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WSTĘP 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy. 

Głównym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie 

trudnych sytuacji życiowych, których samodzielnie nie są w stanie pokonać. 

Ośrodek Pomocy Społecznej staje się miejscem świadczącym usługi społeczne o szerszym 

zakresie, innym niż finansowe. Te bowiem w większości wypłacają Wydziały Spraw Społecznych 

i Świadczeń Urzędów Dzielnic. 

Ośrodek Pomocy Społecznej, zobowiązany jest do udzielania wsparcia mieszkańcom dzielnicy 

w rozwiązywaniu ich problemów bezpłatnie, niezależnie od sytuacji dochodowej, blisko 

zamieszkania. 

Wsparcia w postaci usług potrzebują osoby starsze, osoby przewlekle chore, osoby 

niepełnosprawne, rodziny z dziećmi, doświadczające przemocy, zagrożone wykluczeniem 

społecznym lub już wykluczone. 

Rośnie świadomość mieszkańców, wzrastają oczekiwania w sferze pomocy w ich trudnych 

sytuacjach .Szczególnie w sferze opieki nad osobami starszymi pozostającymi w domach. 

Podstawy prawne. 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy działa w szczególności 

na podstawie: 

 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 

 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 

 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, 

 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,  

 Ustawy z dnia 11 wrzenia 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych, 

 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie 

specjalistycznych usług opiekuńczych, 

 Uchwały nr XXXVII/843/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad, 

zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m.st. Warszawę 

w zakresie zadań własnych gminy,  

 Uchwała nr XXIX/918/2008 w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej. 

1. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY WAWER 

Wawer jest największą obszarowo dzielnicą m.st. Warszawy. Powierzchnia dzielnicy wynosi 

79,7 km
2
. W skład Dzielnicy wchodzi 13 Osiedli. Jest to bardzo szybko rozwijająca się dzielnica. 

Dzielnica Wawer zawiera najwięcej terenów zielonych, wśród nich także dużą część 

Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. 

Obok wysokiej zabudowy występuje typowa dla Wawra niska zabudowa jednorodzinna,  

W dzielnicy znajduje się Centrum Zdrowia Dziecka, Międzyleski Szpital Specjalistyczny, 

a także Narodowy Instytut Kardiologii Anin. 
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W Dzielnicy funkcjonują: 

 2 żłobki, 

 10 przedszkoli, 32 oddziały przedszkolne w szkołach, 

 12 szkół podstawowych, 

 2 szkoły ponadpodstawowe. 

 4 środowiskowe ogniska wychowawcze. 

 2 Środowiskowe Domy Samopomocy, 

 brak jet Dziennych Domów Pobytu, 

 4 domy pomocy społecznej, 

 1 Zakład opiekuńczo-leczniczy. 

Powstają prywatne domy opiekujące się osobami starszymi, często prowadzone nielegalnie, 

bez rejestracji. 

1.1 Dane dotyczące mieszkańców. 

W Dzielnicy Wawer zameldowanych jest 76 795 osób. 

Tabela 1: Mieszkańcy Dzielnicy Wawer wg wieku i płci 

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 

0-2 1261 1222 2483 

3 460 465 925 

4-5 996 954 1950 

6 471 476 947 

7 505 469 974 

8-12 2504 2413 4917 

13-15 1422 1366 2788 

16-17 800 758 1558 

18 384 377 761 

19-65 20702 0 20702 

19-60 0 20681 20681 

61-70 4202 5257 9459 

71-80 2103 3064 5167 

81-89 999 1795 2794 

90-90 46 118 164 

91-110 158 367 525 

ogółem 37013 39782 76795 

1.2 Dane dotyczące odbiorców pomocy społecznej: powody korzystania z pomocy w 2021 r. 

Systematycznie spada liczba osób korzystających ze świadczeń pieniężnych, wzrasta 

zapotrzebowanie na pomoc niepieniężną. 

Odbiorcy pomocy społecznej korzystają ze świadczeń pieniężnych.  

Zasiłki pieniężne: 

 z pomocy finansowej Ośrodka skorzystało 1585 osób w rodzinach,  

 1734 osób w roku 2020, 
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 spadek liczby osób(149) w stosunku do roku 2020 wyniósł 8,6 %, 

 wypłacanie wynagrodzenia opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznawane przez sąd. 

1 osoba, 

 przeprowadzono 3319 wywiadów środowiskowych 3167 więcej niż w roku 2020, 

 wydano 4201 decyzji administracyjnych 4489 decyzji administracyjnych w roku 2020,  

 decyzji przyznających świadczenie w roku 2021 było 3600, decyzji zmieniających 349, 

decyzji wygaszających 92, decyzji uchylających 123, decyzji odmawiających pomocy było 

37 (większość decyzji odmownych spowodowanych było brakiem współpracy 

podopiecznych z pracownikiem socjalnym).Decyzje odmowne nie były wydawane 

z powodu braku środków finansowych w OPS, 

 do Samorządowego Kolegium Odwoławczego trafiły 4 odwołania, 13 odwołań w roku 

2020),z których 3 przekazano do ponownego rozpatrzenia, 1 sprawa nie została rozpatrzona 

do końca 2021 roku. 

Świadczenia niepieniężna 

 z pomocy w formie usług skorzystało osób 343 osoby, 

 skompletowano dokumentację na potrzeby umieszczenia w DPS dla 11 osób, 

 prowadzono postępowania wobec 87 osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności 

za pobyt członka rodziny w DPS, 

 sprawienie pochówku dla 28 osób, 

 obiady dla dorosłych 55 osób i obiady szkole 151 dzieci, 

 praca socjalna ogółem 2137 osób, 

 procedurą niebieskiej karty( bez pomocy finansowej) objęto 178 rodzin, 

 w zajęciach dla seniorów bierze udział Klub Senior+ 320 osób, Wawerski Senior 120 osób, 

razem 440 osób, 

 z oferty Wawerskiego Ośrodka Wsparcia skorzystało 1672 osób, 

 interwencją kryzysową objęto 84 osoby. 

Powody korzystania z pomocy finansowej, rzeczowej i usługowej. 

Dominującymi problemami zgłaszanymi przez odbiorców pomocy społecznej są:  

 długotrwała lub ciężka choroba,  

 ubóstwo, 

 niepełnosprawność,  

 potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności. Znaczący wzrost wskaźnika 

wielodzietności wynika z realizacji przez OPS w 2021 r. programu osłonowego na pokrycie 

bieżących kosztów utrzymania lokalu dla rodzin wielodzietnych, 

 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

 bezdomność i alkoholizm, pomoc udzielana z tego powody wiążę się funkcjonowaniem 

na terenie dzielnicy Wawer Ośrodka, ,Nowy Początek”. Osoby tam przebywające to osoby 

bezdomne, które podjęły terapię odwykową. Ośrodek funkcjonuje jako Schronisko, 

OPS Wawer kompletuje dokumentację, decyzję na pobyt wydaje OPS Wola, 
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Tabela 2: Powody korzystania z pomocy 

Powody korzystania z pomocy Liczba rodzin 

ogółem 

w 2020 r. 

Liczba rodzin 

ogółem 

w 2021 r. 

Spadek% Wzrost% 

Długotrwała lub ciężka choroba 979 883 9,8 0 

Ubóstwo 524 490 6,4 0 

Sieroctwo 0 0 0 0 

Bezdomność 34 32 5,8 0 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 

w tym wielodzietność 
46 96 0 108,70 

Bezrobocie 132 135 0 2,27 

Niepełnosprawność 452 391 13,50 0 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego zwłaszcza w 

rodzinach niepełnych lub wielodzietnych 

112 132 0 17,86 

Alkoholizm 

lub narkomania 
44 57 0 29,54 

Trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego 
13 14 0 7,69 

Trudności w integracji osób, które 

otrzymały status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą 

5 4 20 0 

Zdarzenie losowe 5 6 0 20 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 0 0 

Przemoc w rodzinie 19 16 15,79 0 

Tabela 3: Struktura rodzin korzystających ze świadczeń 

 Kategorie grup 2020 2021 Spade

k% 

Wzrost% 

1. osoby samotne 951 888 6,62 - 

2. rodziny z dziećmi, w tym: 280 337 - 20,36 

3. rodziny wielodzietne 23 49 - 113,04 

4. rodziny niepełne 60 63 - 5,00 

5. rodziny rencistów i emerytów 467 445 4,71 - 
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Wykres 1: Struktura rodzin 

 

2. CHARAKTERYSTYKA OŚRODKA 

2.1 Cele i zadania  

Ośrodka Pomocy Społecznej dąży do poprawy jakości życia mieszkańców Dzielnicy i osób 

przebywających na jej terenie oraz zapewnienia warunków prawidłowego rozwoju 

i funkcjonowania rodziny, wspiera właściwy rozwój dzieci i młodzieży, dąży do zapewnienia 

optymalnych warunków życia osobom starszym oraz osobom z niepełnosprawnościami, 

podejmuje działania zapobiegające wykluczaniu społecznemu różnych grup mieszkańców.  

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy. 

Głównym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie 

trudnych sytuacji życiowych, których samodzielnie nie są w stanie pokonać. W pomocy 

społecznej zachodzą zmiany. Systematycznie spada ilość osób korzystających, ze świadczeń 

pieniężnych. Praca pracownika socjalnego w dużej mierze skupia się na aktywizowaniu klientów 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Podstawowym narzędziem pracy staje się praca socjalna, która coraz bardziej skupia się 

na niesieniu pomocy we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu posiadanego potencjału jednostek, grup, 

określonych środowisk.  

Obecny charakter pracy socjalnej z jednej strony zmusza służby socjalne do ciągłej pracy nad 

własnym warsztatem pracy i do permanentnej edukacji, zaś z drugiej strony umożliwia 

wieloaspektowe działania w odniesieniu do klienta pomocy społecznej, co przyczynia się 

do wzrostu szans na usamodzielnienie zawodowe, ekonomiczne, społeczne. 

Pozwala na realizację działań zmierzających do lepszego diagnozowania środowiska 

i projektowania działań naprawczych. Wspieranie, informowanie, edukowanie, włączanie 

do aktywności zawodowej, społecznej przy jednoczesnym budowaniu lokalnych systemów 

wsparcia – to przyszłość i wyzwanie dla pomocy społecznej . 

Obok realizacji podstawowych zadań z zakresu pomocy społecznej w OPS Wawer, podjęto 

działania zmierzające do: 

 podniesienia skuteczności działań pomocowych realizowanych na rzecz osób i rodzin 

przeżywających trudności życiowe poprzez wdrożenie nowej organizacji pracy w OPS oraz 

doskonalenie kadry, 
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 dostosowywania oferty usług do zmieniających się potrzeb indywidualnych i społecznych, 

wprowadzanie nowych usług społecznych, 

 budowania dobrego wizerunku szeroko rozumianej pomocy społecznej. 

Zadania pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

a) własne m. st. Warszawy, określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach, 

w szczególności: 

 przyznaje i wypłaca zasiłki celowe i celowe specjalne oraz zasiłki okresowe i zasiłki stałe, 

 opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne osobom korzystającym z określonych świadczeń 

zawartych w ustawie o pomocy społeczne, 

 udziela schronienia, 

 przyznaje pomoc rzeczową, 

 przyznaje pomoc w naturze, 

 świadczy usługi opiekuńcze, 

 udziela zasiłków celowych na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym i innym 

nie mającym dochodu oraz możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów 

o ubezpieczeniu zdrowotnym, 

 udziela zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 

losowego, 

 sprawia pogrzeby, w tym osobom bezdomnym, 

 wykonuje pracę socjalną, 

 diagnozuje problemy społeczne na terenie obszaru swojego działania oraz sporządza bilans 

lokalnych potrzeb społecznych, 

 udziela mieszkańcom dzielnicy informacji o przysługujących im prawach i uprawnieniach 

z zakresu pomocy społecznej, 

 organizuje i prowadzi specjalistyczne poradnictwo, 

 kompletuje dokumenty dla osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy 

społecznej, 

 organizuje prace społecznie użyteczne, 

b) zlecone m. st. Warszawy, określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach, 

zgodnie z porozumieniami zawartymi z Wojewodą Mazowieckim oraz innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego i administracji rządowej, w szczególności: 

 przyznaje i wypłaca zasiłki celowe a także udziela schronienia, posiłku oraz niezbędnego 

ubrania cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, posiadającym prawo do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, 

 przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową 

lub ekologiczną, 

 świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, 

 realizuje inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, bądź innych 

ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich 

środków, 

 wydaje decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych. 
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2.2 Struktura organizacyjna (kadra, schemat, szkolenia, infrastruktura) 

Kadra OPS 

W OPS zatrudnionych jest 71 osób, w tym: 

 60 osób wykształcenie wyższe - 84,5 %, 

 10 osób wykształcenie średnie - 14,0 %, 

 1 osoba -wykształcenie podstawowe 1,5 %. 

Informatyzacja 

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Włókiennicza 54 jest podłączony do domeny miasta. 

W 2021 r nastąpiła rozbudowa sieci komputerowej: 

 w Wawerskim Ośrodku Wsparcia, dodanie 10 punktów dostępowych, 

 podłączenie WOW do domeny miasta, zakup 2 laptopów do WOW dla psychologów, 

podłączenie telefonu stacjonarnego, 

 przygotowanie sieci komputerowej do podłączenia Klubu Seniora przy Błękitnej 

32 do podłączenia do domeny miasta, 

 wyposażenie 7 pracowników socjalnych w laptopy z przeznaczeniem do pracy w ośrodku 

oraz do przeprowadzania wywiadów w miejscu zamieszkania klienta. Łączna liczba 

laptopów do przeprowadzania wywiadów elektronicznych to 20 sztuk, czyli 

20 pracowników przeprowadza wywiady w formie elektronicznej. 

Tabela 4: Zatrudnienie 

Lp. Nazwa Działu Osoby Etaty 

1. Dział ds. świadczeń przyznanych decyzją 22 21,25 

2 Dział Usług 9 9 

3 Dział pracy socjalnej  12 12 

4 Dział wsparcia społecznego i projektów 15 12,25 

5 Zespół administracyjny 8 6,65 

6 Zespół finansowo księgowy 5 5 

 Razem 71 66,15 
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Schemat organizacyjny. 

Wykres 2: Schemat organizacyjny 

 

Struktura organizacyjna.  

Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka są: 

 Działy, tj. co najmniej 8 pracowników, 

 Zespoły nie więcej niż 7 pracowników, 

 Samodzielne stanowiska pracy. 

W celu sprawnej realizacji zadań statutowych Ośrodka wyodrębniono następujące podstawowe 

komórki organizacyjne: 

Dział ds. świadczeń przyznawanych decyzją składa się: 

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją nr 1 i nr 2, 

 Do podstawowych zadań zespołów należy w szczególności: 

 Rozpoznanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej, 

 Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie składanych wniosków o pomoc 

w tym: przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz występowanie na tej 

podstawie o pomoc dla zainteresowanych, 

 Prowadzenie pracy socjalnej na poziomie ogólnym, 

 Prowadzenie postępowań ws. nienależnie pobranych świadczeń, 

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełnia 

bądź wspiera formy pomocy udzielanej klientom Ośrodka, 

 Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w związku z potwierdzeniem prawa 

do świadczeń z opieki zdrowotnej, świadczeń opiekuńczych, świadczenia wychowawczego 

i innych świadczeń (środowiska znane), 

 Podejmowanie działań interwencyjnych wraz z pracownikami innych działów/zespołów  

 i inne. 
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Stanowisko ds. pierwszego kontaktu -najważniejsze zadania 

 Udzielania osobom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach, uprawnieniach 

i dostępnych formach pomocy a także instytucjach i organizacjach kompetentnych 

do załatwienia sprawy, 

 Przeprowadzenie wstępnej rozmowy z osobą zgłaszającą się po raz pierwszy lub po okresie 

dłuższym niż dwa lata od ostatniego kontaktu i rozeznanie jej sytuacji, 

 Przyjęcie wniosku o pomoc w sytuacjach niebudzących wątpliwości, 

 W przypadku nieprecyzyjnych informacji uzyskanych od osoby zgłaszającej się po pomoc – 

przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, 

 W przypadku złożonej sytuacji – inicjowanie spotkania Zespołu Kwalifikującego, 

 W przypadku osób/rodzin niebędących beneficjentami Ośrodka: wydawanie opinii 

do żłobków, przedszkoli, Urzędu Dzielnicy, sądów i innych instytucji. 

Zespół realizacji świadczeń i analiz, główne zadania: 

 Obsługa systemu informatycznego POMOST w zakresie realizacji świadczeń, 

 Prowadzenie bieżących analiz dotyczących udzielonych świadczeń oraz osób z nich 

korzystających, 

 Opracowanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, 

wydawanie decyzji zgodnie z planem pomocy, 

 Terminowe przygotowanie list na wypłaty świadczeń w kasie Ośrodka, przekazem 

pocztowym oraz przelewem, 

 Kontrola realizacji zadania przez wykonawcę, któremu Ośrodek powierzył przygotowanie 

i wydawanie gorących posiłków, 

 Prowadzenie rozliczeń z placówkami szkolnymi w zakresie spożywanych przez uczniów 

posiłków oraz współpraca w tym zakresie z ww. placówkami, 

 Przygotowanie comiesięcznych imiennych raportów o należnych składkach 

dla indywidualnych ubezpieczonych RZA wraz z korektami oraz deklaracji rozliczeniowej 

zbiorczej (DRA), i inne zadania. 

Dział ds. Usług składa się: 

 zespół ds. realizacji usług, 

 wieloosobowe stanowisko ds. kontroli i rozliczania usług, 

 zespół kierowania do DPS. 

Podstawowe zadania działu: 

 prowadzenie postępowań związanych z przyznaniem pomocy w formie usług opiekuńczych, 

specjalistycznych usług opiekuńczych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, 

 w dziale prowadzone są również postępowania związane z ustalaniem odpłatności za pobyt 

członków rodziny w domach pomocy społecznej oraz kierowaniem do Środowiskowych 

Domów Samopomocy, 

 pracownicy wieloosobowego stanowiska ds. kontroli i rozliczania usług w szczególności 

prowadzą nadzór nad prawidłową realizacją umowy zawartej z podmiotem świadczącym 

usługi opiekuńcze zgodnie z obowiązującymi standardami, dokonują miesięcznych rozliczeń 

świadczonych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 do ich zadań należy kontrola usług opiekuńczych w terenie pod względem przestrzegania 

przez opiekunkę czasu pracy i czynności zgodnie z zakresem usług, 

 współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami społecznymi 

i pozarządowymi oraz innymi instytucjami na terenie miasta (placówki ochrony zdrowia, 

Sąd, ZUS, Prokuratura, Policja, szkoły itp.), 
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 rozeznanie potrzeb i oczekiwań klienta i dostosowanie adekwatnej pomocy, 

 prowadzenie pracy socjalnej na poziomie ogólnym i poradnictwa, 

 udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych 

osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące 

przyczyną trudnej sytuacji życiowej, 

 współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania 

dysfunkcji i skutków negatywnych zjawisk społecznych, 

 Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową;  

 Opracowywanie i wdrażanie projektów mających na celu zapobieganie i minimalizowanie 

już istniejących problemów społecznych. 

