomocą stanowiły gospodarstwa jednoosobowe.  

 

6.1.2  Rodziny z dziećmi 

 W 2016 roku zarejestrowano 228 rodzin z dziećmi wśród świadczeniobiorców 

Ośrodka, to jest o 21 rodzin mniej niż w roku ubiegłym. 

 

Wykres 4   Struktura rodzin z dziećmi wg liczby dzieci w latach 2015 - 2016. 

 

Źródło: opracowanie własne 

W  roku 2016 odnotowano największy spadek wśród rodzin z trójką dzieci lub więcej 

(wielodzietnych). 
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Tabela  4.  Rodziny z dziećmi pełne i niepełne objęte pomocą w latach 2015 - 2016 

 

Wyszczególnienie 2015 Udział % 2016 Udział % 

Rodziny z dziećmi ogółem 249 100% 228 100% 

Rodziny pełne 124 50% 121 53% 

Rodziny niepełne  125 50% 107 47% 

źródło: opracowanie własne 

Udział procentowy rodzin niepełnych w stosunku do ogólnej liczby rodzin z dziećmi 

w roku 2016 zmniejszył się o 6% w porównaniu do roku ubiegłego. 

  

6.1.3 Rodziny emerytów i rencistów 

 

 Posiadanie świadczeń rentowych czy emerytalnych nie zaspakaja podstawowych 

potrzeb wszystkich osób/rodzin, dlatego znaczną część świadczeniobiorców Ośrodka stanowi 

ta grupa społeczna. 

 

 

Tabela 5  Liczbowy i procentowy udział gospodarstw emerytów i rencistów  

     w latach 2015 – 2016 

Wyszczególnienie 2015 Udział % 2016 Udział % 

Liczba rodzin ogółem 989 100% 964 100% 

Liczba rodzin emerytów i rencistów 211 21% 220 23% 

źródło: opracowanie własne 

Udział procentowy rodzin emerytów i rencistów w stosunku do ogólnej liczby 

klientów w roku sprawozdawczym wzrósł o 2% w porównaniu do roku  ubiegłego.  
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Wykres 5   Struktura rodzin emerytów i rencistów w/g liczby osób w gospodarstwie w  

         latach  2015 - 2016. 

 

Źródło: opracowanie własne 

 W 2016 roku odnotowano wzrost rodzin emerytów i rencistów w gospodarstwach 

jednoosobowych i trzyosobowych bądź więcej. 

 

6.2 Powody przyznania pomocy 

 

 Przykładowy katalog przyczyn udzielania Pomocy zawarty jest w art. 7 ustawy o 

Pomocy Społecznej. Zgodnie z tym przepisem Pomocy Społecznej udziela się 

osobom/rodzinom w szczególności z powodu:  

- ubóstwa 

- sieroctwa 

- bezdomności 

- niepełnosprawności 

- długotrwałej lub ciężkiej choroby 

- przemocy w rodzinie 

- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi 

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności 

- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych 

- trudności integracji cudzoziemców 
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- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 

- alkoholizmu lub narkomanii 

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 

Tabela  6.      Przyczyny trudnej sytuacji życiowej powodujące przyznanie pomocy  

          w latach 2015 – 2016 

Wyszczególnienie Liczba 

rodzin 

2015 

Udział % do 

ogólnej  

liczby rodzin 

Liczba 

rodzin 

2016 

Udział % do 

ogólnej 

liczby rodzin 

Długotrwała choroba 607 61% 594 62% 

Ubóstwo 455 46% 428 44% 

Niepełnosprawność 398 40% 403 42% 

Bezrobocie 216 22% 188 20% 

Bezradność w sprawach opiek.- wych. 202 20% 156 16% 

Rodziny niepełne 125 13% 107 11% 

Przemoc w rodzinie 111 11% 121 13% 

Bezdomność 140 14% 137 13% 

Alkoholizm 110 11% 83 9% 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 63 6% 57 6% 

Wielodzietność 41 4% 39 4% 

Narkomania 25 2% 24 2% 

Trudności w przystosowaniu do życia 

po zwolnieniu z zakładu karnego 

17 2% 7 0,7% 

Trudności w integracji cudzoziemców 

 

1 0,1% 

 

1 0,1% 

 

Ochrona ofiar handlu ludźmi 

 

1 0,1% 0 - 

 

*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, ubóstwo,  niepełnosprawność, bezrobocie. Udział rodzin z dysfunkcją „bezrobocia” 
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do ogólnej liczby rodzin objętych pomocą w 2016r. zmniejszyła się o 2%. Odnotowano 

również znaczny spadek liczby rodzin z trudnością przystosowania się do życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego. 

 

6.3  Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej 

  

 Działania Pomocy Społecznej obejmują różne płaszczyzny. Jedną z nich jest 

udzielanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej. 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  7.   Liczba rodzin i osób korzystających ze świadczeń pieniężnych 

       w latach 2015 – 2016 

 

 

Formy pomocy 

 

 

Liczba 

rodzin 

2015 

Liczba 

rodzin 

2016 

Różnica rodzin w % 

 

Wzrost 

 

spadek 

Zasiłki stałe 214 221 3% - 

Zasiłki okresowe 155 124 - 20% 

Zasiłki celowe 515 466 - 10% 

Składki na ubz. 197 206 5% - 

*jedna rodzina mogła korzystać z różnych form pomocy. 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 W 2016 roku wzrosła liczba rodzin pobierających zasiłki stałe i za których opłacana 

była składka na ubezpieczenie zdrowotne. 
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6.3.1 Zasiłki stałe 

 Zasiłek stały przysługuje osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z 

powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od 

kryterium dochodowego, które w 2016 roku wynosiło 634zł. 

Zasiłek stały przysługuje również pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, 

niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli jej dochód 

jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w 

rodzinie, które w 2016 roku wynosiło 514zł. 

 

Wykres  6.    Struktura gospodarstw domowych z zasiłkiem stałym w latach 2015 – 2016 

 

 

*W rodzinie może być więcej niż jedna osoba uprawniona do zasiłku stałego. 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

W roku 2016 odnotowano dwie rodziny, w których przyznano zasiłek stały dla dwóch 

jej członków a w roku ubiegłym odnotowano trzy takie rodziny. 

Zarówno w roku sprawozdawczym jak i w roku ubiegłym zdecydowana większość 

świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały, stanowiły osoby samotnie gospodarujące. 
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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.  

 

Tabela 8.      Główne przyczyny przyznawania pomocy w formie zasiłku okresowego  

                     w latach 2015 – 2016 

Wyszczególnienie Liczba rodzin 

2015 

Liczba rodzin 

2016 

Rodziny z zasiłkiem okresowym ogółem 

w tym z powodu: 

155 124 

Długotrwała choroba 32 23 

Niepełnosprawność 19 16 

Bezrobocie 83 81 

Inne przyczyny 21 4 

Źródło: opracowanie własne 

 

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. Zgodnie z ustawą o 

Pomocy Społecznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli żądanie 

zwrotu wydatków na udzielone świadczenie stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne 

obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej Pomocy, można odstąpić od żądania takiego 

zwrotu. 
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Tabela  9.   Formy pomocy celowej w latach 2015 – 2016 

Formy pomocy Liczba rodzin Liczba os. w rodz. 

2015 2016 2015 2016 

Zasiłki celowe ogółem 510 466 976 812 

Specjalne zasiłki celowe 169 158 352 312 

Zasiłki celowe zwrotne 1 5 1 11 

Zasiłki celowe 371 303 680 489 

Źródło: opracowanie własne 

Liczba rodzin pobierających  świadczenie w formie różnych zasiłków celowych w 

roku sprawozdawczym zmniejszyła się o 9% w porównaniu do roku ubiegłego.  

 

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. 

 

 

Tabela  10.  Liczba świadczeniobiorców z opłacaną składką zdrowotną   

      w latach 2015 – 2016 

 

Wyszczególnienie Liczba osób 

      2015 

Liczba osób 

     2016 

Osoby pobierające zasiłek stały 192 206 

Dzieci do czasu rozpoczęcia nauki 4 0 

Osoby z kontraktem 1 0 

Źródło: opracowanie własne 

 

W 2016 roku odnotowano 7% wzrost liczby osób, za które opłacana była składka 

zdrowotna z tytułu pobierania zasiłku stałego w porównaniu do roku ubiegłego. 
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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. 

 W roku 2015 i 2016  liczba wydanych decyzji uprawniających do bezpłatnego 

leczenia utrzymywała się na podobnym poziomie (2015r. – 63; 2016r. – 62). 

