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1. INFORMACJE OGÓLNE 

Pomoc społeczna jest istotną instytucją polityki społecznej, której głównym celem jest 
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych , których nie 
są w stanie samodzielnie pokonać, wykorzystując własne możliwości, zasoby  
i uprawnienia.  

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 
niezbędnych potrzeb człowieka i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności 
człowieka. 

Powinna mieć charakter przejściowy, zakłada aktywną postawę osób i rodzin  
w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Instytucjom pomocy społecznej przypada rola 
,,koła ratunkowego”, gdyż zajmują się sytuacjami niskich świadczeń rentowych  
i emerytalnych, alkoholizmem, narkomanią, chorobami, starością, niepełnosprawnością, 
bezdomnością. 

Polityka pomocy społecznej to także zinstytucjonalizowany system działań na rzecz osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, ma na celu udzielanie świadczeń, ale także rozwój 
usług, które spowodują zmianę ich sytuacji materialnej i społecznej. 

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną miasta stołecznego Warszawy. 
Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia z pomocy społecznej jest odpowiednia do okoliczności 

uzasadniających jej udzielenie 
1.1. 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 społecznej,  

• 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: 
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• 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. 

1.2. Akty prawne stanowiące podstawę do działalności OPS 
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy działa w szczególności 

na podstawie: 
• Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2018 poz. 994  

ze zm.), 
• Ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy  

(tj. Dz. U. 2018 poz. 1817), 
• Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 

 (tj. Dz.U. 2018 poz. 1260 ze zm.), 
• Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 2018 poz. 1508  

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

(tj. Dz.U. 2018 poz. 998 ze zm.), 
• Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(Dz. U. 2015, poz. 1390 ze zm.), 
• Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U. 2018 

poz. 1878), 
• Ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tj. Dz.U. 2018 poz. 2137 ze zm.), 
• Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz.U. 2018 poz. 

1030), 
• Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (j.t. Dz.U. 2018 poz. 1265 ze zm.), 
• Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2018 poz. 511 ze zm.), 
• Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz.U. 2019 poz. 

217), 
• Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z usuwaniem skutków powodzi (tj. Dz.U. 2018 poz. 1473), 
• Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 326 

ze zm.), 
• Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. 2019 poz. 351), 
• Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.), 
• Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2018 poz. 450 ze zm.), 
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• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), 

• Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie 
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.), 

• Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. 2014, poz. 1053, ze zm.), 

• Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych 
zakładów budżetowych ( Dz. U. 2015, poz. 1542 ze zm.), 

• Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 
budżetowych mających siedzibę poza granicami RP (tj. Dz.U. 2017 poz. 760  
ze zm.), 

• Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie 
sprawozdawczości budżetowej (tj. Dz. U. 2016, poz. 1015), 

• Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające 
szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006r. 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz 
rozporządzenie (WE) Nr 1080/2006 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju (Dz. U. UE L 371 z dn. 27.12.2006 r.), 

• Uchwały nr XXXVII/843/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 września 2004r.  
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  
(Dz. U. Ds. Maz. Nr 253, poz. 6856, z późn. zm.), 

• Rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 1406 ze zm.), 
• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r w sprawie procedury 

,,Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy ,,Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1245), 

• Ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(tj. Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.), 

• Ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. 2017 poz. 
682 ze zm.), 

• Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2018 poz. 1025 ze zm.), 
• Ustawy z dnia 17.11.1964r. kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz.U. 2018 poz. 

1360 ze zm.), 
• Ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  

ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1510 ze zm.), 
• Ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. 2018 poz. 

1330), 
• Ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1458). 
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• Uchwały nr XXXVIII/981/2016 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 roku 
w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie m. st. Warszawy na lata 2017-2020, 

• Uchwały nr XVII/329/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 roku  
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 
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2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPS ORAZ ZATRUDNIENIE 

W 2018 roku obserwowaliśmy zatrzymanie procesu zmniejszania się osób korzystających  
z pomocy społecznej. Osoby, które pozostają wymagają indywidualnego podejścia. 

W 2017 roku zmieniła się organizacja pracy w OPS Wawer. Nastąpiło rozdzielenie pracy 
socjalnej od postępowań administracyjnych oraz powołany został zespół ds. przemocy 
domowej. 

Oddzielenie pracy socjalnej od przyznawania świadczeń pozwoliło na skuteczniejszą pomoc 
rodzinom w ich trudnej sytuacji życiowej.  

Pracownik prowadzący pracę socjalną koncentrował się na zaangażowaniu rodziny i jej 
otoczenia w proces poszukiwania i wdrażania adekwatnych rozwiązań zgłaszanych problemów.  

Dzięki wyodrębnieniu pracy socjalnej, pracownik socjalny lepiej wykorzystuje swoją 
wiedzę, umiejętności i kompetencje we wprowadzaniu i utrwalaniu korzystnej zmiany  
w sytuacji rodziny.  

Wprowadzane rozwiązanie umożliwiło pracownikom ds. postępowań administracyjnych  
wnikliwie zapoznanie się z sytuacją rodziny, skuteczne motywowanie do wykorzystania 
własnych zasobów, uprawnień i możliwości oraz przyznanie adekwatnej pomocy. 

Pracownicy świadczący tylko pracę socjalną mieli więcej czasu na bezpośrednią pracę  
z osobą lub rodziną. 

Utworzenie zespołu ds. przemocy skutkowało koniecznością ukończenia Studium 
Przeciwdziałania Przemocy przez pracowników. Skutkowało to podniesieniem umiejętności 
pomocy osobom z przemocą. 

Tabela 1: Schemat organizacyjny OPS 
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Rysunek 1. Schemat zatrudnienia 

Nazwa  Ilość osób Ilość etatów  
1. Dział Pomocy Środowiskowej i usługowej 25 24,375 

2. Dział Pomocy Środowiskowej - Wsparcia 
Dziecka i Rodziny; 

3. Asystent rodziny  

6 

 

2 

6 

 
2 

4. Samodzielne stanowisko pracy 
 – koordynator ds. rodzin; 

1 1 

5. Zespół Realizacji Świadczeń i Analiz 5 4,75 

6. Zespół Wsparcia Społecznego 8 6,65 

7. Zespół zadaniowy ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 

5 5 

8. Zespół ds. administracji 5 4,15 

9. Zespół Finansowo- Księgowy 6 6 
10. Samodzielne stanowisko radcy prawnego; 1 0,5 

Razem  64 60,425 

 

3. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY WAWER  

W Dzielnicy Wawer zameldowanych jest 72 508 osób (stan na 31.12.2018). 

Tabela 2: Mieszkańcy Dzielnicy Wawer wg wieku i płci 

WIEK MĘŻCZYŹNI KOBIETY OGÓŁEM 

0 - 2 1317 1315 2632 

3 439 438 877 

4- 5 905 850 1755 

6 464 451 915 

7 497 479 976 

8 do 12 2454 2291 4745 

13 -15 1151 1134 2285 

16-17 673 633 1306 

18 335 307 642 

19-65 20776 0 20776 

19-60 0 20682 20682 

Więcej niż 65 4841 0 4841 

Więcej niż 60 0 10076 10076 

OGÓŁEM 33852 38656 72508 
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Rysunek 2. Struktura mieszkańców Dzielnicy Wawer według wieku 

12%

3%

4% 4%

61%

19%

0-2

3-5

6-15

16-18
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Osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią 20,57% liczby wszystkich mieszkańców.  
Ma to swoje odzwierciedlenie wśród osób korzystających z pomocy społecznej, przede 
wszystkim jest zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze, wsparcie finansowe, a także na zajęcia 
integracyjne i aktywizujące osoby starsze. 

Jest to największa grupa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  

Rysunek 3. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ogółu mieszkańców. 

72508

14917

liczba
mieszkanców
ogółem

osoby w wieku
poprodukcyjnym

 

3.1. Odbiorcy Pomocy Społecznej 
• W 2018 r.- pomocą pieniężną i niepieniężną objęto 1335 rodzin, tj. 2401 osób. Jest 

to porównywalna liczba rodzin do roku 2017- o jedną rodzinę mniej i o 49 osób  
w rodzinach więcej. 

• W 2018 r. tylko z pracy socjalnej (bez pomocy finansowej) skorzystało 207 rodzin 
tj. o 63 rodziny więcej niż w 2017r. 

• Osoby i rodziny korzystające ze wsparcia  pomocy społecznej charakteryzuje 
bardzo złożona sytuacja życiowa, zdrowotna i  społeczna. 

 
Coraz częściej korzystanie ze świadczeń finansowych  pomocy społecznej jest 

sytuacją przejściową i krótkotrwałą. W 2018 r mniej osób/rodzin skorzystało z pomocy 
finansowej ale wzrosła liczba osób korzystających tylko z pracy socjalnej. Pomoc 
finansowa w formie zasiłków stanowi narzędzie dla pracownika socjalnego, które  
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ma na celu zmotywowanie osoby lub rodziny do podejmowania działań zmierzających  
do zmiany sytuacji rodziny a tym samym jej poprawy np. poprzez podjęcie pracy, 
podjęcie terapii uzależnień, uzyskanie świadczeń o charakterze stałym( renta, emerytura, 
zasiłek pielęgnacyjny itp). 

Działania podejmowane przez pracowników socjalnych w ramach pracy socjalnej 
przyczyniają się do poprawy  funkcjonowania rodzin i zaprzestania korzystania z pomocy 
społecznej. 

3.2. Osoby objęte pomocą 

Tabela 3: Struktura rodzin objętych pomocą 

Kategorie grup 2017 r. 2018r. 
osoby samotne 836 836 

rodziny z dziećmi, w tym: 325 325 

rodziny wielodzietne 59 71 

rodziny niepełne 138 108 

rodziny rencistów i emerytów 335 362 

 
Grupa świadczeniobiorców pomocy społecznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy  

to głównie osoby samotne , emeryci i renciści oraz rodziny z dziećmi. 
 

3.3. Powody udzielania pomocy: 

Pomocy udziela się w szczególności z powodu: 

I. Ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, 
długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar 
handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, 
braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej 
placówki opiekuńczo - wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, 
którzy otrzymali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności  
w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub 
narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub 
ekologicznej; 

II. Niskiego dochodu lub braku  dochodu: zgodnie z posiadanym dochodem 
własnym klienta.   Ośrodek może przyznać pomoc finansową według 
obowiązującego kryterium ustawowego, które na osobę samotną wynosi 701 zł,  
na osobę w rodzinie  528 zł. ( kwoty te obowiązują od 1 października 2018 r na 
podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 11.07.2018r w sprawie 
zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych  
z pomocy społecznej). 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom lub rodzinom 
przekraczającym kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek 
celowy bądź zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty. 
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Tabela 4: Powody udzielenia pomocy 

Powody Liczba 
rodzin 

ogółem w  
2017r. 

Liczba rodzin 
ogółem  

w 2018 r. 

Różnica 

Długotrwała lub ciężka choroba 1010 955 -55 

Ubóstwo 743 632 -111 

Sieroctwo 0 0 0 

Bezdomność 27 28 +1 

Potrzeba ochrony macierzyństwa  
w tym wielodzietność 

88 65 -23 

Bezrobocie 196 164 -32 

Niepełnosprawność 631 589 -42 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych i prowadzeniu 
gospodarstwa domowego zwłaszcza w 
rodzinach niepełnych lub 
wielodzietnych 

191 141 -50 

Alkoholizm 
lub narkomania 

56 
8 

46 
10 

-10 
+2 

Trudności w przystosowaniu do życia 
po zwolnieniu z zakładu karnego 

16 18 +2 

Trudności w integracji osób, które 
otrzymały status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą 

9 10 +1 

Zdarzenie losowe 8 17 +9 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 0 

Przemoc w rodzinie 17 17 0 

 
W 2018 r. pomoc finansowa przyznawana była najczęściej z powodów: długotrwałej  

i ciężkiej choroby, ubóstwa, niepełnosprawności, bezrobocia, bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza  
w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.  

 Najczęściej z pomocy społecznej korzystały osoby samotne, ubogie tj. z bardzo 
niskim dochodem poniżej kryterium wynikającego z ustawy o pomocy społecznej lub bez 
żadnego dochodu, rodziny z dziećmi, często rodziny niepełne, wykazujące bezradność  
i rodziny emerytów i rencistów. 

 Samo ubóstwo nie jest wystarczającą przesłanką do udzielenia pomocy finansowej, 
niezbędne są jeszcze dodatkowe okoliczności takie jak: bezrobocie, długotrwała i ciężka 
choroba, niepełnosprawność i inne.  

 W grupie osób bezrobotnych korzystających z pomocy finansowej były zarówno 
osoby w młodym wieku, które miały problemy ze znalezieniem zatrudnienia  z różnych 
przyczyn min. bezradności, złych wzorców wyniesionych z domu, uzależnienia oraz 
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osoby w wieku przedemerytalnym, które miały trudności z podjęciem zatrudnienia,  
ponieważ ich wiek był nieatrakcyjny na rynku pracy a także osoby w różnym wieku, 
których zły stan zdrowia uniemożliwiał utrzymanie lub podjęcie pracy. 

Pracownicy socjalni podejmowali różnorodne działania wspierające w ramach 
prowadzonej pracy socjalnej, równocześnie zabezpieczając bezrobotnych klientów 
pomocą finansową. Efekty tych działań przyczyniły się do poprawy sytuacji wielu 
naszych klientów. 

Warto nadmienić, że spośród 164 osób bezrobotnych:  
• 24 osoby kompletowały dokumenty medyczne w celu ustalenia stopnia 

niepełnosprawności i 16 osób uzyskało zasiłek stały, 5 osób nabyło prawa  
do emerytury,  

• 17 osób podjęło pracę,  
• 15 osób uczestniczyło w dwóch projektach unijnych :”Czas dla rodzin” i „Mały 

krok+ Zmiana= Sukces na rynku pracy”, gdzie zdobywali nowe umiejętności 
zawodowe podczas kursów zawodowych, 

• 6 osób uczestniczyło w pracach społeczno użytecznych, 
• Ponadto 25 osób  bezrobotnych skorzystało z pomocy finansowej tylko 

jednorazowo, głównie były to osoby, które na krótko znalazły się w trudnej sytuacji 
i zgłosiły się po pomoc m.in. 5 osób , które opuściły zakład karny, 

• Zaprzestało z korzystania z pomocy i odmówiło współpracy 17 osób, wśród nich  
to głównie osoby pracujące dorywczo, 

• 48 osób bezrobotnych to grupa najtrudniejsza , wymagająca wsparcia finansowego 
i dłuższej pracy socjalnej, wśród nich były osoby z ustalonym lekkim stopniem 
niepełnosprawności, które miały trudności w znalezieniu pracy, osoby  
z problemami zdrowotnymi natury psychicznej oraz osoby z problemem 
alkoholowym, którym trudno było utrzymać pracę. 

Osoby uzależnione, zwłaszcza od alkoholu to jedna z najtrudniejszych grup 
korzystających z pomocy i efekty prowadzonych działań wspierających w ramach pracy 
socjalnej były niewielkie jednak grupa ta zmalała w porównaniu z rokiem 2017 
o 10 osób. 

Osoby uzależnione często nie były gotowe do podjęcia leczenia odwykowego i terapii, 
nie wywiązywały się z ustaleń zawartych w kontrakcie socjalnym, tym samym albo miały 
ograniczoną pomoc lub otrzymały odmowę , także same zrezygnowały z pomocy. 

Osoby długotrwale i ciężko chore, osoby niepełnosprawne to osoby, które posiadają 
stopień niepełnosprawności i w większości korzystają z pomocy w postaci zasiłku 
stałego. 

Rodziny z dziećmi korzystający z pomocy ze względu na nieumiejętność radzenia 
sobie z codziennymi problemami tj. z gospodarowaniem posiadanym budżetem, opieką 
nad dziećmi, utrzymaniem domu. 