Do zadań Wieloosobowego stanowiska ds. kontroli i rozliczania usług należy: 

 bieżąca kontrola prawidłowości świadczonych przez podmioty zewnętrzne usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, 

 współpraca z Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa", w tym określanie 

zapotrzebowania na rodzaje, zakres i liczbę godzin usług opiekuńczych i specjalistycznych 

usług opiekuńczych, 

 współpraca z podmiotami świadczącymi usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, na zlecenie Ośrodka oraz nadzór nad ich realizacją, weryfikacja poprawności 

rozliczenia wykonania usług przygotowanego przez Wykonawcę usług. 

Dział ds. pracy socjalnej w skład którego wchodzą: 

1. Zespół zaawansowanej pracy socjalnej. 

2. Zespół ds. przemocy i Stanowisko ds. obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego. 

3. Zespół ds. asysty rodzinnej. 

Do zadań Zespołu zaawansowanej pracy socjalnej należy w szczególności: 

 prowadzenie pracy socjalnej z wyłączeniem postępowań administracyjnych. 

 przygotowywanie opinii dot. sytuacji rodzin dla WCPR/PCPR, placówek opiekuńczo-

wychowawczych na podstawie wytycznych dot. zasad współpracy przedstawicieli pieczy 

zastępczej i ośrodków pomocy społecznej w zakresie umieszczenia dziecka w pieczy 

zastępczej, pracy z rodziną dziecka umieszczonego w pieczy oraz powrotu dziecka 

do rodziny, 

 sporządzanie na wniosek sądu pisemnych opinii o rodzinie i jej członkach, 

 udzielanie pisemnych informacji dotyczących osób i rodzin objętych wsparciem Działu 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na wniosek uprawnionych instytucji 

i podmiotów, 

 współpraca z pracownikami socjalnymi Ośrodka prowadzącymi postępowania 

administracyjne w środowiskach objętych pomocą przyznawaną na podstawie decyzji 

administracyjnych, 

 współpraca z przedstawicielami i specjalistami innych instytucji i organizacji na rzecz 

pomocy osobom wymagającym wsparcia i przezwyciężania trudności w prawidłowym 

funkcjonowaniu, 

 udzielanie informacji i świadczenie poradnictwa w zakresie rozwiązywania spraw 

życiowych osób/rodzin, pomoc w uzyskaniu dostępu do poradnictwa specjalistycznego, 

 prowadzenie zaawansowanej pracy socjalnej z rodzinami wieloproblemowymi 

przeżywającymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej oraz z osobami 

i rodzinami wymagającymi wsparcia w rozwiązywaniu istniejących złożonych problemów 

z wykorzystaniem metod i narzędzi pracy socjalnej, 
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Do zadań Zespołu ds. przemocy i Stanowiska ds. obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego należy: 

 pomoc w zapewnieniu osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 

w rodzinie schronienia w całodobowej placówce świadczącej pomoc, 

 diagnozowanie sytuacji i potrzeb rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty, 

 udzielanie kompleksowej informacji o możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności 

psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej i podmiotach świadczących 

specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, 

 indywidualna praca z rodziną lub osobą, wsparcie w wychodzeniu z sytuacji kryzysowej 

związanej z przemocą, 

 prowadzenie wszystkich procedur NK i monitoringu zakończonych procedur, 

 monitorowanie sytuacji rodziny poprzez wizyty w środowisku i kontakt z jej członkami – 

w szczególności z osobami doświadczającymi przemocy (w zależności od potrzeb 

nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu), 

 praca z osobami stosującymi przemoc – w miarę możliwości i zgodnie z ustaleniami grup 

roboczych (kierowanie do podjęcia leczenia lub terapii i udziału w programach oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie), 

 udział w pracach grup roboczych i ścisła współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym. 

 przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych z rodzinami objętymi wsparciem. 

 przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w związku z potwierdzeniem prawa 

do świadczeń opiekuńczych, świadczenia wychowawczego i innych świadczeń w przypadku 

osób/rodzin objętych wyłącznie pomocą Zespołu, 

 zbieranie, analiza i aktualizacja informacji dotyczących możliwości pomocy rodzinom, 

w których występuje zjawisko przemocy, klientom Ośrodka oraz mieszkańcom Dzielnicy 

 współpraca z instytucjami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy i pomocy rodzinie, 

 koordynowanie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 

 obsługa administracyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym sporządzanie 

sprawozdawczości, 

 prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanych działań Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Do zadań Zespołu ds. asysty rodzinnej należy: 

 praca z rodzinami przeżywającymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej 

poprzez podejmowanie działań zmierzających do rozwiązywania występujących problemów 

oraz przeciwdziałania nieprawidłowościom wychowawczym, dążenie do poprawy sytuacji 

dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej, 

 praca z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w celu powrotu 

dziecka/i do rodziny, 

 współpraca z pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi i innymi specjalistami w celu 

przezwyciężania trudności w funkcjonowaniu osób i rodzin, 

 Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny, 

 tworzenie warunków do wzrostu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców 

i rozwiązań podstawowych problemów wychowawczych, 

 udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, zdobywaniu umiejętności 

prowadzenia gospodarstwa domowego, wspieranie aktywności społecznej, 

 dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie 

tej oceny Sądowi, 

 współpraca z innymi działami/zespołami Ośrodka. 
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Dział Wsparcia Społecznego 

W skład Działu ds. Wsparcia Społecznego i Projektów wchodzą: 

1. Klub Seniora+. 

2. Wawerski Ośrodek Wsparcia. 

3. Zespół projektów, programów i poradnictwa specjalistycznego. 

Do zadań Klubu seniora należy: 

 rozpoznanie, diagnoza problemów, ocena i analiza potrzeb osób starszych, mieszkańców 

dzielnicy Wawer, 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełnia 

bądź wspiera formy pomocy udzielanej osobom starszym, 

 prowadzenie Klubu Senior + z ofertą usług adekwatną do rozpoznanych potrzeb, 

 realizacja Programu Wawerski Aktywny Sprawny Senior, 

 organizowanie wolontariatu 60+. 

Do zadań Wawerskiego Ośrodka Wsparcia należy: 

 organizacja i udzielanie pomocy prawnej, pedagogicznej, psychologicznej i innej 

dostosowanej do potrzeb osób doświadczających trudności życiowych, 

 realizacja programów z zakresu pomocy i integracji ze środowiskiem osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka, 

 rozwój oferty usług społecznych w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby społeczne, 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełnia 

bądź wzmacnia formy pomocy udzielanej klientom Ośrodka, 

 współpraca z innymi działami/zespołami Ośrodka. 

Do zadań Zespół projektów, programów i poradnictwa specjalistycznego należy: 

 organizowanie poradnictwa specjalistycznego w zakresie zatrudnienia i bezrobocia, 

niepełnosprawności, osób starszych oraz poradnictwa specjalistów dla klientów Ośrodka, 

 współpraca z powiatowym urzędem pracy, upowszechnianie informacji o usługach 

poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz organizowania staży zawodowych, 

 organizowanie prac społecznie użytecznych, 

 aplikowanie o środki unijne, krajowe i granty na realizację zadań Ośrodka, 

 realizowanie projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych, środków krajowych 

i grantów, 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełnia 

bądź wspiera formy pomocy udzielanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 współpraca z innymi działami/zespołami Ośrodka. 

Dział Finansowo-księgowy 

Do podstawowych zadań należy w szczególności: 

 opracowywanie projektów planów finansowych i sprawozdań z ich wykonania, 

 przygotowywanie okresowych analiz ekonomicznych z wykonania poszczególnych planów 

finansowych, 

 prowadzenie ksiąg rachunkowych, 

 prowadzenie ewidencji księgowej wszystkich składników majątkowych, 

 prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka, 

 kontrola finansowa działalności Ośrodka. 
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Zespół administracyjny 

Do podstawowych zadań Zespołu administracyjnego należy w szczególności: 

 nadzór nad prawidłową eksploatacją i zabezpieczeniem pomieszczeń użytkowanych przez 

Ośrodek oraz nad majątkiem Ośrodka, 

 zaopatrywanie w niezbędne materiały biurowe i środki czystości oraz prawidłowy podział 

tych materiałów, 

 prowadzenie spraw kadrowych, 

 organizowanie i nadzorowanie remontów oraz bieżących napraw, 

 prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów BHP i przepisów 

przeciwpożarowych. 

Szkolenia 

 szkolenie „Nadużywanie środków psychoaktywnych” (9 pracowników), 

 szkolenie „Terapia skoncentrowana na rozwiązywaniach, I st.”(21 pracowników), 

 szkolenie: „Pomoc psychologiczna osobom starszym” (1 pracownik), 

 szkolenie „Komunikacja- porozumienie bez przemocy” (3 pracowników), 

 szkolenie „Komunikacja interpersonalna z osobami starszymi i z niepełnosprawnościami” 

(1 pracownik), 

 szkolenia z metodykiem pracy socjalnej – 2 spotkania (6 pracowników socjalnych), 

 szkolenie „Zasiłek stały jako przykład świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej” 

(15 pracowników), 

 szkolenie „DPS 2021-aktualne problemy z uwzględnieniem szczególnych zagadnień 

nowelizacji ustawy o pomocy społecznej” (4 pracowników), 

 szkolenie „KPA w OPS z uwzględnieniem Tarcz Antykryzysowych 1.0.2.0.3.0 

(5 pracowników), 

 szkolenie Studium Przeciwdziałania Przemocy” (1 pracownik), 

 szkolenie: „Dialog Motywujący” (6 pracowników), 

 szkolenie DPS 2021 - aktualne problemy z uwzględnieniem szczególnych zagadnień 

nowelizacji ustawy o pomocy społecznej (2 pracowników), 

 szkolenia z metodykiem pracy socjalnej – 2 spotkania (6 pracowników socjalnych), 

 szkolenie z kpa w zakresie wydawania, zmiany, prawidłowości decyzji administracyjnych 

(5 pracowników), 

 szkolenie z zamówień publicznych (Kierownik Zespołu) szkolenie z obsługi Systemu 

Płatnik (1 osoba), 

 szkolenie nt. zmian w ustawie o pomocy społecznej (Kierownik Zespołu), 

 szkolenie dot. Przyznawania i rozliczania stypendiów i zasiłków szkolnych 

(Kierownik Zespołu), 

 szkolenie SIGNITY – obsługa systemu wydawania decyzji dot. stypendiów szkolnych 

i zasiłków szkolnych (Kierownik Zespołu i 4 pracowników), 

 Elementy psychiatrii środowiskowej w pracy pracownika socjalnego (1 pracownik), 

 Komunikacja – porozumienie bez przemocy (NVC) (1 pracownik ), 

 Podnoszenie Kompetencji Służb Uczestniczących w realizacji Procedury Niebieskiej Karty 

 2 pracowników w, , Negocjacjach i mediacjach z rodzinami klientów kierowanych 

do domów pomocy społecznej w zakresie ponoszenia odpłatności”, 

 Kurs języka migowego – 1 stopień, 

 Szkoła dla rodziców i wychowawców 2 pracowników, 

 ,,Kodeks Postępowania Administracyjnego – zastosowanie w pomocy społecznej” 

4 pracowników, 

 6 pracowników w ,,Kierowanie do domów pomocy społecznej i ustalanie odpłatności, 
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 Alienacja rodzicielska -4 pracowników, 

 Psychiatria środowiskowa -5 pracowników, 

 NVC Porozumienie bez przemocy z metodykiem pracy socjalnej 6 pracowników, 

 Pracownicy socjalni uczestniczyli w superwizji. 

Z uwagi na trwającą pandemię szkolenia były prowadzone z wykorzystaniem środków 

komunikacji zdalnej. 

Tematyka odbytych szkoleń oraz liczba pracowników zaangażowanych w ich udział wskazuje 

na położenie akcentu na stałe podnoszenie kwalifikacji oraz profesjonalizację kadry zatrudnionej 

w OPS. 

Infrastruktura. 

Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w 3 lokalizacjach: 

 Główna siedziba OPS ul. Włókiennicza 54 około 300 m kw. Jest to stary budynek w żaden 

sposób nie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W budynku mieści się 

Dzielnicowe Biuro Finansów, Urząd Stanu Cywilnego oraz Specjalistyczna Poradnia 

Rodzinna. OPS znajduje się na I piętrze bez windy. Na parterze uruchomimy został Punkt 

Pierwszego Kontaktu i pokój rozmów. Pokoje biurowe są ciasne, w budynku bardzo często 

dochodzi do awarii prądu( przeciążona sieć), 

 Wawerski Ośrodek Wsparcia ul. Żegańska 2c 106,6 m
2
, budynek stary, dostępny dla osób 

z niepełnosprawnością, brak wystarczającej przestrzeni na rozszerzenie oferty usług 

dla mieszkańców, 

 Klub Senior+, ul. Błękitna 245 m
2
, II piętro nowy budynek z windą, są to adaptowane 

pomieszczenia, na parterze i I piętrze mieści się biblioteka. 

3. BUDŻET 

Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy  

 na wydatki budżetowe w 2021 roku po zmianach wynosi  11 809 866,00 zł 

 z tytułu dochodów budżetowych  252 400,00 zł 

 Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 11 604 135,07 – 98,26% planu 

 Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 20 400,33 - 126,94% planu 

 Środki w budżecie 2021 r. było większe o 642 659 zł ( 5,75%) w stosunku do roku 2020. 

Największy wzrost wydatków nastąpił w zadaniu – jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy 

społecznej. Związane jest to z wypłatą 3 odpraw emerytalnych dla osób przechodzących 

na emeryturę i nagród jubileuszowych dla 12 osób. Wpływ na wzrost wydatków ma również 

utrzymanie zatrudnienia osób wcześniej zatrudnionych w realizowanym projekcie ze środków EFS. 

Realizowany przez OPS budżet podzielony jest na różne zadania i ujmowany jest 

z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych 

i Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie klasyfikacji dochodów, 

wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 

Poniższa tabela przedstawia poniesione wydatki w ujęciu na poszczególne zadania.  
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Tabela 5: Poniesione wydatki budżetowe w 2021 r. w ujęciu zadaniowym 

Numer 

zadania 

Nazwa realizowanego zadania Plan 

2021 

Wykonanie 

2021 

% 

wykonania 

B/V/2/8/2 Stypendia socjalne – pomoc 

materialna dla uczniów 

18 5216 167 874,52 90,64% 

B/VI/1/7  Działania epidemiczne  2 212 2 212,00 100,00% 

B/VI/3/1 Realizacja projektu 

finansowanego ze środków 

unijnych pn „Środowiskowe 

Centrum Zdrowia Psychicznego 

dla Dzieci i Młodzieży” 

168 041 59 262,83 35,27% 

B/VI/3/2/2 Zadania z zakresu pomocy 

bezrobotnym mieszkańcom 

Dzielnicy 

9 534 7 290,48 76,47% 

B/VI/3/7 Jednostki obsługi zadań z zakresu 

pomocy społecznej – utrzymanie 

OPS 

6 739 053 6 733 859,36 99,92% 

 Wynagrodzenie dla opiekuna 

prawnego za sprawowanie opieki 

nad osobą całkowicie 

ubezwłasnowolnioną  

16 443 16 443,00 100% 

 Realizacja projektu ze środków 

unijnych „ Kompetentny 

pracownik – skuteczna pomoc” 

386 552 375 187,16 97,06% 

B/VI/3/9 Zapewnienie pomocy, opieki i 

wychowania dzieciom i młodzieży 

pozbawionym opieki rodziców - 

koszty zatrudnienia asystenta 

rodziny  

206 000 205 745,65 99,88% 

B/VI/3/10 Wspieranie inicjatyw społecznych 

na rzecz zaspokajania potrzeb 

życiowych osób i rodzin/ 

Działalność Klubu Seniora, 

wolontariat, wsparcie działań na 

rzecz walki z ubóstwem/ 

21 7797 217 321,58 99,78% 

 Realizacja programu „ Wspieraj 

seniora” finansowana ze środków 

Wojewody – I kw. 2021 r. 

33 850 33 850,00 100,00% 

 Działania skierowane do osób 

starszych z chorobami 

otępiennymi i demencją, wsparcie 

specjalistyczne dla rodzin z 

problemami opiekuńczymi, 

edukacja i poradnictwo 

opiekuńcze. WOW 

82 384 82 383,33 100,00% 

B/VI/3/11/

1 

Realizacja programu „Posiłek w 

szkole i w domu” – zadanie z 

zakresu dożywiania dzieci i 

dorosłych . 

413 314 412 749,50 99,86% 
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B/VI/3/11/

2 

Pozostałe zadania z zakresu 

dożywiania – dożywianie dzieci i 

dorosłych nieobjętych programem 

rządowym. 

264 700 253 963,71 95,94% 

B/VI/4/1 Zasiłki i pomoc w naturze 

w tym: zasiłki celowe, okresowe, 

stałe, sprawienie pogrzebu. 

2 898 168 2 853 507,37 98,46% 

B/VI/4/4 Ubezpieczenia zdrowotne 

i świadczenia dla osób 

nieobjętych ubezpieczeniem 

społecznym 

oraz osób pobierających niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej 

186 602 182 484,58 97,79% 

 

RAZEM 
11 809 866 11 604 135,07 98,26% 

 

 Większość zaplanowanych zadań została zrealizowana prawie w 100%, 

 Nie wykorzystano środków na pomoc materialną dla uczniów - wydatkowane zostały w 

90,64 % ponieważ rodzice złożyli rozliczenia na kwoty niższe niż przyznano im w decyzji 

administracyjnej lub nie złożyli rozliczeń w ogóle, 

 Niski wskaźnik wykonania budżetu (35,27%) wystąpił w realizowanym projekcie ze 

środków EFS „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży”. 

Wynika to z faktu przesunięcia terminu realizacji. W fazie projektu przewidziano 

rozpoczęcie zadania na czerwiec 2021, i tak zaplanowano środki finansowe, a faktycznie 

realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2021. Środki niewykorzystane w 2021 r. 

zostaną przesunięte na rok 2022 i 2023 ponieważ realizacja projektu zostanie wydłużona w 

2023 roku, 

 W zadaniu z zakresu pomocy osobom bezrobotnym wykonanie w wysokości 76,47%. 

Zadanie to realizowane jest we współpracy z Urzędem Pracy m. st. W-wy. Organizowane 

prace społeczno-użyteczne refundowane są przez Urząd w wysokości 60% wypłaconych 

świadczeń. Refundacji za m-c listopad i grudzień Urząd Pracy dokonał w dniu 30 grudnia 

2021 r. Nie było możliwości wydatkowania tych środków.  