 

 

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 11.  Struktura osób, które korzystały z obiadów w latach 2015 – 2016 

Wyszczególnienie 2015 2016 Różnica % 

wzrost spadek 

Liczba osób korzystających z 

obiadów ogółem 

w tym:  

326 322 - 1% 

Osoby dorosłe 136 160 18% - 

Dzieci w wieku szkolnym 190 162 - 15% 

  Źródło: opracowanie własne 

 

W 2016 roku nastąpił wzrost liczby osób dorosłych objętych pomocą w formie 

gorącego posiłku. 
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6.3.7  Praca socjalna 

 

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

w naturze.  

Praca socjalna to pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do 

funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych. 

Praca socjalna ma wywołać zmianę społeczną u jednostki, rodziny a pośrednio również na 

poziomie całego społeczeństwa. Główną wartością pracy socjalnej jest prawo jednostki do 

samostanowienia. 

Praca socjalna prowadzona jest w oparciu o dokonaną diagnozę sytuacji osoby/rodziny. W 

ramach tej diagnozy ustalane są zasoby osoby/rodziny, ich ograniczenia i bariery oraz 

możliwości. Systemowe rozumienie rodziny jako organizmu powoduje konieczność 

zdiagnozowania wszystkich jej członków, dlatego proces ten jest długotrwały i wymaga chęci 

współpracy wszystkich jednostek wchodzących w jej skład.  

W pracy socjalnej pracownicy socjalni wykorzystują narzędzie kontraktu socjalnego. 

Kontrakt jest dobrowolną umową pomiędzy klientem a pracownikiem socjalnym. Zawiera cel 

główny i cele szczegółowe, które chcemy osiągnąć, zasoby i braki klienta, które pozwolą lub 

przeszkodzą w pokonaniu trudnej sytuacji życiowej oraz działania zarówno osoby 

wymagającej wsparcia jak i pracownika socjalnego. Pracownik socjalny towarzyszy 

klientowi/rodzinie w procesie zmiany. Wyznacza czas na osiągnięcie zakładanego efektu, 

pożądanej zmiany, zapobiega zmianom na gorsze  lub podtrzymuje zmianę, która już zaszła. 

Pracownik socjalny pełni role pośrednika. Wkracza w relację pomiędzy rodzinę a środowisko, 

by pomóc klientowi w określeniu potrzeb a następnie w dotarciu do instytucji, które mogą je 

zaspokoić. 

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

• za pomocą dostarczanych odpowiednich usług dokonują pozytywnej zmiany; 

• wspierają i wzmacniają motywację klientów w procesie samodzielnego dokonywania 

zmian w ich życiu; 

• zapobiegają zmianą na gorsze; 

• podtrzymują pozytywne zmiany, które się dokonały. 

 

 

 



36 

 

 

Tabela 12.   Pomoc w formie pracy socjalnej w latach 2015 – 2016 

Wyszczególnienie Liczba 

rodzin w 

2015r 

Liczba 

rodzin w 

2016r 

Różnica % 

wzrost spadek 

Praca socjalna udzielona 

ogółem 

989 964 - 3% 

Praca socjalna plus inne 

świadczenia 

760 716 - 6% 

Pomoc wyłącznie w postaci 

pracy socjalnej 

229 248 8% - 

Źródło: opracowanie własne 

 

W 2016 roku zaobserwowano wzrost liczby rodzin objętych pomocą wyłącznie w 

postaci pracy socjalnej.  

 

 

Rozdział VII   

Pomoc specjalistyczna 

 

 

7.1 Działalność Specjalisty na rzecz Osób Bezdomnych 

 

W okresie od stycznia 2016 roku do  grudnia 2016 roku  138 osób bezdomnych 

skorzystało z pomocy pracownika socjalnego ds. osób bezdomnych. 

Rozpatrzono 212 wniosków do których przeprowadzono 182 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 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 
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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. 

Pracownik socjalny ds. osób bezdomnych w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. 

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 streetwokerem, 

- 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 – 2 osoby , ul. Wolności - 7 osób, ul. Lalki – 5 osób, ogródkach 

działkowych przy ul. Orląt Lwowskich – 10 osób oraz w Pensjonacie Socjalnym „Św. 

Łazarza” - 80 osób. 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy od wielu lat 

współpracuje z pracownikami socjalnymi i streetwokerem z Kamiliańskiej Misji Pomocy 

Społecznej.   

 

Tabela 13.   Dane statystyczne dot. pracy z osobami bezdomnymi w latach 2015-2016. 

  

2015 

 

 

 

2016 

Liczba rozpatrzonych wniosków  190 212 

Liczba osób bezdomnych które skorzystały z pomocy 

pracownika socjalnego 

140 138 

Liczba przeprowadzonych wywiadów 

środowiskowych 

187 182 

Liczba osób zamieszkałych w pustostanach 10 24 

Źródło: opracowanie własne 
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7.2 Działalność Specjalisty Pracy z Rodziną 

Specjalista pracy z rodziną w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku podejmował 

działania na rzecz dziecka oraz wsparcia rozwoju i optymalnego funkcjonowania rodzinnego. 

Głównym celem działań 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, 

-pomoc w przezwyciężaniu i pokonywaniu sytuacji kryzysowych, 

-wspieranie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziców, 

-poszerzanie świadomości na temat praw i obowiązków rodzicielskich i wychowawczych 

-podejmowanie interwencji w rodzinach, które w wyniku trudności życiowych utraciły 

zdolność samodzielnego rozwiązywania problemów opiekuńczo-wychowawczych, 

-wspólnie z rodziną, planowanie działań mających na celu jej rozwój, 

-planowanie i realizowanie działań mających na celu intergacj lokalną,  

-przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, przemocy w rodzinie, 

-dążenie do reintegracji rodziny, 

-promowanie wartości rodziny.  

Specjalista pracy z rodziną podejmował działania w oparciu o szczegółową diagnozę 

pedagogiczną, psychologiczną i społeczną, uwzględniającą rzeczywiste potrzeby i 

oczekiwania rodziny. Diagnoza dokonywana była na podstawie wywiadu z rodziną, a w miarę 

potrzeb uzupełniana opinią innych specjalistów-również zewnętrznych. 

Specjalista pracy z rodziną podejmował działania wykorzystując dostępne narzędzia i 

metody pracy socjalnej takie jak: 

-diagnoza potrzeb, zasobów, ograniczeń, 

-motywowanie do zmian, nazywanie, 

-precyzowanie pożądanych celów, 

-ukierunkowanie i wskazania innych - alternatywnych możliwości rozwiązań, 

konfrontowanie, 

-urealnianie rozwiązań, 

-dostarczanie wiedzy o konsekwencjach możliwych, 

-informowaniu o innych instytucjach pomocowych, 

-podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrażających dobru dziecka. 
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Tabela  14. Liczba rodzin objętych pomocą specjalisty pracy z rodziną  

          w latach   2015-2016 

Wyszczególnienie 2015 2016 

Liczba rodzin objęta pomocą w tym: 

 

163 192 

pomoc stała/okresowa 101 115 

Liczba porad i konsultacji działań na rzecz  62 77 

Liczba wszystkich działań podejmowanych na rzecz rodzin  468 542 

Źródło: opracowanie własne 

W roku 2016 specjalista pracy z rodziną nawiązał współpracę ze 192 rodzinami, to 

17% więcej niż w roku poprzednim. W porównaniu z rokiem 2015 z pomocy specjalisty ds. 

pracy z rodziną, liczba porad i konsultacji oraz wsparcia okresowego wzrosłą odpowiednio 

24% i 15 % w stosunku do roku ubiegłego.  

 

Tabela 15.  Liczba porad i konsultacji udzielonych w latach 2014 – 2015 

Wyszczególnienie 2015 2016 

Liczba działań podejmowanych na rzecz rodzin w tym: 

 

468 542 

w środowisku rodzinnym 156 171 

w Ośrodku Pomocy Społecznej 312 371 

Źródło: opracowanie własne 

W roku 2015 i w roku 2016 działania podejmowane w środowisku stanowiły ~33% 

wszystkich działań podejmowanych na rzecz rodzin. 

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

• problemów wychowawczo-opiekuńczych zgłaszanych przez  rodziców, 

• trudności w nauce i problemów w funkcjonowaniu w szkole, 

• 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. 

Najczęściej kontakt z rodziną nawiązywany był w z powodu  zgłoszenia rodziny przez 

placówkę oświatową, inną instytucje np.: Sąd, Policja, WCPR, NGO,Szpital, zewnętrzne 

anonimowe zgłoszenie lub na prośbę zainteresowane rodziny.  
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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.   