3.4. Wydane decyzje administracyjne 
W 2018 r. wydano 4760 decyzji administracyjnych przyznających  

i odmawiających świadczenia oraz zmieniających, wygaszających i uchylających pomoc.  
Wydano między innymi: 

• 403 decyzje przyznające usługi, 
• 2477 decyzje przyznające zasiłki celowe, 
• 109 decyzje przyznających zasiłki stałe, 
• 123 decyzje przyznające obiady szkolne, 
• 232 decyzje przyznające zasiłki okresowe,  
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• 112 decyzji przyznających prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych  
ze środków publicznych, 

• 70 decyzji przyznających prawo do korzystania z usług Środowiskowych Domów 
Samopomocy -36 decyzji Środowiskowy Dom Samopomocy Stowarzyszenia 
Azaliowa przy ul. Zalipie 17 oraz 34 decyzje Środowiskowy Dom Samopomocy 
Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół z Upośledzeniem Umysłowym „Chata  
z Pomysłami”, ul. VI Poprzeczna 23.  

• 23 decyzje odmawiające przyznania pomocy finansowej; przyczyną odmowy był 
brak współpracy, w tym także odmowa podpisania kontraktu socjalnego,  brak 
uprawnień do zasiłku stałego,  brak uprawnień do  prawa do świadczeń 
zdrowotnych finansowanych ze środków NFZ, nie odmówiono pomocy z powodu 
braku środków finansowych. 

• 11 osób odwołało się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 
po rozpatrzeniu odwołań  Kolegium wszystkie decyzje utrzymało w mocy 

3.5. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej 
Prawo do świadczeń mają: 
• obywatele polscy, posiadający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 
• cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywający na terenie Polski, którzy 

posiadają zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta 
długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgodę na pobyt tolerowany, status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; 

• obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, którzy przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskali 
zezwolenie na pobyt. 

4. BUDŻET OŚRODKA 

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

 na wydatki budżetowe w 2018  roku po zmianach wynosi 10 714 411,00 zł 

z tytułu dochodów budżetowych  269 000,00 zł 

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 10 560 083,29 - 98,56 % planu 

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 241 334,07 - 89,72% planu 

Tabela 5: Wykonanie budżetu w ujęciu zadaniowym  

Numer zadania Nazwa realizowanego 
zadania 

Plan Wykonanie 
% 

wykonania 
B/VI/3/1 Poradnictwo, mieszkania 

chronione i ośrodki interwencji 
kryzysowej 

oraz usługi opiekuńcze 

132 788   132 787,30 100% 

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

Dzielnicy 
  196 829     165 489,19 83,9% 

B/VI/3/7 Jednostki obsługi zadań z 
zakresu pomocy społecznej 5 784 576 5 772 735,40 99,8% 

B/VI/3/9 Zapewnienie pomocy, opieki i 
wychowania dzieciom i 229 270 187 735,57 81,88% 
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młodzieży pozbawionym opieki 
rodziców (asystent rodziny) 

B/VI/3/10 Wspieranie inicjatyw 
społecznych na rzecz 

zaspokajania potrzeb życiowych 
osób i rodzin 

  183 626 177 132,02 96,5% 

B/VI/3/11/1 Realizacja programu „Pomoc 
państwa w zakresie 

dożywiania” 
270 202 252 774,90 93,5% 

B/VI/3/11/2 Pozostałe zadania z zakresu 
dożywiania  468 074 459 871,30 98,2% 

B/VI/4/1 Zasiłki i pomoc w naturze 
w tym: zasiłki celowe, 

okresowe, stałe, sprawienie 
pogrzebu. 

3 222 648 3 190 355,78 98,4% 

B/VI/4/4 Ubezpieczenia zdrowotne 
i świadczenia dla osób 

nieobjętych ubezpieczeniem 
społecznym 

oraz osób pobierających 
niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej 

226 398 221 201,83 97,7 

RAZEM 10 714 411 10 560 083,29 98,6% 

 
Realizowany przez OPS budżet podzielony jest na różne zadania. W księgach 

rachunkowych wydatkowane środki ujmuje się w podziale na w/w zadania i  z uwzględnieniem  
klasyfikacji budżetowej zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych i Rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 

Poniżej przedstawiamy informację z realizacji budżetu w 2018 r. w poszczególnych 
zadaniach: 

• Zadanie B/VI/3/1 dotyczy świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 
podopiecznego. W 2018 r. w OPS realizowane było przez 1 m-c (styczeń 2018). 
Od 01 lutego 2018 r. organizowanie usług opiekuńczych dla mieszkańców Warszawy 
powierzono nowej jednostce budżetowej  Centrum Usług Społecznych w Warszawie. 

• W zadaniu B/VI/3/2/2  wydatkowano: 
- kwotę 11463,60 zł. na wypłatę świadczeń dla osób długotrwale bezrobotnych 

zatrudnionych do wykonywania  prac społecznie-użytecznych; 
- na realizację projektu  „Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku pracy” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) kwotę  
108894,28 zł; 

- na realizację projektu „Czas dla Rodzin” kwotę – 45131,31zł. 
• Zadanie B/VI/3/7 związane jest z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Wawer m. st. W-wy. Wydatki w tym zadaniu to: wynagrodzenia pracowników, pochodne 
od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup środków czystości, materiałów biurowych, 
tonerów, drobnego wyposażenia, opłacenie usług telefonicznych, korespondencji, usług 
prawnych, szkolenia dla pracowników, zwrot kosztów dojazdu do miejsca świadczenia 
pracy  dla pracowników socjalnych  itp. 

W 2018 r.  OPS otrzymał środki na zakup 2 przełączników i telefonów  
Voip do podłączenia Ośrodka Pomocy Społecznej do sieci teleinformatycznej Urzędu Miasta 
Stołecznego Warszawy. 
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• W zadaniu B/VI/3/9 ujmuje się wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodzin  
(2 et.) pracujących z rodzinami, w których istotnym problemem jest niewydolność 
opiekuńczo- wychowawcza.  
W 2018 r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyznał dotację celową dla gminy na zadania 
własne w kwocie 40 030 zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodzin. 
Zwiększenie budżetu OPS o te środki nastąpiło 14.12.2018 r. Zarządzeniem Prezydenta 
nr 1932/2018.  
Wobec powyższego w zadaniu tym powstała nadwyżka. Ze względu na koniec roku 
budżetowego nie było możliwości przeniesienia powstałej nadwyżki do innych zadań. 
Stąd zrealizowane wydatki w wysokości  82%. 

• Wydatki w zadaniu B/VI/3/10  związane są z działaniami skierowanymi do społeczności 
lokalnej a głównie do seniorów. W zadaniu tym poniesiono  wydatki na:  

- utrzymanie Klubu Seniora przy ul. Paprociowej 2; 
- przeniesienie Klubu Seniora do budynku przy ul. Błękitnej 32; 
- usługi skierowane do seniorów; 
- zorganizowanie Wigilii dla samotnych i najuboższych mieszkańców Dzielnicy; 
- piknik integracyjny rodzin objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej; 
- organizację pracy wolontariuszy na rzecz dzieci z rodzin trudnych. 

• W zadaniu B/VI/3/11/1 realizowany był program rządowy „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania”. Wydatki sfinansowano środkami m. st. W-wy w kwocie 108202 zł  
i środkami MUW w kwocie  144572,90 zł. Warunkiem skorzystania ze środków 
Wojewody była konieczność pokrycia wydatków programu  środkami własnymi  
w wysokości 40%.  

• W ramach programu wydatkowano środki na dożywianie dzieci w szkołach i wypłacono 
zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla rodzin, które nie przekraczają 150%  
kryterium dochodowego w pomocy społecznej. 

• W zadaniu B/VI/3/11/2 poniesiono wydatki na zakup ciepłego posiłku (obiadu) dla 
dorosłych potrzebujących takiego wsparcia, wypłatę zasiłków celowych na zakup 
żywności i dożywianie dzieci w szkołach z rodzin , w których dochód na osobę  
w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego w pomocy społecznej. 

• Zadanie B/VI/4/1 to pomoc finansowa skierowana do mieszkańców Dzielnicy 
potrzebujących pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w codziennym funkcjonowaniu  
i pokonywaniu trudności dnia codziennego. Wypłacano świadczenia takie jak: zasiłki 
celowe, zasiłki okresowe, zasiłki stałe.  Sprawiono 21 pogrzebów, z czego ZUS zwrócił 
poniesione koszty za 5 pogrzebów.  

• Koszty zadania B/VI/4/4  związane są z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne 
za osoby pobierające zasiłek stały a nie mające ubezpieczenia zdrowotnego z innego 
tytułu i koszty związane z wydawaniem decyzji uprawniających do świadczeń 
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dla osób, które nie  
są ubezpieczone.  

 
Realizowane przez OPS zadania finansowane są ze środków: 

1. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji celowej na realizację zadań 
zleconych samorządom i dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy,   

2. Miasta St. Warszawy 
3. Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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4.1. Źródła finansowania zadań realizowanych przez OPS 

 

Rysunek 4. Źródła finansowania zadań realizowanych przez OPS 

3 479 847,72 zł

111 264,59

23 833,34

6 945 137,64 zł

środki m. st. Warszawy

środki z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej

dofinansowanie zadań własnych przez budżet państwa

Środki EFS

 

4.2. Dochody budżetowe z tytułu realizacji zadań OPS. 
Z tytułu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej  OPS gromadzi dochody 

budżetowe: 
• własne, należne jednostce samorządu terytorialnego : 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 
w Dzielnicy Wawer ( ŚDS Zalipie, ŚDS VI Poprzeczna). 

 

Tabela 6: Wykonanie dochodów budżetowych w 2018 r. 

Źródło Plan Wykonanie  % Wykonania 
Dochody z tytułu 
realizacji zadań 

własnych 
269 000 241 334,07 89,70% 

Dochody z tytułu 
realizacji zadań 

zleconych 

Plan nie 
jest 

ustalany 
36 283,13 - 

 
Na wykonanie dochodów  własnych  w  wysokości 89,7%  miały wpływ Uchwały 

Rady Miasta  st. W-wy ( LIX/1566/2017 z 15.12.2017 i LXXIV/2080/2018 z 27.09.2018) 
wprowadzające zmiany w sposobie naliczania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz 
zmiana kryteriów dochodowych w pomocy społecznej od 1 października 2018 r. i objęcie 
niektórych podopiecznych usługami świadczonymi przez DPS „Na Przedwiośniu”  
i „Na Bachusa” w ramach realizowanych projektów ze środków unijnych.  
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5. ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ  

5.1. Rodzaje przyznawanej pomocy. 
W ramach zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej rodzinom i osobom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej przyznawana jest pomoc w różnej formie: 
Pomoc finansowa: 

Ι. bezzwrotna (zasiłki celowe dla osób posiadających dochód równy bądź niższy 
od kryterium ustawowego, zasiłki okresowe dla osób z dochodem własnym 
niższym od kryterium dochodowego oraz zasiłki celowe z tytułu zdarzenia 
losowego lub klęski żywiołowej i ekologicznej przyznawane niezależnie od 
posiadanego dochodu własnego, zasiłki stałe); 

ΙΙ. zwrotna (zasiłki celowe pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty, 
zgodnie z obowiązującą tabelą odpłatności Rady m.st. Warszawy); 

ΙΙΙ. specjalna (zasiłki celowe specjalne dla osób posiadających dochód 
przekraczający kryterium, przyznawane w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach nie podlegają zwrotowi) 

 

Tabela 7: Przeznaczenie pomocy finansowej w zakresie przyznawania zasiłków celowych 

Liczba 
osób/rodzin 

Liczba 
świadczeń 

Wartość 
świadczeń 

w zł 

Średnia 
wartość 

Świadczenia 
w zł 

Pomoc 
finansowa na: 

2017r. 2018r. 2017r. 2018r. 2017r. 2018r. 2017r. 2018r. 

Zakup 
żywności 

743 1117 1427 1303 349652 327360 245 251 

Zakup leków 277 241 519 481 88291 81770 170 170 

Zakup odzieży 
i obuwia 

208 209 228 246 36089 37392 158 152 

Zakup opału 236 215 326 317 132160 116973 405 369 

Dopłata do 
energii i gazu 

232 328 749 712 178488 157352 238 221 

Dopłata do 
czynszu 

74 62 182 142 59461 37062 326 261 

Inne dopłaty: 
transport, 
bilety ZTM, 
sprzęt 
rehabilitacyjny
,zdjęcia do 
dowodu osob. 

56 11 63 16 8216 4176 130 261 
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Liczba 
osób/rodzin 

Liczba 
świadczeń 

Wartość 
świadczeń 

w zł 

Średnia 
wartość 

Świadczenia 
w zł 

Pomoc 
finansowa na: 

2017r. 2018r. 2017r. 2018r. 2017r. 2018r. 2017r. 2018r. 

Dopłata do 
kolonii i 
obozów 

31 21 31 22 14935 
1181
4 

481 537 

Doraźne 
naprawy 
i remonty 
pomieszczeń 

20 16 22 18 8311 7128 377 396 

Zakup 
wyposażenia 
w artykuły 
szkolne 

22 19 26 22 9184 4114 353 187 

Zakup sprzętu 
gospodarstwa 
domowego 

6 17 6 17 8905 15736 1484 925 

Zasiłki celowe 
na pokrycie 
wydatków 
powstałych w 
wyniku 
zdarzenia 
losowego 

6 17 6 17 8905 15736 1484 925 

Zasiłki 
okresowy na 
zaspokojenie 
podstawowych 
potrzeb 

108 121 391 515 166071 196561 424 382 

 
Pomoc finansowa w formie zasiłku celowego najczęściej przeznaczona była na: 
• Zakup żywności. Nasi klienci najczęściej korzystają z tej formy pomocy i w 2018 roku 

skorzystało o 374 osób więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem ale przyznano 
mniejszą liczbę zasiłków co oznacza, że klienci nie co miesiąc korzystali z tej formy 
pomocy i była to bardziej pomoc doraźna. Zaznaczyć należy, że część zasiłków została 
wypłacona w ramach Programu: Pomoc państwa w zakresie dożywiania tj dochód 
osoby/rodziny nie może przekroczyć 150 % kryterium ustawy tj. 1051,50 zł na osobę 
samotną i 792 zł na osobę w rodzinie. W ramach programu ogółem skorzystało 566 
osób i przyznano 625 zasiłków ogółem na kwotę 146 721 zł. W tym ze środków 
Wojewody na kwotę 60 590 zł i ze środków własnych na kwotę 86 131 zł. Ponadto 
przyznano zasiłki poza Programem tylko ze środków własnych dla 551 osób, których 
dochód przekroczył 150%  kryterium tj. na kwotę160 639 zł w ilości 678 zasiłków. 

• Zakup leków. Liczba rodzin, która skorzystała z tej pomocy zmniejszyła się w 2018 r. 
o 36 a liczba zasiłków o 38. Ogółem przyznano 481 zasiłków na leki, wydatkowano 
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81770 zł dla 241 osób. Ubóstwo oraz długotrwała choroba były dominującymi 
problemami dla klientów naszego Ośrodka, ponieważ jedną z liczniejszych grup 
naszych klientów były rodziny emerytów i rencistów (362) dlatego potrzeba dopłaty  
do zakupu leków stanowiła pilną potrzebę. 

• Dopłata do rachunków za energię elektryczną i gaz. W wielu mieszkaniach naszych 
klientów energia elektryczna i gaz stanowią główne źródło ogrzewania,  dlatego na ten 
cel przyznano 712 zasiłków dla 328 rodzin na kwotę 157 352 zł. W porównaniu  
z rokiem ubiegłym liczba rodzin, które zgłosiły się o pomoc w tym zakresie wzrosła   
o 96 ale zmniejszyła się liczba zasiłków i ogólna ich wartość. Przyczyną tego jest 
łagodna zima ale także odnotować należy fakt, że rodziny korzystają z pomocy 
doraźnie a nie regularnie.   

•  Zakup opału: węgla i drewna. Wiele osób zamieszkuje w domach ogrzewanych 
piecami węglowymi, zwłaszcza w budynkach drewnianych, starych o nieszczelnych 
otworach okiennych i drzwiowych. Wśród nich są  osoby starsze, chore, rodziny  
z małymi dziećmi. W 2018 r z zasiłków na opał skorzystało o 21 rodzin mniej  
w porównaniu z rokiem 2017 i zmniejszyła się liczba zasiłków o 9. Osoby mieszkające 
w najtrudniejszych warunkach, zwłaszcza stare i chore skorzystały z tej formy pomocy 
nawet dwukrotnie . U niektórych rodzin brak komórek, piwnic lub innych miejsc, gdzie 
można składować opał, spowodował  konieczność zakupu mniejszej ilości a częściej. 
Na opał w 2018 r. przyznano 317 zasiłków dla 215 rodzin na kwotę ogólną 116 973 zł. 