Źródła finansowania zadań realizowanych przez OPS 

Wykres 3: Źródła finansowania zadań realizowanych przez OPS 

 
  

8 158 693,41 zł 

38 671,80 zł 

2 972 319,87 zł 

434 449,99 

środki m. st. Warszawy 

środki z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej 

dofinansowanie zadań własnych przez budżet państwa 

środki EFS 
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 Realizowane przez OPS zadania finansowane są głównie ze środków Miasta st. W-wy, 

 Z budżetu państwa dofinansowane zostały zadania własne takie jak: pomoc materialna 

dla uczniów w wysokości 46,47 % wydatkowanych środków, program „Posiłek w szkole 

i w domu w wysokości 60%, wypłata zasiłków stałych i opłacenie składki na ubezpieczenia 

zdrowotne za podopiecznych w wysokości 100%, wypłata zasiłków okresowych w 

wysokości 83%, utrzymanie OPS. 

Dochody budżetowe z tytułu realizacji zadań OPS. 

Z tytułu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej gromadzi 

dochody budżetowe: 

 własne, należne jednostce samorządu terytorialnego (m. st. W-wy): częściowe zwroty 

przyznanych zasiłków celowych zwrotnych, odpłatności za usługi opiekuńcze, odpłatności 

za ciepły posiłek, wynagrodzenie płatnika, zwroty wydatków lat ubiegłych, 

 zlecone, należne budżetowi skarbu państwa (Wojewodzie Mazowieckiemu): odpłatności 

za usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, odpłatności za pobyt 

w Środowiskowych Domach Samopomocy funkcjonujących na terenie Dzielnicy Wawer 

(ŚDS Zalipie, ŚDS VI Poprzeczna) do 30.05.2021 roku. 

Tabela 6: Wykonanie dochodów budżetowych w 2021 r. 

Źródło Plan 2020 
Wykonanie 

2021 
% Wykonania 

Dochody z tytułu realizacji 

zadań własnych 
252 400 320 400,33 126,94% 

Dochody z tytułu realizacji 

zadań zleconych 

Plan nie jest 

ustalany 
  7 160,94 - 

 

Na wykonanie dochodów własnych w wysokości 126,94% wpłynęło: 

 zwiększona liczba godzin usług opiekuńczych w 2021 r . w porównaniu do lat ubiegłych 

większa liczba usługobiorców z odpłatnością 100%, 

 większa liczba osób objęta usługami, 

 spłaty zasiłków celowych zwrotnych większe niż planowano, 

 utrzymanie zatrudnienia osób wcześniej zatrudnionych w realizowanym projekcie ze 

środków EFS. 

4. ŚWIADCZENIA Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ. 

4.1 Świadczenia pieniężne, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe 

 zasiłek stały jest to świadczenie obligatoryjne, przysługujące osobie dorosłej posiadającej 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także 

z tytułu wieku kobiety 60 lat mężczyźni 65. Wysokość świadczenia wynosi 645 zł dla osoby 

samotnej, w rodzinie 528 zł jeżeli rodzina jest bez dochodu, 

 zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 

niepełnosprawność, bezrobocie, w okresie ubiegania się o świadczenia z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego, osobie samotnej lub w rodzinie, których dochód jest niższy 

od kryterium dochodowego, osoby samotne 701 zł, w rodzinie, 

 zasiłek celowy i celowy specjalny oraz zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu przyznawany 

jest na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej ( na określony cel, jednorazowo), 

 zasiłek celowy zdarzenie losowe- przyznawane bez względu na dochód osobie bądź 

rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. Pomoc jest bezzwrotna. 
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Tabela 7: Świadczenia pieniężne 

Świadczenia 

pieniężne 

Liczb 

osób 

2020 

Liczba 

osób 

2021 

spadek

% 

wzrost

% 

Liczba 

świadczeń 

2020 

Liczba 

świadczeń 

2021 

spadek 

% 

wzrost 

% 

zasiłek stały 354 341 3,67  3781 3477 15,41  

Zasiłek 

okresowy 
90 71 21,00  434 412 5,07  

Zasiłki 

celowe w 

tym 

specjalne 

751 726 3,33  3341 3399  1,74 

Zasiłki 

celowe 

(zdarzenie 

losowe) 

3 8  166,67 3 8 166,67  

Tabela 8: Podział na płeć i wiek osób korzystających z pomocy 

Rok 2020 Rok 2021 

płeć wiek liczba osób liczba osób spadek wzrost 

kobiety 

razem 752 562 25,26  

0-17 111 98 11,71  

18-25 18 19  5,56 

26-35 40 46  15 

36-45 76 96  26,31 

46-55 62 73  17,76 

56-65 108 79 26,85  

66 i więcej 337 151 55,19  

mężczyźni 

razem 625 560 10,40  

0-17 112 91 18,75  

18-25 17 15 11,76  

26-35 39 36 7,69  

36-45 65 81  24,61 

46-55 68 72  5,88 

56-65 186 176 5,38  

66 i więcej 138 89 35,51  

 

Rezultaty: 

 Zarówno w grupie kobiet, jak i wśród mężczyzn nastąpił spadek liczby w stosunku do roku 

2020, odpowiednio o 25,26 % (kobiety) oraz o 10,40 % (mężczyźni). 

 Najliczniej z pomocy OPS w 2021 r. korzystały osoby w wieku 66+ (wśród kobiet) oraz 

w wieku 56-65 (wśród mężczyzn). 

  Charakterystyczny jest spadek liczby kobiet i mężczyzn w wieku 66+ wobec roku 2020, 

co wynika zapewne z braku realizacji przez OPS- w związku ze zmianą przepisów-pomocy 

osłonowej dla samotnych seniorów w roku sprawozdawczym 2021, a także obaw seniorów 

w związku z sytuacją pandemiczną.  

 Ponadto spadek liczby seniorów wynika z faktu nabycia przez nich uprawnień do świadczeń 

z innych systemów zabezpieczenia społecznego. 

 Liczba osób korzystających z pomocy finansowej OPS w roku sprawozdawczym 2021 

nie różni się znacząco od liczby osób z roku 2020.  
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 Pod względem ilości osób najwięcej tj. 726 (w porównaniu do 751 osób w roku 2020) 

korzystało z zasiłków celowych (świadczenie fakultatywne).  

 W drugiej kolejności liczba osób tj. 341 (w porównaniu do 354 osób w roku 2020) 

korzystała z pomocy finansowej w formie zasiłku stałego (świadczenie obligatoryjne). 

  Najczęściej wypłacaną formą pomocy w 2021 r. są zasiłki stałe (3477), następnie zasiłki 

celowe (3399), potem zaś okresowe (412). 

 Powyższe dane wynikają z faktu, iż określona liczba mieszkańców dzielnicy Wawer posiada 

dochód kwalifikujący do otrzymywania pomocy finansowej z OPS (kryterium dochodowe 

w roku sprawozdawczym 2021 wynosiło odpowiednio 701 zł na os. samotnie gospodarującą 

oraz 528 zł na osobę w rodzinie). 

 Uwagę zwraca wzrost liczby zasiłków wypłaconych w związku ze zdarzeniem losowym 

np. pożarem (8 zasiłków na łączną kwotę 21 300zł).  

4.2 Świadczenia niepieniężne. 

4.2.1 Praca socjalna 

Praca socjalna stanowi integralną działalność pracownika socjalnego na rzecz osób i rodzin, 

pozostających w trudnej sytuacji życiowej.  

Prowadzona jest krótkoterminowo i doraźnie w środowiskach z ograniczoną liczbą dysfunkcji 

(przez pracowników socjalnych w dziale ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną) 

oraz długoterminowo, w sposób pogłębiony w środowiskach wieloproblemowych. 

Rodziny/osoby, u których praca socjalna ze względu na złożoność problemów wymaga 

dużego nakładu pracy i czasu, są kierowane do Działu Pracy Socjalnej, w którym pracownicy 

socjalni zajmują się wyłącznie pogłębioną pracą socjalną. (wawerski OPS realizuje model 

rozdzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych). 

Tabela 9: Praca socjalna ogółem 

 
Liczba 

osób 2020 

Liczba 

osób 2021 
Spadek Wzrost 

Praca socjalna 

ogółem 
1782 2137 0% 19,92% 

Wykres 4: Praca socjalna 
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W roku sprawozdawczym 2021 o blisko 20% wzrosła liczba osób objętych działaniami 

w formie pracy socjalnej i wyniosła ona 2137. 

Rezultaty:  

W ramach powadzonej pracy socjalnej przez pracowników socjalnych OPS poprzez 

motywowanie, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, współpracę interdyscyplinarną oraz 

działania bezpośrednie osiągnięto następujące rezultaty: 

 33 osoby skompletowały dokumenty medyczne w celu ustalenia stopnia 

niepełnosprawności, 

 25 osób uzyskało zasiłek stały,  

 13 osób nabyło prawa do emerytury,  

 10 osób podjęło pracę,  

 7 osób uczestniczyło w pracach społecznie użytecznych, 

 15 osób usamodzielniło się, 

 6 osób zaprzestało korzystania z pomocy społecznej, 

 1 osoba uzyskała lepiej płatną pracę, 

 podopieczni pozyskali 4 lokale na terenie dzielnicy Wawer, 

 wydano 159 osobom skierowania do sklepu socjalnego „Spichlerz”, 

 skierowano 19 osób na bezpłatne konsultacje prawne oraz 2 osoby do doradcy 

obywatelskiego w Wawerskim Ośrodku Wsparcia przy ul. Żegańskiej, 

 skierowano 52 osoby bezrobotne do doradcy zawodowego w tut. OPS, 

 skierowano 15 osób do psychologa, 

 u jednej osoby dokonano generalnego sprzątania mieszkania oraz posesji, 

 w okresie przedświątecznym pracownicy socjalni przygotowywali i zajmowali się 

dostarczaniem paczek świątecznych dla podopiecznych, 

 w okresie epidemii Covid-19 pracownicy socjalni motywowali podopiecznych 

do szczepień, informowali o kolejnych falach zachorowań oraz przekazywali wiedzę 

nt. zasad bezpieczeństwa sanitarnego. 

Prowadzenie zaawansowanej pracy socjalnej z rodzinami wieloproblemowymi 

przeżywającymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz z osobami 

i rodzinami wymagającymi wsparcia w rozwiązywaniu istniejących złożonych problemów: 

 motywowanie rodzin i osób do zmiany, edukowanie, 

 informowanie o ofercie pomocowej w ramach kompetencji asystenta rodziny oraz 

wnioskowanie o przydzielenie asystenta rodziny i współdziałanie z asystentem rodziny 

na rzecz zmiany sytuacji w rodzinie. 

Odbiorcy: 

 51 rodzin wieloproblemowych, w których funkcjonowanie jest utrudnione, bądź 

zagrożone,  

 w tym 9 rodzin bez dzieci było objętych regularną zaawansowana pracą socjalną. 

Podejmowane działania skierowane były na: 

 nabycie bądź wzmocnienie przez rodziców prawidłowych umiejętności wychowawczych 

 uwrażliwienie rodziców na potrzeby zdrowotne, edukacyjne, emocjonalne i rozwojowe 

dzieciom, 

 nabycie przez rodziców prawidłowych umiejętności prowadzenia gospodarstwa 

domowego, racjonalnego gospodarowania budżetem domowym i ustalania priorytetów 

wydatków oraz wywiązywania się z podstawowych opłat, 

 budowanie zdrowych i prawidłowych relacji pomiędzy członkami rodziny 

uwzględniających potrzeby i możliwości poszczególnych osób, korzystanie z ofert pomocy 

np. w formie mediacji, terapii małżeńskiej, 
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 profilaktykę przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie, budowanie przyjaznych 

relacji pomiędzy członkami rodzin, zmotywowanie osób do funkcjonowania zgodnie 

z przyjętymi normami i oczekiwaniami społecznymi, 

 zmotywowania osób do korzystania z pomocy specjalistycznej, w tym psychologicznej 

bądź psychiatrycznej, udziału w terapii odwykowej, uzyskania diagnozy medycznej 

i podjęcia leczenia specjalistycznego zgodnie z zaleceniem, 

 Wspierając rodziny i osoby współpracowano z instytucjami działającymi na rzecz dzieci 

i rodziny, z wydziałami Urzędu Dzielnicy, placówkami oświatowymi, sądami, kuratorami 

zawodowymi i społecznymi, placówkami ochrony zdrowia, stowarzyszeniami i innymi 

organizacjami działającymi na rzecz poprawy sytuacji osób i rodzin, 

 W ramach prowadzonej pracy socjalnej pracownicy socjalni towarzyszyli osobom 

w rożnych urzędach i placówkach podczas wyjaśniania i załatwiania spraw osób/rodzin 

i dzieci. Między innymi były to wspólne wizyty w urzędach (WZL, ZGN), placówkach 

oświatowych (szkoła, przedszkole ), w placówkach ochrony zdrowia, w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, 

 Wspólne uczestniczenie pracownika z osobą pozwalało na wnikliwsze rozpoznanie danej 

sprawy, zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta i zaleceń instytucji niezbędnych 

do doprowadzenia do załatwienia sprawy i skuteczniejsze podjęcie działań, ponadto 

służyło nabywaniu przez klientów umiejętności zrozumienia podanych informacji oraz 

spokojnego sposobu załatwiania spraw. 

Rezultaty: 

W wyniku prowadzonej pracy: 

 4 osoby podjęły leczenie odwykowe, 

 13 osób uczestniczyło w terapii psychologicznej, 

 5 osób podjęło leczenie specjalistyczne, 

 6 rodziców ukończyło warsztaty umiejętności wychowawczych, 

 współpracy z trzema Zespołami Administracyjnymi do Obsługi Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Warszawie: Nr 1 - ul. Bonifacego 81, Nr 2 – ul. Jaktorowska 6 

i Nr 3 ul. Łukowska 25, 

 pracownicy uczestniczyli w 10 spotkaniach zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji 

dziecka przebywającego w pieczy, 

 sporządzono 25 opinii o sytuacji rodzin biologicznych do WCPR, 

 2 dzieci powróciło z pieczy zastępczej do domu rodzinnego, 

 7 dzieci trafiło do pieczy zastępczej na mocy postanowienia Sądu, 

  w ramach współpracy ze szkołami odbyło się 36 spotkań dotyczących ustalenia działań na 

rzecz poprawy funkcjonowania dzieci w placówkach, 

 w 2021 r zakończono współpracę z 9 rodzinami ze względu na osiągniecie celów 

zawartych w kartach współpracy i kontraktach socjalnych oraz z 5 rodzinami ze względu 

na brak współpracy ze strony osoby lub rodziny. 

4.2.2 Dożywianie.  

OPS realizuje wieloletni rządowy Program na lata 2019-2023 „Posiłek w szkole i w domu”, 

w ramach, którego świadczy pomoc finansową (do 150% kryterium dochodowego) oraz w formie 

obiadów (dla dzieci oraz osób dorosłych). 

Na realizację Programu budżet Państwa zapewnia 60% środków finansowych, pozostała część 

tj. 40% realizowana jest w oparciu o środki własne OPS. 
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Tabela 10: Dożywianie 

lp 
Dożywianie 

 

Liczba 

osób 

2020 

Liczba 

osób 

2021 

Spade

k %t 

Wzros

t% 

Liczba 

świadc

zeń 

2020 

Liczba 

świadczeń 

2021 

Spad

ek % 
Wzrost% 

1. 

Dożywianie 

Program „posiłek 

w domu i 

szkole”-obiady. 

159 151 5,03  16231 16770  3,32 

2. 

Dożywianie 

Program”posiłek 

w domu i 

szkole”-zasiłki 

celowe 

275 393  42,91 519 639  23,12 

3. 

Dożywianie poza 

programem – 

placówki 

oświatowe, 

Restauracja 

„Przy kominku” 

64 55 14,06  8023 7748 3,43  

4. 

Dożywianie poza 

programem –

zasiłki celowe 

309 274 11,33  673 441 34,47  

Wykres 5: Dożywianie 

 
 

 prezentowane dane wskazują na ponad 40% wzrost liczby osób korzystających w 2021 

roku,  

 z pomocy finansowej w formie zasiłków celowych na żywność, wobec roku 2020, 

 widoczny o ponad 14 % jest z kolei spadek liczby osób korzystających z oferty w formie 

gorących posiłków w restauracji „Przy Kominku”.(z 64 osób w roku 2020 do 55 osób 

w roku sprawozdawczym 2021), 

 w 2020 r. z posiłków z dowozem skorzystało łącznie 60 osób, z kolei w roku 

sprawozdawczym 2021 z posiłków z dowozem skorzystały łącznie 32 osoby, 
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 Należy tu zauważyć, że dowóz gorących posiłków dla osób starszych i niepełnosprawnych 

korzystających z usług opiekuńczych od lipca 2021 r organizuje Centrum Usług 

Społecznych ul. Skaryszewska 3 w Warszawie. 

 Program Operacyjny Pomoc żywnościowa. 

 W roku 2021 skorzystało z pomocy w formie paczek żywnościowych wydawanych przez: 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wraz z Bankiem Żywności 257 osób (wobec 271 osób 

w roku 2020),  

 Caritas Anin 65 osób (wobec 75 osób w roku 2020), 

 Caritas Radość 161 osób.(wobec 164 w roku 2020), 

 Łączna liczba wydanych paczek dla podopiecznych Ośrodka w roku sprawozdawczym 

2021 wyniosła 2338 (TPD), 195 (Caritas Anin) oraz 966 (Caritas Radość), 

 Kwota przez TPD paczek żywnościowych, w porównaniu z rokiem 2020 zwiększyła się 

o blisko 8 tysięcy złotych i w roku sprawozdawczym wyniosła 98 115, 45 zł. 

Tabela 11: Program Operacyjny Pomoc żywnościowa 

Placówka TPD Caritas Anin Caritas Radość 

Rok 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Liczba osób 

skierowanych z 

Programu POPŻ 

271 

osób 

257 

osób 

75 

osób 

65 

osób 

164 

osoby 

161 

osób 

Kwota żywności 54 262,55 zł 101 505,68 zł  11 612,82 zł  24 575 zł 

Liczba paczek 
896 

(POPŻ) 

948 

(POPŻ) 
 195  966 

Dodatkowa zbiórka 

żywność: 
      

Liczba paczek 
1564 

(inne) 

1390 

(inne) 
    

Kwota żywności 90 493zł 98 115, 45zl     

Wykres 6: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 
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4.2.3 Świadczenia z tytułu zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym. 

4.2.3.1 Kierowanie do domów pomocy społecznej 

Zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy społecznej o skierowanie do domu pomocy 

społecznej może ubiegać się osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby 

lub niepełnosprawności, która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której 

nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.  

Pracownicy socjalni informowali klientów o obowiązujących przepisach prawa w zakresie 

kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt, przeprowadzali wywiady środowiskowe, 

wspierali w gromadzeniu niezbędnej dokumentacji, oceniali sytuację osób w kontekście 

spełnienia przesłanek do umieszczenia w domu pomocy społecznej, przeprowadzali wywiady 

alimentacyjne oraz na ich podstawie przygotowywali umowy określające wysokość wnoszonej 

przez zainteresowanych opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. 

W 2021 r. pracownicy Działu ds. Usług: 

 skompletowali dokumentację 7 osób ubiegających się o skierowanie do domu pomocy 

społecznej, 

 prowadzili postępowania wobec 87 osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności 

za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, 

 przygotowali 14 umów i 2 decyzje administracyjne dotyczących odpłatności osób 

zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy 

społecznej. 