 

Tabela  16.  Wspieranie rodziny. 

Wyszczególnienie 2015 2016 

Liczba ustanowionych rodzin wspierających  8 6 

Liczba rodzin wspieranych   8 6 

Liczba dzieci objętych działaniem rodziny 

wspierającej 

15 14 

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. 
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W roku 2016 trzech asystentów  współpracowało z 47 rodzinami. 

Asystenci rodziny objęli swoimi działaniami 105 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    6 

nadzór kuratora Sadu Rodzinnego       20 

bezradność i problemy opiekuńczo wychowawcze      47 

uzależnienia dorosłych          12 

przemoc   22 

trudności emocjonalne, społeczne       47 

konflikty rodzinne         21 

długotrwałe bezrobocie zagrażające wykluczeniem społ.     8 

problemy zdrowotne         20 

 

Wykres 7.      Niektóre z możliwych trudności rodzin objętych asystą.  

 

Źródło: opracowanie własne 
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• 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 Dziecku, Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, kuratorami sądowymi Wydziału Rodzinnego i 

Nieletnich oraz Wydziału Karnego Sądu Rejonowego, Dzielnicowym Zespołem 

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 okresie styczeń – grudzień 2016 roku specjalista ds. uzależnień prowadził 

działalność w zakresie : 

1. rozpoznania problemów związanych z nadużywaniem alkoholu przez osoby 

uzależnione 
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2. rozpoznania problemów członków rodziny osoby uzależnionej w związku z jej 

uzależnieniem 

3. motywowania do utrzymania 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 uwikłanym w związki gdzie występuje uzależnienie oraz 

przemoc w rodzinie 

W 2016 roku specjalista ds. uzależnień i przemocy przyjął 78 osób z obszaru 

problematyki uzależnień i współuzależnień  ( w wieku od 18 lat do 89 lat), z czego:  

- 38 osób z problemem alkoholowym (12 kobiet i 26 mężczyzn), w tym 8 nowych osób 

z problemem alkoholowym, 

- 34 osoby współuzależnione (34 kobiety), w tym 12 nowych osób współuzależnionych,  

- 6 osób uzależnionych od narkotyków – (3 mężczyzn), 

Specjalista ds. uzależnień skierował 56 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 125 konsultacji z czego 67 dotyczących 

problemu alkoholowego, 52 konsultacje  z osobami współuzależnionymi, 6 konsultacji z 

osobą uzależnioną od narkotyków oraz brał udział w 47 wizytach w środowisku wskutek 

sygnałów dochodzących ze środowiska, dotyczących alkoholizmu. 
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Wykres  8.  Liczba osób uwikłanych w problem alkoholowy w latach 2015-2016 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
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sygnałów dochodzących ze środowiska, dotyczących uzależnień i współuzależnień. 
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Wykres  9.   Liczba udzielonych konsultacji w latach 2015-2016.  

 

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 2016 roku specjaliści ds. przemocy przyjęli 158 

osób ( w wieku od 18 lat do 80 lat), z czego w tym roku zgłosiło się : 

- 121 osób doznających przemocy w rodzinie  

-   37 sprawców przemocy 

W roku 2016 roku specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy skierowali 138 osób do 

różnych instytucji pomocowych, m.in.  

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

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

- Stowarzyszenia ,, Opta” 

- Fundacji ,,Korale” 

- Komitetu Ochrony Praw Dziecka 

Łącznie specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy przeprowadzili  406 konsultacji : 

344 konsultacje  z ofiarami przemocy domowej, 62 konsultacje ze sprawcami przemocy, oraz 

brali udział w 184 wizytach w środowisku dotyczących stosowania przemocy domowej. 

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 okresie styczeń – grudzień 2016 roku specjalista ds. uzależnień i przemocy udzielił 

111 konsultacji koordynatorom grup roboczych.   

W okresie styczeń  – grudzień 2016 roku (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej)  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 2016r., specjalista ds. uzależnień i przemocy pełnił 

funkcję zastępcy przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego – uczestnictwo w 

posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego, procedowanie Niebieskich Kart oraz pracy 

Zespołu Interdyscyplinarnego, prowadził konsultacje specjalistyczne z członkami grup 

roboczych powoływanych przez Zespół Interdyscyplinarny, uczestniczył w sprawach 

sądowych w związku z inicjowanymi postępowaniami z art. 207 kk, brał udział w 

seminariach prawnych dotyczących procedury Niebieskiej Karty (Stowarzyszenie Niebieska 

Linia) superwizji  grupowej (20 godzin) oraz indywidualnej (5godzin)(Stowarzyszenie 

Niebieska Linia).Specjalista uczestniczył również w 10 Międzynarodowej Konferencji 

„Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie” 20-21 września 2016r.,  13 Ogólnopolskiej 

Konferencji „Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw” 24-25 października 2016r., konferencji 
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UNHCR „Zwalczanie i przeciwdziałanie przemocy seksualnej i ze względu na płeć wobec 

uchodźczyń i migrantek” w dniu 12 grudnia 2016r.,  

W okresie styczeń – grudzień 2016r., drugi specjalista ds. przemocy uczestniczył w 

seminariach prawnych dotyczących procedury Niebieskiej Karty (Stowarzyszenie Niebieska 

Linia) superwizji  grupowej oraz indywidualnej (Stowarzyszenie Niebieska Linia).  

Specjalista prowadził ewidencję programu ,, Pomost ,,Std – ZI”, w którym rejestrowane są 

formularze Niebieskich Kart, działania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz działania grup 

roboczych. 

 W okresie sprawozdawczym specjalista ds. przemocy koordynował pracę 6 grup roboczych 

zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.  

 Specjaliści prowadzili monitoring rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty, w 

których nie powoływano grup roboczych. 

 

Wykres 10.  Liczba ofiar i sprawców przemocy w latach 2015 - 2016. 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

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 
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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 stanowi rozszerzenie i uzupełnienie oferty świadczonej pomocy przez 

Ośrodek w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych. Ponadto współpraca pracowników tut. 

Ośrodka z wolontariuszami przyniosła 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. 
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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 został zakres, sposób i czas wykonywania świadczenia. 

W ramach wolontariatu 2016 roku  prowadzone były  następujące działania: 

• Wolontariat indywidualny: wolontariusze świadczą pomoc osobom starszym i 

niepełnosprawnym w czynnościach dnia codziennego – 1 osoba. 

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

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

Samopomocy „Słoneczny Dom” – 17 osób. 

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

poniedziałek i wtorek od godziny 14:00 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. – 4 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. – 11 osób. 

• Wolontariat Europejski- wolontariusze  w ramach programu „Lato w mieście 

2016r.” prowadzili animacje  i naukę języka angielskiego dla dzieci- 6 osób. 

• Wolontariat Międzynarodowy –warsztaty były prowadzone przez 3 wolontariuszy 

przez okres dwóch tygodni po 4-5 godzin dziennie.  Korzyścią ze współpracy było 

urozmaicenie zajęć i ofert edukacyjnej, wykorzystanie języka angielskiego w 

praktyce, przełamanie bariery językowej wśród uczestników, pozyskanie wiedzy na 

temat globalnej edukacji, kreowanie świadomości o innych kulturach.     

Pozyskiwanie wolontariuszy odbywa się poprzez zamieszczanie ogłoszeń  oraz poprzez 

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

młodzież. 
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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 13 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 i największą organizacją 

studencką AIESEC zorganizowaliśmy w Dzielnicy Ursus Wolontariat Europejski i 

Wolontariat Międzynarodowy. Po przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych przez 

wolontariuszy ze Stowarzyszeniem Wiosna wytypowaliśmy 2 rodziny które otrzymały 

pomoc w postaci paczek Szlachetna Paczka.  

 

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 
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- 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 2016 roku psycholodzy 421  razy wizytowali środowiska rodzinne. W Ośrodku 

Pomocy Społecznej udzielili 331 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. 

 

Tabela    17.    Ilość i rodzaj pomocy udzielanej przez psychologów    

Porady 

indywidualne   

 

Porady 

indywidualne   

 

Wizyty 

domowe 

 

Wizyty 

domowe 

 

Interwencje 

w 

środowisku 

                     

Interwencje 

w 

środowisku 

                     

     2015r.      2016r.      2015r.      2016r.      2015r.      2016r. 

      362       331        305       421         16        16 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela zawiera zestawienie rodzaju pomocy udzielanej przez psychologów w lata 2015- 

2016. 