• Zakup odzieży i obuwia. Z tej pomocy w 2018r. skorzystało 209 osób, przyznano 246 
zasiłków tj. o 18 zasiłków  więcej niż  w 2017 r. wydatkowano na ten cel 37392 zł.  
Wśród tych rodzin były rodziny najuboższe, które zakupują odzież i obuwie najniższej 
jakości, najtańsze, o krótszej trwałości stąd zachodzi konieczność sezonowego 
uzupełniania braków. Dla rodzin z dziećmi zakup odzieży i obuwia stanowił jedną  
z najpilniejszych potrzeb. 

• Dopłata do rachunków za czynsz. W porównaniu z 2017 r. liczba rodzin 
korzystających z pomocy finansowej na dopłatę do czynszu zmniejszyła się o 12, 
przyznano o 40 zasiłków mniej. Skorzystały z tej pomocy doraźnie 62 rodziny 
najuboższe, które nie były w stanie we własnym zakresie opłacić rachunków za czynsz. 
Ten nieznaczny spadek ilości osób zgłaszających się o pomoc w tym zakresie miał 
różne przyczyny. Zarówno był wynikiem pracy socjalnej pracowników Ośrodka  
(klienci zaczęli wykorzystywać własne możliwości min. korzystali z dodatków 
mieszkaniowych) i samodzielnie dokonywali opłat jak też niektórym poprawiła się 
sytuacja finansowa poprzez uzyskanie lepiej płatnej pracy czy podjęcie pracy  
w przypadku osób bezrobotnych. 

• Inne cele. Klienci pomocy społecznej w 2018 r korzystali także z zasiłków na inne cele 
takie jak : zakup sprzętu gospodarstwa domowego 17 osób,  drobne naprawy i remonty 
pomieszczeń 16 osób, dopłaty do innych rachunków takich jak woda, szambo, odpady 
komunalne 55 osób, dopłata do kolonii i obozów dla dzieci 21 osób . Dofinansowanie 
wypoczynku dla dzieci było możliwe tylko w najuboższych środowiskach, zwłaszcza  
z problemem alkoholowym, zaniedbaniem wobec dzieci itp. ponieważ wyjazd dziecka 
na kolonie nie jest potrzebą podstawową, którą zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 
Ośrodek ma obowiązek zabezpieczyć. 

• Zdarzenia losowe. W 2018 r odnotowano 17 zdarzeń losowych tj. pożarów mieszkań. 
Tak duży wzrost w porównaniu z rokiem 2017 spowodowany był pożarem budynku 
Domu Pomocy Społecznej przy ul. Odrębnej w dniu 29 grudnia 2018 r.  W związku  
z powyższym umieszczono 12 osób,  niepełnosprawnych pensjonariuszy domu przy  
ul. Odrębnej na dwie doby z wyżywieniem w hotelu tj. do czasu, kiedy znaleziono 
miejsca w innych domach pomocy społecznej (4 osoby umieszczono w domu pomocy 
społecznej przy ul. Przedwiośnie, pozostałe powróciły na ul. Odrębną) Nasz Ośrodek 
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opłacił tym osobom pobyt w hotelu na kwotę ogólną 2639 zł w formie  zasiłków 
celowych z tytułu zdarzenia losowego. 

• Zasiłki okresowe.  Ta forma pomocy przyznawana jest na zaspokojenie podstawowych 
potrzeb i mogą z niej skorzystać tylko te osoby/rodziny, których dochód własny jest 
niższy  od kryterium ustawowego. W 2018 r. nastąpił wzrost liczby osób, które 
zakwalifikowały się do przyznania zasiłku okresowego o 13.  Przyznano 515 zasiłków 
okresowych tj. o 124 więcej niż w ubiegłym roku. Ten wzrost liczby przyznanych 
zasiłków okresowych jest spowodowany zapisem ustawy z 2.12.2016 r o zmianie 
ustawy o pomocy społecznej,  dotyczący obowiązku przyznania zasiłku okresowego  
na czas zawieszenia postępowania administracyjnego  w sprawie przyznania zasiłku 
stałego w okresie oczekiwania przez osobę zainteresowaną na orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności. 

• Program „Zielone wsparcie. W ramach pilotażowego programu osłonowego 
trwającego od 1 grudnia 2017r do 31 grudnia 2018 r dla osób, które poniosły 
zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą 
zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów 
ograniczających niską emisję wypłacono 7 zasiłków dla 7 osób o średniej wartości 
zasiłku 202 zł. Wpłynęło 10 wniosków, dwie osoby zrezygnowały z ubiegania się  
o zasiłek, jedna osoba nie kwalifikowała się do pomocy i otrzymała odmowę. 

• Pomoc finansowa cudzoziemcom. W 2018 r. 14 cudzoziemców korzystało z pomocy 
finansowej w formie zasiłków celowych (8 osób), okresowych (2 osoby), stałych  

(4 osoby) i dożywiania dzieci w szkołach( 15 dzieci). Cudzoziemcy posiadali ważne 
karty pobytu ze statusem uchodźcy, ochrony uzupełniającej, zezwolenia na osiedlenie 
się lub kartą pobytu stałego. Średnia wysokość zasiłku celowego przyznawana 
cudzoziemcom wyniosła 430 zł. 

• Zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zasiłek stały jest świadczeniem 
obligatoryjnym, przyznawanym pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub 
pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 
niepełnosprawności, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby 
samotnie gospodarującej tj. 701 zł  albo jeżeli jej dochód, jak również dochód  
na  osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie  
tj. 528 zł. 

Tabela 8: Pomoc finansowa w formie zasiłku stałego 

Wyszczególnienie 
Liczba 
osób 

2017 r. 

Liczba 

świadczeń 

2017r. 

Liczba osób 

2018r. 

Liczba 
świadczeń 

2018 r. 

Zasiłek stały 459 4669 435 4469 

Składka na ubezpieczenie 
zdrowotne 

426 4386 407 4173 

 
• W 2018 roku wypłacano zasiłek stały 435 rodzinom, 406 to osoby samotne,  

33 osób w rodzinach. Liczba osób pobierających zasiłek stały wzrosła o 24 osoby  
w porównaniu z ubiegłym rokiem. 

• Zasiłek stały w pełnej wysokości wynosił 645 zł od 01.10.2018 roku. 
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Pomoc rzeczowa 
1. Obiady szkolne przyznane 245 dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole 

posiłku. Ośrodek współpracował z 30 placówkami oświatowymi, w których 
prowadzone jest dożywianie.  W porównaniu z rokiem 2017 liczba dzieci 
korzystających z tej formy pomocy zmniejszyła się o 57.  

2. Gorący posiłek dla osoby dorosłej. Zapewnienie gorących posiłków dla  
63 dorosłych mieszkańców dzielnicy Wawer, którzy własnym staraniem nie mogli go 
sobie zapewnić. Spośród 63 osób korzystających z gorącego posiłku w wyznaczonej 
Restauracji „Przy kominku”, 14 osób miało dowożony obiad do domu. To były 
osoby chore, leżące u których w miejscu zamieszkania nie można było przygotować 
posiłku gorącego z uwagi na niesprzyjające warunki. Koszt jednego obiadu wynosił 
14 zł a obiadu z dowozem do miejsca zamieszkania 22 zł; 

3. Sprawienie pogrzebu. W 2018 r. Ośrodek zajął się pochówkiem 22 osób, w tym  
7 osób bezdomnych.  W przypadku 5 pogrzebów koszty zostały zrefundowane przez 
ZUS, ponieważ osoby zmarłe posiadały własne świadczenia emerytalno- rentowe. 

4. Potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków 
Narodowego Funduszu Zdrowia. Prawo do świadczeń zdrowotnych potwierdzono  
w 112 przypadkach, 3 osoby otrzymały decyzję odmowną, ponieważ ze względu  
na posiadany dochód tj. powyżej kryterium ustawowego na 1 osobę w rodzinie 528 
zł lub osobę samotną 701 zł nie zakwalifikowały się do prawa do świadczeń 
zdrowotnych. Trudności z terminowym zakończeniem postępowań 
administracyjnych w tych sprawach stwarzają osoby bezdomne, które często 
opuszczają szpital przed dotarciem pracownika socjalnego na wywiad i rozpoczyna 
się trudne, długotrwałe poszukiwanie miejsca pobytu takiej osoby bezdomnej.  
Do wydania decyzji administracyjnej potwierdzającej prawo do świadczeń 
zdrowotnych niezbędny jest środowiskowy wywiad rodzinny. 

Tabela 9: Pomoc rzeczowa 

Liczba 
osób/rodzin 

Liczba 
świadczeń 

Wartość 
świadczeń 

w zł 

Średnia 
wartość  

świadczenia 
w zł 

Pomoc rzeczowa  

2017 r. 2018 r. 2017 r. 2018 r. 2017 r. 2018 r. 2017r. 2018r. 

Posiłki szkolne: 
ogółem 
W tym: 
Wieloletni 
program 
dożywiania: 

 
302 

 
 

239 

 
245 

 
 

194 

 
37962 

 
 

30439 

 
29067 

 
 

23566 

 
171728 

 
 

137874 

 
133731 

 
 

106053 

 
 
 

4,52 
 

 
4,60 

 
 

4,60 

Obiady dla 
dorosłych 

67 63 13815 16700 151865 271555 11 16 

Sprawienie 
pogrzebu 

21 22 21 22 53046 58700 2526 2668 

 
Ośrodek w 2018 r. objął pomocą w formie dożywiania 245 uczniów uczących się   

w 30 placówkach oświatowych: 
• w tym posiłki dla 194 dzieci były finansowane w ramach wieloletniego Programu 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania na lata 2014-2020  „Pomoc 
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Państwa w zakresie dożywiania”, a posiłki dla 51 dzieci pochodziły ze środków 
własnych, 

• do pomocy w formie bezpłatnego posiłku dla dzieci w ramach w.w Programu 
kwalifikują się rodziny, które posiadają dochód  do 150% kryterium dochodowego  
tj. 792 zł na osobę w rodzinie, 

• Program finansowany jest z 2 źródeł: tj. środków własnych i środków Wojewody, 
przy czym wymagane jest , aby udział środków własnych stanowił nie mniej niż 40% 
przewidywanych kosztów realizacji Programu, 

• w 2018 r. ze środków  Wojewody wydano na ten cel 83 982 zł  a środki własne 
wyniosły    22 070 zł . Łącznie w ramach Programu wydatkowano kwotę 106 053 zł, 

• dla dzieci z rodzin , w których kryterium dochodowe przekroczyło 150 % tj. kwotę 
792 zł na osobę , Ośrodek przyznał w ramach środków własnych posiłki dla  
51 uczniów na podstawie uchwały XLVII/1198/2005 Rady m.st. Warszawy  z dnia 
11.04.2005 r. na kwotę   27 678 zł, 

• w 2018 r nastąpił  spadek ilości dzieci, którym Ośrodek dofinansowywał obiady  
w szkołach – o 57 dzieci mniej.  Przyczyną jest przede wszystkim świadczenie 
rodzinne 500+. Rodzice zrezygnowali z ubiegania się o dofinansowanie obiadów 
szkolnych, ponieważ byli w stanie opłacić je z własnych środków finansowych, tym 
bardziej, że świadczenie 500+ jest przeznaczone na wydatki dzieci. W tej grupie 
znajdują się również dzieci, które ukończyły naukę w szkole gimnazjalnej a szkoły 
średnie w większości nie zabezpieczają posiłków na terenie szkoły, nieliczne rodziny 
wyprowadziły się z terenu Dzielnicy. 

Współpraca Ośrodka z organizacjami pozarządowymi w zakresie dożywiania  
i pomocy rzeczowej: 

• W 2018 r Ośrodek skierował 480 osób po pomoc żywnościową wydawaną  
przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Dzielnicy Wawer w ramach realizowanego 
przez TPD z Bankiem Żywności Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014- 2020. 

• Rozdysponowano 14 314 kg żywności unijnej na kwotę 68 420 zł.  
• Poza w.w. programem TPD wydawało również żywność ze zbiórek, wydano 1890 

paczek dla osób kierowanych przez pracowników OPS. Ogółem TPD wydało z 
dwóch różnych źródeł tj. Bank Żywności i różnego rodzaju zbiórki 3 338 paczek. 

• Wsparcia podopiecznym OPS w postaci żywności udzielały także Parafialne Koła 
Caritas. Koło Caritas Anin i Koło Caritas Radość także zajmowały się dystrybucją 
żywności w ramach realizowanego przez Caritas z bankiem Żywności Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pracownicy Ośrodka skierowali po 
paczki żywnościowe do Koła Caritas w Aninie 85 osób i do Koła Caritas w Radości 
150 osób. 

• W 2018 r pracownicy Ośrodka współpracowali z Kołem „Caritas” Parafii św. 
Feliksa, które wspierało rodziny naszych podopiecznych w zakresie pomocy 
finansowej, rzeczowej: , opału, sprzętu gospodarstwa domowego, pomocy 
usługowej takiej jak naprawy i drobne remonty domów, mieszkań., wypożyczania 
sprzętu rehabilitacyjnego. 

• Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował także z Caritas Diecezji Warszawsko -
Praskiej przy ul. Kawęczyńskiej. Podopieczni Ośrodka kierowani tam byli  
po pomoc rzeczową i żywnościową jak również korzystali z wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego. 
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Pomoc usługowa. 

Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym  
i zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej przysługują: osobie samotnej, która  
z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej 
pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga 
pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, 
zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 
opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację. Usługi mają przyczynić się także 
do integracji z otoczeniem i społecznością lokalną, w miarę możliwości – podtrzymywania 
i wzmacniania relacji sąsiedzkich i rodzinnych na rzecz zmniejszenia poczucia 
osamotnienia odbiorcy usług. Założonym efektem realizacji usług jest wydłużenie okresu 
samodzielnego funkcjonowania odbiorców w dotychczasowym środowisku.  

Zadanie realizowane jest wspólnie z Centrum Usług Społecznych „Społeczna 
Warszawa” jednostką budżetową m.st. Warszawy. CUS przeprowadza procedury z zakresu 
zamówień publicznych, wyłania realizatorów. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy 
społecznej przyznaje, koordynuje i monitoruje świadczenie na rzecz mieszkańców 
dzielnicy Wawer. 

I. W zakresie zadań własnych: usługi opiekuńcze: 
Celem głównym usług opiekuńczych jest umożliwienie funkcjonowania  

w swoim środowisku zamieszkania osobom, które doświadczają ograniczeń  
w zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb biologicznych, psychicznych  
i społecznych. 

• Usługami objęto 258 osoby, z tego 202 to osoby samotne, a 56 osób przebywało 
w rodzinach. 

• Zakres usług obejmował między innymi: dokonywanie zakupów, przygotowanie 
prostych posiłków dla odbiorcy usług (w tym jednego gorącego), sprzątanie 
mieszkania odbiorcy usług, podstawową opiekę w zakresie higieny i pielęgnacji, 
niewymagającą specjalistycznych kwalifikacji osób świadczących usługę. 

• Ponadto zakres usług opiekuńczych obejmował dbanie o kondycję 
psychoruchową usługobiorców oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem poprzez 
wspólne spędzanie czasu, w tym m.in. towarzyszenie podczas spacerów, czytanie 
książek, prasy. 

• Zakres usług opiekuńczych był ustalany indywidualnie pomiędzy usługobiorcą  
a pracownikiem socjalnym i był uzależniony od wielu czynników,  
w szczególności wykorzystania własnych zasobów i możliwości odbiorcy usług, 
jego stopnia samodzielności, możliwości uzyskania wsparcia ze strony rodziny  
i otoczenia oraz własnych zasobów gminy. W przypadku osób mieszkających  
z rodziną, ustalone czynności realizowane były wyłącznie na rzecz odbiorcy 
usług, a nie całej rodziny.  