W 2021 r. w domach pomocy społecznej zostało umieszczonych 7 osób. Z sytuacjach gdzie 

z obserwacji przedstawicieli OPS wynikało, że stan funkcjonowania klienta wymaga 24 

godzinnego wsparcia osób drugich, natomiast zainteresowany nie wyrażał zgody na taką formę 

pomocy Ośrodek Pomocy Społecznej kierował wnioski do sąd u umieszczeniu osób w DPS 

bez ich zgody. Procedury te są bardzo długotrwałe, gdyż wiążą się z powołaniem biegłego 

lekarza psychiatry w celu sporządzenia opinii o stanie zdrowia klienta. Z uwagi na sytuację 

epidemiczną, co wiąże się koniecznością posiadania negatywnego testu przeciwko Covid-19 

lub szczepienia przeciwko Covid-19 przy przyjęciu do domu pomocy społecznej 

OPS wstępował do Sądu z wnioskami o poddanie klientów testowi przeciwko Covid-19 

bez ich zgody. Zastosowanie w/w procedur wpływa na znaczne wydłużenie okresu 

od skierowania wniosku do Sądu o umieszczenie osoby w DPS bez zgody do jej faktycznego 

umieszczenia. 

Podobnie sytuacja wygląda przy prowadzeniu postępowań dotyczących zobowiązywania 

do odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej. Są one żmudne 

i długotrwałe. Wiążą się z ustalaniem adresu obecnego miejsca zamieszkania osób 

zobowiązanych. A w przypadku braku możliwości ustalenia takiego adresu z kierowaniem 

wniosku do sądu o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. 

4.2.3.2 Kierowania do ośrodków wsparcia 

Środowiskowe Domy Samopomocy są ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną, które w wyniku upośledzenia niektórych 

funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku 

rodzinnym i społecznym. 

Zajęcia terapeutyczne mają na celu podtrzymywanie i stymulowanie umiejętności w zakresie 

czynności samoobsługowych i zaradności życia codziennego oraz integracji ze środowiskiem 

lokalnym. ŚDŚ świadczy usługi w ramach indywidualnych lub grupowych treningów 

samoobsługi i treningów z zakresu umiejętności społecznych, polegających na nauce, 

rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności z zakresu czynności dnia codziennego 

i funkcjonowania w życiu społecznym. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi postępowania administracyjne w celu skierowania 

uczestników do uczestnictwa w zajęciach Środowiskowych Domów Samopomocy. 

Na terenie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w 2021 r. funkcjonowały dwa ŚDS, które były 

prowadzone przez Stowarzyszenia w oparciu o umowę zawartą z m. st. Warszawa. 

Były to: 

 Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zalipie 17  

 Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul VI Poprzecznej 23 

W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej skierował 60 osób do korzystania z tej formy 

wsparcia. 

 2 osoby skierowane zostały do Domu Dziennego Pobytu przy ul. Wilanowskiej, 

 2 osoby skierowane zostały do mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną. 

4.2.3.3 Zapewnienie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych. 

Do obligatoryjnych zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Wawer m. st. Warszawy jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych na rzecz mieszkańców dzielnicy w ich miejscu zamieszkania.  

Organizowanie i koordynowanie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych 

usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania należy do zadań Centrum Usług Społecznych 

„Społeczna Warszawa”, które jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy. 

CUS w ramach swoich kompetencji przeprowadza postępowania i wyłania wykonawców 

usług opiekuńczych na terenie Dzielnicy Wawer, jak również wszystkich pozostałych dzielnic 

Warszawy. 

Środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadnia pozostają w budżecie Centrum 

Usług Społecznych. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach swoich kompetencji przyznaje usługi 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze w drodze prowadzonych postępowań administracyjnych 

oraz prowadzi kontrole i monitoring tych usług. 

W 2021 roku Ośrodek w porozumieniu z Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa 

przyznawał, koordynował i monitorował świadczenie na rzecz mieszkańców dzielnicy Wawer 

następujących usług: 

Usługi opiekuńcze 

Pomoc w formie usług opiekuńczych kierowana była do osób, które z powodu wieku, 

choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagały pomocy, a były jej pozbawione. Ten 

rodzaj usług polega na pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego: sprzątaniu, robieniu 

zakupów, praniu, gotowaniu, przynoszeniu posiłków, pomocy w utrzymaniu higieny osobistej, 

itp. 

Usługami opiekuńczymi obejmowane były zarówno osoby samotne, jak i posiadające 

rodzinę, która nie była w stanie takiej pomocy zapewnić. 

Pomocą usługową objęte były przede wszystkim osoby mające trudności związane 

z poruszaniem się, samoobsługą, kontaktami z otoczeniem oraz funkcjonowaniem 

w środowisku. 

Celem usług jest integracja z otoczeniem i społecznością lokalną, w miarę możliwości – 

podtrzymywanie i wzmacnianie relacji sąsiedzkich i rodzinnych na rzecz zmniejszenia poczucia 

osamotnienia odbiorcy usług.  

Założonym efektem realizacji usług było wydłużenie okresu samodzielnego funkcjonowania 

odbiorców w dotychczasowym środowisku.  

W 2021 r. OPS usługami opiekuńczymi objął 281 osób, z tego: 

 232 osoby samotne, 

 49 osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie z członkami rodziny. 
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami korzystanie z usług jest odpłatne. Ustalona Uchwałą 

Rady m. st. Warszawy stawka za jedną godzinę usług opiekuńczych w 2021 r. wynosiła: 17,53 

zł. 

W szczególnie uzasadnionych losowo lub rodzinnie sytuacjach (np. ponoszenie dużych 

kosztów związanych z procesem leczenia lub rehabilitacji, opłatami mieszkaniowymi i innymi) 

na wniosek świadczeniobiorcy, członka rodziny lub pracownika socjalnego dyrektor ośrodka 

pomocy społecznej lub inny upoważniony pracownik ośrodka może zwolnić osobę korzystającą 

z usług częściowo lub całkowicie z ponoszenia opłat za przyznane usługi opiekuńcze 

lub specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

Spośród osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych w 2021 roku: 

 38 korzystało z usług bezpłatnych, 

 20 zostało częściowo zwolnionych z odpłatności, 

 47 zostało całkowicie zwolnionych, 

 160 ponosiło procentową odpłatność, 

 16 osób ponosiły 100% odpłatność, 

Tabela 12: Usługi opiekuńcze świadczone w zakresie zadań własnych 

Lp. Wyszczególnienie 2020 r. 2021 r. Wzrost w % Spadek w % 

1 
Liczba osób objętych 

usługami - ogółem 
279 281 3,99 - 

2 
Liczba wypracowanych 

godzin – ogółem 
76493,50 81358,50 5,98 - 

 

 miesięcznie z usług opiekuńczych korzystało średnio 185 osób. Jedna osoba korzystała 

z tej formy wsparcia w wymiarze od 4 do 124 godzin miesięcznie, średnio 24 godziny 

miesięcznie, 

 struktura wiekowa pośród osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych 

przedstawia się następująco, 

 7 osób w przedziale wiekowym od 26 do 45 lat, 

 45 osób w przedziale wiekowym od 46 do 65 lat,  

 229 osób powyżej 66 lat. 

Struktura osób korzystających w 2021 r. z tej formy wsparcia wg płci przedstawiała 

się następująco : 

 Mężczyźni -80, 

 Kobiety – 201.  

W 2021 roku w porównaniu do 2020 roku liczba osób objętych wsparciem w zakresie usług 

opiekuńczych pozostawała na podobnym poziomie. 

Pomimo zbliżonej liczby osób objętych wsparciem nastąpił w porównaniu do roku 

poprzedniego wzrost liczby wypracowanych godzin usług.  

Przyczyną wzrostu była konieczność rozszerzenia u niektórych usługobiorców zakresu usług 

i wprowadzenie kilku wejść opiekunki w środowisko. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Tą formą wsparcia objęte są osoby niepełnosprawne, długotrwale chore, wymagające 

zleconej przez lekarza pielęgnacji. Czynności pielęgnacyjne obejmują m.in. podawanie leków, 

zapobieganie odleżynom, myciu, ścieleniu łóżka osobom leżącym. 

Celem specjalistycznych usług opiekuńczych było wspieranie procesu leczenia 

w szczególności dla osób, które ze względu na szczególny stan zdrowia wymagają opieki 

i pielęgnacji w miejscu zamieszkania w tym: utrzymanie higieny osobistej osób leżących. 
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Główną przyczyną korzystania z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych 

był zły stan zdrowia mieszkańców dzielnicy, zwłaszcza osób starszych z przewlekłymi 

chorobami, osób po przebytych operacjach, urazach powypadkowych, udarach, zawałach 

i w trakcie leczenia onkologicznego.  

Ten rodzaj wsparcia ma na celu zapewnienie jak najdłuższego funkcjonowania ludzi 

wymagających opieki w ich naturalnym środowisku., podtrzymywanie istniejących czynności 

życia codziennego, pomoc w bieżącym funkcjonowaniu. Zakres usług jest zależny od stanu 

zdrowia, występujących ograniczeń i przebiegu choroby. 

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi OPS objął 44 osoby, z tego ; 

 23 osoby samotne, 

 21 osób niegospodarujących wspólnie z członkami rodziny. 

Zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy społecznej oraz Uchwały Rady m. st. Warszawy 

korzystanie z usług jest odpłatne. Stawka za jedną godzinę specjalistycznych usług 

opiekuńczych w 2021 r. wynosiła: 24,54 zł. 

Z uwagi na szczególne uzasadnione losowo lub rodzinnie sytuacjach (np. ponoszenie dużych 

kosztów związanych z procesem leczenia lub rehabilitacji) Ośrodek może zwolnić osobę 

korzystającą z usług częściowo lub całkowicie z ponoszenia opłat za przyznane specjalistyczne 

usługi opiekuńcze. 

W przypadku osób objętych ze strony OPS pomocą w zakresie specjalistycznych usług 

opiekuńczych: 

 5 skorzystało z usług bezpłatnych, 

 3 częściowo zwolniono z odpłatności, 

 12 zostało całkowicie zwolnionych z ponoszenia odpłatności, 

  20 ponosiło procentową odpłatność, 

 4 ustalono 100% odpłatność. 

Tabela 13: Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w zakresie zadań własnych 

Lp. Wyszczególnienie 2020 r. 2021 r. Wzrost w % Spadek w % 

1 

Liczba wypracowanych 

godzin specjalistycznych 

usług opiekuńczych- 

ogółem 

5328 8884 40,03 - 

2 

Liczba osób objętych 

specjalistycznymi 

usługami opiekuńczymi -

ogółem 

39 44 11,37 - 

 

 Miesięcznie z specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało średnio 24 osoby. 

 Jedna osoba korzystała z tej formy wsparcia w wymiarze od 5 do 93 godzin miesięcznie, 

średnio 17 godziny miesięcznie.  

Na podstawie zaprezentowanych danych, zauważalny jest znaczny wzrost w stosunku 

do 2020 r. liczby wypracowanych godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Wzrost ten ma bezpośredni związek ze zwiększającą się systematycznie w dzielnicy liczbą 

osób starszych, samotnych i schorowanych, które zgodnie z zaleceniami lekarskimi wymagają 

opieki innych osób, a nie zawsze rodzina ma możliwość zorganizowania takiej opieki.  

W tej sytuacji Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer, w celu ograniczenia skierowań 

tych osób do domów pomocy społecznej, co jest najmniej korzystne, zarówno z punktu 

widzenia społecznego jak i ekonomicznego, realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze 

w miejscu zamieszkania także w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy. 
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Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zburzeniami psychicznymi 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są jedną z form 

w systemie wsparcia środowiskowego i terapii osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Realizowane są w miejscu zamieszkania podopiecznego, według indywidualnych programów 

terapeutycznych, opracowywanych przez osoby świadczące usługi, z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb osoby i sugestii placówek specjalistycznych. Mają formę 

indywidualnych zajęć w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych 

do samodzielnego życia poprzez kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych 

potrzeb życiowych oraz usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie.  

Proponowane zajęcia mają na celu przede wszystkim podniesienie sprawności psychicznej 

i społecznej objętych pomocą osób. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, 

są dostosowane do szczególnych potrzeb, wynikających z rodzaju schorzenia 

lub niepełnosprawności. 

Usługi te obejmują czynności polegające na: 

 uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia (kształtowanie 

umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego 

funkcjonowania; motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,  

 prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych; wspieranie 

w codziennych czynnościach życiowych; interwencje i pomoc w życiu w rodzinie; pomoc 

w załatwianiu spraw urzędowych;  pomoc  w  gospodarowaniu pieniędzmi, 

 pielęgnacji, jako wspieraniu procesu leczenia (pomoc w dostępie do świadczeń 

zdrowotnych; pilnowanie wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, przyjmowania leków; 

pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia i placówek rehabilitacyjnych), 

 Specjalistyczne usługi opiekuńcze mają charakter wspierająco–aktywizujący, w związku 

z czym czynności, które obejmują, są organizowane i realizowane w sposób zapewniający 

możliwie jak najszersze uczestnictwo w nich osoby objętej  wsparciem (przy 

uwzględnieniu jej aktualnej kondycji zdrowotnej) oraz w ścisłej współpracy w realizacji 

usług z najbliższym otoczeniem osoby objętej usługami, 

  Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone 

były dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży i były finansowane ze środków Wojewody. 

Z tej formy pomocy skorzystało 18 osób z tego: 

 15 osób dorosłych,     

 3 dzieci w wieku od 5 do 15 lat, 

 Stawka za jedną godzinę usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

wynosiła w 2021r: 36,77 zł.  

Spośród osób objętych pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi w 2021r: 

 5 korzystało z usług bezpłatnie, 

 12 zostało całkowicie zwolnionych z ponoszenia odpłatności, 

 1 ponosiła procentową odpłatność za przyznane usługi. 
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Tabela 14: Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w ramach zadań 
zleconych 

Lp. Wyszczególnienie 2020 2021 
Wzrost w 

% 
Spadek w%  

1 
Liczba osób które 

skorzystały z usług 
28 18 - 35,72 

2 
Liczba wypracowanych 

godzin 
2394 2216 - 7,44 

4 

 
Osoby dorosłe 21 15 - 28,58 

5 

 
Dzieci 7 3 - 57,15 

 

W wyniku długofalowych oddziaływań terapeutycznych prowadzonych w ramach usług 

specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi odnotowano: 

 u dzieci wyraźną poprawę w zakresie rozwoju mowy, kontaktów międzyludzkich 

czy funkcjonowania społecznego.  

 w wyniku świadczenia w/w usług u osób dorosłych odnotowuje się poprawę w zakresie 

regularnego zażywania leków, dbania o higienę osobistą i czystość w mieszkaniu, 

samodzielnego robienia zakupów, dysponowania budżetem domowym. 

W 2021 r. w związku ze stanem epidemii, wiele osób korzystających dotychczas ze wsparcia 

w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

zrezygnowało z tej formy pomocy w obawie przed zakażeniem koronawirusem SARS–CoV–2 

lub z powodu przejęcia opieki przez rodzinę.  

Z usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi korzystali również klienci oczekujący 

na miejsce w DPS, ZOL czy hospicjum. W tym okresie do tych placówek przeniosło się 

12 usługobiorców. Zmarły 43 osoby. 

W 2021 roku realizatorem wymienionych 3 rodzajów usług było Konsorcjum: 

Stowarzyszenie Opiekuńcze Nadzieja z siedzibą w Lublinie ul. Kolorowa 6 z filią w Warszawie 

ul. Zwoleńska 120/31 i PRM Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Zwoleńska 120/31 

W niektórych przypadkach część osób korzystała z dwóch rodzajów usług jednocześnie. 

Sposób realizacji usług wykonywanych na rzecz każdego odbiorcy usług był monitorowany 

i kontrolowany nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. 

Kontrola usług 

Przeprowadzono 629 kontroli usług, w tym: 

 417 bezpośrednio w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy usług, z zachowaniem 

szczególnych środków sanitarnych, 

 212 zdalnie, poprzez kontakt telefoniczny. 

W przypadku zgłaszanych uwag i kwestii spornych natychmiast podejmowane były stosowne 

działania naprawcze. 

Na podstawie informacji uzyskanych od świadczeniobiorców w trakcie czynności kontrolno- 

monitorujących, można stwierdzić, że poprawiła się jakość świadczonych usług.  

W 2021 roku w sprawach dotyczących pomocy usług zostały wydane 742 decyzje 

administracyjne. 

Pracownicy Działu ds. usług w 2021 r roku nawiązali i utrzymywali kontakt z 9 uczestnikami 

Powstania Warszawskiego, którzy mieszkają na terenie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. 

Jeden uczestnik Powstania został objęty wsparciem w zakresie usług opiekuńczych. Ośrodek 
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Pomocy Społecznej przygotował i dostarczył do 7 Powstańców ( którzy wyrazili zgodę) paczki 

świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

Pracownicy socjalni dokonują bieżących i okresowych ocen i analiz potrzeb mieszkańców 

w zakresie pomocy społecznej, w szczególności w zakresie usług opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych usług opiekuńczych. Świadczą oni pracę socjalną i poradnictwo 

specjalistyczne. 

W celu jak najbardziej kompleksowego wsparcia osób wymagających pomocy w formie 

usług pracownicy zespołu podejmują współpracę z organizacjami pozarządowymi 

i instytucjami, których działalność uzupełnia bądź wzmacnia formy pomocy udzielanej klientom 

Ośrodka. 

W ramach prowadzonej pracy socjalnej pracownicy informowali klientów o przysługujących 

im prawach z racji posiadanego stopnia niepełnosprawności czy innych wskazań medycznych. 

Przedstawiciele OPS podejmowali działania w kierunku włączenia się w proces opieki nad 

seniorem rodziny oraz budowania kontaktów i więzi międzypokoleniowej. Służyli seniorom 

pomocą i wsparciem przy gromadzeniu i wypełnianiu dokumentacji w celu umieszczenia 

w domu pomocy społecznej lub zakładzie opiekuńczo – leczniczym.  

W celu wsparcia osób starszych proponowali wsparcie wolontariuszy, fundacji, parafii 

i w przypadku zainteresowania tą formą pomocy pośredniczyli w nawiązaniu kontaktu.  

W kilku przypadkach pracownicy socjalni prowadzili działania nakierowane na uprzątnięcie 

zagraconego mieszkania zajmowanego przez świadczeniobiorców usług w celu umożliwienia 

świadczenia usług oraz poprawy komfortu życia seniora. 

4.2.4 Sprawienie pogrzebów, w tym pochówki dzieci martwo urodzonych. 

W roku 2021, pomimo trwającej pandemii, nie wzrósł koszt jednostkowy pochówków 

zlecanych przez tut. Ośrodek. Realizacją pochówków na zlecenie OPS zajmuje się wyłoniony 

w przetargu Zakład Pogrzebowy „Promorte” z siedzibą w Markach. 

Tabela 15: Sprawienie pogrzebów 

Sprawianie 

pogrzebów 

Liczba osób 2020 Liczba osób 2021 Spadek % Wzrost% 

21  

+4 refundowane 

przez ZUS 

23 

+5 refundowanych 

przez ZUS 

0 9,52 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej nawiązał współpracę z Międzyleskim Szpitalem 

Specjalistycznym ul. Bursztynowa w celu ustalenia współpracy w zakresie pochówku dzieci 

martwo urodzonych. Szpital nie zgłaszał takich potrzeb. 