Ponadto psycholodzy  uczestniczyli w 11 posiedzeniach sądowych w sprawie o leczenie bez 

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

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 2016 r. poz.930). 

W pracy Ośrodka uczestniczył również  przy  przygotowaniach procedur  

przetargowych  w trybie ustawy  z  dnia  29 stycznia 2004r.  Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz.U. z 2015r. poz.2164 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.  
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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 2016 roku 

przy przyjętych 209 osobach udzielił około 276  porad prawnych.  

 

Rozdział VIII 

Pomoc usługowa 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy wsparcie na rzecz osób starszych, chorych, 

niepełnosprawnych w formie usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i specjalistycznych.    

 

 

8.1  usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze („pielęgnacyjne”)  

świadczone w miejscu zamieszkania  

 

Świadczeniami niepieniężnymi z pomocy społecznej są usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze.  

Zgodnie z art. 50 ust. 1  ustawy o pomocy społecznej osobie samotnej, która z powodu 

wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, 

przysługuje pomoc w formie  usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.  

Brak pomocy ze strony innych osób determinuje przysługiwanie uprawnienia do tego 

świadczenia. Organ Pomocy Społecznej analizując sytuację osoby potrzebującej ustala czy 

brak jest osób, które mogłyby pomagać zainteresowanemu, jak również powody utraty 

kontaktu lub zgodnej woli współdziałania w świadczeniu pomocy przez osoby, które powinny 

lub mogłyby taką pomoc świadczyć. Gdy osoba potrzebująca nie może liczyć na żadną 

pomoc osób, które powinny im pomagać, obliguje to organ pomocy społecznej do przyznania 

świadczeń w formie usług. Dlatego ustawodawca ustanowił, że usługi  opiekuńcze są 

zadaniem własnym  gminy o charakterze obowiązkowym. 

 Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 

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

kontaktów z otoczeniem. 
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 Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb 

wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. 

 Klienci objęci pomocą usługową są zazwyczaj osobami schorowanymi pod względem 

somatycznym, często z zaburzeniami demencyjnymi, a ich sprawność ruchowa jest ograniczona, 

co utrudnia kontakty ze środowiskiem. 

 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.  

 

Przyznanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – pielęgnacji, osobom 

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

środowisku lokalnym. Pomoc instytucjonalna całodobowa jest więc ostatecznością. 

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi, ustala w drodze wywiadu 

środowiskowego zakres i rodzaj  świadczonej pomocy oraz odpłatność, która wyliczana jest 

na podstawie uchwały rady miasta st. Warszawy. 

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – pielęgnacyjne w 2016 r.  

świadczyła firma  „Vital Plus”  - wyłoniona w przetargu nieograniczonym. 

Cena za godzinę usług w roku sprawozdawczym wynosiła: 

  

a. usługi opiekuńcze 11,50 zł. za 1 godz. usługi - jako kwota 100% 

b. specjalistyczne usługi opiekuńcze – pielęgnacyjne 12,50zł. 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. 
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Wykres 11.     Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych  w latach 2015 – 2016 

 

 

źródło: Opracowanie własne 

  

W roku 2016 nastąpił wzrost liczby osób korzystających z pomocy w formie usług 

opiekuńczych o 11% w porównaniu do roku ubiegłego. 

 

 

Wykres  12.   Liczba osób korzystających z usług w latach 2015-2016,  

          z podziałem na płeć  

 

 

 

źródło: Opracowanie własne 
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W  2016 roku jak i w latach ubiegłych większość świadczeniobiorców usług 

opiekuńczych stanowiły kobiety. Wynika to ze statystyki stałych i czasowych mieszkańców 

Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, ponieważ kobiet jest o 8% więcej niż mężczyzn.  

W  2016 roku  rozpatrzono  88 wniosków, gdzie nie 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  podopiecznych. 

 

Wykres   13.   Liczba osób korzystających z usług w latach 2015-2016, 

   z podziałem na rodzaj gospodarstwa domowego 

 

 

źródło: Opracowanie własne 

 Zarówno w roku 2016 jak i w 2015 większość osób objętych pomocą usługową to 
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 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.  

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 2016 roku objęto 44 osoby, w tym : 24 osoby 

zaburzone psychicznie, 4 osoby niepełnosprawne intelektualnie i 16 dzieci z rozpoznanym 

autyzmem. 

 

Tabela 18.   Liczba osób korzystających z usług specjalistycznych w latach 2015 -2016  

 z   uwzględnieniem dysfunkcji. 

Liczba osób łącznie        Zaburzenia   

     psychiczne 

Niepełnosprawność  

      intelektualna 

         Autyzm 

2015 r.   2016r.   2015 r.    2016r.    2015 r.   2016r.   2015 r. 2016r. 

    45   44       22      24       2      4      21    16 

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 spadek liczby osób z rozpoznanym autyzmem, a korzystających z tej formy 

pomocy. Rodziny były systematycznie informowane o innych możliwościach wsparcia 

udzielanych przez fundacje i organizacje pozarządowe.  

Dysfunkcja ta jest zaburzeniem wymagającym wczesnej i intensywnej terapii wspomagającej 

rozwój. W ramach specjalistycznych usług opiekuńczych realizowane były programy 

usprawniające zaburzone funkcje organizmu. 

Ponadto psycholodzy prowadzili cykliczne spotkania z osobami realizującymi specjalistyczne 

usługi opiekuńcze. Celem  spotkań było wypracowanie wspólnej strategii rozwiązywania 

problemów osób zaburzonych psychicznie i koordynacja działań , prac, służb działających w 

ramach pomocy interdyscyplinarnej. 
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Realizatorem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

w 2016r. 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. 

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

skierowania lekarza psychiatry z Poradni Zdrowia Psychicznego  lub rejonowych oddziałów 

szpitali psychiatrycznych 

Koszt jednej godziny usług wynosił 25 zł.  

Zrealizowano 3 919,5 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 97 987,50 zł.      

 

8.3  Działania związane z kierowaniem do domów pomocy społecznej 

 

 Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub 

niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie  funkcjonować w codziennym życiu, której nie 

można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do 

umieszczenia w domu pomocy społecznej. 

W 2016 roku do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie przekazano 20 

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. 

 

Wykres   14.       Liczba osób kierowanych do DPS w latach 2015-2016  

 
  Źródło: opracowanie własne 

26

18

8

20

15

5

0

5

10

15

20

25

30

l. wniosków ogółem na wniosek osoby na wniosek sądu

2015

2016



59 

 

 W 2016 roku liczba wniosków o umieszczenie w DPS zmniejszyła się o 23%. 

Potrzeby związane z umieszczeniem osób bez ich zgody w domach Pomocy Społecznej 

zmniejszyły się o 38%. 

 

Postępowanie administracyjne dotyczące kompletowania dokumentacji do DPS 

obejmuje: 

 

 a)  wywiady środowiskowe u osób ubiegających się o skierowanie i  umieszczenie w 

domu pomocy społecznej, 

b)  wywiady środowiskowe u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt 

członka rodziny w domu pomocy społecznej, 

c) poszukiwanie osób zobowiązanych do alimentacji również za granicą, w celu 

ustalenia możliwości sprawowania opieki lub ponoszenia odpłatności za pobyt członka 

rodziny, 

d)  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. 

 

 

8.4. Szkolenie dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych 

 

W dniach od 20 października do 09 grudnia 2016 roku  Ośrodek Pomocy Społecznej 

we współpracy z Fundacją „Polsko-Niemieckie Pojednanie” z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Kruczej 36 zorganizował  szkolenie dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych. 

Szkolenie obejmowało zajęcia teoretyczne i praktyczne w sumie 70 godzin. 

Przeszkolono 30 wolontariuszy i opiekunów, były to osoby, które chcą nieść pomoc ludziom 

starszym, chorym i niepełnosprawnym. Uczestnicy szkolenia zostali przygotowani do opieki 

nad starszymi osobami, w szczególności nad ofiarami nazizmu. 

Wykłady były prowadzone w siedzibie Klubu Seniora „Promyk” przy ul. Walerego 

Sławka 2 w Warszawie. Naszym głównym celem było zwiększenie liczby 

wykwalifikowanych opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, a także zaktywizowanie 

społeczne seniorów.  

Uczestnicy zorganizowanych przez nas szkoleń z zakresu opieki nad osobami 

starszymi i niepełnosprawnymi nabyli nowe umiejętności, pozwalające w prawidłowy sposób 
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opiekować się osobami chorymi i niesamodzielnymi. Nabyli też wiedzę o prawach, 

obowiązkach i zasadach pracy wolontariusza towarzyszącego osobie starszej i 

niepełnosprawnej w jej domu.  