• Pracownik socjalny OPS zapoznawał odbiorcę usług z Regulaminem świadczenia 
usług opiekuńczych (wraz z uzyskaniem podpisu odbiorcy pod oświadczeniem 
dotyczącym zapoznania się z regulaminem i zobowiązania  
do jego stosowania).  

• Usługi opiekuńcze były świadczone 7 dni w tygodniu w godzinach 7.00-20.00  
z wyłączeniem dni świątecznych, ale w uzasadnionych przypadkach były 
realizowane także w dni świąteczne. 

• W 2018 roku realizatorem usług opiekuńczych było konsorcjum firm 
HDOmedical sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Kolorowa 6, filia w Warszawie 
ul. VII Poprzeczna 13 oraz NADZIEJA Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja  
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Sp. z o.o. z siedzibą ul. Chopina 9 w Koninie z filią w Warszawie  
ul. VII Poprzeczna 13, wyłonione w trybie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego przez Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” 
w Warszawie ul. Nałkowskiej 11 dla usługobiorców Dzielnicy Wawer.  

• Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” podpisało umowę  
z wykonawcą na świadczenie usług i dysponowało środkami finansowymi  
na realizowane usługi opiekuńcze. 

• Wykonawca usług zatrudniał do realizacji zadania przeszkolone opiekunki. 
• Zgodnie z obowiązującymi przepisami korzystanie z usług jest odpłatne.  
• Warunki ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze określa Uchwała  

Nr XXXVII/843/2004 Rady Miasta st. Warszawy z dnia 16 września 2004 r.  
z późn. zm. zgodnie z którą  od 1 stycznia 2018 roku stawka za jedną godzinę  
w usługach opiekuńczych wynosiła 2,8% obowiązującego kryterium 
dochodowego osoby samotnie gospodarującej (634 zł.) oraz dla osoby w rodzinie 
(514zł.) tj. 17,75 zł., natomiast od 1 października 2018r. po zmianie wysokości 
kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej (701 zł.) oraz dla 
osoby w rodzinie (528zł.) i obniżeniu wskaźnika na 2,5% stawka za jedną godzinę 
wynosiła 17,53 zł. Obniżenie wskaźnika jest korzystne dla mieszkańców 
Warszawy, oraz przyczynia się do zwiększenia dostępności usług opiekuńczych 
dla osób najbardziej potrzebujących zwłaszcza uzyskujących niskie dochody. 

• Firmy przystępujące do postępowania przetargowego na usługi oferują cenę 
jednostkową świadczenia jednej godziny usług wyższą od stawki jaką ponosi 
usługobiorca zgodnie z ww. uchwałą. W 2018 roku cena świadczenia jednej 
godziny usług opiekuńczych wynosiła 19,33 zł, różnicę w cenie dopłacało m.st. 
Warszawa. Wyższa stawka godzinowa ma wpływ na jakość świadczonych usług.  

 
W szczególnie uzasadnionych losowo lub rodzinnie sytuacjach 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. 

Spośród osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych: 
- 19% skorzystało z usług bezpłatnych, 
- 5% zostało częściowo zwolnionych z odpłatności, 
- 2% było całkowicie zwolnionych z ponoszenia odpłatności,  
- 67% ponosiło procentową odpłatność, 
- 7% stanowiły osoby ze 100% odpłatnością.  

II. W zakresie zadań własnych: specjalistyczne usługi opiekuńcze. 
• Celem usług jest 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. 

• Usługami specjalistycznymi objęto 57 osób, z tego 29 to osoby samotne, 
a 28 osób przebywało w rodzinach. 

• Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych był ustalany indywidualnie 
pomiędzy usługobiorcą a pracownikiem socjalnym i był uzależniony od wielu 
czynników, w szczególności wykorzystania własnych zasobów i możliwości 
odbiorcy usług, jego stopnia samodzielności, możliwości uzyskania wsparcia ze 
strony rodziny i otoczenia oraz własnych zasobów gminy. W przypadku osób 
mieszkających z rodziną, ustalone czynności realizowane były wyłącznie na rzecz 
odbiorcy usług. 
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• Specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone 7 dni w tygodniu w godzinach 
7.00-20.00. 

• W 2018 roku realizatorem specjalistycznych usług opiekuńczych była Agencja 
Służby Społecznej Kościelak Spółka jawna z siedzibą w Warszawie ul. Kwiatowa 
9 wyłoniona w trybie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Centrum 
Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” w Warszawie ul. Nałkowskiej 11 dla 
usługobiorców Dzielnicy Wawer. 

• Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” podpisało umowę  
z wykonawcą na świadczenie usług i dysponowało środkami finansowymi  
na realizowane specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

• Agencja zatrudniała do realizacji zadania osoby posiadające specjalistyczne 
kwalifikacje. 

• Zgodnie z obowiązującymi przepisami korzystanie z usług jest odpłatne. 
• Warunki ponoszenia odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze określa 

Uchwała Nr XXXVII/843/2004 Rady Miasta st. Warszawy z dnia 16 września 
2004 r. z późn. zm. zgodnie z którą od 1 stycznia 2018 roku stawka za jedną 
godzinę w specjalistycznych usługach opiekuńczych wynosiła 3,5% kryterium 
dochodowego osoby samotnie gospodarującej (634 zł.) oraz dla osoby w rodzinie 
(514zł.) i wynosiła 22,19 zł, natomiast od 1 października 2018r. po zmianie 
wysokości kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej (701zł) 
oraz dla osoby w rodzinie (528 zł.) stawka za jedną godzinę wynosiła 24,54zł. 

• Stawka za godzinę usługi jaką otrzymuje wykonawca jest wyższa od tej jaką 
ponosi usługobiorca. W 2018 roku cena świadczenia jednej godziny usług 
specjalistycznych wynosiła 39 zł, różnicę w cenie dopłacało m. st. Warszawa.  

W szczególnie uzasadnionych losowo lub rodzinnie sytuacjach 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.  

Spośród osób objętych pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych: 
- 19% skorzystało z usług bezpłatnych, 
- 9% zostało częściowo zwolnionych z odpłatności, 
- 9% zostało całkowicie zwolnionych z ponoszenia odpłatności, 
- 53% ponosiło procentową odpłatność, 
- 10% stanowiły osoby ze 100% odpłatnością.   

W Ośrodku Pomocy Społecznej usługi były realizowane na podstawie obowiązujących 
na terenie m.st. Warszawy „Standardów usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych” w zakresie zadań własnych gminy. Standardy określają m.in. procedurę 
przyznawania, ustalania odpłatności za usługi, dokumentację organizowania i świadczenia 
usług, raportowanie i rozliczanie usług, kontrolę, monitoring i nadzór realizacji usług, 
katalog usług opiekuńczych i specjalistycznych, wymogi dla realizatorów usług.  

Ośrodek planował liczbę godzin usług na podstawie zdiagnozowanych w środowisku 
potrzeb i zgłaszał do CUS zapotrzebowanie, przyznawał usługi w drodze decyzji 
administracyjnej, co miesiąc rozliczał realizację przyznanych godzin usług. Ponadto OPS 
prowadził ewidencję należności (w tym windykację) z tytułu opłat odbiorców usług  
za wykonane usługi. 

Kontrola usług. 
Ośrodek nadzorował również prawidłową realizacją usług, prowadził działania 

monitorujące i kontrolne w formie zapowiedzianych i niezapowiedzianych wejść  
w środowisko. 

Podczas kontroli pracownik OPS sprawdzał fakt obecności opiekunki podczas dyżuru, 
posiadanie identyfikatora, karty pracy, a także jakość i sposób realizacji świadczonych 
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usług, uwzględniając przy tym opinię odbiorcy usług. Wyniki procedury sprawdzającej 
były zapisywane  na karcie kontroli usług. 

Ponadto pracownik OPS przypominał o bieżącym regulowaniu należności za usługi.  
Sposób realizacji usług wykonywanych na rzecz każdego odbiorcy usług był 

monitorowany i kontrolowany raz na 3 miesiące, a w uzasadnionych, szczególnych 
przypadkach kontrole były prowadzone częściej, odpowiednio do potrzeb, średnio  
na kwartał kontrolowano 180 środowisk.   

W przypadku zgłaszanych uwag i kwestii spornych natychmiast podejmowane były 
stosowne działania.  

Z przeprowadzonych kontroli i opinii uzyskanych od usługobiorców można stwierdzić, 
że poprawiła się jakość świadczonych usług. 

 

Tabela 10: Usługi pielęgnacyjne i gospodarcze świadczone w zakresie zadań własnych. 

Lp. Wyszczególnienie 2017 r. 2018 r. 
Wzrost 

w % 
Spadek  w 

% 

1. 
Liczba osób objętych 
usługami - ogółem 263 296 12,55 - 

2. 
Liczba wypracowanych 
godzin - ogółem 78377 71366 - 8,94 

3. 
Liczba wypracowanych 
godzin  usług opiekuńczych 
- ogółem 

78377 66070 - 15,70 

4. 
Liczba osób objętych 
usługami opiekuńczymi - 
ogółem 

239 258 7,95 - 

5. 

Liczba wypracowanych 
godzin specjalistycznych 
usług opiekuńczych- 
ogółem 

- 5296 100 - 

6. 
Liczba osób objętych 
specjalistycznymi usługami  
opiekuńczymi -ogółem 

59 57 - 3,39 

W 2018 roku nastąpił wzrost liczby osób korzystających z pomocy usługowej, ale 
spadła liczba wypracowanych godzin czego przyczyną były częste pobyty usługobiorców 
w szpitalu, zgony (41 osób), rezygnacje z usług z uwagi na polepszenie stanu zdrowia lub 
przejęcie opieki przez rodzinę. Część osób korzystała z dwóch rodzajów usług 
jednocześnie. 

Główną przyczyną korzystania z pomocy w formie usług opiekuńczych  
i 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. 

Z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych korzystały również osoby 
oczekujące na miejsce w DPS, ZOL czy hospicjum. W tym okresie do tych placówek 
przeniosło się 10 usługobiorców.  

Większa część osób objętych pomocą usługową to osoby samotne, samotnie 
mieszkające lub pozostające w rodzinie a nie mogące liczyć na ich pomoc. Głównymi 
powodami takiej sytuacji był brak woli rodziny do świadczenia opieki, niezaradność 
życiowa spowodowana ich podeszłym wiekiem, uzależnienia i konflikty rodzinne. 
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Miesięcznie z pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych korzystało średnio 177 osób. 

Najliczniejszą grupę korzystającą z pomocy usługowej stanowiło 167 osób w przedziale 
wiekowym od 80 do 99 lat, poniżej 80 roku życia z usług skorzystało 128 osób. Wśród 
osób korzystających z pomocy usługowej była 1 osoba, która skończyła 100 lat. 

Z pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych  
w 2018 roku skorzystało 96 mężczyzn i 200 kobiet. 

Dużym utrudnieniem w świadczeniu pomocy usługowej były złe warunki 
mieszkaniowe usługobiorców – brak łazienki, bieżącej wody i toalety w mieszkaniu, 
przynoszenie węgla i palenie w piecu, brudne, zaniedbane i zagracone mieszkania.  

Opiekunki w trakcie sprawowania dyżuru często spotykały się z brakiem poszanowania 
ze strony usługobiorców lub ich rodzin. Często zgłaszały wymuszanie na nich przez 
usługobiorców wykonywania czynności, które wykraczały poza ustalony zakres i wymiar 
godzin. 

Rozległość naszej dzielnicy i słabo rozwinięta komunikacja miejska zmuszała 
opiekunki do pokonywania dużych odległości pieszo w celu dotarcia do usługobiorcy. 

Potrzeby usługobiorców zostały zaspokojone, nikt nie otrzymał odmowy przyznania 
pomocy.Świadczone usługi poprawiły jakość życia i funkcjonowanie społeczne 
usługobiorcy w środowisku lokalnym. 
III. W zakresie zadań zleconych: specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi. 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone 

były dla osób dorosłych i dzieci  i były finansowane ze środków Wojewody. 
1. Głównym celem świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

dorosłych z zaburzeniami psychicznymi było złagodzenie objawów chorobowych, 
wzrost wglądu w mechanizmy choroby i sposoby leczenia, poprawa jakości życia, 
wzrost aktywności i samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności 
życiowych poprzez stosowanie m.in. treningów: higieny osobistej i otoczenia, 
gospodarowania środkami finansowymi, regularnego zażywania leków, jak również 
podtrzymywanie i rozwijanie kompetencji społecznych prowadzących do 
nawiązywania kontaktów interpersonalnych. 

2. Celem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi była poprawa 
funkcjonowania tych osób w obszarze społecznym tj. doprowadzenie 
do podejmowania przez te osoby ról społecznych charakterystycznych dla danego 
przedziału wiekowego. 

3. Usługami specjalistycznymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi były również 
objęte dzieci i młodzież, oraz osoba dorosła z diagnozą autyzmu. Głównym celem 
świadczenia tych usług było wyrównywanie deficytów rozwojowych i nabycie 
kompetencji społecznych poprzez stosowanie technik terapeutycznych. 

4. Dodatkowe działania w tych usługach obejmowały psychoedukację podopiecznego i 
członków rodziny, kontakt osób świadczących usługi z placówkami i instytucjami 
działającymi na rzecz podopiecznego i inne działania dostosowane do potrzeb 
wynikających ze specyfiki choroby. 

5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi  
są odpłatne. 

6. Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikacje osób świadczących 
usługi specjalistyczne, warunki i tryb ustalania oraz pobierania opłat  
za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi reguluje 
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie 
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005r. Nr 189 poz. 1598  
z późn. zm.). 
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7. Minimalny poziom dochodu, od którego była obliczana wysokość odpłatności, 
odpowiadał aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie 
gospodarującej (do 30 września 2018 – 634 zł. od 1 października 2018 - 701,00 zł)  
o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2015 poz.163 z późn. zm.). 

W szczególnie uzasadnionych losowo lub rodzinnie sytuacjach 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. 

Spośród osób objętych pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi: 

- 51% skorzystało z usług bezpłatnych, 
- 32% zostało całkowicie zwolnionych z ponoszenia odpłatności, 
- 14% ponosiło procentową odpłatność,  
-  3% stanowiły osoby ze 100% odpłatnością. 

W 2018 roku z tej formy pomocy skorzystało 35 osób: 21 osób dorosłych, 14 osób 
w wieku od 3 do 18 lat. 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmowały 

działania nakierowane na poprawę jakości życia usługobiorcy, realizowane były w oparciu 
o opracowany przez placówkę specjalistyczną program edukacyjno-terapeutyczny lub 
Indywidualny Plan Pomocy opracowany przez terapeutę. 
Średnio na osobę dorosłą przypadało ok. 7 godzin miesięcznie, na dziecko 11 godzin  w 

miesiącu. 
Pomoc w formie usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

przyznawana była na podstawie skierowania wydanego przez lekarza psychiatrę,  
w którym zleca świadczenie w/w usług. 

W 2018 roku realizatorem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi było Stowarzyszenie Opiekuńcze Nadzieja z siedzibą 
w Lublinie ul. Kolorowa 6 z filią w Warszawie przy ul. VII Poprzecznej 13, wyłonione  
w trybie zamówienia publicznego dla Dzielnicy Wawer przeprowadzonego przez Centrum 
Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” w Warszawie ul. Nałkowskiej 11. 

Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” podpisało umowę z wykonawcą  
i dysponowało środkami finansowymi na realizowane specjalistyczne usługi opiekuńcze 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

- Stawka za jedną godzinę usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi wynosiła 29,40 zł. 

- Stowarzyszenie zatrudniało do realizacji zadania terapeutów ze specjalistycznym 
wykształceniem i doświadczeniem zawodowym zgodnie z obowiązującym 
Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie 
specjalistycznych usług opiekuńczych. 

- Sposób realizacji usług wykonywanych na rzecz każdego odbiorcy usług był 
monitorowany i kontrolowany raz na 3 miesiące, a w uzasadnionych, szczególnych 
przypadkach kontrole były prowadzone częściej, odpowiednio do potrzeb.  