4.2.5 Poradnictwo specjalistyczne. Wawerski Ośrodek Wsparcia ul. Żegańska 2C 

W Dzielnicy Wawer systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi: 

prawne, psychologiczne, usługi społeczne.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom powstało miejsce, w którym mieszkańcy bezpłatnie, bez 

zbędnego przemieszczania się w rozległej dzielnicy mogą otrzymać kompleksowe wsparcie. 

Po pomoc może zgłosić się każda osoba bez względu na dochód, bezpłatnie od poniedziałku 

do piątku w godzinach 8.00 – 19.00. 

W związku z pandemią ze wsparcia mieszkańcy mogli skorzystać osobiście telefonicznie 

lub mailowo. 

Wychodząc naprzeciw pogłębiającym się problemom społecznym mieszkańców Dzielnicy 

Wawer, OPS poszerza stale swoją ofertę świadczenia usług społecznych i tym samym organizuje 

je w formie wsparcia powszechnego, tj. bez względu na dochód. 
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Uruchomienie Wawerskiego Ośrodka Wsparcia wiąże się ze zwiększeniem i uproszczeniem 

dostępności usług, blisko miejsca zamieszkania. Wiąże się także z nowymi zadaniami 

wynikającymi z konkretnego zapotrzebowania mieszkańców oraz instytucji tj, szkół, przedszkoli, 

żłobków.  

Obecnie na terenie Dzielnicy Wawer nie ma instytucji, która w sposób kompleksowy 

oferowałaby interdyscyplinarną pomoc w rozwiązaniu problemów. 

Pomimo widocznej poprawy sytuacji ekonomicznej rodzin, obserwuje się pogłębiające się 

w rodzinach problemy: bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zaburzenia 

o podłożu psychicznym, nieumiejętność funkcjonowania w społeczeństwie, uzależnienie 

od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, przemoc. Narasta problem rodzin 

opiekujących się osobami starszymi i niepełnosprawnymi. 

W Wawerskim Ośrodku Wsparcia : 

 dyżury pełnią specjaliści psycholog, pedagog, prawnik, specjalista pracy socjalnej, 

udzielają konsultacji indywidualnych, 

 prowadzone są zajęcia, warsztaty i szkolenia,  

 prowadzone są mediacje rodzinne i inne. 

 Działa Zespół Pierwszego Kontaktu Środowiskowego Centrum Zdrowia Dzieci 

i Młodzieży w Dzielnicy Wawer, 

 funkcjonuje Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. profilaktyki uzależnień, 

 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, 

 prowadzona była psychoterapia indywidualna dla osób dorosłych w ramach współpracy 

ze Specjalistyczną Poradnią Rodzinną – do 10.08.2021 roku, 

 udostępniona została także przestrzeń na: dyżury pracowników Stowarzyszenia Centrum 

Informacji Społecznej CIS, Fundacji Rozwoju Osobistego Przystań, spotkania wieczorne, 

mitingi AA, niektóre działania we współpracy z organizacjami pozarządowymi odbywają 

się również w weekendy. 

W 2021 r z pracownikami Ośrodka nawiązało kontakt osobisty, telefoniczny bądź mailowy 

1672 osób (prawie czterokrotnie więcej niż w 2020 r. – 425 osób), z czego: 

 918 potrzebowało informacji o możliwości uzyskania pomocy, wsparcia lub miejscach 

i procedurach załatwienia spraw. Mieszkańcy oczekiwali często informacji 

wykraczających poza zadania pomocy społecznej, 

 754 osoby zostały skierowane na konsultacje indywidualne, 

 3 krotnie korzystano ze wsparcia tłumacza języka migowego pozyskanego z Polskiego 

Związku Głuchych. Tłumacz uczestniczył w konsultacjach u psychologa i prawnika WOW 

oraz psychologa PIK.  

Główne zadania Wawerskiego Ośrodka Wsparcia to: 

 informowanie, edukowanie,  

 konsultowanie i wspieranie rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Formy wsparcia: 

Poradnictwo indywidualne 

 Psycholog - udzielał wsparcia dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w zakresie wspierania 

kompetencji wychowawczych i rodzicielskich w sytuacji trudności rodzinnych, zaburzeń 

psychicznych, trudności z funkcjonowaniem w szkole czy grupie rówieśniczej. 

Rezultat: przeprowadzono 362 konsultacje, w tym 32 z pracownikami placówek 

oświatowych, 31 konsultacji z pracownikami socjalnymi OPS. 

 Prawnik - konsultacje w zakresie prawa rodzinnego w tym :sprawy dotyczących 

przemocy w rodzinie. 

Rezultat: Przeprowadzono 80 konsultacji. 
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 Pedagog specjalny - konsultacje w zakresie wspierania dzieci z deficytami rozwojowymi 

i ich rodzin, organizacja kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno–pedagogicznej 

na terenie placówek oświatowych, mediacje, metod i form pracy terapeutycznej, 

organizacji wsparcia terapeutycznego, wczesnej diagnostyki zaburzeń rozwoju dziecka. 

Rezultat: Przeprowadzono 19 konsultacji i 1 sprawę mediacyjną rodziny z placówką 

przedszkolną. 

 Specjalista Pracy Socjalnej udzielał informacji o przysługujących świadczeniach 

i dostępnych formach pomocy oraz w zakresie dofinansowań PFRON, informacja o ulgach 

i uprawnieniach oraz miejscach świadczących pomoc. 

Rezultat: Odbyło się 28 takich konsultacji. 

Psycholog udzielał wsparcia w sytuacji: 

 trudności w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych w rodzinie, problemów 

okołorozwodowych, nadużywania alkoholu czy innych substancji psychoaktywnych, 

 wspierał rodziców w radzeniu sobie z nową sytuacją i uczył poszukiwania 

konstruktywnych rozwiązań w trudnościach wychowawczych, 

 wspierał osoby starsze, czy też samotne, które źle znosiły przymusową izolację. Nasiliły 

się problemy psychiczne typu depresja i tendencje  prób samobójczych u osób w różnych 

grupach społecznych i wiekowych, 

 wsparcia dla osób i poszukiwanie sposobów radzenia sobie z nasilonym stresem, osoby 

po uzyskaniu odpowiedniego wsparcia i motywacji, zdecydowały się na dalsze leczenie. 

Rezultat: odbyło się 198 konsultacji. 

Doradca zawodowy  

 poradnictwo dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w tym dla osób z niepełno 

sprawnościami, 

 wspieranie pracodawców i przedsiębiorców planujących zatrudnienie osób 

z niepełnosprawnościami. 

Rezultat: 

 odbyło się 145 konsultacji z osobami, które mają trudności z odnalezieniem się na rynku 

pracy, 

 w dniu 09.11.2021 r. w Warszawie odbyły się „Wirtualne Targi Pracy” zorganizowane 

przez Urząd Pracy m. st. Warszawy, doradca zawodowy wziął w nich całodniowy udział, 

udzielając porad osobom odwiedzającym Targi, 

 OPS złożył wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób 

Niepełnosprawnych o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej, 

 zabezpieczone zostały także środki na zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością 

w Wawerskim Ośrodku Wsparcia.  

Inne działania doradcy zawodowego: 

 Doradca zawodowy poza indywidualnymi konsultacjami z osobami bezrobotnymi odbył 

również 4 spotkania z przedstawicielką Fundacji REVITA – Stowarzyszenia Rodziców 

i Opiekunów Osób Upośledzonych Umysłowo. Celem spotkań było udzielenie wsparcia 

w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie działalności Fundacji do PFRON. 

Na końcowym etapie w spotkaniach wziął udział Prezes Fundacji NORMALNA 

PRZYSZŁOŚĆ. 
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 Ponadto w dniach 2 czerwca i 16 listopada miały miejsce dwa warsztaty z zakresu 

poradnictwa zawodowego, przeprowadzone przez doradców zawodowych. Odbiorcami 

warsztatów były podopieczne Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego 

w Warszawie, przy ul. Jachowicza 4. W pierwszych warsztatach (w placówce) wzięło 

udział 12 osób, w drugich (przeprowadzonych w WOW) – 7. Celem warsztatów było 

przygotowanie dziewcząt do poszukiwania pracy na otwartym rynku pracy po ukończeniu 

szkół branżowych. 

Konsultant Koordynator specjalista pracy socjalnej udzielał informacji o przysługujących 

świadczeniach i dostępnych formach pomocy oraz wsparcia każdej osobie, która zgłosiła taką 

potrzebę.  

Rezultat: Odbyło się 34 konsultacje. 

Specjalista Pracy Socjalnej ds. wolontariatu: 

 diagnozował potrzeby osób potrzebujących oraz tworzył bazę wolontariuszy, zawierał 

umowy o wolontariacie itp. 

Rezultat: 27 konsultacji. 

Warsztaty: 

W ramach Programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców odbyły się Warsztaty 

Umiejętności Wychowawczych dla mieszkańców dzielnicy Wawer. 

 Realizowane w formie 10 warsztatów psychologicznych (około 2,5 h każde spotkanie). 

 Udział wzięło 14 osób, ukończyło 9 osób. 

 Warunkiem ukończenia była frekwencja powyżej 60 %. 

Tematyka zajęć obejmowała: 

 naukę umiejętności rozpoznawania i rozmawiania o uczuciach, 

 stawiania jasnych granic i wymagań, 

 zachęcania dzieci do współpracy, 

 wspierania samodzielności dzieci  

 rozwiązywania problemów i konfliktów 

 sposoby uczenia dzieci samodyscypliny. 

Mediacje rodzinne, 

 dla osób w konflikcie okołorozwodowym, ustalenie planów wychowawczych i pomoc 

w wypracowaniu porozumienia chroniącego więzi rodzinne, 

 Mediacje są prowadzone przez dwóch pracowników Ośrodka, którzy posiadają 

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Praca podlega superwizji. 

Rezultat: Odbyło się 24 spotkań mediacyjnych z 8 rodzinami. 

Programy realizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi i instytucjami: 

Projekt „Wawerska Przystań” 

W okresie 11.01.2021 r. - 26.02.2021 r. kontynuowany był program Projekt „Wawerska 

Przystań” w ramach, którego : 

 2 razy w tygodniu prowadzone były zajęcia socjoterapii dla dzieci w wieku 9 - 12 lat,  

 4 spotkania dla rodziców, 

 15 spotkań – konsultacji rodzin w obszarze diagnozy/ deficytów, trudności 

wychowawczych, które ze względu na wzrost zachorowań na SARS COVID-19 były 

realizowane w trybie on-line. 
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Rezultat:  

Projektem objętych było 16 mieszkańców Dzielnicy Wawer w tym 8 dzieci i 8 osób 

dorosłych. 

Zajęcia socjoterapeutyczne rozwijają kompetencje społeczne dzieci i młodzieży, 

przy jednoczesnej pracy warsztatowej z ich rodzicami nad kompetencjami rodzicielskimi oraz 

umiejętnościami budowania satysfakcjonujących relacji z dziećmi, jak również działania 

profilaktyczne dla ochrony zdrowia psychicznego. 

Wsparcie dla osób z chorobą otępienną oraz ich opiekunów 

 z uwagi na pandemię SARS COVID-19 terapeuci zajęciowi dojeżdżali do domów 

podopiecznych i tam prowadzili indywidualne zajęcia,  

 zadanie było realizowane przez Fundację Wsparcie, 

 Celem była pomoc i wsparcie dla osób cierpiących z powodu choroby Alzheimera i innych 

zespołów otępiennych oraz ich rodzin i opiekunów oraz udzielanie wsparcia 

psychologicznego i edukacyjnego rodzinom osób chorych, udzielaniu wsparcia i pomocy 

terapeutycznej osobom chorym, dostarczaniu wsparcia informacyjnego. 

Rezultat: 

Zajęcia odbywały się w dwóch formach: 

 stałym wsparciem objętych było 7 osób. Zajęcia miały charakter terapeutyczny i zawierały 

w sobie elementy treningu umiejętności poznawczych, orientacji w przestrzeni 

i rzeczywistości, terapii wspierającej (reminiscencyjnej, psychomotorycznej i zajęciowej), 

muzykoterapii oraz animacji czasu wolnego dostosowanej do indywidualnych możliwości 

chorego, 

 Z uwagi na okres pandemii oraz większe ryzyko zakażeniem się COVID zajęcia odbywały 

się on-line z instruktażem przez telefon, SKYPE. Terapeuci dostarczali materiały do pracy 

w domu wraz z instruktażem, 

 Psychoedukacyjna Grupa Wsparcia dla rodzin i opiekunów osób cierpiących na chorobę 

Alzheimera i inne zespoły otępienne, 

 Wsparciem objętych było 24 osoby. Odbyło się 86 konsultacji. 

Warsztaty dla osób dorosłych z syndromami Dorosłe Dziecko Alkoholika i Dorosłe 

Dziecko z rodziny Dysfunkcyjnej.„Czy wiesz, że…” i „Akademia dobrego życia”  

W okresach 06.09.2021 r. - 22.11.2021 r. i 06.12.2021 r. - 18.01.2022 r. realizowane były 

programy na podstawie porozumień zawartych z Fundacją LaFonteine. 

Programy przeznaczone były dla osób dorosłych z syndromami DDD i DDA.  

Odbyły się dwie grupy wsparcia oraz indywidualne konsultacje w ramach programu 

„Czy wiesz, że…”. Uczestnicy „Akademii dobrego życia” mogli skorzystać z grupy wsparcia 

oraz warsztatów profilaktycznych. 

Bezpłatne poradnictwo obywatelskie Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej 

CIS 

 doradca udzielał porad osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i same 

nie potrafiły znaleźć odpowiednich rozwiązań, 

  doradca obywatelski analizował sytuację życiową osoby potrzebującej wsparcia, pomagał 

w dotarciu do źródeł jej problemu, ustalał z nią priorytety i kolejność działań, wskazywał 

możliwe rozwiązania i ich konsekwencje, 

 W razie potrzeby doradca wspólnie z zainteresowanym sporządzał plan działania oraz 

deklarował chęć pomocy przy jego realizacji. Osoba uprawniona do bezpłatnej porady 

samodzielnie podejmowała decyzję co do wyboru jednej ze wskazanych ścieżek, 

 Konsultacje prowadzić mają do podniesienia świadomości prawnej obywateli. Poznają oni 

swoje prawa i obowiązki. Zaczynają także rozumieć konsekwencje dokonanych wyborów 

i decyzji,  
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 Najczęściej udzielane były porady w zakresie: spraw mieszkaniowych, zadłużeń, upadłości 

konsumenckiej, prawa rodzinnego i zabezpieczenia społecznego, 

 Punkt Poradnictwa Prawnego we współpracy z Wydziałem Organizacji i Obsługi Prawnej 

uruchomił punktu przyjmowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

4.2.6 Interwencja kryzysowa. 

Interwencja kryzysowa jest działaniem nakierowanym na doraźną pomoc osobom i rodzinom 

z nadrzędnym uwzględnieniem czynnika czasu i efektu. 

W swojej pracy pracownicy socjalni w trybie interwencyjnym zabezpieczają dzieci, gdy jest 

zagrożone ich zdrowie lub życie, umieszczają osoby w domach pomocy społecznej, szpitalach 

psychiatrycznych bądź placówkach przypisanych trybowi interwencyjnemu. 

Rezultaty: 

W roku sprawozdawczym 2021 podjęto interwencje kryzysowe wobec 84 osób. W ramach 

tych działań 4 osoby na skutek gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia oraz braku osób bliskich 

zostały umieszczone w szpitalu, dwie osoby zaś w domu pomocy społecznej. Pracownicy socjalni 

wraz z psychologiem dokonywali rozeznawania sytuacji w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi 

myśli, ,s” pisma z policji, osób bezdomnych, zgłoszenia od mieszkańców, zgłoszenia ze szpitali, 

zgłoszeniami o możliwej przemocy w rodzinach oraz niewłaściwego sprawowania opieki nad 

dziećmi, anonimy od sąsiadów oraz pisma ze szkół i policji. 

Tabela 16: Interwencja kryzysowa 

Interwencja 

kryzysowa 

Liczba osób 

2020 

Liczba osób 

2021 

Spadek % Wzrost% 

8 84 0 1050 

 

5. ŚWIADCZENIA Z INNYCH USTAW 

5.1 Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy 

zastępczej. 

Asysta rodzinna to pomoc świadczona na rzecz rodziny, planowana i realizowana razem 

z rodziną we współpracy z innymi profesjonalistami takimi jak np. pedagog, pracownik socjalny 

OPS, kurator, koordynator rodzin zastępczych etc - stosownie do zidentyfikowanych potrzeb 

i problemów tej rodziny. 

 odbiorcami są rodziny bez względu na dochód, przeżywające trudności życiowe, zwłaszcza 

te dotyczące opieki i wychowania dzieci, 

 asystent pracuje maksymalnie z 15 rodzinami. Asystenci pracują w miejscu zamieszkania 

rodziny lub miejscu wskazanym przez rodzinę, mają możliwość pracy z rodzinami 

popołudniami, wieczorami, w soboty i w dni świąteczne, 

 w okresie pandemii Covid-19 spotkania odbywają się w reżimie sanitarnym oraz w formie 

rozmów telefonicznych, 

 współpraca z rodziną jest długofalowa, wymaga czasu i cierpliwości, zrozumienia punktu 

widzenia i kontekstu życia jej członków, 

 budowanie wewnętrznej motywacji do zmiany to długi i wymagający odpowiednich 

umiejętności metodycznych proces. 

Współpraca trwa w zależności od potrzeb rodziny średnio 2 lata, w uzasadnionych przypadkach 

może być wydłużona do 3 lat. 
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Zadania asystenta rodziny 

 Praca z rodzinami przeżywającymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej poprzez podejmowanie działań zmierzających do rozwiązywania 

występujących problemów oraz przeciwdziałania nieprawidłowościom wychowawczym, 

dążenie do poprawy sytuacji dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej. 

 Współpraca z pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi i innymi specjalistami w celu 

przezwyciężania trudności w funkcjonowaniu osób i rodzin. 

 Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny 

 Tworzenie warunków do wzrostu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców 

i rozwiązań podstawowych problemów wychowawczych 

 Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, zdobywaniu umiejętności 

prowadzenia gospodarstwa domowego, wspieranie aktywności społecznej 

 Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku 

i przekazywanie tej oceny Sądowi. 

 Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach 

Rezultaty: 

W 2021 r. wsparciem asystenta rodziny objętych zostało narastająco 27 rodzin, w tym: 

 5 rodziny, z których dzieci przebywają w pieczy zastępczej, 

 Opracowano 32 plany pracy wspólnie z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem 

socjalnym, 

 4 rodziny, które uzyskały możliwość wsparcia w osobie asystenta rodziny stosowało 

postawę unikającą współpracy, nie były gotowe do wykorzystania tej formy pomocy. 