Uczestnicy szkoleń zapoznali się z pracą ośrodków pomocy społecznej, hospicjów  

i domów pomocy społecznej . Nauczyli się jak aktywnie włączyć się w pomoc innym, 

przełamać obawy i zahamowania przed otwarciem się na działalność społeczną. 

Rekrutację uczestników przeprowadziliśmy na terenie Dzielnic Ursus i Włochy przy 

współpracy z organizacjami współpracującymi z opiekunami osób starszych i 

niepełnosprawnych. 

W szkoleniu wzięły udział osoby zainteresowane nabyciem  wiedzy dot. zasad opieki nad 

ludźmi starszymi i chorymi, umiejętności z zakresu organizacji pracy podczas opieki nad 

osobami starszymi i chorymi oraz z zakresu typowych problemów zdrowotnych i 

pielęgnacyjnych osób starszych i chorych, 

 

 

 W ramach szkolenia omówione były następujące tematy:  

• Pierwsza pomoc w sytuacjach nagłych;  

• Potrzeby pielęgnacyjne osób starszych i ciężko chorych. Organizacja opieki nad osobami     

  starszymi i chorymi;  

• Etyczne zasady pracy z osobami starszymi. Godność człowieka starego;  

• Fizjopatologia starzenia się i jego psychiczne aspekty, typowe problemy zdrowotne osób  

  starszych;  

• Zapewnienie odpowiednich warunków pielęgnacji chorego w domu;  

• Utrzymanie higieny osobistej u chorego niesprawnego lub leżącego; 

 • Problemy związane ze skórą . Pielęgnacja skóry. Układanie chorego w łóżku-profilaktyka  

   przeciwodleżynowa;  

• Opieka nad chorym z odleżynami i owrzodzeniami przewlekłymi;  

• Zapobieganie powikłaniom ze strony układu oddechowego; 

 • Fizjoterapia oddechowa;  

• Wybrane problemy internistyczne. Kontrola ciśnienia tętniczego. Pomiar glikemii;  

• Korzystanie z systemu opieki zdrowotnej. Realizacja potrzeb socjalnych chorych; 

• Obserwacja chorego. Niepokojące objawy i ich znaczenie; 

• Objawy ze strony układu moczowego, opieka nad chorym za cewnikowanym do pęcherza  

   moczowego;  
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• Odżywianie osób chorych i osób starszych. Diety;  

• Sztuczne przetoki. Sprzęt stomijny. Karmienie przez gastrostomię;  

• Metody pomocy przy zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych u niesprawnych i chorych; 

• Zastosowanie sprzętu pomocniczego, wymiana pampersów, podkładów, ułatwianie  

  wypróżnień;  

• Chory gorączkujący. Sposoby podawania leków chorym;  

• Problemy osób z chorobą nowotworową;  

• Agonia . Postępowanie na wypadek śmierci;  

• Podstawy fizjoterapii osób starszych i chorych w warunkach domowych 

• Rola aktywności fizycznej w pomyślnym starzeniu;  

• Teoria wsparcia społecznego z perspektywy starości lub choroby. Charakterystyka wsparcia     

  społecznego;  

• Sytuacja społeczna osób starszych w Polsce;  

• Potrzeby duchowe i psychiczne osób starszych i chorych;  

• Ogólne zasady komunikacji międzyludzkiej. Komunikacja interpersonalna, podstawy dobrej     

  komunikacji, błędy i blokady w komunikacji;  

• Komunikacja w rodzinie chorego. Rola rodziny w opiece nad chorym; 

• Sytuacja życiowa osób represjonowanych przez III Rzeszę w okresie II wojny światowej.  

  Specyfika potrzeb i opieki nad ofiarami represji wojennych.;  

• Teoria wolontariatu – czym jest wolontariat, rodzaje wolontariatu, zasady prawne regulujące 

pracę wolontariusza.  

Rezultatem szkolenia było pozyskanie grupy osób, które chcą angażować się w niesienie 

pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym oraz  przygotowanie tych osób do roli 

wykwalifikowanych wolontariuszy i opiekunów. Wszyscy uczestnicy kursów –30 osób – 

nabyli nowe umiejętności, podnieśli swoje kwalifikacje i otrzymali stosowne dyplomy. 
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8.5  Realizacja projektu „ Zaloguj i pomagaj – Warszawa dla seniora” 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy w 2016 roku włączył 

się w realizację zadania publicznego pod nazwą „ Wsparcie wolontariatu dla osamotnionych 

seniorów, będących klientami ośrodków Pomocy Społecznej m. st. Warszawy” określanego 

również tytułem „ Zaloguj i pomagaj – Warszawa dla seniora”. W tym celu Dyrektor OPS 

podpisał porozumienie w sprawie współpracy ze Stowarzyszeniem Q-Rozwojowi. 

 

Do zadań realizowanych przez Ośrodek należało: 

a) Stworzenie na platformie bazy danych osób/seniorów wymagających wsparcia; 

b) Rekrutacja wolontariuszy poprzez nawiązanie kontaktu z osobami, które dokonały 

rejestracji na platformie i przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na 

wolontariusza, 

c) Nadzór nad wykonywaniem zadań przez wolontariuszy i utrzymywanie kontaktu z 

nim oraz seniorem objętym programem, 

d) Przygotowywanie opinii o wolontariuszach, 

e) Archiwizacja dokumentów rekrutacyjnych, 

f) Współpraca ze Stowarzyszeniem Q-Rozwojowi, prowadzenie sprawozdawczości. 

 

W roku 2016 do systemu projektu zalogowało się 6 wolontariuszy, którzy wybrali 

Dzielnicę Ursus jako miejsce świadczenia wolontariatu. Tylko trzy z nich potwierdziły chęć 

wspierania i pomagania innym. Kandydaci pozytywnie zostali ocenieni w części ogólnej 

kwestionariusza samooceny i świadczyli pomoc na rzecz seniorów z Ursusa. 

 Wśród seniorów – klientów Ośrodka 10 podopiecznych wyraziło chęć udziału w 

projekcie. Zostali zalogowani w programie i sukcesywnie korzystają ze wsparcia 

wolontariuszy. Niestety więcej jest osób potrzebujących niż kandydatów na wolontariuszy. 

Dodatkowo zaobserwowaliśmy, że fakt zalogowania się na platformie jako kandydat na 

wolontariusza nie powoduje, że osoba ta zostaje tym wolontariuszem. Często podczas 

nawiązywania kontaktu  pracownika socjalnego z „kandydatem” w celu umówienia na 

rozmowę rekrutacyjną, osoby rezygnowały tłumacząc się brakiem wcześniejszej wiedzy na 

temat formy realizacji zadania. 

 

 

 



63 

 

Rozdział IX 

Realizacja projektu „Wsparcie dla Zadłużonych”  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy od 1 stycznia  2016 

roku do 31 grudnia 2016 roku realizował jako partner Stowarzyszenia Centrum Informacji 

Społecznej CIS projekt „Wsparcie dla zadłużonych”, finansowany z Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

Projekt był skierowany do mieszkańców Warszawy zadłużonych, zagrożonych 

bezdomnością, niezamożnych. 

Celem projektu było usprawnienie systemu niefinansowych usług socjalnych i 

wzmocnienia środowiskowej współpracy międzysektorowej w pracy z osobami 

wykluczonymi społecznie lub zagrożonymi wykluczeniem.  

W ramach projektu w 2016 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; 

- co może zająć komornik, koszty egzekucyjne; 

- długi „priorytetowe”; 

- zarządzanie budżetem domowym. 

Również pracownicy socjalni Ośrodka uczestniczyli w 2016 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 działał 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 2016 roku w 

Lokalnym Punkcie Poradniczym skorzystało z porady 162 osoby, natomiast liczba 

udzielonych porad to 474. 
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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.  

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.  

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. U osób chorujących psychicznie 
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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 emocjonalnych rodzinnych i społecznych  

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

osób do zdrowia, stabilności a tym samym podnosi ich jakość i komfort 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). 

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 

• 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: 

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

przez kontynuowanie leczenia farmakologicznego pomoc psychologiczną, terapię 

zajęciową; 
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• 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,  

• 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 2016 roku uczestniczyło 

ogółem  31  osób. Stan na dzień 31 grudnia 2016r. wynosił 31 osób (decyzje 

administracyjne). W tym  21 osoby z rozpoznaniem schizofrenii, 3 z rozpoznaniem depresji, 

3 osoby z rozpoznaniem zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, 2 z zaburzeniami nastroju u 

osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 2 osoby z organicznymi zaburzeniami 

nastroju. W ciągu roku przyjęliśmy 8 osób a 5 osób odeszło w tym: 2 osoby ze względu na 



67 

 

utrzymujący się pogorszony stan zdrowia psychicznego i fizycznego. Pozostałe 3 jako powód 

podały trudną sytuacje rodzinną. 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. 