- Podczas kontroli pracownik OPS sprawdzał w środowisku jakość świadczonych 
usług, punktualność i rzetelność świadczonych usług uwzględniając przy tym opinię 
odbiorcy usług.  

- W przypadku zgłaszanych uwag i kwestii spornych natychmiast podejmowane były 
stosowne działania. 

- Potrzeby usługobiorców zostały zaspokojone, nikt nie otrzymał odmowy przyznania 
pomocy. 
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Tabela 11: Usługi świadczone w ramach zadań zleconych 

Lp
. 

Wyszczególnienie 2017 2018 
Wzrost 

w % 
Spadek 

w % 
1. Liczba usługobiorców 30 35 16,67 - 

2. 
Liczba wypracowanych 
godzin 

4159 3442 - 17,24 

3. Stawka za godzinę usług 27,89 zł 29,40 zł 5,41 - 
4. Osoby dorosłe 19 21 10,53 - 
5. Dzieci 11 14 27,28 - 

 
- 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.  

- Jedna osoba dorosła z autyzmem kontynuuje naukę w szkole specjalnej 
przysposabiającej do życia.  

- 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. Zmniejszyła się liczba hospitalizacji, nastąpiła poprawa relacji  
w rodzinie.  

IV. Usługi świadczone w ramach projektu „Samodzielny w domu/Samodzielny 
w środowisku”. 

W 2018 roku Ośrodek Pomocy Społecznej włączył się na mocy porozumienia  
o współpracy pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy i Domami Pomocy Społecznej  
w realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Samodzielny w domu/Samodzielny  
w środowisku”. 

Współpraca przy realizacji projektu nawiązana jest na czas trwania projektu  
tj. od 21 marca 2018 do 31 grudnia 2019. 

Projekt realizuje pięć ośrodków pomocy społecznej: 
- Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy 

- Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 

- Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 

- Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 

- Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy 

Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do usług świadczonych w lokalnej 
społeczności na rzecz niesamodzielnych mieszkańców m. st. Warszawy poprzez 
dostarczenie w okresie trwania projektu wysokiej jakości usług opiekuńczych.  

Projekt skierowany jest do 35 niesamodzielnych osób z ww. dzielnic Warszawy  
z których 46% tj. 16 osób stanowią mieszkańcy Dzielnicy Wawer. 

W projekcie jeden uczestnik jest objęty średnio 7 godzinami usług w tygodniu. 
W ramach projektu Ośrodek prowadził nabór uczestników, przeprowadzał wywiady  

w środowisku, wydawał decyzje administracyjne, przygotowywał wymaganą 
dokumentację i sprawował nadzór nad realizacją usług opiekuńczych w środowisku, 
ponadto brał udział w spotkaniach Zespołu Projektowego, współpracował  
z koordynatorami Domów Pomocy Społecznej. 

Realizatorami projektu dla Dzielnicy Wawer są: 
- Dom Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” 
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- Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa” 

Wykwalifikowane opiekunki i opiekunowie świadczyli usługi opiekuńcze  
u uczestników projektu w ich lokalnym środowisku.  

Usługi były kontrolowane przez pracowników Ośrodka raz na kwartał. Wszyscy 
usługobiorcy bardzo wysoko ocenili jakość świadczonych usług, ponieważ poprawiły 
jakość ich życia i funkcjonowanie społeczne w środowisku. 

 
Usługa praca socjalna w związku z rozdzieleniem pracy socjalnej realizowany jest nowy 
model pracy. 

Od lutego 2017 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer wprowadzono 
nowy model organizacyjny oddzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych. 
Celem wprowadzenia powyższej zmiany jest podniesienie jakości świadczeń udzielanych 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy poprzez ich 
profesjonalizację w celu efektywniejszej obsługi osób i rodzin korzystających ze wsparcia 
Ośrodka. 

Praca socjalna – zgodnie z definicją zawartą w ustawie o pomocy społecznej –  

to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub 

odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie 

odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 
Wprowadzony model zakłada rozdział zadań pomiędzy pracownikami socjalnymi zgodnie  
z założeniem, że: 

• pracownicy ds. postępowań administracyjnych prowadzą postępowania 
administracyjne w sprawach świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, w tym usług 
pomocy społecznej, diagnozują sytuację, udzielają informacji i porad, aktywizują 
osoby i rodziny, a także ustalają niezbędny zakres współpracy. 

• pracownicy ds. pracy socjalnej nie prowadzą postępowań administracyjnych, 
natomiast prowadzą pracę socjalną, z wykorzystaniem właściwych jej metod, 
podejść i technik, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności. 

Wsparcie ze strony pracownika ds. pracy socjalnej udzielane jest w sytuacji: 
• ujawnienie/pojawienie się problemów powodujących potrzebę osoby/rodziny 

skorzystania ze wsparcia w formie pracy socjalnej, 
• ustalenia konieczności skorzystania przez osobę lub rodzinę ze wsparcia w postaci 

pracy socjalnej jako warunku współpracy, która ma wpływ na uzyskanie świadczeń 
materialnych ze środków pomocy społecznej, 

• ujawnienie/pojawienie się sytuacji wymagających rozeznania oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa w ramach działań interwencyjnych. 

Praca socjalna prowadzona jest zgodnie z etapami, tj. : 
1. Diagnoza sytuacji. 
2. Wyznaczenie celów. 
3. Opracowanie planu działań. 
4. Realizacja działań. 
5. Ocena realizacji działań. 

Osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, poza wsparciem w formie 
świadczeń materialnych i usługowych oraz w formie pracy socjalnej, mogą skorzystać 
również z poradnictwa specjalistycznego w zakresie problemu uzależnień od alkoholu, 
aktywizacji zawodowej, pomocy wolontariuszy oraz wpsarcia asystenta rodziny. 

W 2018 r. tylko pracą socjalną (bez pomocy finansowej) objęto 207 rodzin. 
Wiele z tych rodzin to rodziny doświadczające przemocy domowej, rodziny  

z problemem alkoholowym, problemem bezrobocia, problemami bezradności w spawach 
opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, osoby oczekujące 
na umieszczenie w domu pomocy społecznej, osoby z zaburzeniami psychicznymi, które  
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w licznych przypadkach zajmują się zbieractwem, które stanowi zagrożenie  zarówno dla 
tych osób  jak i osób mieszkających w sąsiedztwie. 

Praca socjalna prowadzona w środowiskach korzystających z form pomocy finansowej 
przyczyniła się do : 

• zmniejszenia się liczby osób bezrobotnych,  
• uzyskania świadczeń o charakterze stałym, renta, emerytura,  
• poprawy funkcjonowania rodzin, gdzie kluczowym powodem przyznawania pomocy 

była bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu 
gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

• poprawy funkcjonowania grupy seniorów, poprzez kierowane do nich oferty spotkań 
i zajęć rekreacyjnych  oraz usprawniających, 

• umieszczenia bez zgody na postanowienie sądu w domu pomocy społecznej, 
• umieszczenia na leczenie w szpitalu psychiatrycznym na postanowienie sądu, 
• zaplanowania usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.  

W wyniku pracy socjalnej prowadzonej u osób korzystających z pomocy finansowej: 
• usamodzielniło się 39 osób, w tym: 
• podjęło  zatrudnienie 17 osób, 
• 25 osób uzyskało uprawnienia do świadczeń o charakterze stałym jak: renta, 

emerytura, 
• u 4 osób poprawiła się sytuacja zdrowotna, 
• u 7 osób poprawiła się sytuacja finansowa z powodu uzyskania lepiej płatnej pracy, 

w 5 przypadkach nie wywiązanie się osób z zawartych zobowiązań spowodowało 
konsekwencje w postaci ograniczenia bądź odmowy przyznania pomocy. 

Kontrakt socjalny 
W pracy socjalnej ważnym narzędziem jest kontrakt socjalny. 
Jest to umowa zawarta przez pracownika socjalnego z rodziną lub osobą ubiegającą się  

o pomoc, określa zobowiązania i uprawnienia obu stron.  
Umowa ma mobilizować osobę korzystającą ze świadczeń z pomocy społecznej 

do podjęcia aktywności wykonywania pewnych działań w oznaczonym terminie, 
zobowiązują się więc zarówno osoba korzystająca ze świadczeń, jak i pracownik socjalny. 

Ze względu na okoliczności, postanowienia kontraktu mogą ulec zmianie. 
Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymywanie jego postanowień mogą 

stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu 
świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.  

Przy podejmowaniu decyzji o ograniczeniu pomocy bierze się pod uwagę sytuację osób 
będących na utrzymaniu osoby korzystającej ze świadczeń. 
W 2018 r. pracownicy socjalni Ośrodka zawarli 81 kontraktów socjalnych. 
Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na potrzeby innych instytucji, w tym: 

• na prośbę innych OPS – 146 wywiadów alimentacyjnych, 
• dla Sądu – 15 wywiadów 
• skompletowano dokumenty dla 10 osób ubiegających się o umieszczenie w domu 

pomocy społecznej z czego 8 osób otrzymało skierowanie do domu pomocy 
społecznej. 

Pomoc osobom bezdomnym. 
Osoby bezdomne to jedna z najtrudniejszych do współpracy grup społecznych. Są to 

osoby przebywające w miejscach niemieszkalnych tj. altany działkowe, pustostany, klatki 
schodowe, piwnice budynków wielorodzinnych, osoby często przemieszczające się 
zarówno na terenie Dzielnicy jak i na terenie Miasta. Osoby, które trudno zmotywować  
do zmiany sposobu życia, do poprawy sytuacji życiowej, często są to bezdomni z wyboru 
choć przyczyną bezdomności najczęściej jest uzależnienie od alkoholu. Pracownicy 
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Ośrodka patrolowali we współpracy ze Strażą Miejską te miejsca, gdzie wiadomo było,  
że mogą przebywać osoby bezdomne. Wspólne monitorowanie tych miejsc odbywało się 
częściej w okresie jesienno-zimowym, kiedy niskie temperatury mogły zagrażać tym 
osobom. W okresie zimowym Straż Miejska w porozumieniu z pracownikami Ośrodka  
ustaliła listę osób bezdomnych, do których 2.razy w tygodniu  Straż dowoziła gorącą zupę. 
Podczas wspólnych wizyt w terenie pracowników socjalnych ze Strażą Miejską osoby 
bezdomne uzyskiwały pełną ofertę pomocową, także w formie pisemnej ( schroniska, 
ogrzewalnie, noclegownie, łaźnie i pranie odzieży, pomoc medyczna).  

W 2018r. Ośrodek Pomocy Społecznej objął różnego rodzaju pomocą osoby bezdomne: 
• 6 osób uzyskało decyzję przyznającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, 
• 7 bezdomnym Ośrodek sprawił pochówek, 
• 4 osoby zostały objęte pracą socjalną, 
• 2 osoby zostały objęte Programem Wychodzenia z Bezdomności, 
• 4 osoby skierowano do schroniska lub noclegowni, 
• 5 osób bezdomnych korzystało z pomocy finansowej w formie zasiłków celowych. 
• 11 osób korzystało z zasiłku stałego, 
• 3 samotne matki z dziećmi umieszczone zostały  w Domu Samotnej Matki  

ul. Chlubna i objęte były także pomocą finansową naszego Ośrodka. 
 
Współpraca z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami 

Wieloletnia współpraca, zintegrowane działania Zakładu Gospodarowania 
Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer, Ośrodka Pomocy Społecznej i Wydziału Zasobów 
Lokalowych dla dzielnicy Wawer pozwalają na bieżące i systematyczne wyjaśnianie spraw 
mieszkaniowych mieszkańców znajdujących się w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. 

Rezultaty podjętych działań: 
• 9 osób uzyskało zgodę na rozłożenie na raty zaległości czynszowych, 
• 62 rodziny otrzymały wsparcie finansowe ze środków OPS na dopłaty do czynszu,  
• 32 rodzinom obniżono czynsz w mieszkaniach komunalnych, 
• 48 osób uzyskało dodatek mieszkaniowy, 
• 1 osobę odpracowywała zaległość, 
• 3 osoby otrzymały mieszkanie, w tym jedna bezdomna. 

 
Projekt „Szkółki S.O.S.” 

Z inicjatywy pracowników socjalnych , z związku z rozpoznanymi potrzebami 
powstał projekt w ramach działań wolontariatu tzw. Szkółki S.O.S, celem którego było 
nadrobienie braków szkolnych dzieci oraz wyrównanie ich szans edukacyjnych. Projekt 
rozpoczął się 8 listopada 2018 r. Pracownicy socjalni- koordynatorzy projektu pozyskali 
18 wolontariuszy. W ramach „Szkółki S.O.S zostało objętych wsparciem 26 dzieci  
w wieku szkolnym z terenu Dzielnicy Wawer i zajęcia odbywały się w budynku naszego 
Ośrodka przy ul. Włókienniczej 54, w czwartki w godz. 16.00-19.00. 

W grudniu 2018 r, tuż przed Świętami  Bożego Narodzenia nawiązała kontakt  
z naszym Ośrodkiem grupa anonimowych darczyńców, która przygotowała piękne paczki 
z prezentami i zostały one przekazane wszystkim dzieciom  uczestniczącym w zajęciach 
„Szkółki S.O.S’. 
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6. PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE  W RAMACH ZESPOŁU WSPARCIA 
SPOŁECZNEGO 

Do zadań zespołu należy: 
1. Poradnictwo specjalistyczne i pomoc osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym 

i uzależnionym, 
2. Opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów i ich realizacja, 
3. Rozpoznanie i analiza potrzeb osób starszych oraz przeciwdziałanie  

ich osamotnieniu 

6.1. Wsparcie osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i uzależnionych 
W Ośrodku prowadzona była aktywizacja osób bezrobotnych poprzez: 

• Program Prac Społecznie Użytecznych 
• Projekt Unijny „Mały krok+zmiana=Sukces na rynku pracy” 

1. Realizacja Programu Prace Społecznie Użyteczne w ramach środków 
własnych. 

Na realizację Programu Prac Społecznie Użytecznych Urząd Pracy m.st. Warszawy 
wyraził zgodę pismem z dn. 16 lutego 2018r. Nr RP.C.423.11.KK.2018, po uprzednim 
złożeniu przez Ośrodek wniosku o zorganizowanie i finansowanie prac oraz 
przedstawieniu podpisanego przez Burmistrza Dzielnicy rocznego planu potrzeb, 
złożonego do dnia 31 stycznia 2018r. w  Urzędzie Pracy m.st. Warszawy.  

Ośrodek Pomocy Społecznej ze swojej strony:  
• na czas wykonywania pracy objął osoby bezrobotne ubezpieczeniem od następstw 

nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej; 
• z osobami skierowanymi do udziału w Programie pracownicy socjalni 

podpisywali kontrakty socjalne, dzięki którym bezrobotni otrzymali bezpłatnie 
imienną kartę miejską uprawniającą do przejazdów komunikacją miejską; 

• wypłacał (zgodnie z obowiązującymi przepisami) do maja 2018r. kwotę  8,10 zł,  
a od czerwca  2018r. 8,30 zł. za godzinę wykonywania prac przez osobę 
bezrobotną (czyli po przepracowaniu 40 godzin miesięcznie było to najpierw  
324 zł. później 332 zł.), świadczenie nie przysługiwało za okres nie wykonywania 
pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy. 

Zaplanowano 5 miejsc pracy w placówkach na terenie dzielnicy, w których osoby 
bezrobotne, znalazły zatrudnienie. Były to:  

• Dom Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1 – 1 osoba; 
• Zespół Szkół Nr 120, ul. Wilgi 19 – 1 osoba; 
• Jadłodajnia dla ubogich i bezdomnych prowadzona przy Ośrodku 

Socjoterapeutycznym Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo,  
ul. Azaliowa 10 – 1 osoba; 

• Szkoła Podstawowa Nr 218 ul. M. Kajki 80/82 – 1 osoba; 
• Klub Seniora Paprociowa 2 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer 

m.st. Warszawy, ul. Włókiennicza 54 – 1 osoba. Ze względu na zmianę lokalizacji 
Klubu program realizowany był do września 2018r. 