O zaprzestaniu współpracy każdorazowo powiadamiany był Sąd Rodzinny, 

 współpraca jest systematyczna: spotkania z rodziną odbywają się z częstotliwością 

uzależnioną od potrzeb rodziny, nawet kilka razy w tygodniu (zwłaszcza w początkowym 

okresie współpracy, gdy istnieje potrzeba spotkań z pojedynczymi członkami rodziny, 

a także w sytuacji kryzysu w rodzinie), czas wizyty nie powinien przekraczać 2 godzin, 

 W 2021 r. asystenci 536 razy odwiedzili podopiecznych ( Covid-19), odbyli 620 rozmów 

telefonicznych z podopiecznymi, 

 12 osób poprawiło sytuację zawodową, rozumianą, jako podjęcie stałego lub okresowego 

zatrudnienia, korzystanie z pomocy Urzędu Pracy, 

 24 rodziny zwiększyły umiejętności finalizowania spraw urzędowych (np. uzyskiwanie 

świadczeń rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych, ustalenie stopnia 

niepełnosprawności, rozłożenie zadłużenia na raty, załatwianie spraw sądowych, poprawa, 

jakości kontaktowania się z urzędnikami), 

 9 rodzin zadbało o sprawy lokalowe, poprzez złożenie wniosków o lokal socjalny, uzyskanie 

mieszkania, naukę utrzymywania kontaktu z WZL i ZGN, (m.in. uzyskanie dodatku 

mieszkaniowego, rozłożenie na raty zadłużenia za czynsz),przeprowadziło remont 

mieszkania, 

 19 rodzin zobowiązano do współpracy przez sąd, 

 23 rodzin poprawiło umiejętności opiekuńczo – wychowawcze (dbanie o higienę, 

prawidłowe odżywianie, stawianie granic, konsekwentne wymagania, ustalenie 

i przestrzeganie reguł i zasad, wspólne spędzanie czasu wolnego), 

 24 rodziny zwiększyły świadomość wpływu problemów zdrowotnych na jakość życia, 

(zadbało o terminowe szczepienia i bilanse zdrowia u dzieci, realizację zaleceń lekarskich, 

terminowe zgłaszanie się na wizyty do lekarzy specjalistów), 

 w 22 rodzinach miała miejsce regularna współpraca z kuratorami zawodowymi 

i społecznymi sądu rejonowego – wydziału rodzinnego i nieletnich, którzy obejmują 

nadzorem rodziny, 
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 9 dzieci zaczęło uczęszczać do placówek edukacyjnych bądź opiekuńczo-edukacyjnych 

odpowiednich do ich potrzeb, dzięki czemu wspierany jest ich rozwój, w tym 1 do żłobka 

 10 dzieci było diagnozowanych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 1 dziecko jest 

pod stała opieką lekarza psychiatry, 1 dziecko uzyskało orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności, 

 W 2021 roku asystenci przygotowywali i przekazali do sądu 36 sprawozdań i opinii z pracy 

z rodzinami objętymi współpracą na wniosek/postanowienie Wydziału Rodzinnego 

i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe, 

 3 dzieci skierowano do Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego, 

 w 6 rodzinach wszczęta została procedura Niebieska Karta. 

Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet 

w ciąży i rodzin „Za życiem” 

 W roku 2021 nikt nie zgłosił się do Ośrodka Pomocy Społecznej z prośbą o wsparcie 

o którym mowa w ustawie „Za życiem”. 

5.2 Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

W momencie uzyskania informacji, że może dochodzić do przemocy w rodzinie, pracownik 

socjalny podejmuje niezwłocznie działania interwencyjne, mające przeciwdziałać temu zjawisku, 

obejmujące przede wszystkim:  

 przeprowadzenie wywiadu i sporządzenie wstępnej diagnozy wraz z planem pracy. Plan 

pracy zawsze uwzględnia zapewnienie bezpieczeństwa rodzinie/osobie doznającej 

przemocy, 

 zapewnienie osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, 

w zależności od potrzeb, schronienia w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym 

w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 

 udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy w szczególności: psychologicznej, 

prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach 

świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, 

 informowanie o formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie 

oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc, 

 informowanie o możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę 

sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, 

między innymi o możliwości złożenia do sądu wniosku o zobowiązaniu osoby stosującej 

przemoc do opuszczenia mieszkania (art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie), 

 organizowanie dostępu do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, 

co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, 

 prowadzenie rozmów z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc 

w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie, oraz informowanie 

osób o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, 

 monitorowanie przez okres minimum 6 miesięcy sytuacji dzieci i osób zależnych, 

w zakończonych procedurach. 

Rezultaty: 

 Realizacja procedury „Niebieskie Karty” i interwencja kryzysowa. 

 Objęto pomocą 178 rodzin uwikłanych w przemoc domową, ogółem 384 osoby, 

doświadczające przemocy, w tym: 172 osoby dorosłe - 128 kobiet, 44 mężczyzn 

i 212 dzieci. 
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 Prowadzono pracę z 207 osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy w rodzinie – 

52 kobietami i 154 mężczyznami, w sprawie dziecka podejrzanego o stosowanie przemocy 

w rodzinie, poinformowany był Sąd Rejonowy. 

 Dodatkowo konsultowano osoby zgłaszające się do OPS z problemem przemocy w rodzinie. 

Takich konsultacji odbyło się 39. 

 Wszczynano procedurę „Niebieskie Karty” w 40 przypadkach (wzrost o ponad 30% - 

w 2020 r - 29), dodatkowo w 1 udokumentowali nowe zdarzenie przemocowe w trwającej 

już procedurze.  

 Prowadzili dodatkowo 81 procedur wszczętych przez inne służby (spadek o ok 20% 

w stosunku do 2020 r. - 102 procedury), które oprócz tego założyły 16 Niebieskich Kart 

w procedurach już wszczętych oraz 90 procedur kontynuowanych z poprzednich okresów. 

 Realizowano 41 procedur „Niebieskie Karty” przemoc wobec dzieci – to około 30% więcej 

niż w roku ubiegłym (2020 – 31). To także prawie 30% wszystkich procedur Niebieskie 

Karty prowadzonych w Dzielnicy Wawer. 

 Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty” w okresie sprawozdawczym: 126, w tym 

z powodu: ustania przemocy w rodzinie oraz zrealizowania indywidualnego planu pomocy - 

50, braku zasadności podejmowanych działań - 76. 

 Można wnioskować, że w procedurach „Niebieskie Karty” zakładanych w Dzielnicy Wawer 

przeważają takie, w których dominującym problemem są bardzo nasilone konflikty, a nie 

przemoc. 

 Każdy z 4 pracowników socjalnych z Zespołu ds. przemocy: pracował średnio z 44 

rodzinami, czyli średnio 94 osobami uwikłanymi w przemoc lub w których jej członkowie 

przejawiali wobec siebie zachowania agresywne; uczestniczył średnio w ponad 100 

spotkaniach z przedstawicielami innych instytucji, w ramach pracy na rzecz rodzin objętych 

procedurą Niebieskie Karty; uczestniczył w superwizjach i spotkaniach eksperckich 

prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

„Niebieska Linia”. Wzięli również udział w szkoleniu przeprowadzonym przez Fundacje 

Pomocownia, dotyczącym alienacji rodzicielskiej. 

Współpraca pracowników Zespołu ds. przemocy z innymi służbami 

 w przypadku rodzin z małoletnimi dziećmi, informowali o sytuacji Sąd – Wydział rodzinny 

i nieletnich, współpracowali z kuratorami, 

 wzięli udział w interwencji z przedstawicielami policji, związanej z zabezpieczeniem dzieci 

narażonych na bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie. 

Podczas interwencji 2 dzieci zostało umieszczonych decyzją Sądu, na podstawie art. 12a 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w pieczy zastępczej, 

 przekazali 7 zawiadomień do organów ścigania (Policji i Prokuratury) o podejrzeniu 

popełnienia ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, 

 uczestniczyli w pracach 149 grup roboczych, które spotkały się 422 razy - podczas pracy 

w grupach roboczych współpracowali z pozostałymi podmiotami realizującymi działania 

dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie – oświatą, policję, ochroną zdrowia, 

Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorami, organizacjami 

pozarządowymi, 

 pracownicy Zespołu ds. Przemocy, opracowali projekt „Podnoszenie kompetencji służb 

uczestniczących w realizacji procedury „Niebieskie Karty” w Dzielnicy Wawer”. W ramach 

projektu pracownik Zespołu ds. Przemocy – Certyfikowany Specjalista z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeszkolił 28 pracowników Ośrodka Pomocy 

Społecznej i 20 pracowników Komisariatu Policji Wawer. Szkolenie obejmowało tematykę 

zmian ustawowych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz wszczynania 

procedury „Niebieskie Karty”.  
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Obsługa administracyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie 

 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wawer 

m. st. Warszawy ma siedzibę w Ośrodku Pomocy Społecznej, 

 Dyrektor Ośrodka jest Administratorem Danych Osobowych związanych z realizacją 

procedury „Niebieskie Karty” – w 2021 roku nadał 337 upoważnień do przetwarzania 

danych osobowych przez członków Grup Roboczych powołanych do pracy w ramach 

realizacji procedury, 

 korespondencja – pisma wysłane 1312, wpłynęło pism 3440 (od kilku lat odnotowujemy 

wzrost tych danych, mimo porównywalnej ilości procedur Niebieskie Karty wpływających 

do Zespołu Interdyscyplinarnego – w 2021 r. pism wysłanych o 18%, przychodzących 

o 15% w stosunku do 2020 r.), 

 protokołowanie spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego i jego podzespołów – odbyło się 

19 takich spotkań, 

 sporządzanie uchwał, 

 wprowadzanie danych dotyczących realizacji procedury „Niebieskie Karty” do systemu 

Pomost dla Zespołów Interdyscyplinarnych, 

 prowadzenie sprawozdawczości z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego – kwartalnej 

i rocznej do Centralnej Aplikacji Statystycznej oraz półrocznej i rocznej, po uzyskaniu 

akceptacji Burmistrza Dzielnicy Wawer, do Prezydenta m. st. Warszawy. 

Działania podejmowane przez przedstawicieli Ośrodka w Zespole Interdyscyplinarnym 

 przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej stanowią Prezydium Zespołu 

Interdyscyplinarnego, 

 kierowali i koordynowali pracami Zespołu Interdyscyplinarnego oraz działaniami 

podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu, 

 w oparciu o wstępną analizę posiadanej dokumentacji, podejmowali decyzję o sposobie 

prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”, w tym powoływali grupy robocze,  

 inicjowali działania w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie służące 

zaprzestaniu stosowania przemocy,  

 przygotowywali materiały umieszczane na profilach Facebook Zespołu Interdyscyplinarnego 

zawierające informacje dotyczące przemocy i możliwości uzyskania wsparcia oraz 

informacje kierowane do świadków przemocy, dotyczące możliwości podejmowania działań  

 w związku z niejasnościami w interpretacjach prawnych dotyczących wglądu osób objętych 

procedurą Niebieskie Karty w dokumentację Zespołu Interdyscyplinarnego, wystąpili 

o wytyczne dotyczące w/w problemu do Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Przygotowali treść merytoryczną i drukowano, we współpracy z Urzędem Dzielnicy Wawer 

m.st. Warszawy:  

 ulotki kierowane do pracowników oświaty, dotyczące występowania możliwych form 

przemocy w rodzinie w stosunku do dzieci oraz możliwości i sposobów realizacji procedury 

Niebieskie Karty przez pracowników oświaty, 

 ulotki kierowane do świadków przemocy dotyczące możliwości i sposobów reagowania, 

miejsc pomocowych, 

 ulotki kierowane do sprawców przemocy dotyczące zachowań będących przemocą, 

konsekwencji stosowania przemocy i możliwości uzyskania pomocy, 

 Urząd Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy konsultował z nimi projekt harmonogramu 

realizacji zadań lokalnych wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy w 2021 roku, 
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 Przedstawiciel Zespołu ds. Przemocy przedstawił podstawowe informacje dotyczące 

przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wawer podczas sesji Rady Dzielnicy Wawer dotyczącej 

m. in. podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy 

w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2021-2025.  

5.3 Pomoc materialna dla uczniów-stypendia i zasiłki szkolne 

 Stypendium szkolne- pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, która obejmuje: zakup 

podręczników, które nie były udostępniane przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych 

książek pomocowych, zakup komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów, zakup 

biletów miesięcznych, kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej, 

 całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, 

wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia w szkole, udział w zajęciach edukacyjnych 

poza szkołą, 

 Zasiłek szkolny - jest przeznaczony dla uczniów, którzy przejściowo znaleźli się w trudnej 

sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można było 

się ubiegać w terminie nie dłuższym niż 2 m-ce od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego 

przyznanie zasiłku, 

 Jednorazowa kwota zasiłku nie może być większa niż 620 zł i zasiłek może być 

przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacji lub w formie 

rzeczowej o charakterze edukacyjnym. 

Tabela 17: Zasiłki i stypendia szkolne 

Nazwa 

świadczenia 

Liczba osób 

2020 

Liczba osób 

2021 
Spadek % Wzrost% 

Stypendia 1140 63 44,74 0 

Zasiłki szkolne 0 8 0 800 

Wykres 7: Zasiłki i stypendia szkolne 

 
 

 W roku 2021 znacznemu spadkowi (o ponad 44 %) uległa liczba osób otrzymujących 

stypendia i zasiłki szkolne, ze 114 w roku 2020 do 63 w 2021 r.( roku 2020 nie został 

wypłacony żaden zasiłek szkolny, w roku sprawozdawczym 2021 było 8 zasiłków 

szkolnych, wypłaconych w maksymalnej wysokości tj. po 620 zł). 

 Powyższy fakt może wynikać z konieczności weryfikowania sytuacji dochodowej osób 

i rodzin (od 2020 r stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne wypłacane są przez warszawskie 

OPS-y, po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym i wydaniu decyzji.  
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 Ponadto część osób, które zakupiły w roku 2020 ze stypendiów sprzęt komputerowy 

do celów edukacyjnych dla dzieci, nie wystąpiła o stypendia na ten sam cel w roku 

sprawozdawczym 2021. 

 Pracownicy socjalni pomagają podopiecznym w racjonalnym gospodarowaniu budżetami 

domowymi oraz dokumentowaniu wydatków na cele edukacyjne i rozliczaniu stypendiów 

szkolnych. 

 Niebagatelną rolę w spadku beneficjentów korzystających ze stypendiów szkolnych oraz 

zasiłków szkolnych odgrywa też trwający stan epidemii Covid-19 i wynikające z tego 

obostrzenia, w tym nauka zdalna. 

5.4 Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. 

Osobom, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego, a spełniają przesłanki ustawowe 

z dochodem nie przekraczającym kryterium ustawowego, OPS przyznaje po przeprowadzonym 

postępowaniu administracyjnym i wydaniu decyzji prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych 

na okres 90 dni. 

Najczęściej z tej formy pomocy korzystają nieubezpieczone osoby będące w kryzysie 

bezdomności. (np. osoby uzależnione, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego, a będące 

w terapii w Ośrodku przy ul. Łabędziej 37). 

Tabela 18: Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 

Potwierdzeni

e prawa do 

świadczeń 

opieki 

zdrowotnej 

2020 2021 
Spadek 

% 

Wzro

st% 

2020 2021 
Spadek 

% 

Wzrost

% 
Liczba 

osób 

Liczba 

osób 

Liczba 

świadczeń 

Liczba 

świadczeń 

160 147 8,13  187 162 13,37  

Wykres 8: Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 

 
W roku sprawozdawczym 2021 nastąpił niewielki spadek (8,13 %) osób objętych 

potwierdzeniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, ze 160 w 2020 r. do 147 w roku 2021. 
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6. PROJEKTY I PROGRAMY 

6.1 Programy lokalne m.st. Warszawy. 

 warszawski program osłonowy na pokrycie bieżących kosztów utrzymania lokalu 

w rodzinach wielodzietnych, kwalifikujących się do Karty Dużej Rodziny (zgodnie 

z Zarządzeniem nr 397/2021 z dnia 17.03.2021 r. Prezydenta m.st. Warszawy).Warunkiem 

otrzymania pomocy finansowej na wskazany j/w cel był ponadto dochód rodziny 

nie przekraczający 350 % kryterium ustawowego na osobę w rodzinie (1848 zł). Liczba 

przyznanych świadczeń była o 18% mniejsza od liczby świadczeń udzielonych na w/w cel 

w roku 2020 ( w roku 2020 program osłonowy dotyczył osób samotnych 

i niepełnosprawnych z dochodem nie przekraczającym 250 % kryterium ustawowego 

tj. 1320 zł), 

 program osłonowy w roku 2020 (dla osób samotnych i niepełnoprawnych) objął 255 osób, 

w roku sprawozdawczym 2021 objął 591 osób (w rodzinach wielodzietnych). 

Tabela 19: Pomoc osłonowa 

Pomoc 

osłonowa 

(bieżące 

koszty 

utrzymania 

lokalu). 

Liczba 

osób 

2020 

Liczba 

osób 

2021 

Liczba 

świadczeń 

2020 

Liczba 

świadczeń 

2021 

Spadek % Wzrost% 

255 591 356 290 18,54  

Wykres 9: Pomoc osłonowa 

 
 

Wsparcie dla mieszkańców przebywających w kwarantannie lub izolacji z powodu 

COVID-19 

W 2021 roku do Ośrodka zgłosiło się za pomocą aplikacji 128 osób przebywających 

w kwarantannie lub izolacji: 

 94 osoby były pochodzenia Ukraińskiego, 34 Polaków, 

 pracownicy, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z każdą osobą zgłaszającą udzielili 

pomocy i wsparcia w postaci: 100 osób otrzymało paczki żywnościowe; 15 osób otrzymało 

pomoc w zakupie podstawowych art. spożywczych i leków; 5 osób skierowano do 
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psychologa; 2 osoby otrzymały pomoc finansową na zakup żywności; 1 osoba objęta została 

pomocą w formie ubezpieczenia zdrowotnego. 

Korpus wsparcia seniora, program rządowy, OPS otrzymał od wojewody środki w 33 850 zł 

wydatkowane na bilety, środki ochrony a także dodatki dla pracowników koordynujących 

program. W zadanie włączeni byli wolontariusze. Praca polegała na dokonywaniu zakupów 

podstawowych dla osób starszych, dostarczanie paczek żywnościowych. 

Warszawa Wspiera Seniora, zgłoszenia z numeru 19115. 

W ramach programu “Wspieraj Seniora” podpisano 19 umów z wolontariuszami, którzy 

wykonywali czynności związane z niesieniem pomocy mieszkańcom Dzielnicy Wawer, którzy 

ze względu na wiek i stan zdrowia szczególnie byli narażeni na zakażenie COVID-19 i powinni 

pozostać w domach. 

Zadania powierzone Wolontariuszom to m.in.: zakup produktów pierwszej potrzeby, 

dostarczanie paczek żywnościowych, art. higienicznych, gorącego posiłku; realizację recept, 

wyrzucanie śmieci, zakup karmy dla zwierząt; wyprowadzanie psa. 

Warszawa szczepi. 

 W program “Warszawa Szczepi” zaangażowało się 80 wolontariuszy.  