 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 2016r. 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 dodatkowe zajęcia – biblioterapia i spotkania z literaturą. Zajęcia prowadziła 

współpracująca z ŚDS wolontariuszka. Zespół Terapeutyczny wspólnie z Domownikami 

ustalił, że w 2016r. zgodnie z wypracowaną tradycją domu i nabytym doświadczeniem, każdy 

czwartek tygodnia był dniem, w którym organizowano wspólne wyjścia  na wystawy, do kina, 

wyjazdy  na wycieczki. 

 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) w  2016r. 

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Zwierzęta Ludziom odbywała się w 

Słonecznym Domu dogoterapia. W styczniu ruszyły nowe zajęcia pn. „Trening umiejętności 

codziennych”. Luty w naszym Domu był bogaty w wydarzenia kulturalne. Chodziliśmy do 

kina , muzeów i na wystawy, (Alternatywa nr 40 (2/2016)).Tradycyjnie już wiosnę. 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 
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przeglądzie nasz domownik został wyróżniony. W 2016r. w maju  zaplanowaliśmy i 

zorganizowaliśmy wycieczkę autokarową do Piotrkowa Trybunalskiego,  które razem z 

przewodnikiem zwiedziliśmy. Na miejscu zapoznaliśmy się z historią tego miejsca co zostało 

interesująco opisane przez uczestników w  Alternatywie (nr 40(2/2016)). W kwietniu w 

naszym Domu odbył się koncert w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. 

Józefa Elsnera w Warszawie. 

W okresie wakacyjnym zamiast codziennych zajęć tradycyjnie, realizowany był plan 

wakacyjny  ramach którego zwiedziliśmy m/in 

-Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku,  

-Zamek Królewski-uczestnictwo w programie terapia przez sztukę  

-Tramwaj wodny po Wiśle, 

-Muzeum Narodowe, 

 -ZOO i willa Żabińskich 

-Muzeum DULAG 121, 

-Mazowsze – koncert w Sali Matecznika 

-Rajd pieszy w Łubcu (na zaproszenie śdś w Łubcu). 

We wrześniu przygotowaliśmy Dni Otwarte – „Jesień na Prawniczej” i połączyliśmy z 

wydaniem 40 nr Alternatywy. W tym wydarzeniu uczestniczyły rodziny i opiekunowie 

domowników, zaprzyjaźnione środowiskowe domy z Warszawy i Mazowsza, Burmistrzowie i 

Radni Dzielnicy Ursus, Dyrekcja Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy socjalni.  Jesienią; 

uczestniczyliśmy w XII Rajdzie Pieszym i Rowerowym organizowanym przez ŚDS w Łubcu 

uczestniczyliśmy również w IX edycji Turnieju Scrabble, w którym nasi uczestnicy zajęli II i 

IV i V 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).    

  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 tradycyjnie jak co roku został opracowany  program wakacyjny. 
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Program miał na celu aktywizowanie uczestników do udziału w wakacyjnych projektach 

miejskich a tym samym przyczyniać się do obniżenia leków w sytuacjach społecznych..  

W planie wspierająco-aktywizującym w 2016r. 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 2016r.  

zajęcia zostały poszerzone o tematy edukacyjne i kliniczne, (analiza przypadków) dla zespołu 

terapeutycznego.  

Co organizowaliśmy u siebie: 

• 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 

• spotkania integracyjne z cyklu„Jesień na Prawniczej” 

• walentynki 

• śniadanie wielkanocne 

• zabawę mikołajkową 

• spotkanie Wigilijno -  Bożonarodzeniowe z mszą 

• uroczyste powitanie Nowego Roku  

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. 

Świadczone 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 
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• 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. 

W 2017r. roku planowana 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, UKSW, Szkoła Wyższa Psychologii 

Społecznej. 

• Porozumienie na rzecz osób chorujących psychicznie 

• Współpraca z wolontariuszami 

• Praktyki studenckie 

• Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom 

• Polskie Towarzystwo Muzyki Kameralnej 

• Zamek Królewski – udział w programie terapia przez sztukę. 

   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 
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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 chęci zrozumienia zachowań  

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

w tym społeczeństwie funkcjonować i aktywnie uczestniczyć pomimo swojej choroby.  

 

 

 

Rozdział  XI 

Działalność Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży  

 

 

W ramach działalności placówki wsparcia dziennego w 2016r.  zostały zrealizowane 

następujące programy: 

 

Dane projektu: Program Integracji Społeczności Romskiej w Polsce 2016r. 

  

Realizator Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy 

Okres realizacji  

01.01.2016-31.12.2016r. 

Zasięg terytorialny  

M. St. Warszawa Dzielnica Ursus 

Źródło finansowania Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 

 

 

Cele projektu: 

Głównym założeniem projektu jest pogłębianie integracji międzykulturowej oraz 

podejmowanie działań mających na celu zapewnienie prawidłowego rozwoju społecznego i 
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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. 

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

z niepoprawnym zachowaniem dziecka , brakiem dyscypliny, problemami szkolnymi, agresją.    

Odbiorcy  projektu: dzieci polskie i romskie 

Wsparciem w ramach projektu objętych zostało  łącznie : 20 osób 

 

 

Dane programu : Warszawski  Program „Lato/Zima w Mieście” 

 

Realizator  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus nm. st. Warszawy 

Okres realizacji 01.02.2016-12.02.2016r. 

04.07.2016-15.07.2016r. 

 

Zasięg terytorialny M. St. Warszawa Dzielnica Ursus 

 

Warszawski Program  „Lato/Zima w Mieście” jest cyklicznym interdyscyplinarnym 

programem organizacji wypoczynku i czasu wolnego dla uczniów warszawskich szkół w 

okresie letnim i zimowym, którego organizatorem , realizatorem i koordynatorem jest Miasto 

Stołeczne Warszawa. Program zapewnia dzieciom i młodzieży, pozostającej w mieście w 

czasie wakacji i ferii, wartościowy wypoczynek oraz warunki do pogłębienia wiedzy, 

rozwijania zainteresowań edukacyjnych ,kulturalnych i sportowych oraz uzdolnień lub 

kompetencji społecznych. Program jest także praktyczną realizacją edukacji 

varsavianistycznej , ponieważ zajęcia organizowane są w wielu miejscach miastach, w 

różnych obiektach sportowych, kulturalnych, naukowych, co pozwala na bliższe poznanie 

Warszawy.  Program ma charakter kompleksowy, uwzględnia różnorodne potrzeby 

aktywności dzieci i młodzieży.   

 

Odbiorcy  projektu: dzieci polskie i romskie 

Wsparciem w ramach projektu objętych zostało  łącznie : 59 dzieci 
 

Dane projektu: WORKCAMP 2016r. 

Realizator Stowarzyszenie „Jeden Świat” Poznań 

Partner  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy 

Okres 

realizacji 

02.07-16.07.2016 

Zasięg 

terytorialny  

M. St. Warszawy Dzielnica Ursus 

 

Misją workcampów  jest promowanie idei pokoju i porozumienia między ludźmi 

poprzez międzynarodowy i krajowy wolontariat oraz edukację. Workcampy to projekt 

wolontariacki, w czasie którego kilku - kilkunastu wolontariuszy z różnych krajów pracuje na 

rzecz społeczności lokalnej i spędza razem czas w wielokulturowym środowisku. 
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Na projekt przyjechali wolontariusze z Czech, Węgier, Hiszpanii, Niemiec i Polski przez dwa 

tygodnie pomagali przy organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży,  animując codzienne 

zajęcia, biorąc udział w wycieczkach i innych formach aktywności   

Odbiorcy  projektu: dzieci polskie i romskie 

Wsparciem w ramach projektu objętych zostało  łącznie : 39  dzieci 
 

Dane projektu: WAKE UP AND DO MORE NGO 

 

Realizator AIESEC Polska Uniwersytet Warszawski ul. Długa 44/50 Warszawa 

Partner  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus nm. st. Warszawy 

Okres 

realizacji 

05.09.2016-18.06.2016r. 