Uczestnicy : 
• do udziału w programie prac społecznie użytecznych pracownicy socjalni 

skierowali 6 osób, z czego wszystkie osoby podjęły pracę w ramach programu; 
• osoby bezrobotne przez 10 miesięcy przepracowały w sumie 1372 godziny; 



35 

• podczas trwania i po zakończeniu programu 2 osoby znalazły zatrudnienie  
na otwartym rynku pracy, jedna osiągnęła wiek emerytalny i otrzymała 
świadczenie z ZUS. 

Prace społecznie użyteczne są skutecznym narzędziem aktywizacji osób długotrwale 
bezrobotnych oraz sposobem na weryfikację faktycznej chęci podjęcia pracy przez 
bezrobotnego. Umożliwiają łagodny powrót na otwarty rynek pracy osobom, które nie 
pracowały ze względu na uzależnienie od alkoholu i odbytą terapię, jak również 
młodym mamom obawiającym się powrotu do pracy po wielu latach zajmowania się 
rodziną i domem. 

Instrument ten spełnia też ważną rolę w aktywizacji zawodowej dla osób 
50+ mających trudną sytuację na rynku pracy, nie tylko ze względu na niskie 
kwalifikacje ale również i wiek. 

2. Projekt „Mały krok + zmiana = Sukces na rynku pracy” 
• Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w partnerstwie  

z Fundacją A.R.T. realizuje projekt „Mały krok + zmiana = Sukces na rynku 
pracy”, umowa o dofinansowanie projektu nr RPMA.09.01.00-14-7437/16 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego  
i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno zawodowa osób 
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  

• Wartość projektu: 204 412,50 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego to 163 529,94 
zł i wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy 
40 882,56 zł. 

• Czas trwania projektu: 01 września 2017r. – 30 kwietnia 2019r. 
• Cel projektu: zwiększenie aktywności społeczno zawodowej przez objęcie 

zindywidualizowanym, kompleksowym wsparciem i działaniami aktywnej 
integracji o charakterze zawodowym, społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym  
20 osób. Odbiorcy projektu 20 osób: (15 kobiet i 5 mężczyzn), mieszkańców 
dzielnicy Wawer, w wieku aktywności zawodowej, nieaktywnych zawodowo, 
ubogich pracujących, z niskim poziomem wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych i niskimi umiejętnościami społecznymi, korzystających z pomocy 
OPS, potrzebujących szczególnego wsparcia by sprostać wymaganiom rynku 
pracy. 

• Projektem zostało objętych 27 osób z uwagi na fakt, że niektórzy uczestnicy 
rezygnowali z udziały w projekcie lub podejmowali pracę. Na ich miejsce były 
przyjmowane osoby z listy rezerwowej. 

W 2018 roku zrealizowane zostały następujące działania: 
• Indywidualne poradnictwo specjalistyczne dostosowane do potrzeb odbiorców.  

Do realizacji założono łącznie 62 godziny, średnio 3,1h /1 os. Godziny konsultacji 
zostały podzielone w następujący sposób: 21 godzin coach / terapeuta 
ds. wspomagania rozwoju; 16 godzin prawnik; 25 godzin psycholog. 
zrealizowano łącznie 56 godzin poradnictwa. Skorzystało z nich 20 osób w tym 
6M i 14K. 13 osób skorzystało ze wszystkich przysługujących im godzin 
konsultacji .indywidualnych (5M i 8K). 

• Warsztaty kompetencji społecznych. W ramach działań prowadzonych przez 
partnera Fundację A.R.T kontynuowane były Warsztaty kompetencji społecznych. 
Warsztaty dla II grupy Uczestników (10 osób – 8K+2M) zrealizowane zostały  
w terminie od 3 stycznia do 28 lutego 2018 roku.  
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• W ramach Warsztatów kompetencji społecznych w maju 2018 roku dla 9 osób 
(8K i 1M) uczestników odbyły się również warsztaty dla rodziców „Komunikuj 
SIĘ zamiast krzyczeć”. Część warsztatów przeznaczona była zarówno dla 
rodziców jak i dla dzieci, natomiast podczas zajęć warsztatowych, w których 
uczestniczyli tylko dorośli, dzieci znajdowały się pod opieką animatora. 

• Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, zajęcia odbyły się w maju i czerwcu 
2018r. Była to usługa zawodowa skierowana tylko do uczestników posiadających 
III profil pomocy z Urzędu Pracy. Na liście znalazło się 8 osób (5K i 3M). 

• Indywidualne poradnictwo zawodowe - przewodnik po rynku pracy – realizacja 
zadania zaplanowana od lipca 2018r. do  lutego 2019r. W ramach działań 
prowadzonych przez Partnera - Fundację A.R.T realizowane było indywidualne 
wsparcie pośrednika pracy (łącznie zaplanowane 154h na lata 2018-2019, dla  
7 osób – 5K i 2M, średnio 22h/1osobę). Indywidualne spotkania zostały 
zrealizowane zgodnie z założeniami dla 7 osób (5K i 2M) w wymiarze łącznie 
111h. 

• Kursy i szkolenia zawodowe/zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem 
wykształcenia - początek realizacji zadania sierpień 2018r. koniec – kwiecień 
2019r. W projekcie zaplanowano szkolenia dla 10 uczestników. z czego w 2018 
roku na szkolenia zostały skierowane 2 osoby, kolejni uczestnicy będą 
uczestniczyć w zaplanowanych szkoleniach w następnym roku.  

• Praca socjalna -  W ramach pracy socjalnej pracownik socjalny współpracował  
w sumie z 29 U. (18K,11M), omówił i podpisał 29 kontraktów socjalnych  
(18K,11M) oraz podpisał 93 plany pracy (60 z K i 33 z M) zgodnie z założeniami 
projektu plany pracy aktualizowane były średnio 1 raz na kwartał. Wspierał  
9 os. z niepełnosprawnością (2K,7M). Zadania realizował w terenie oraz 
przyjmował uczestników. bezpośrednio w Biurze Projektu w Ośrodku. Pracownik 
socjalny prowadził swoje działania uwzględniając indywidualne potrzeby 
uczestników dostosowywał sposoby realizowania wsparcia do konkretnych osób  
i ich sytuacji. 

• Aktywna integracja- aktywizacja zdrowotna codzienne wsparcie podstawowych 
funkcji życiowych i społecznych – od stycznia do grudnia 2018r. zapewniona 
została pomoc edukatora zdrowotnego – pielęgniarki środowiskowej dla 
wszystkich uczestników projektu. Edukator spotykał się z uczestnikami średnio 
1 raz w miesiącu, długość spotkania wynosiła ok. 1 godziny (zależnie od potrzeb). 

• Warsztaty kreowania wizerunku – jedna z części warsztatów – Konsultacje 
indywidualne odbyły się w styczniu 2018r. skorzystało z nich 20 uczestników 
projektu (13K + 7M). 

Planowane działania w ramach projektu „Mały krok + zmiana = SUKCES na rynku 
pracy” w 2019 roku: 

• Aktywizacja zdrowotna wsparcie podstawowych funkcji życiowych i społecznych 
– do końca stycznia 2019 r. dla 20 osób, 

• Warsztaty kreowania wizerunku – część III Metamorfozy – luty 2019r. dla  
2 dziesięcioosobowych grup uczestników;  

• Warsztaty psychoedukacyjne „Emocje, stres i ja, kto kim rządzi i co z tego 
wynika…” dla 2 dziesięcioosobowych grup uczestników - luty 2019r. 

• Indywidualne poradnictwo zawodowe - przewodnik po rynku pracy – 43 godziny 
dla 20 uczestników w miesiącach styczeń –luty 2019r. 
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Dotychczas osiągnięte efekty: 
• uzyskanie kwalifikacji przez 2 osoby (2K) 
• znalezienie pracy przez 7 osób  (5K + 2M) 

Planowane efekty  po realizacji projektu: 
• uzyskanie kwalifikacji przez 5 osób, 
• poszukiwanie pracy przez 12 osób,  
• znalezienie i utrzymanie pracy przez min. 6 uczestników/ uczestniczki, 
• poprawa sytuacji społecznej i zawodowej - pomiar efektywności społecznej  

na poziomie 34%, 
• pomiar efektywności zawodowej na poziomie 22%. 

3. Działania skierowane do osób uzależnionych od alkoholu 
W 2018r. wśród osób korzystających z pomocy Ośrodka problem zdiagnozowanego 

uzależnienia od alkoholu dotyczył 44 osób. 
Zostały przeprowadzone działania skierowane do osób uzależnionych  

i współuzależnionych: 
• Wsparcie otrzymało 80 osób, w tym 44 osoby uzależnione i 36 współuzależnione, 
• Motywowano i monitorowano sytuację klientów, 
• Motywowano do podjęcia leczenia i uczestnictwa w programach realizowanych  

w placówkach, 
• Przeprowadzono 85 konsultacji z osobami uzależnionymi i 36 z osobami 

współuzależnionymi, 
• w 2018r. podjęło lub kontynuowało leczenie 9 osób, w tym dwie osoby leczenie 

zamknięte. 
Od listopada 2015r. rozpoczął się dyżur w jadłodajni dla osób bezdomnych u Sióstr 

Felicjanek w Marysinie Wawerskim, w 2018r. był kontynuowany. Celem było 
motywowanie osób do podjęcia leczenia choroby alkoholowej. 

4. Działania skierowane do osób niepełnosprawnych 
W 2018 roku z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 12 osób. Udzielono 

informacji i wsparcia w: 
• dofinansowaniu do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów 

ortopedycznych, środków pomocniczych oraz likwidacji barier 
architektonicznych, 

• bezpłatnych bądź ulgowych przejazdach środkami komunikacji miejskiej, 
• o zasadach wydawania kart parkingowych, 
• dotarciu do odpowiednich placówek, stowarzyszeń, fundacji zajmujących się 

problemami osób niepełnosprawnych. 

5. Poradnictwo prawne 
W 2018r. z porad prawnych skorzystało 181 osób będących w trudnej sytuacji 

materialnej bądź rodzinnej, zamieszkujących Dzielnicę Wawer. Najczęściej porady 
dotyczyły: 

• alimentacji, 
• rozwodów, 
• sytuacji opiekuńczo – wychowawczych, 
• spraw mieszkaniowych. 
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6.2. Opracowanie wniosków o dofinansowanie projektów i ich realizacja 
Ośrodek Pomocy Społecznej odpowiadając na potrzeby rodzin wieloproblemowych, 

wielodzietnych, ubogich z dziećmi, z osobami zależnymi, z niepełnosprawnościami oraz 
rodziców samotnie wychowujących dzieci, korzystających ze wsparcia pomocy 
społecznej i wychodząc naprzeciw potrzebom osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym z powodu ubóstwa czy bezrobocia, zdecydował o konieczności pozyskania 
środków unijnych i realizacji projektów, które miałyby przeciwdziałać wykluczeniu  
i wpłynęło na poprawę sytuacji powyższych osób. 

1. Projekt „Czas dla rodzin” 
• Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w partnerstwie  

z Fundacją A.R.T. realizuje projekt „Czas dla Rodzin”, umowa o dofinansowanie 
projektu nr RPMA.09.01.00-14-7970/17-00 współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś 
priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno zawodowa osób wykluczonych  
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  

• Wartość projektu to 110 000,00 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego to 88 000,00 zł  
i wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy  
22 000,00 zł.  

• Celem projektu „Czas dla Rodzin” jest zwiększenie aktywności społeczno – 
zawodowej, przez objęcie kompleksowym wsparciem, działaniami aktywnej 
integracji o charakterze zawodowym, społecznym i edukacyjnym 10 osób z rodzin 
(9 kobiet i 1 mężczyzny) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,  
z terenu Dzielnicy Wawer, potrzebujących wsparcia w pełnieniu funkcji 
opiekuńczo- wychowawczej poprzez podniesienie ich poziomu wiedzy  
i umiejętności prawidłowego funkcjonowania, zminimalizowanie skutków 
pozostawania bez pracy przez przygotowanie do podjęcia zatrudnienia.  

• Projekt jest realizowany w okresie od 01 listopada 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r.  
w partnerstwie z Fundacją A. R. T.  

• Projektem zostało objętych 13 osób z uwagi na fakt, że niektórzy uczestnicy 
rezygnowali z udziały w projekcie lub podejmowali pracę. Na ich miejsce były 
przyjmowane osoby z listy rezerwowej. 

W 2018r. przeprowadzono:  
• Indywidualne konsultacje z psychologiem (I,II.2018r.)  w celu opracowania 

indywidualnej ścieżki reintegracji i udziału w projekcie dla 13 osób (11 K i 2M);  
• Indywidualne poradnictwo rodzinne (III,IV,V.2018r.)(w tym : pedagogiczne, 

psychologiczne, psychiatryczne, prawne w zależności od potrzeb rodziny) dla 10 
osób (9K i 1M);  

• 30 godzin warsztatów umiejętności wychowawczych (V,VI.2018r. i VIII, IX 
2018r.) dla Rodziców dla 8 osób (1M i 7 K);  

• 20 godzin warsztatów kompetencji społecznych (V, VI, i VIII, IX.2018r.) dla  
9 osób (8 K i 1M) 

• 20 godzin warsztatów aktywnego poszukiwania pracy (VIII, IX.2018r.),  
z blokiem poświęconym działalności gospodarczej dla 8 osób (8 K) 

• W trakcie trwania zajęć warsztatowych zapewniono opiekę dla 5 dzieci (4M  
i 1K) Uczestniczek/Uczestników projektu 

• 12 godzin indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym (IX, X.2018r.) dla 
6 osób (5 K i 1 M) 
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• Przeprowadzono kursy i szkolenia zawodowe podnoszące / dające kwalifikacje 
zawodowe (X- XII.2018r.) dla 3 osób (3K) 

• Zapewniono 62 godziny indywidualnego wsparcia pośrednika pracy – 
przewodnika po rynku pracy (VIII- XII.2018r.)dla 6 osób (5K i 1M) 

• Realizowano Akademię Rodziny- działania społeczne, edukacyjne, kulturalne  
i sportowe dostosowane do potrzeb rodzin- grupowe wyjścia sportowe dobrane do 
potrzeb rodzin (VI-XII.2018r. ) dla 10 osób (9K i 1  M), karnety na basen, fitness, 
squash’a oraz wyjście na salę zabaw Fikołki wraz ze ścianką wspinaczkową dla 
18 dzieci Uczestników/ Uczestniczek projektu. 

• Zapewniono 150 godzin indywidualnego wsparcia edukatora rodziny (III-XII 
2018r.) dla 10 osób (9 K i 1 M) 

• W okresie I-XII.2018r. przyznano pomoc finansową dla 10 Uczestników / 
Uczestniczek projektu (9 K i 1 M), wydano 81 decyzji administracyjnych 

Planowane działania w ramach projektu „Czas dla Rodzin” w 2019r.: 
• IV.2019r. indywidualne konsultacje z psychologiem, w celu podsumowania 

indywidualnej ścieżki reintegracji i udziału w projekcie dla 10 osób (9 K  
i 1 M) 

• I- III.2019r. kursy i szkolenia zawodowe podnoszące / dające kwalifikacje 
zawodowe dla 3 osób (2K i 1M) 

• 48 godzin indywidualnego wsparcia pośrednika pracy – przewodnika po rynku 
pracy dla 6 osób (5K i 1M) 

• Akademia Rodziny- działania społeczne, edukacyjne, kulturalne i sportowe 
dostosowane do potrzeb rodzin- grupowe wyjścia sportowe, edukacyjne, 
kulturalne  dobrane do potrzeb rodzin dla 10 osób (9K i 1  M) 

• 50 godzin indywidualnego wsparcia edukatora rodziny dla 10 osób (9 K i 1 M) 
Dotychczas osiągnięte efekty: 

• uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 3 osoby (3K) 
• znalezienie pracy przez 4 osoby  (4K) 

Planowane efekty  po realizacji projektu: 
• uzyskanie kwalifikacji przez 3 osoby 
• poszukiwanie pracy przez 6 osób  
• znalezienie i utrzymanie pracy przez min. 3 uczestników/ uczestniczki 
• poprawa sytuacji społecznej i zawodowej - pomiar efektywności społecznej  

na poziomie 34%  
• pomiar efektywności zawodowej na poziomie 22% 

6.3. Działania skierowane do Seniorów 
Jedna piąta mieszkańców dzielnicy Wawer to osoby na emeryturze lub na rencie, 

często samotne, pozostające w domach, żyjące na uboczu. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych Ośrodek realizuje dwa programy: 

1. „Wawerski Aktywny Sprawny Senior 2016 rok”: 
2. Senior + 

1.  „Wawerski Aktywny Sprawny Senior 2016 rok”: 
Klub Seniora „Wawerski Aktywny Sprawny Senior 2016rok” funkcjonuje już trzeci 

rok, do końca grudnia 2018r. zapisało się do klubu 320 osób starszych. 
• Klub Seniora do połowy sierpnia 2018r. mieścił się w wynajętych 

pomieszczeniach w Międzylesiu przy ul. Paprociowej 2. 
• Od 2 września 2018r. Klub Seniora wznowił swoje działania w nowopowstałym 

budynku Kulturoteki przy ul. Błękitnej 32.  
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Zajęcia prowadzone w ramach Klubu Seniora „Wawerski Aktywny Sprawny 
Senior 2016 rok” 

Głównym celem organizowanych zajęć i spotkań jest przeciwdziałanie osamotnieniu  
i depresji oraz poprawienie kondycji psychofizycznej uczestników. 