 Wykonywali czynności związane ze wsparciem organizacyjno- informacyjnym w Punkcie 

Szczepień Powszechnych przeciw COVID-19 na terenie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. 

 Zadania powierzone Wolontariuszom to m.in.: udzielanie informacji osobom zgłaszającym 

się do punktu, pomoc przy wypełnianiu formularzy, kierowanie osób do odpowiednich 

stanowisk i gabinetów wewnątrz punktu. 

Projekty Unijne: EFS 

Kompetentny pracownik-skuteczna pomoc- Wdrożenie usprawnień organizacyjnych 

w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy”. Działanie 2.5 skuteczna 

pomoc społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2021 

 projekt realizowany w okresie od 01.10.2019 do 30.06.2021, 

 wartość projektu wyniosła 887 401,99 zł., w tym wkładu ze środków europejskich – 

747 902,39 zł; 

 celem głównym projektu była zmiana struktury organizacyjnej Ośrodka, a w konsekwencji 

poprawa obsługi klientów korzystających ze wsparcia OPS, przez wdrożenie usprawnień 

organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy socjalnej i usług od postępowań 

administracyjnych w OPS Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. 

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego - „Środowiskowe Centrum Zdrowia 

Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa 

w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”, projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca 

ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, 

 projekt jest realizowany w okresie od 01.05.2021 r. do 30.09.2023 r.  

 jest realizowany w partnerstwie : Lider projektu - Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, Partnerzy: Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Ośrodek Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Wawer m.st. Warszawy, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, 

 łącznie wartość dofinansowania dla OPS Wawer to 509 118,81 zł, 

 cel Projektu: przygotowanie indywidualnego planu wdrażania ŚCZP dla dzieci i młodzieży 

(uwzględniając specyfikę dzielnic) oraz realizacja ww. modelu, w tym profilaktyki 

selektywnej, czyli ukierunkowanej na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka. Wsparcie 

dziecka i rodziny w powrocie do dobrego funkcjonowania psychicznego przy wykorzystaniu 

nie tylko terapii ale i pomocy instytucji i organizacji działających w środowisku lokalnym, 



46 
 

 odbiorcami są: dzieci od 6 roku życia i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym do 21 roku 

życia (pierwsze spotkanie z psychologiem diagnostą powinno nastąpić przed 18 urodzinami) 

wraz z rodzicami – w Dzielnicy Wawer planowana liczba to 480 dzieci oraz 617 rodziców 

/opiekunów, 

Działania zrealizowane dotychczas w projekcie: 

 Od września rozpoczął funkcjonowanie Zespół Pierwszego Kontaktu - oddelegowano 

do realizacji zadań w ramach projektu, zatrudnionego w OPS, psychologa na stanowisko 

Koordynatora merytorycznego wsparcia dla rodzin (w wymiarze ½ etatu) oraz zrekrutowano 

i zatrudniono 3 psychologów – diagnostów (1 os. na ½ etatu od 09.2021, 2 osoby od 10.2021 

– 1 i ½ etatu). Zakupione zostały telefony oraz narzędzia diagnostyczne. 

 W grudniu rozpoczęła działanie telefoniczna infolinia - Centrum Koordynacji Wawer, dzięki 

któremu wawerskie rodziny mogą się zgłaszać do projektu.  

 7 grudnia wpłynęło pierwsze zgłoszenie, w sumie do końca roku zgłosiło się 11 rodzin. 

 Odbywa się proces diagnozy przed przekazaniem dzieci i rodziców na I i II poziom 

referencyjny, czyli do psychoterapii, bądź pod opiekę psychiatryczną w IP CZD. 

 Psychologowie diagności ZPK konsultują się systematycznie w kwestii tworzenia 

Indywidualnych Planów Zdrowienia dzieci z przedstawicielami I i II poziomu 

referencyjnego w IP CZD.  

 20.10.2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Koordynacji Międzyinstytucjonalnej, 

w którym uczestniczyło 8 instytucji i org. zainteresowanych współpracą w ramach 

wawerskiego ZKM.  

 Porozumienia o współpracy zostaną podpisane z: Fundacją „Instytut Edukacji Pozytywnej” 

ul. Korkowa 119/123, z Dziennym Oddziałem Psychiatryczno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci 

i Młodzieży oraz Poradnią Zdrowia Psychicznego dla DiM ul. Korkowa 87, Ośrodkiem 

Socjoterapeutycznym im. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Azaliowej 17, Fundacją 

Rozwoju Osobistego „Przystań” ul. Wawerska 1a/lok. 17 w Józefowie, Specjalistyczną 

Poradnią Rodzinną Dzielnicy Wawer ul. Włókiennicza 54, Poradnią Psychologiczną 

I Poziom IP CZD NFZ oraz Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną Nr 17. przy 

ul. Żegańskiej 1a.  

 Celem działania Zespołu Koordynacji Międzyinstytucjonalnej jest kompleksowe wsparcie 

skierowane do dzieci/młodzieży i ich rodzin jak najbliżej miejsca zamieszkania, w ramach 

sieci wspólnie działających instytucji i podmiotów.  

7. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

Pomoc osobom bezrobotnym. Realizacja Programu Prace Społecznie Użyteczne w ramach 

środków własnych oraz przy refundacji z Funduszu Pracy: 

W dniu 24 lutego 2021 r. pomiędzy Urzędem Pracy m.st. Warszawy a Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zostało podpisane Porozumienie Nr 1 w sprawie 

organizacji prac społecznie użytecznych na terenie dzielnicy dla 6 osób bezrobotnych bez prawa do 

zasiłku.  

Na podstawie powyższego porozumienia Prace były realizowane od marca do grudnia 

2021 r. i refundowane przez Urząd Pracy w 60% ze środków Funduszu Pracy, natomiast 

w październiku, listopadzie i grudniu 2021 r. kwota wypłacona jednej uczestniczce (w sumie za 90 

godzin) była finansowana w całości ze środków własnych OPS. 

Na podstawie porozumienia: z osobami skierowanymi do udziału w Programie pracownicy 

socjalni w Ośrodku podpisywali kontrakty socjalne na udział w pracach, dzięki którym osoby 

bezrobotne otrzymały bezpłatnie imienną kartę miejską uprawniającą do przejazdów komunikacją 

miejską; 
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Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał (zgodnie z obowiązującymi przepisami) do maja 2021 r. 

kwotę 8,70 zł, a od czerwca 2021r. 9 zł. za godzinę wykonywania prac przez osobę bezrobotną 

(czyli po przepracowaniu 40 godzin miesięcznie było to najpierw 348 zł. później 360 zł.), 

świadczenie nie przysługiwało za okres nie wykonywania pracy, w tym za okres 

udokumentowanej niezdolności do pracy. 

Zaplanowano 6 miejsc pracy w placówkach na terenie dzielnicy, w których osoby bezrobotne 

miały znaleźć zatrudnienie:  

 Szkoła Podstawowa Nr 195, ul. Króla Maciusia 5 – 2 osoby bezrobotne, 

 Jadłodajnia dla Bezdomnych i Biednych Zgromadzenia Sióstr Św. Feliksa z Kantalicjo 

Prowincja Matki Bożej Królowej Polski ul. Azaliowa 17 – 2 osoby bezrobotne, 

 Szkoła Podstawowa Nr 218, ul. M. Kajki 80/82 – 1 osoba bezrobotna, 

 Szkoła Podstawowa Nr 140, ul. Wilgi 19 – 1 osoba bezrobotna. 

Rezultat:  

 w ramach prac społecznie użytecznych, osoby skierowane do projektu wypracowały 

1908 godzin, 

 jedna osoba uzyskała zatrudnienie. 

Wolontariat 

W 2021 roku w Ośrodku rozwijał się wolontariat w zakresie:  

Szkółka S.O.S. . 

 W ramach projektu socjalnego “Szkółka SOS” objęto pomocą w nauce 10 uczniów. 

Wolontariusze wykonywali czynności polegające na pomocy w nauce oraz nadrabianiu 

zaległości z zakresu podstawy programowej szkoły podstawowej lub średniej. Ze względu 

na pandemię COVID-19 zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywały się się w trybie on-line. 

 Wolontariat towarzyszący. 

 Zostało zawarte dwa porozumienia ze Stowarzyszeniem Mali Bracia Ubogich. W ramach 

współpracy 2 osoby starsze, samotne mogły korzystać ze wsparcia wolontariuszy 

polegającego na wspólnym spędzaniu czasu: rozmowach, spacerach, oglądaniu filmów, 

czytaniu itp. Ma to przeciwdziałać zjawisku osamotnienia wśród starszych osób nie 

posiadających bliskich czy znajomych. 

Projekt socjalny -Sieć Współpracy Wawer - Współpraca z placówkami oświatowymi, 

z pedagogami i psychologami szkolnymi  

Cel: Nawiązanie kontaktu z placówkami oświatowymi, prowadzenie działań edukacyjnych, 

szkoleniowych, informacyjnych jak również zawiązanie grupy wsparcia i wymiany doświadczeń 

w różnych sytuacjach dotyczących dzieci i młodzieży. 

 Projekt był realizowany przez cały rok (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych), spotkania 

ze względów pandemicznych, odbywały się głównie on-line.  

 W projekcie uczestniczyło w tym roku 29 pedagogów i psychologów z 14 wawerskich szkół 

(XXV LO, XXVI LO, SP 76, SP 86, SP 109, SP 124, SP 128, SP 138, SP 140, SP 195, 

SP 204, SP 216, SP 218, Przedszkole 437).  

 Od marca 2021 r. wsparciem zostali objęci również pedagodzy z wawerskich przedszkoli – 

projekt Sieć Współpracy WAWER-PRZEDSZKOLA. Do udziału w tej części projektu 

zgłosiło się w sumie 45 pedagogów z 15 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 

przy szkołach (P 84, P 85, P 86, P 264, P 338, P 348, P 437, SP 86, SP 109, SP 138, SP 140, 

SP 195, SP 204, SP 216, SP 218). 

 Od września spotkania z pedagogami i psychologami szkolnymi odbywały się we 

współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń („Sieć 

współpracy i samokształcenia WAWER”) – w spotkaniach uczestniczył i współprowadził 

metodyk organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej – psycholog z WCIESu. 
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W ramach Sieci współpracy odbyły się: 

 spotkania on-line superwizyjno – konsultacyjne związane z omawianiem przypadków 

i planowaniem wsparcia na terenie szkoły i poza nią, 

 spotkanie on-line na temat raportu „Szkoła 2.0” w temacie wspierania uczniów w środowisku 

szkolnym w zakresie zdrowia psychicznego w kontekście epidemii, 

 szkolenie on-line przeprowadzone przez Stowarzyszenie Niebieska Linia na temat zjawiska 

alienacji rodzicielskiej w kontekście pracowników oświaty – udział wzięło 11 osób, 

 spotkanie „na żywo” dla uczestników Sieci Współpracy WAWER – podsumowanie działań 

w mijającym roku szkolnym, sformułowanie planów na przyszły rok, 

 spotkania z metodykiem WCIES-u psycholog Agnieszką Wardak, 

 3 spotkania on-line z ekspertem Panią Zofią Białek dla Sieci Współpracy WAWER-

PRZEDSZKOLA, które dotyczyły: podstawy pracy nad zachowaniem i radzenia sobie 

z zachowaniami trudnymi; podstawowe potrzeby małych dzieci i ich zaspokajanie 

w kontekście pracy w przedszkolu; budowanie dobrej współpracy z rodzicami również 

w kontekście motywowania do działań na rzecz dziecka – udział wzięły 24 osoby, 

 szkolenie dla pedagogów pracujących w przedszkolach z Niebieską Linią w temacie 

„Przedszkole wobec sytuacji przemocy w rodzinie obejmujące: diagnozowanie przemocy, 

rozmowy z rodzicami dziecka doznającego przemocy, procedurę „Niebieskie Karty”, roli 

pracownika przedszkola w czasie realizacji procedury”, które odbyło się w formie on-line 

i było obecnych 11 osób. 

Rezultaty: 

 W 2021 r odbyło się 13 spotkań w ramach Sieci Współpracy WAWER (włączając 

w to szkolenia).  

 Uczestniczyło w nich w 45 pracowników wawerskiej oświaty z 21 placówek oświatowych. 

 Przez cały okres trwania projektów pracownik Ośrodka pozostawał w kontakcie mailowym 

i telefonicznym z uczestnikami, korespondencja mailowa dotyczyła również polecanych 

wydarzeń w postaci webinarów, szkoleń czy też konferencji w tematyce zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży.  

 Odbyły się 32 konsultacje w WOW z pracownikami oświaty w związku z trudnymi 

sytuacjami uczniów i ich rodzin, a także planowania wsparcia na terenie szkoły.  

 Specjaliści kierowali również rodziców uczniów na konsultacje do Wawerskiego Ośrodka 

Wsparcia do psycholog - koordynatorki projektu Sieć Współpracy WAWER. 

Budowa marki i pozytywnego wizerunku Ośrodka Pomocy Społecznej  

W 2021 roku podjęto dalsze działania mające na celu zerwanie ze stereotypowym postrzeganiem 

działalności Ośrodków Pomocy Społecznej i budowaniem pozytywnego odbioru. 

Działania skoncentrowane były na: 

 dotarciu z nowoczesną ofertą Ośrodka do jak najszerszej grupy społecznej, 

 zapoznanie jak najszerszej grupy społeczeństwa z aktualną ofertą opartą w dużej mierze 

na usługach w szerokim ujęciu, 

 informowaniu i promowaniu działań Ośrodka i jego pracowników, 

 informowaniu i promowaniu współpracy z Organizacjami, Fundacjami i osobami 

prywatnymi. 

Podjęto działania: 

 w mediach społecznościowych - na Facebook’u był rozwijany profil Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Wawer – http://www.facebook.com/opswawer, dający możliwość 

docierania z aktualnymi informacjami dotyczącymi m. in. oferty do szerszej grupy 

społecznej. Profil jest na bieżąco aktualizowany informacjami o ofercie i wydarzeniach 

mających miejsce w Ośrodku, 
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 na Facebook’u był rozwijany profil Wawerskiego Ośrodka Wsparcia 

https://www.facebook.com/wsparciewawer – jest on na bieżąco jest aktualizowany 

informacjami o ofercie specjalistów przyjmujących w Ośrodku, interesujących wydarzeniach 

a także są tam umieszczane interesujące informacje z kategorii wsparcia w trudnych 

sytuacjach życiowych, 

 na Facebook’u powstał profil dla Programu Wawerski Aktywny Senior 

https://www.facebook.com/aktywnyseniorwawer – jest on na bieżąco aktualizowany 

informacjami o ofercie zajęć dla Seniorów odbywających się w WCK Filia Radość, WCK 

Filia Aleksandrów, WCK Filia Falenica oraz WCK Filia Marysin Wawerski, a także 

zdjęciami i informacjami na temat zajęć, które się już odbyły, 

 plakaty i ulotki – promujące m. in. zapisy na zajęcia w ramach Programu Wawerski Aktywny 

Senior, Warszawskie Dni Seniora, Spotkanie z Funkcjonariuszem Policji, Dzień Pracownika 

Socjalnego, czy Koncert Pianistyczny, 

 na stronie WWW Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer https://opswawer.waw.pl/ - 

pojawiają się na bieżąco aktualne informacje o działalności i ofercie Ośrodka. 

By wzmacniać rozpoznawalność marki w mediach społecznościowych we wszystkich 

materiałach i dokumentach Ośrodka używane są loga: Ośrodka Pomocy Społecznej, Klubu Seniora 

i Wawerskiego Ośrodka Wsparcia. 

 Podjęto działania z zakresu komunikacji wewnętrznej – wspólne kolędowanie oraz 

powołanie grupy pracowników Ośrodka do przygotowania materiału na Dzień Pracownika 

Socjalnego (komunikacja wewnętrzna ma za zadanie budowanie zadowolenia i dumy z 

pracy, kreowanie pozytywnego nastawienia pracowników, m. in. do ich zadań, organizacji, 

współpracowników i przełożonych oraz mobilizowanie do wypełniania zadań). 

Rozwijanie współpracy z Urzędem Dzielnicy Wawer. 

 współpraca polegająca na wykorzystywaniu strony WWW Dzielnicy do umieszczania 

ważnych, aktualnych informacji – w celu pozyskania większej liczby odbiorców, 

 Wykorzystywanie Kalendarza Wydarzeń Dzielnicy do informowania o ciekawych 

imprezach, eventach i wydarzeniach (Koncert, zapisy na zajęcia, Warsztaty), 

 Strona www.opswawer.waw.pl ulega ciągłemu przemodelowaniu, tak aby wiadomości 

i informacje były czytelne, rzetelne i aktualne a szata graficzna odpowiadała wytyczonym 

w księdze znaków będącej załącznikiem w opracowanym w 2019 r. modelu budowaniu 

marki OPS. 

Program rządowy Senior + 

 W ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, Ośrodek Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Wawer w 2021 roku utrzymał trwałość projektu -„Zapewnienie 

funkcjonowania placówki Senior +”. Klub Senior + organizował zajęcia na takim samym 

poziomie działalności jak w latach poprzednich, dofinansowywanych ze środków 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dla osób po 60 roku życia nieaktywnych 

zawodowo, zamieszkujących dzielnicę Wawer. 

 Cel projektu: Poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się 

poprzez aktywność społeczną. 

 Uczestnicy projektu: seniorzy 60+, nieaktywni zawodowo, mieszkańcy Dzielnicy Wawer 

 Liczba uczestników: 320 osób. 

W celu zapobiegania zakażeniom SARS-CoV-2 w 2021 roku Klub Senior + funkcjonował 

w reżimie sanitarnym, Wszelkie zasady korzystania z Klubu Senior + zostały przedstawione 

w Instrukcji dotyczącej funkcjonowania Klubu Senior+ 

  

https://www.facebook.com/aktywnyseniorwawer
https://opswawer.waw.pl/
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W ramach Klubu Senior+ w 2021 roku prowadzone były zajęcia: 

Zajęcia ruchowe: 

 Gimnastyka dla seniorów, tj. zdrowy kręgosłup, ćw. ogólnokondycyjne, pilates odbywała się 

zarówno w formie stacjonarnej, jak i w formie on-line. Z zajęć gimnastycznych w ciągu 

całego roku skorzystało ponad 150 seniorów, z czego podpisów na listach obecności było 

1399, a drugie tyle wzięło udział w zajęciach on-line, których w ciągu roku odbyło się ponad 

200. 

 Zajęcia wytrzymałościowe Nordic Walking – odbywały się trzy razy w tygodniu w Falenicy, 

Międzylesiu i na Marysinie Wawerskim. Z tej formy aktywności skorzystało 47 osób. 

 Zajęcia „Taniec w kręgu” - dwa razy w tygodniu dla grupy 10 osobowej, ze względu 

na obostrzenia pandemiczne i dla bezpieczeństwa seniorów.  

 Taniec orientalny – regularnie w zajęciach uczestniczyło 10 osób, raz w tygodniu.  

 Joga dla Seniora – organizowana była dla dwóch grup, z uwagi na sytuacje epidemiczną oraz 

duże zainteresowanie zajęciami, odbywała się one w on-line. Z tej formy korzystało 

regularnie ponad 45 osób.  