Zasięg 

terytorialny  

M. St. Warszawy Dzielnica Ursus 

 

 

Celem projektu było szerzenie tolerancji, urozmaicenie zajęć edukacyjnych, 

motywowanie do nauki języków obcych, poszerzenie wiedzy na temat kultury danych państw 

a przy tym wzajemna nauka gościnności. Warsztaty były prowadzone przez 3 wolontariuszy 

przez okres dwóch tygodni po 4-5 godzin dziennie.  Korzyścią ze współpracy było 

urozmaicenie zajęć i ofert edukacyjnej, wykorzystanie języka angielskiego w praktyce, 

przełamanie bariery językowej wśród uczestników, pozyskanie wiedzy na temat globalnej 

edukacji, kreowanie świadomości o innych kulturach.     

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 
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W trakcie realizacji działań programowych, podjęliśmy współpracę z: 

Stowarzyszeniem na rzecz wsparcia i rozwoju dziecka i rodziny SIMUL, Caritas 

Archidiecezji Warszawskiej, Stowarzyszeniem „Akcja Miś”, Stowarzyszeniem „Wiosna”, 

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

„Bajeczka” . 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 

4  wolontariuszy którzy angażują się do pracy z dziećmi.  

Podsumowanie  

Wszystkie dzieci są w Ośrodku codziennie, od momentu skończenia zajęć szkolnych do 

wieczora. Wychowawcy pracują także z dziećmi w trybie indywidualnym. Praca 

indywidualna oparta jest na diagnozie obejmującej funkcjonowanie dziecka w sferze 
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emocjonalnej, społecznej, zadaniowej, motywacyjnej oraz opisującej jego mocne strony i 

deficyty. Podstawą pracy jest nawiązanie dobrego i ciepłego kontaktu pomiędzy dzieckiem a 

dorosłym. Indywidualne relacje wychowawców z dziećmi pozwalają na większe otwarcie, a 

także powolne rozwiązanie problemów emocjonalnych, co wpływa na zmianę zachowania 

(zwłaszcza ograniczenie agresji). Wychowawcy utrzymują kontakt z rodzicami, a także 

szkoła i kuratorami sądowymi.  

 

Rozdział  XII  

 

Działalność  Domu  Dziennego  Pobytu  Seniorów 

 

Dom Dziennego Pobytu Seniorów jest ośrodkiem wsparcia, który działającym w 

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

o pomocy społecznej. Placówka pełni rolę opiekuńczą oraz aktywizującą seniorów.  

W   2016  roku w zajęciach w DDPS uczestniczyło łącznie 34 osoby (22 kobiety i 12 

mężczyzn). Średnia liczba uczestników korzystających z pobytu w DDPS w ciągu miesiąca 

wyniosła 25 osób. 

 

Wykres 15 .   Uczestnicy zajęć w DDPS wg płci. 

 

 

Źródło: opracowanie własne 
 

uczestnicy

kobiety
22(64,70%)

mężczyźni
12(35,30%)
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Wśród uczestników  zajęć w Dziennym Domu Pobytu Seniora przeważają kobiety 

64,70,  mężczyźni zaś stanowią 35,30 % uczestników, co jest spowodowane większą 

aktywnością społeczną kobiet, ich lepszym zdrowiem i sprawnością fizyczną. 

 

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 najmłodsi uczestnicy mają po 64 lata, 

najstarsza seniorka  97 lat. Seniorzy korzystający z DDPS ponosili  koszty 

wyłącznie odpłatności za obiady, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w 

zależności od dochodów. 

❖ Dom Dziennego Pobytu Seniorów realizował następujące. zajęcia stałe:  

• gimnastyka indywidualna na przyrządach – podnosząca sprawność fizyczna 

seniorów, 

• gimnastyka w grupach na krzesłach – podnosząca sprawność fizyczną oraz 

integrująca uczestników,  

• zajęcia: plastyczne, 

• zajęcia muzyczne  

• zajęcia komputerowe, 
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• treningi kulinarne, 

• relaksacja w małych grupach 

• grupowe zajęcia relaksacyjno–prozdrowotne – ćwiczenia koncentracji, 

wymiana poglądów, poznawanie nowych trendów zdrowotnych, 

• spotkania indywidualne z psychologiem,   

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

• turnieje wiedzy ogólnej,  

• kąciki: prasowy i literacki, 

• trening pamięci 

• zajęcia z wyszywania (robótki ręczne) 

• spacery po okolicznym parku w towarzystwie terapeutki lub indywidualne 

 

Dom Dziennego Pobytu Seniorów stale współpracuje z Klubem Seniora z terenu 

dzielnicy, a także DK Kolorowa, Przedszkolem Nr 149, Przedszkolem Nr. 200, a także 

kilkoma prywatnymi przedszkolami , goszcząc dzieci, które przedstawiają własne programy z  

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

Placówka utrzymuje tez stały, regularny kontakt ze Szkołą Podstawową Montessori z 

Gołąbek, której uczniowie w małych grupach odwiedzają seniorów co dwa tygodnie, 

odbywając wspólne zajęcia. Delegacja seniorów z DDPS odwiedziła  też dzieci w ich szkole. 

Regularne kontakty z młodzieżą przynoszą obopólne korzyści obu stronom, pogłębiając 

integrację międzypokoleniową, przyczyniają się do lepszego zrozumienia i wzajemnego 

szacunku.  

W 2016r. odbyło się spotkanie profilaktyczno-prewencyjne z przedstawicielami 

Policji mające na celu ostrzeżenie seniorów przed zagrożeniami ze strony osób żywiących 

nieuczciwe zamiary wobec osób starszych, w którym seniorzy aktywnie uczestniczyli, 

przytaczając własne doświadczenia w tym zakresie. 

Uroczyście obchodzono  Spotkanie Wielkanocne, a także indywidualne jubileusze 

seniorów. Ponadto wprowadzono comiesięczne zajęcia tematyczne (Dzień Różowy, Dzień 

Zielony, Dzień Czerwony), które obligują wszystkich członków społeczności do 

zaakcentowania danego dnia elementem stroju w odpowiednim kolorze i są okazją do 

zdobycia nowej wiedzy i dobrej zabawy. 

Z uwagi na fakt, iż  stan zdrowia seniorów uległ znacznemu pogorszeniu ,program 

zajęć placówki musi być stale modyfikowany i uwzględniać  osłabienie i ogólny spadek 
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formy zarówno fizycznej jak i psychicznej podopiecznych.  Zdarzają się upadki i urazy 

fizyczne spowodowane zarówno nieostrożnością seniorów jak i pogarszającym się stanem ich 

zmysłu wzroku, czy trudnością z utrzymaniem równowagi. 

W grudniu 2016 r. doszło też do napaści rozbójniczej na jedną z naszych seniorek 

podczas jej powrotu do domu (straciła torebkę i upadła raniąc się w głowę). Zdarzenie miało 

miejsce za dnia, w pobliżu domu seniorki. Zostało natychmiast zgłoszone przez rodzinę na 

policji, pacjentce udzielono fachowej pomocy medycznej w szpitalu. 

W sytuacjach wymagających szczególnego wsparcia seniorów kierownik placówki 

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

poszczególnymi Działami Ośrodka Pomocy Społecznej, celem zapewnienia osobom 

potrzebującym kompleksowej opieki, nie pozostawiając ich w poczuciu bezradności i 

opuszczenia.  

 

Rozdział  XIII 

 

Działalność Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku  

 

Od 8 lat Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku prowadziło działalność na terenie 

Ursusa, jako placówka Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st Warszawy. 

Kadra specjalistów tj. dwóch psychologów i trzech pedagogów, w tym reedukator  

oraz logopeda podejmowała pracę o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym z dorosłymi, 

dziećmi oraz młodzieżą z problemami osobowościowymi, emocjonalnymi , społecznymi.  

Oferowana pomoc polegała  na:  

• Wstępnym rozpoznaniu problemu osoby lub  rodziny podczas przeprowadzenie tzw. 

rozmowy wstępnej, 

• Prowadzeniu terapii indywidualnej dorosłych , dzieci i młodzieży, 

• Terapii par i terapii rodzinnej, 

• Organizowaniu warsztatów tematycznych dla dorosłych, 

• Prowadzeniu zajęć terapii pedagogicznej (reedukacji) oraz logopedycznych dla dzieci.  

W 2016 roku tj. z pomocy specjalistycznej Centrum  skorzystały 162 osoby - dorośli i 

dzieci. Wśród 60 nowych klientów (tj. przyjętych w 2016 r. ) 22 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 
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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 1664 spotkania, z tego: 

• 757              pomoc psychologiczna i problemowa, 

• 261    inne działania terapeutyczne dla dorosłych i dzieci, o      

charakterze wychowawczym i psychoedukacyjnym,   

• 549        zajęcia logopedyczne dla 24 dzieci,  

• 89    zajęcia terapii pedagogicznej (reedukacji) dla 7 dzieci ,  

• 8    konsultacje psychiatryczne dla osób dorosłych. 