W związku z trudnymi warunkami lokalowymi część zajęć odbyła się poza siedzibą 
Klubu Seniora: 

• Gimnastyka/kinezyterapia: zajęcia usprawniająco – ruchowe zajęcia odbywały się  
2 razy w tygodniu do końca maja 2018 roku dla 30– osobowej grupy, miejscem 
zajęć było Wawerskie Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1a, z którym OPS 
Wawer współpracuje. 

• Warsztaty decoupage - zajęcia odbywały się 1x w tygodniu po 2 godziny 
uczestniczyło w nich 10 pań. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom seniorek 
zajęcia odbywały się w filii WCK w Aleksandrowie do końca sierpnia 2018r. 

• Taniec w Kręgu – zajęcia ruchowe połączone z elementami tańca, zajęcia zostały 
uruchomione z uwagi na zainteresowanie seniorów – regularnie uczestniczyło  
w nich 15 osób. Zajęcia odbywały się w WCK Anin do końca czerwca 2018r.  

• Zajęcia sportowo – rekreacyjne na basenie w Aninie - z pływania rekreacyjnego 
skorzystało 57 wawerskich seniorów. Seniorzy otrzymali karnety  
do indywidualnego korzystania z oferty OSiR Wawer.  

• Nordic Walking: marsze z kijami organizowane były raz w tygodniu dla grupy  
15 osób, 1,5 godzinne spacery malowniczymi ścieżkami Mazowieckiego Parku 
Krajobrazowego odbywały się do końca 2018 roku.  

Zajęcia w Klubie Seniora przy ul. Paprociowej 2:  
• Gimnastyka usprawniająca – „Ruch dla zdrowia” uczestniczyło w niej ok.  

23 osób, z uwagi na małą salę do ćwiczeń 
zajęcia odbywały się w 2 różnych grupach. 

• Nordic Walking dla początkujących – 
uczestniczyło w nich 5 osób, które dopiero 
zaczynają swoją przygodę z kijami. 

• Klinika Pamięci – spotkania, warsztaty na 
poprawę funkcjonowania mózgu, 
uczestniczyło w nich średnio 25 osób. 

• Decoupage – zajęcia manualne, rękodzieło 
średnio uczestniczyło w nich 18 pań. 

• Warsztaty techniczne – „coś z niczego” 
kreatywne zajęcia pobudzające twórcze 
myślenie, uczestniczyło w nich 20 osób. 

• Malarstwo – od podstaw nauka malarstwa, od 
postrzegania perspektywy po zabawę kolorami, 
uczestniczyło w nich 10 osób. 

• Warsztaty florystyczne – odbywały się 
regularnie 2 razy w miesiącu, wzięło w nich 
udział ok. 50 osób. Jednorazowo w każdym 
warsztacie uczestniczyło 15 pań. 

• Szydełkowanie/robótki ręczne – spotkania prowadzone przez seniorkę, brało  
w nich udział 6 pań. 
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• Spotkania z Podróżami” - prowadzone były dla 20 
osobowej grupy. Wykłady i ciekawostki o świecie 
przedstawiane z nutką humoru, przyciągały coraz 
większą grupę  seniorów. 

• „Podróże Seniorki” - spotkania, opowieści seniorki 
zwiedzającej cały świat, uczestniczyło w nich 20 
seniorów. 

• Brydż – spotkania grupy seniorów w każdy 
poniedziałek, uczestniczyło w nim 6 osób. 

• W ramach działań dotyczących przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu odbył 
się w kwietniu kurs komputerowy dla dwóch 
grup. Uczestniczyło w nim 14 osób starszych. 

 

 

 

 

 

Spotkania okolicznościowe 
• Wielkanocne – uczestniczyło w nim ok. 30 osób i spotkanie z okazji Świąt 

Bożego Narodzenia – uczestniczyło w nim ok. 80 osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Ognisko – integracyjne spotkanie połączone ze 
śpiewem i pieczeniem kiełbasek. Ognisko w 
2018r. odbyło się dwukrotnie.  Brało w nich udział 
ok. 25 seniorów. 
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• W dniach 10-13 kwietnia 2018r. 41 

seniorów uczestniczyło w czterodniowej 
wycieczce rekreacyjno – usprawniającej do 
Krynicy Morskiej. 

 

 

 

 

Konkurs „Seniorzy Mają Talent” 
W 2018r. finał konkursu odbył się 7 czerwca, gospodarzem uroczystości był Ośrodek 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów. Z Wawra wzięło udział 17 seniorów  
w różnych kategoriach. W kategorii Teatr zwyciężyła po raz kolejny Pani Krystyna 
Trybuła – uczestniczka Dziennego Domu Pobytu Caritas.  
Parada Seniorów – „Dojrzali Wspaniali”, Ogólnopolska parada organizowana była w 
Warszawie po raz V. Klub Seniora uczestniczył w niej po raz pierwszy.  
W paradzie brało udział 18 seniorów. 
Zajęcia w Klubie Seniora przy ul. Błękitnej 32 piętro II - od 2 września 2018r.: 

• Decoupage  - warsztaty z rękodzieła, zorganizowane były trzy grupy seniorów. 
Średnio uczestniczyło w każdej grupie - 15 
osób.  

• Taniec w kręgu – dwie grupy, od września 
w związku z potrzebami i dużą liczbą 
seniorów, zorganizowana została druga 
grupa Tańca w kręgu, każda grupa liczyła 
25 osób. 

• Malarstwo – od podstaw nauka malarstwa, 
od postrzegania perspektywy po zabawę 
kolorami, uczestniczyło w nich 10 osób. 

• Rękodzieło artystyczne – malowanie na szkle - grupa 
12 osobowa. 

• Zajęcia techniczno – plastyczne - zajęcia manualne 
różnego rodzaju – uczestniczyło w nich ok. 20 osób.  

• Spotkania z podróżami – podróże po świecie, 
ciekawostki na temat współczesnego świata –  
w spotkaniach uczestniczyło ok. 20 osób.  
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• Zagadki logiczne – spotkania dla 

grupy 15 osobowej, rozwiązywanie 
rebusów logicznych, gry myślowe  
i zręcznościowe.  

• Warsztaty szachowe – nauka gry w 
szachy od podstaw, w zajęciach 
uczestniczyło ok. 10 osób.  

• Brydż  - spotkania grupy  
brydżowej dwa razy w tygodniu 

• Szydełkowanie/robótki ręczne – 
grupę prowadzi seniorka/ 
wolontariuszka, która uczy podstaw robótek 
ręcznych w spotkaniach uczestniczy ok. 5 osób,  

• Kursy komputerowe – organizowane były przy 
współpracy z Biblioteką, kurs dla 
początkujących i dla średniozaawansowanych 
w zajęciach uczestniczyło ok. 18 osób. 

• Warsztaty Florystyczne – organizowane były 
dwa razy w miesiącu dla grupy 15 osób, zajęcia 
cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.  

• Warsztaty w kawiarni Manekineko w Radości – 
spotkania przy kawie i herbacie dla grupy 10 
seniorów, uczestnicy mieli możliwość spróbowania 
różnych gatunków kaw i herbat oraz dowiedzieć się 
ciekawostek na ich temat. 

• Bezpieczny senior – W spotkaniu zorganizowanym 
we współpracy z Policją i Biurem Bezpieczeństwa 
Urzędu dzielnicy, uczestniczyło 15 seniorów. 
Celem spotkania było przede wszystkim podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa oraz zwiększenie 
świadomości seniorów w zakresie zagrożeń. 

• Kurs Pierwsza Pomoc Przedmedyczna – zajęcia 
cykliczne organizowane dwa razy  
w miesiącu, w zajęciach uczestniczyło 
średnio 12 osób.  
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• Zajęcia gimnastyczne – od 2 listopada rozpoczęły się zajęcia ruchowe, całkiem 

nowa jakość i profesjonalizm. Seniorzy z wielkim entuzjazmem przyjęli nową 
prowadzącą, która posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.  
Od listopada do końca grudnia w zajęciach ruchowych wzięło udział – 729 
seniorów. Prowadzono zajęcia takie jak: Zdrowy kręgosłup – ćwiczenia na krześle 
i materacu, fitball, grunt to dobra równowaga, ćwiczenia ogólno kondycyjne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym  - projekt „Pokoloruj mi świat  
na wesoło” 

W ramach projektu zorganizowane było spotkanie „Poczytaj mi 
babciu, poczytaj mi dziadku”. Pani Jadwiga, uczestniczka Klubu 
Seniora czytała dzieciom książkę. Na podstawie przeczytanej 
opowieści wspólnie robiono ilustracje przedstawiające poznaną 
historię. 

 

 

 

 

Seminarium – „Seniorzy w Dzielnicy Wawer – dokąd zmierzamy?” 
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W dniu 11.10.2018r. w Klubie Seniora, w nowootwartym budynku Kulturoteki przy  
ul. Błękitnej 32odbyło się Seminarium pt. „Seniorzy w dzielnicy Wawer – dokąd 
zmierzamy”. 

Na Seminarium zostali zaproszeni goście z instytucji i organizacji pozarządowych  
z terenu Wawra i Warszawy, którzy są zaangażowani w działalność na rzecz osób 
starszych oraz osoby starsze, głównie uczestnicy Klubu Seniora. Obecnych było ok. 100 
osób. 

Podczas Seminarium swoją ofertę skierowaną do seniorów zaprezentowali: 
• Przewodnicząca  Rady Seniorów – Kierunki pracy w przeciwdziałaniu 

wykluczeniu społecznemu seniorów. 
• Dyrektor Centrum Alzheimera – prezentacja działań Centrum Alzheimera 
• Przedstawiciel Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa 

Otwartego Warszawa Wawer, 
• Przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych i Świadczeń Dzielnicy Wawer 
• Przedstawiciel Wawerskiego Centrum Kultury, 
• Przedstawiciel DDP Caritas Starczewska, Caritas Radość i TPD, 
• Przedstawiciel Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu III Wieku,  
• Przedstawiciel Ośrodka Sportu i Rekreacji Anin,  
• Przedstawiciel Biblioteki, 
• Przedstawiciel Fundacji Wsparcie, 
• Przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer 
Podczas Seminarium została opracowana mapa zasobów, instytucji i organizacji, 

które działają na rzecz osób starszych. Mapa pokazuje, że takich miejsc i ofert jest 
niewiele, zwłaszcza przy tak dużym odsetku osób starszych w Dzielnicy i przy tak 
rozległym powierzchniowo Wawrze. 

Ostatnim punktem Seminarium były propozycje seniorów dotyczące działań, które 
należy uruchomić w Dzielnicy a których jest niedobór. Dodatkowo wskazane zostały 
już możliwości finansowania ich. Wszystkie propozycje zostały ujęte w tabeli: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania Źródła finansowania 

Zorganizowanie transportu seniorów z 
domu zgodnie z ich potrzebami (lekarz, 
apteka, oferta kulturalna i inne) 

Projekty, środki dzielnicy, 
wolontariat 

Budowa domów z mieszkaniami 
wspomaganymi 

Środki miasta/dzielnicy, 
własne środki 

Budowa dziennych domów pobytu z 
demencją 

Środki miasta/dzielnicy 

Zajęcia sportowe – Nordic walking i 
usprawniające 

Środki dzielnicy/Ops 

Dostosowania dla osób niepełnosprawnych 
m.in. wzrok 

Środki miasta/ dzielnicy/ 
Pfron 

Bank czasu wolontariat 

Powołanie Stowarzyszenia w celu 
pozyskania środków na cele, zajęcia i inne 
dla Seniorów 

Środki miasta/ dzielnicy – 
granty dla organizacji 
pozarządowych 

Rozszerzenie oferty dla seniorów w Klubie 
Seniora 

Środki dzielnicy/ Ops/ 
środki ministerialne 

Wycieczki plenerowe/rower/ jednodniowe Środki dzielnicy/Ops 

Kino/teatr Środki Ops/ministerstwo 

Opieka jednodniowa wytchnieniowa OPS/ dzielnica 
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Bal Seniora – potańcówka jesienna  
W listopadzie odbyła się potańcówka jesienna dla seniorów, uczestników Klubu 

Seniora „Wawerski Aktywny Sprawny Senior 2016r.”  

W dniu 24 listopada 2018r.(sobota) w godz. 17.00 - 21.00 przy dźwiękach muzyki 
bawiło się 70 seniorów. Wspólna zabawa sprawiła osobom starszym wiele radości  
i przyczyniła się do zwiększenia aktywności oraz integracji wśród emerytów. 
Projekt – „Aktywni Seniorzy Integrują i Aktywizują Dzielnicę” – Stowarzyszenie 
Praktyków Dramy Stop-Klatka 

Ideą projektu było stworzenie przestrzeni do dyskusji, co jest potrzebne aby 
aktywizować seniorów oraz rozwijać dialog miedzypokoleniowy w dzielnicy Wawer. 
Ośrodek Pomocy Społecznej był jednym z partnerów projektu. Uczestniczyło w nim  
10 seniorek, uczestniczek Klubu Seniora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Senior +  

 

 

 

 

 
W ramach Porozumienia Nr 22/MI/2018 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Wawer uruchomił Klub Senior + współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-
2020 dla osób po 60 roku życia nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących dzielnicę 
Wawer.  

• Całkowity koszt projektu wynosił 31 250 zł, kwota dofinansowania: 25.000 zł, 
wkład własny: 6.250 zł. 

• W ramach modułu I „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior +” utworzono  
50 miejsc dla seniorów. Wyposażono pomieszczenia klubu w potrzebne meble, 
sprzęty oraz naczynia.  
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• Do końca grudnia 2018r. zostało zakupione wyposażenie pomieszczeń Klubu 
Senior+. 

• Sala do zajęć ruchowych została wyposażona w sprzęt sportowy, z którego będą 
korzystali seniorzy w ramach zajęć ruchowych. Kupiono między innymi; 
materace, ciężarki, piłki w rożnych rozmiarach, laski gimnastyczne. 

• Sala do zajęć manualnych została wyposażona w stoły i krzesła warsztatowe oraz 
regał do prac seniorów.  

• W holu umieszczono wieszaki, stworzono przyjazne pomieszczenie służące jako 
kawiarenka.  

• Szatnia została wyposażona w siedzisko do zakładania butów oraz półki  
na obuwie.  

• Pomieszczenie z aneksem kuchennym wyposażone w niezbędne sprzęty oraz 
naczynia. W pomieszczeniu można wypić kawę jak również zjeść śniadanie.  

W 2019r. Ośrodek Pomocy Społecznej złożył wniosek na II moduł realizacji 
programu Klub Senior +, na zapewnienie funkcjonowania już istniejącej placówki  
i wnioskował o 60.000 zł przy wkładzie własnym 90 000 zł.  