 Tai Chi - regularnie w zajęciach uczestniczyło 15 osób, odbywały się raz w tygodniu. 

Zajęcia manualne: 

 Warsztaty ceramiczne – organizowane raz w tygodniu dla grupy 10 osób. 

 Warsztaty florystyczne – organizowane 2 razy w miesiącu dla grupy 10 osób. 

 Malarstwo –nauka malarstwa od podstaw, od postrzegania perspektywy po zabawę kolorami, 

uczestniczyło w nich 10 osób. 

 Decoupage – zajęcia manualne, artystyczne organizowane kilka razy w tygodniu dla grup 

10 osobowych. 

 Rękodzieło artystyczne – malowanie na szkle –uczestniczyły w nich 10 osób. 

 Warsztaty techniczne – plastyczne „coś z niczego”, kreatywne zajęcia pobudzające twórcze 

myślenie, uczestniczyło w nich 10 osób. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom seniorów i mając na uwadze pandemię wirusa 

SARS COV 2, propozycje warsztatów plastycznych przekazywane były również w formie zdalnej 

on-line - zamieszczanie zdjęć instruktażowych oraz filmów z propozycją zajęć do samodzielnego 

wykonywania w domach. 

Seniorzy dokumentowali wykonane prace przesyłając zdjęcia prac. W ciągu całego roku 

Seniorzy bardzo uaktywnili się z samodzielnym tworzeniem prac artystycznych. 

Zajęcia logiczne: 

 Logika jest super i Zespołowy zawrót głowy - Zajęcia prowadzone w formie on line, seniorzy 

otrzymywali pakiety do samodzielnego wykonania. Raz w miesiącu otrzymywali prawidłowe 

rozwiązania zagadek. Z zajęć w takiej formie korzystało ok. 30 osób.  

 Szachy - realizowane raz w tygodniu dla grypy 10 osób. 

Zajęcia kulturalne i edukacyjne: 

 Spotkania z podróżami – w spotkaniach uczestniczyło jednorazowo – 15 osób. 

 Jesienny koncert pianistyczny – w reżimie sanitarnym z zachowaniem obowiązujących 

obostrzeń w koncercie brało udział 41 osób. 

 „Bezpieczeństwo osób starszych – współczesne zagrożenia”. Bezpieczeństwo seniorów 

to jeden z najważniejszych tematów. Dlatego też w październiku 2021 roku odbyło 

się spotkanie z pracownikami Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII. W spotkaniu 

uczestniczyło 16 osób.  

 Vouchery do kina – w 2021 roku zostało zakupionych 105 voucherów do indywidualnego 

korzystania z oferty Klubokawiarnia w Falenicy z uwagi na pandemię. Indywidualne 
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korzystanie z oferty Klubokawiarni było dużo bardziej bezpieczne niż wspólne 

zorganizowane wyjścia.  

Wawerski Aktywny Senior  

W ramach Programu Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 

w Partnerstwie z Wawerskim Centrum Kultury od października 2021 roku uruchomił w czterech 

filiach WCK: Marysin Wawerski, Radość, Falenica i Aleksandrów, bezpłatne zajęcia dla seniorów 

w ramach Programu „Wawerski Aktywny Senior” dla osób 60+ nieaktywnych zawodowo, 

zamieszkujących dzielnicę Wawer. Uczestnictwo w takich zajęciach to doskonała okazja 

do aktywnego spędzania czasu, rozwoju pasji i otwierania się na nowe doznania i doświadczenia.  

Głównym celem programu jest:  

 przeciwdziałanie osamotnieniu i depresji oraz poprawienie kondycji psychofizycznej 

seniorów,  

 integracja społeczna seniorów poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu, jak najbliżej 

miejsca zamieszkania.  

Zajęcia prowadzone były w czterech filiach Wawerskiego Centrum Kultury:  

 w budynku przy ul. Powojowa 2 – uczestniczyło w zajęciach ok. 80 osób, 

 w budynku przy ul. Korkowej 119/123 - – uczestniczyło w zajęciach ok. 40 osób, 

 w budynku przy ul. Walcowniczej 2 - – uczestniczyło w zajęciach ok. 40 osób, 

 w budynku przy ul. Samorządowej 10 - – uczestniczyło w zajęciach ok. 40 osób.  

Organizowane zajęcia, to: gimnastyka, taniec w kręgu, taniec orientalny, logika jest super, joga 

dla seniora, nauka śpiewu, florystyka.  

Wsparcie osób w kryzysie bezdomności. 

Na terenie Wawra osoby bezdomne przebywają: 

 w Ośrodku dla osób bezdomnych i uzależnionych przy ul. Łabędziej 37 (22 miejsca 

stacjonarne),  

 4 osoby funkcjonują w przestrzeni otwartej (nie przebywają w lokalach mieszkalnych), 

  8 osób umieszczonych już w schroniskach korzysta ze stałej formy pomocy tut. OPS. 

W roku 2021 r. Ośrodek podejmował następujące działania wobec osób w kryzysie 

bezdomności, przebywających na terenie dzielnicy Wawer: 

 Przeprowadzono 41 wywiadów środowiskowych (wobec 23 z roku 2020) z osobami 

przebywającymi w Ośrodku dla Osób Bezdomnych i Uzależnionych- Misja „Nowy 

Początek” ul. Łabędzia 37, pod kątem wydania decyzji o schronieniu. (decyzje wydawane są 

przez OPS Warszawa Wola), 

 16 osób w kryzysie bezdomności otrzymało prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

(30 w roku 2020), 

 2 osobom sprawiono pogrzeb (3 w roku 2020), 

 4 osoby bezdomne skorzystały z pomocy finansowej w formie zasiłków celowych 

(24 w roku 2020), 

 8 osób, przebywających w schroniskach, otrzymywało z OPS zasiłki stałe (w roku 2020 było 

to 10 osób), 

 1 osoba korzystała z bezpłatnych, gorących posiłków w barze „Przy kominku”. 

OPS Wawer współpracuje z 2 streetworkerami zatrudnionymi przez Urząd m.st. Warszawy, 

Strażą Miejską oraz Policją w celu udzielania adekwatnej pomocy osobom, będącym w kryzysie 

bezdomności. 

Na terenie naszej dzielnicy zlokalizowano 4 osoby zamieszkujące w altanach, pustostanach 

oraz w namiocie. Osoby te otrzymały informacje o schroniskach, ogrzewalniach, jadłodajniach 

oraz noclegowniach na terenie Warszawy, najczęściej jednak rezygnowały z proponowanych form 

pomocy stacjonarnej. Osobom tym były zawożone gorące posiłki, ciepłe ubrania i śpiwory. 
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Współpraca z osobami bezdomnymi, które nie przebywają w placówkach stacjonarnych jest 

bardzo trudna ponieważ w większości osoby te zmieniają swoje miejsce pobytu oraz nie wyrażają 

zgody na pomoc instytucjonalną. 

W roku sprawozdawczym 2021 pracownicy socjalni zawarli 54 kontrakty socjalne, wobec 

26 zawartych w 2020 r. 

Znaczący wzrost kontraktów socjalnych zawieranych z podopiecznymi OPS wynika m.in. 

ze wzrastającej liczby osób w kryzysie bezdomności, przebywających w Misji „Nowy Początek” 

przy ul .Łabędziej 37. 

Działania na rzecz rodzin z dzieckiem. 

We współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz społecznością lokalną, zorganizowano: 

 W ramach corocznej współpracy ze Stowarzyszenie WIOSNA zgłoszono do pomocy 

rzeczowej w postaci „Szlachetnej Paczki” 32 rodziny, z czego 16 otrzymało pomoc zgodnie 

ze zgłoszonymi potrzebami jeszcze w 2021 roku. Potrzebujący otrzymali m.in. odzież, środki 

czystości, żywność, zabawki, opał, meble, sprzęt RTV i AGD, laptopy, materiały budowlane 

wraz z wykonaniem remontu. 

 W ramach współpracy z Fundacją „WAWER” oraz lokalnymi przedsiębiorcami, 

przygotowano 130 paczek z artykułami spożywczymi i chemią domową. Pomoc była 

dedykowana głównie samotnym rodzicom, bądź samotnym seniorom, których trudna 

sytuacja jest niezależna od nich.  

 W ramach akcji „List do Świętego Mikołaja” świąteczne paczki otrzymało 24 dzieci. 

Prezenty zostały przygotowane na podstawie listów dzieci napisanych do Mikołaja, które 

zostały przekazane prywatnemu sponsorowi. 

Pomoc indywidualna 

 W okresie przedświątecznym do Ośrodka zgłosiło się 10 darczyńców, którzy przygotowali 

18 paczek dla dzieci.  Paczki zawierały zabawki, słodycze, odzież, obuwie, przybory szkolne 

i kosmetyki. 

 Prywatni sponsorzy zakupili dla 2 rodzin sprzęt AGD ( m.in. lodówkę, blender, parowar) 

oraz wyposażyli w niezbędną odzież sportową i artykuły higieny osobistej, osobę 

niepełnosprawną, która bierze udział w projekcie Dzienny Dom Opieki Medycznej 

organizowanym przez Przychodnię Rejonową ul. Begonii 10. 

 W 2021 r. po raz kolejny prywatne osoby zakupiły i przekazały 5 rowerów dla dzieci 

w wieku od 7 do 16 lat. Rowery trafiły m.in. do dzieci z rodziny zastępczej. 

Działania na rzecz seniorów. 

Współpraca z Fundacją Święty Mikołaj dla Seniora „- Inicjatywa „Święty Mikołaj dla Seniora” 

 organizowana była po raz 4, natomiast Ośrodek Pomocy Społecznej Wawer uczestniczył 

w niej po raz drugi. W ramach projektu, seniorzy, mieszkańcy Dzielnicy Wawer odręcznie 

napisali listy do św. Mikołaja, w których zawarli swoje marzenia czy też przyziemne prośby 

o rzeczy najpotrzebniejsze. W inicjatywie wzięło udział 40 seniorów. 

W ramach współpracy z Fundacją Animacja – zorganizowane zostały: 

 kurs komputerowy –„Bezpieczne Bankowanie” dla grupy 10 osób. Seniorzy mimo pandemii 

mieli możliwość nauczyć się bezpiecznego korzystania z Internetu a przede wszystkim 

z bezpiecznej obsługi kont bankowych.  

 Warsztaty retrospekcji – odbyły się one w grudniu 2021 roku w formie on line. Było 

to spotkanie o charakterze edukacyjno – rozrywkowym, promujące korzyści z rozwijania 

i utrwalania relacji międzypokoleniowych i rejestrowania wspomnień osób starszych. 

Warsztaty skierowane były do grupy 20 osób starszych, mieszkańców dzielnicy Wawer.  

 W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Błękitna w grudniu 2021 roku udało 

się zorganizować warsztaty międzypokoleniowe – „Święta mają zapach piernika” – wzięło 

w nich udział 41 osób, seniorzy wraz z wnukami.  
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Warszawskie Dni Seniora : 

Zorganizowane zostały zajęcia w ramach Warszawskich Dni seniora, dostępne dla wszystkich 

mieszkańców Miasta Stołecznego Warszawy. Były to:  

 Joga dla seniora – wzięło w niej udział 27 osób, gimnastyka usprawniająca – wzięło w niej 

udział – 50 osób, warsztaty z rękodzieła artystycznego – 30 osób, nordic walking – 15 osób. 

 W dniu 29 września Fundacja Wsparcie w partnerstwie z Klubem Senior+ i Stowarzyszeniem 

Radość z Pomagania zorganizowała w ramach Warszawskich Dni Seniora, na terenie Klubu 

Seniora piknik pod hasłem „Diagnoza i co dalej?”. Piknik był częścią promocji 

organizowanych działań dla osób chorych i ich opiekunów organizowanych przez 

OPS Dzielnicy Wawer oraz Fundację Wsparcie. Na pikniku była tez przedstawiona oferta 

„naturalnego wsparcia w demencji”. Była to także okazja do dobrej zabawy, tańców 

przy muzyce na żywo, wymiany doświadczeń i problemów (możliwość skorzystania z porad 

psychologa). 

 Od stycznia do maja 2021 roku w związku z trwającą pandemią SarsCov2 warsztaty i zajęcia 

oferowane przez klub nadal były prowadzone w formie hybrydowej. Większość zajęć 

odbywała się w rzeczywistości wirtualnej lub instruktorzy przygotowywali materiały 

dla seniorów do samodzielnego wykonania w domu, według instrukcji osoby prowadzącej 

zajęcia. 

 Rok 2021 był kolejnym trudnym rokiem z uwagi na pandemię. Wszystkie dodatkowe 

działania jakie były zaplanowane, musiały ulec weryfikacji i zmianie. Ponownie nie udało się 

nam spotkać wspólnie przy wigilijnym stole z okazji Świat Bożego Narodzenia, 

nie mogliśmy wspólnie świętować andrzejek ani wyjechać na wycieczkę. Niemniej 

zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego udało się zorganizować 

świąteczne warsztaty piernikowe dla Seniorów z wnukami, kurs bankowości oraz warsztaty 

retrospekcji w formie on-line. 

 Izolacja spowodowała również w naszych seniorach obniżenie poczucia bezpieczeństwa 

i czujności. Spotkanie z przedstawicielami Policji i Biura i Bezpieczeństwa Miasta pozwoliło 

seniorom na podniesienie świadomości o zagrożeniach, które mogą ich spotkać a tym samym 

na podniesienie ich poczucia bezpieczeństwa. 

 Od czerwca 2021 r. Klub Seniora przeszedł w tryb pracy stacjonarnej. Nadal pracował 

w reżimie sanitarnym, w ograniczonej ilości zajęć i liczbie uczestników oraz 

z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej poprzez prowadzenie zajęć w formie on-line. 

Klub funkcjonował zgodnie z wytycznymi wojewody oraz regulaminem ustalonym na ten 

czas, który mówił o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w Klubie, tak aby pracownicy 

i uczestnicy czuli się w nim dobrze i nie obawiali o swoje zdrowie. 

 Przywrócenie zajęć stacjonarnych poprawiło komfort psychofizyczny seniorów oraz 

pozwoliło odbudowywać więzi społeczne, zaburzone długotrwałą izolacją. 

 Wymuszona izolacja oraz propozycja zajęć w formie on line spowodowała, iż znaczna część 

seniorów odważyła się wejść do świata wirtualnego, co z kolei pozwoliło 

im na zminimalizowanie strat zdrowotnych, psychicznych jak również na praktyczne 

zastosowanie swoich umiejętności komputerowych nabytych na licznych kursach 

odbywających się w Klubie. 

 Poprzez kontynuowanie w 2021r. zajęć, głównie gimnastycznych, w formie on-line daliśmy 

możliwość podjęcia aktywności tym seniorom, którzy z różnych przyczyn-głównie 

zdrowotnych związanych z pandemia, nie mogliby skorzystać z ich formy stacjonarnej. 

Rezultatem czego było zapobieganie wykluczeniu z życia małej społeczności lokalnej czyli 

klubu oraz utrzymanie formy zarówno w obszarze zdrowia fizycznego jak i psychicznego. 
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Działania na rzecz cudzoziemców. 

W roku sprawozdawczym 2021 z pomocy tut. Ośrodka korzystało 13 rodzin cudzoziemców, 

(wobec 14 w roku 2020 ),w składzie których wychowywane jest 31 dzieci. 

Rodziny te korzystały z pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, zasiłku stałego, 

pomocy osłonowej (bieżące pokrycie kosztów utrzymania lokalu) oraz obiadów szkolnych. 

Zamówienia publiczne. 

W 2021 roku przeprowadzono 13 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wydatki 

powyżej 10 000 zł a nie przekraczających 130 000 zł, w tym 5 postępowań powyżej 30 000 zł. 

(usługi wsparcia dla seniorów z chorobą otępienną, usługa sprzątanie, artykuły biurowe, pogrzeby, 

usługa organizacji zajęć dla seniorów. 

Przeprowadzono 1 postępowanie, przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą pzp na wyłonienie 

firmy do przygotowania i wydawania ciepłego posiłku na miejscu dla klientów OPS oraz 

na przygotowanie i dostarczanie ciepłego posiłku do miejsca zamieszkania. 

8. PODSUMOWANIE 

1. W 2021 roku mimo trwającej pandemii udało się zrealizować wszystkie zadania zgodnie 

z obowiązującym prawem, z zachowaniem ustawowych terminów.  

2. W dalszym ciągu pracownicy Ośrodka pracowali w trudnych warunkach związanych 

z reżimem sanitarnym i obostrzeniami wprowadzonymi z powodu pandemii wirusa 

Covid-19. 

3. Pracownicy mieli możliwość podczas pracy zdalnej w domu logowania się na pulpicie 

komputera służbowego, znajdującego się w Ośrodku, mieli przekierowane rozmowy 

telefoniczne służbowe na telefony komórkowe. Wywiady środowiskowe w miejscu 

zamieszkania przeprowadzano za pomocą terminali połączonych zdalnie z systemem 

POMOST w Ośrodku, co w znacznym stopniu usprawniało pracę.  

4. Wypracowane procedury umożliwiły bezproblemowe funkcjonowanie Ośrodka, 

zapewniając jego podopiecznym oraz pracownikom poczucie bezpieczeństwa oraz 

kompleksowego wsparcia. 

5. Systematycznie spada liczba osób korzystających ze świadczeń pieniężnych. 

6. Wzrasta zapotrzebowanie na świadczenie usług opiekuńczych, szczególnie w zakresie ilości 

godzin.  

7. Wzrasta liczba rodzin i osób objętych wsparciem w postaci pracy socjalnej. 

8. W czasie pandemii znacząco wzrosła ilość interwencji kryzysowych, a także 

zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną. 

9. Z opóźnieniem udało się rozpoczęcie realizacji projektu finansowanego ze środków 

EFS ,,Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży”. 

10. W OPS powstał Zespół Pierwszego Kontaktu, w grudniu pierwsze rodziny i dzieci objęte 

zostały wsparciem. 

11. Wzrasta liczba mieszkańców dzielnicy, którzy korzystają z oferty usług prawnych, 

psychologicznych, pedagogicznych i innych, w tym poradnictwa specjalistycznego (WOW). 

12. W 2021 roku udało się także rozszerzyć (mimo pandemii) ofertę dla aktywnych seniorów. 

Powstały 4 nowe miejsca, które organizują zajęcia dla seniorów bezpośrednio, a także 

z wykorzystaniem internetu. 

13. Od 01.06.2021 roku wprowadzona została nowa usługa dla osób starszych, chorych, 

z niepełnosprawnościami w postaci dostarczania posiłków do domu. Wykorzystano 

nowoczesne technologie skanowania kodów QR. 

14. Udało się także usystematyzowanie postępowań w sprawie ustalania odpłatności osób 

zobowiązanych do ich ponoszenia za pobyt członków rodziny w DPS. Procedury 

te są długotrwałe, złożone, często wymagają postępowań sądowych. 
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15. Duży nacisk w 2021 roku położony został na szkolenie kadry OPS. Przyczynia się do lepszej 

obsługi mieszkańców szukających wsparcia w różnych sytuacjach. 

16. Budynek, w którym znajduje się OPS nie spełnia żadnych standardów dostępności. 

 