Z uwagi na ograniczony czas  trwania zajęć reedukacyjnych, skorzystało z nich siedmioro 

dzieci, w tym dwoje dzieci romskich. Zakres w/w zajęć został rozszerzony o młodzież 

gimnazjalną. Głównym celem zajęć było zapobieganie i korekta trudności w zakresie 

poprawnego czytania , ortografii, interpunkcji, terapia zaburzeń grafomotorycznych.  

24 dzieci zrealizowało indywidualne programy terapeutyczne, opracowane przez 

specjalistę-logopedę  skierowane na rozwój mowy oraz korektę wymowy . 

W 2016 roku psycholog oddelegowany do pracy w Dziale Pomocy Specjalistycznej OPS 

odbywała wizyty 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. 

W  2016 roku  22 osoby skorzystały z jednorazowej  z jednorazowej porady 

specjalistycznej podczas rozmowy wstępnej z kierownikiem, a 40 osób - mimo wielokrotnych 

monitów telefonicznych psychologów z Centrum - nie zgłosiło się na terapię.  

  Nadal była większa liczba klientów dorosłych w porównaniu do liczby dzieci:  było  to  

korzystne wobec faktu, że placówek pomocowych dla dzieci na terenie Ursusa jest więcej niż 

tych, które oferują pomoc specjalistyczną dla dorosłyc 
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Wykres  17.   Liczba klientów korzystających z pomocy  

                       Centrum Pomocy Rodzinie i  Dziecku w  latach 2015 - 2016  

 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

 

W 2016 r. liczba klientów Centrum Pomocy rodzinie i Dziecku wyniosła łącznie 162 

osoby (dorośli i dzieci) to o 122 osoby mniej niż w 2015 r. 

 

 

 

 

Wykres   18.   Praca merytoryczna Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku  

       w 2015 r. i 2016 r. 

 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Z kolei, porównanie działań specjalistów Centrum wobec klientów, od pomocy 

psychologicznej poprzez psychoedukację aż do zajęć logopedycznych i reedukacyjnych, 

pozwala mówić o realizacji głównego celu w/w placówki jakim było  szerokie wsparcie 

psychologiczno-pedagogiczne .  

      Poza terapią indywidualną dorosłych i dzieci, specjaliści z Centrum podejmowali inne 

działania o charakterze edukacyjnym: w maju 2016 r. odbyły się warsztaty edukacyjne dla 

rodziców. Uczestniczy  mieli możliwość pogłębić swoje kompetencje wychowawcze. 

 Dwóch psychologów było również kooordynatorami grup roboczych w OPS-Ursus 

zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.  

 

 

Rozdział  XIV   

 

Zespół  Interdyscyplinarny 

 

Zgodnie z ustawą z 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 125, poz. 842) każda gmina w 

Polsce powinna powołać zespół interdyscyplinarny, którego zadaniem jest wsparcie realizacji 

gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w 

rodzinie.  

Zarządzeniem Nr 1667/2011 Prezydenta Miasta  Stołecznego Warszawy z dnia 25 

października 2011 roku, został powołany Zespół Interdyscyplinarny w Dzielnicy Ursus.  

W skład Zespołu weszli przedstawiciele: 

 

- Ośrodka Pomocy Społecznej, 

- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Policji; 

- Urzędu Dzielnicy Ursus, 

- oświaty, 

- ochrony zdrowia, 

- organizacji pozarządowych, 

- kurator sądowy. 

 

Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie realizacji zadań wynikających z 

gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w 

rodzinie, w szczególności poprzez: 
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- 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 2016 roku odbyło się  8 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, podczas których 

zajęto się 56 nowymi procedurami Niebieskiej Karty oraz prowadzono 62 procedury z 

poprzednich lat.  Liczba Niebieskich Kart założona nieletnim w 2016 roku wyniosła 16, 

nastąpił tu wzrost w stosunku do 2015 roku o sześć procedur, co stanowi aż 60%.   Zespół 

powołał do pracy z rodzinami 22 Grupy Robocze ( wzrost w stosunku do 2015 roku o pięć 

grup), których członkowie odbyli 161 spotkań. Koordynatorami Grup Roboczych są 

pracownicy socjalni i specjaliści Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Liczba ofiar przemocy w zgłoszonych rodzinach wyniosła 190 (ponownie wzrost, w 2015 

– 137)  z czego:  

- osoby dorosłe – 97:   89 – kobiety,  8- mężczyźni, 

- dzieci – 93.  
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Wykres    19.  Osoby doznające przemocy domowej w latach 2015-2016. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 Liczba osób podejrzanych o stosowanie przemocy domowej uległa nieznacznej 

zmianie, 2015 roku - 111, 2016 – 133 osób podejrzanych o stosowanie przemocy. W podziale 

na płeć osób podejrzanych o stosowanie przemocy, również nie odnotowano szczególnej 

zmienności: 2015 – kobiety – 19, 2015 – 21; mężczyźni 2015 – 92, 2016 – na ty samym 

poziomie.- 92.  

 

Wykres 20.   Osoby podejrzane o stosowanie przemocy domowej w latach 2015-2016. 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

ofiary przemocy
ogółem

2015 -137
2016 - 190

kobiety
2015 -90
2016 - 89

mężczyźni
2015 -8
2016 - 8

                dzieci
2015 - 39
2016 - 93

2015

2016

0

20

40

60

80

100

120

140

osoby podejrzane o
stosowanie przemocy

ogółem
2015 -111       2016 -133

mężczyźni
2015 - 92    2016 - 92

kobiety
2015 -19    2016 - 21

2015

2016



85 

 

Najwięcej „Niebieskich Kart”, jak w poprzednich latach  założyła Policja – 36, następnie 

OPS – 28, oświata – 8 i ochrona zdrowia –1.  

Zespół Interdyscyplinarny w 2016 roku objął wsparciem 106 rodzin. 

Zamknięto procedurę w 54 sprawach, w tym z powodu:  

a) ustania przemocy w rodzinie oraz zrealizowania indywidualnego planu pomocy:  32, 

b) braku zasadności podejmowanych działań:   22. 

 

 

Spostrzeżenia i wnioski. 

 

• W 2016 roku odnotowano wzrost liczby rodzin korzystających ze wsparcia w formie 

zasiłku stałego – o 3%, oraz liczby rodzin korzystających z pomocy w formie opłaty 

składki na ubezpieczenie zdrowotne – o 5%.  

• Nastąpił znaczny wzrost liczby osób dorosłych korzystających z pomocy w formie 

gorącego posiłku – w stosunku do 2015 roku o 18%. 

•  W 2016 roku głównymi przyczynami udzielania pomocy społecznej były (udział % 

do ogólnej liczby rodzin korzystających z pomocy OPS):  

- długotrwała choroba – 62%, 

- ubóstwo – 44%, 

- niepełnosprawność – 42%, 

- bezrobocie – 20%, 

- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 16%, 

- przemoc – 13%, 

-  rodziny niepełne – 11%. 

• W procedurze Niebieskiej Karty liczba osób wobec których była stosowana przemoc 

wzrosła o 38%.  

 

 

Priorytety na przyszłość 

 

 

1. Rozwijanie i udoskonalanie pracy w projekcie podziału działań na postępowanie 

administracyjne i pogłębioną pracę socjalną. 

2. Podnoszenie efektywności oddziaływań socjalnych poprzez rozwój kompetencji  

kadry merytorycznej. 
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3. Poszerzanie działań służących aktywizacji – społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej 

oraz zawodowej – osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

4. Kontynuacja cyklicznych spotkań na rzecz lokalnego środowiska – w ramach dni 

otwartych w ŚDS z cyklu Jesień na Prawniczej. 

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 pracy z dziećmi i młodzieżą w formie warsztatów socjoterapii.  

8. Kontynuacja cyklicznych spotkań z rodzinami zastępczymi zamieszkującymi w 

Dzielnicy Ursus. 

9. 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. 

10. Wspieranie inicjatyw rozwoju grup samopomocowych. 

11. Kontynuowanie pracy z  grupą edukacyjno – wsparciową dla ofiar  przemocy w 

rodzinie. 

12. Utworzenie kolejnej grupy warsztatowej dla młodzieży gimnazjalnej z zakresu 

komunikacji interpersonalnej, zajęć reedukacyjnych. 

13. Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej w Dzielnicy Ursus.  
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