W dniu 12.02.2019r. została opublikowana lista rankingowa projektów, które 
otrzymały dofinansowanie, na której znalazł się OPS Wawer. 

Wnioski: 
1. Z roku na rok przybywa nam seniorów, którzy chcą skorzystać z działań 

podnoszących ich aktywność fizyczną i społeczną.  
W 2017 roku do Klubu Seniora, który działał przy ul. Paprociowej było zapisanych 
215 osób, natomiast po przeprowadzce na ul. Błękitną 32 seniorów stale przybywa  
i w chwili obecnej z oferty Klubu korzysta ponad 350 osób i stale zapisują się nowe 
osoby. 
Z tego powodu Ośrodek planuje rozszerzać swoją ofertę o kolejne miejsca  
w Wawrze, gdzie seniorzy będą mogli korzystać z oferty Klubu. 

2. Dzięki programowi Senior + i pozyskanym z niego środkom, Ośrodek mógł 
doposażyć nowe pomieszczenia w nowej siedzibie Klubu. 

3. Dzięki zmianie lokalu Klubu Seniora w końcu możemy organizować zajęcia dla 
dużej grupy uczestników we własnym zakresie, bez konieczności wynajmowania 
pomieszczeń na te cele. 

4. W związku z dużym zainteresowaniem zajęć dla seniorów, konieczne jest 
zatrudnienie nowych specjalistów, np. do zajęć ruchowych. 

7. PRACA SOCJALNA 
Pogłębiona/zaawansowana praca socjalna z osobą lub rodziną realizowana przez Dział 

Pomocy Środowiskowej – Wsparcie Dziecka i Rodziny jest usługą pomocową o bardzo 
szerokim zastosowaniu. Świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin  
w środowisku społecznym, ale także na rzecz zapobiegania pogorszeniu się sytuacji osób. 
Wymaga zindywidualizowanego podejścia przy uwzględnieniu możliwości i zasobów osób  
i otoczenia. Oparta jest na wartościach poszanowania godności osoby, jej prawa  
do samostanowienia, podmiotowości i akceptacji, a  także poufności.    

Praca socjalna jest działaniem celowym prowadzącym do zmiany. Celem pracy socjalnej jest 
wspieranie lub wywoływanie zmiany funkcjonowania osoby i rodziny, zmiany  otoczenia oraz 
wzmacnianie potencjału osób do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych. 

Praca socjalna jest procesem przebiegającym według następujących po sobie etapów 
metodycznego postępowania: 

• ocena/diagnoza sytuacji osoby/rodziny poprzez wstępne rozpoznanie sytuacji  
z problemem, pogłębienie wiedzy o tej sytuacji i opracowaniu oceny. Rozpoznanie  
i ocena sytuacji umożliwia określenie czego powinna dotyczyć zmiana i w jakim 
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kierunku ma podążać proces pomocowy. 
• wyznaczenie celów do pracy i działań. Na tym etapie określane zostają potrzeby  

i oczekiwania osób i rodzin a także określane zostają zadania, które pozwolą  
na osiągnięcie wyznaczonych celów.  

• opracowanie wspólnie z zainteresowanymi planu działania i budowanie indywidualnego 
pakietu usług. Ustalenia w zakresie realizacji konkretnych działań dokonywane  
są na określony czas.  

• realizacja planu działania odbywa się w formie działań bezpośrednich, czyli  
w bezpośrednim kontakcie pracownika socjalnego z osobą/rodzina oraz w formie 
pośredniej, kiedy pracownik podejmuje działania na rzecz osoby/rodziny za jej zgodą. 

• systematyczna ewaluacja działań, polegająca na regularnej ocenie stopnia osiągania 
założonego celu lub celów, pozwala na sprawdzenie czy założone cele są możliwe  
do realizacji czy istnieje potrzeba ich przeformułowania i dobrania innych działań, 

• ewaluacja końcowa i zakończenie współpracy.   
Pracownicy socjalni świadczący zaawansowaną pracę socjalną w 2018 roku mieli 

możliwość korzystania z superwizji pracy, będącej nieodzownym elementem wsparcia 
profesjonalistów pracujących z drugim człowiekiem. Superwizje dają możliwość ciągłego 
rozwoju zawodowego. Podczas spotkań poszerzali wiedzę metodyczną i uzyskiwali wsparcie 
emocjonalne, podnosili swoje umiejętności w celu skutecznej pracy z osobami i rodzinami. 
Mieli możliwość wzbogacania swojego warsztatu pracy i przeciwdziałania wypaleniu 
zawodowemu. 

7.1. Rozdzielenie pracy socjalnej od postępowań administracyjnych 
Rozdzielenie pracy socjalnej od postępowań administracyjnych pozwala na bardziej 

dogłębne rozeznanie sytuacji osób i rodzin, wnikliwe  rozeznanie potrzeb, zasobów  
i trudności oraz podjęcie działań adekwatnych do możliwości osób. 

Praca socjalna  realizowana jest poprzez podejmowanie różnorodnych działań 
bezpośrednich, jak: wyjaśnianie, wspieranie poprzez wzmacnianie osoby i zmniejszenie 
poczucia jej lęku, działania wychowawcze polegające na przekazywaniu wiedzy  
i umiejętności, towarzyszenie poprzez wspólne z osobą załatwianie spraw  
np. urzędowych, prowadzenie psychoedukacji w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo-
wychowawczych i realizacji ról rodzicielskich, konfrontowanie poprzez ukazywanie 
następstw postępowania i konsekwencji konkretnych działań a także rzecznictwo  
na rzecz i dla dobra osób i rodzin, które potrzebują pomocy a samodzielnie nie  
są w stanie jej uzyskać.  

Pracownik podejmuje także działania pośrednie na rzecz osoby/rodziny, czyli nie 
wymagające bezpośredniego uczestnictwa osoby. Zaliczają się do tych działań 
konsultacje z innymi specjalistami i przedstawicielami różnych instytucji i urzędów. 

Prowadzona praca socjalna z osobami i rodzinami odbywa się z wykorzystaniem  
podstawowych narzędzi: wywiadu środowiskowego wymaganego przepisami ustawy  
o pomocy społecznej, kontraktu socjalnego, karty zgłoszenia do pracy socjalnej, karty 
współpracy z klientem, karty działań w pracy socjalnej, w której dokumentowane  
są działania pracownika socjalnego i przebieg pracy z osobą/rodziną, karta zgłoszenia  
do wolontariatu, karta ewaluacji pracy. 

Narzędziami wspierającymi proces pracy socjalnej są scenariusze wywiadów  
i rozmów. 

W wyniku podjętego od 1 lutego 2017 roku w Ośrodku procesu rozdzielenia 
postępowań administracyjnych od pracy socjalnej Dział Pomocy Środowiskowej  
– Wsparcie Dziecka i Rodziny prowadzi zaawansowaną pracę socjalną z rodzinami 
wieloproblemowymi. Wymagają one podejmowania bardziej nasilonych działań 
mających na celu poprawę funkcjonowania poszczególnych członków rodziny 
wpływającą na zmianę w całej rodzinie. 
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Od 2018 roku pracownicy socjalni Działu pracują także z osobami samotnymi, bądź 
rodzinami, w których nie ma dzieci, ale widoczna jest potrzeba zintensyfikowanych 
działań  mających na celu wsparcie osoby/rodziny w celu uzyskania zmiany trudnej 
sytuacji, w której osoba się znalazła. 

W Dziale prowadzona jest wyłącznie praca socjalna, natomiast nie prowadzone są 
sprawy o przydzielenie pomocy finansowej, które kończą się wydaniem decyzji 
administracyjnej.  

Zwraca uwagę fakt, iż 36% środowisk objętych wsparciem w formie pracy socjalnej 
nie korzysta z żadnej  pomocy materialnej Ośrodka, a jedynie prowadzona jest 
zaawansowana praca socjalna. Wpływa na to szersza oferta pomocowa Ośrodka, a także 
zmiana postrzegania roli pracowników socjalnych pomocy społecznej, którzy w ramach 
swoich kompetencji wspierają osoby/rodziny w dążeniu do zmiany i poprawy 
istniejących warunków, a nie jedynie przyznają pomoc finansową.  
Świadczy to także o tym, że o wsparcie i pomoc w rozwiązaniu trudności życiowych 

zwracają się również rodziny, których status materialny jest wysoki i określany przez 
same rodziny jako dobry bądź bardzo dobry, nawet wielokrotnie przekraczający poziom 
kryterium dochodowego w pomocy społecznej. Wśród objętych pracą socjalną  
są rodziny, które nie mają trudności materialnych, ale występują innego typu problemy 
wymagające pomocy w ich rozwiązaniu. Niejednokrotnie są to problemy w relacjach 
pomiędzy członkami rodziny prowadzące do powstawania problemów opiekuńczo  
– wychowawczych z dziećmi. Nierzadko w takich przypadkach interwencje podejmuje 
sąd rodzinny (na wniosek różnych instytucji np.szkoły)  i kieruje rodziny do współpracy 
z pracownikami Ośrodka.  

Tym samym widoczna jest zmiana beneficjentów pomocy społecznej – z osób 
pozostających w ubóstwie i zagrożonych wykluczeniem społecznym na rzecz osób  
i rodzin o wysokim statusie materialnym, aktywnych zawodowo, zajmujących określone 
pozycje w społeczeństwie, ale nie radzących sobie, bądź przeżywających trudności  
w sprawach rodzinnych. 

W 2018r. prowadzono pracę w 133 środowiskach, w tym w 16 środowiskach bez 
dzieci oraz ze 117  rodzinami wieloproblemowymi, w których są dzieci, ale ich 
funkcjonowanie jest utrudnione, bądź zagrożone.   Średnio pracownik socjalny Działu  
pracował z 27 rodzinami.  

Do najczęściej pojawiających się  problemów, które diagnozowali  pracownicy 
socjalni  należy zaliczyć:  

• niską umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych w rodzinach, trudności  
w komunikacji pomiędzy członkami rodziny,  

• niską świadomość potrzeb rozwojowych, zdrowotnych i edukacyjnych dzieci 
wynikającą głównie z braku wzorców z rodziny pochodzenia oraz powielanie 
niepożądanych zachowań, problemy szkolne dzieci (wagary, agresywne zachowania, 
zagrożenie demoralizacją), 

• nieporadność życiową, niskie bądź brak umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego i zabezpieczania potrzeb rodziny, w tym potrzeb dzieci, czy innych osób 
zależnych, 

• trudność w uczeniu się poprawnego wywiązywania z ról rodzicielskich, 
zaniedbywanie potrzeb dzieci w wielu sferach, młody wiek rodziców, częste zmiany 
partnerów, samotne wychowywanie dziecka/dzieci,  

• nadużywanie alkoholu bądź środków psychoaktywnych, brak wiedzy na temat 
konsekwencji stosowania środków zmieniających świadomość, nieidentyfikowanie 
się z problemem uzależnienia, opór przed uzyskaniem diagnozy problemu  
i podjęciem terapii odwykowej, nieradzenie sobie z negatywnymi emocjami 
prowadzące do zachowań przemocowych, 
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• występowanie niezdiagnozowanych problemów zdrowia psychicznego u osób, bądź 
już zdiagnozowanych chorób psychicznych, w których zaniechanie leczenia 
upośledzało funkcjonowanie. 

W odpowiedzi na rozpoznawane problemy pracownicy Działu zwracali uwagę  
i prowadzili działania nakierowane w szczególności na:  

• budowanie zdrowych i prawidłowych relacji pomiędzy członkami rodziny 
uwzględniających potrzeby i możliwości poszczególnych osób, korzystanie z ofert 
pomocy np. w formie mediacji, terapii małżeńskiej, 

• nabycie bądź wzmocnienie przez rodziców prawidłowych umiejętności opiekuńczo-
wychowawczych, uwrażliwienie rodziców na potrzeby zdrowotne, edukacyjne, 
emocjonalne  i rozwojowe dzieci,  

• profilaktykę przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie, budowanie 
przyjaznych relacji pomiędzy członkami rodzin,  zmotywowanie osób  
do funkcjonowania zgodnie z przyjętymi normami i oczekiwaniami społecznymi, 

• nabycie przez rodziców prawidłowych umiejętności prowadzenia gospodarstwa 
domowego, a w związku z poprawą sytuacji ekonomicznej wynikającej z faktu 
pobierania świadczenia wychowawczego nabycie umiejętności racjonalnego 
gospodarowania posiadanym budżetem  domowym i ustalania priorytetów wydatków 
oraz wywiązywania się z podstawowych opłat i zabezpieczania potrzeb dzieci, 

• 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. 

Pracownicy socjalni prowadzili systematyczną współpracę 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 podejmowali działania: 
• w 2018r. 114 razy 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, RWE), placówkach oświatowych 
(szkoła, przedszkole, również poza naszą dzielnicą, zgodnie z miejscem nauki),  
w placówkach ochrony zdrowia (również poza dzielnicą, gdzie jest leczona osoba), 
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 oraz spokojnego i konstruktywnego 
załatwiania spraw, 

• kontynuowali podjętą rok wcześniej współpracę z Fundacją Akademia Sportu PRO-
AM w realizacji Programu „Mamo! Idę na boisko”. Do udziału w zajęciach 
sportowych skierowaliśmy 21 dzieci. W ramach Programu z nieodpłatnych zajęć 
sportowych skorzystało 14 dzieci, w tym 12 z zajęć tanecznych w Egurrola Dance 
Studio i 2 z zajęć kung-fu w Wind Tsun Kung Fu, 

• w ramach corocznej pomocy organizowanej przez Stowarzyszenie WIOSNA pomoc 
rzeczową w postaci Szlachetnej Paczki otrzymało 6 rodzin.  Wśród obdarowanych 
znajdowały się rodziny z dziećmi, które uzyskały m.in. komputer, odzież, zabawki 
edukacyjne, sprzęt AGD, 

• w 2018 roku po raz pierwszy podjęto współpracę z Fundacją „WAWER” i Radość  
z Pomagania, w ramach której 11 rodzin otrzymało przedświąteczną pomoc 
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rzeczową w formie artykułów spożywczych i chemii domowej oraz w zależności  
od zgłaszanych potrzeb – bieliznę pościelową, ręczniki, odzież i obuwie, artykuły 
papiernicze. Pomoc była dedykowana głównie samotnym rodzicom, których trudna 
sytuacja jest niezależna od  nich. Uzyskana pomoc przyniosła wiele radości 
rodzinom, a bezpośredni kontakt z przedstawicielami Fundacji był bardzo ciepło 
przyjęty,  

• we wrześniu 2018r. zorganizowali  imprezę plenerową dla rodzin z dziećmi, w której 
wzięło udział 51 osób, w tym 28 dzieci. Spotkanie odbyło się w Stajni „Trybułowo”  
i służyło integracji rodziców z dziećmi podczas wspólnego pożegnania lata.  
W trakcie 5-cio godzinnej imprezy dzieci i rodzice mieli wypełniony atrakcjami czas 
-  odbyły się dwa warsztaty (zabawy kolorowym ryżem i ekodizajn (nadanie 
drugiego życia przedmiotom), w których rodzice wspólnie z dziećmi wykonywali 
prace według własnych pomysłów), warsztat – zaprzyjaźnij się z koniem z krótką 
przejażdżką na koniu, pieczenie własnej pizzy przez dzieci, pieczenie kiełbasek  
na ognisku. Imprezie towarzyszyła sprzyjająca pogoda i dobry humor uczestników. 

7.2. Praca z rodzicami biologicznymi, których dzieci są umieszczone w pieczy 
zastępczej na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego oraz poza jego 
granicami. 

W 2018 roku pracownicy Działu współpracowali z 23  rodzinami, z których 38 dzieci 
jest umieszczonych w pieczy zastępczej. Prowadzona praca socjalna miała na celu 
odbudowanie bądź wzmocnienie więzi rodzinnych. W przypadku gotowości do podjęcia  
starań o powrót dzieci do domu rodzinnego podejmowano działania mające na celu 
ustalenie wspólnie z rodzicem/rodzicami realnych możliwości powrotu dziecka  
do środowiska rodzinnego, określenie planu konkretnych działań naprawczych 
niezbędnych do realizacji przez rodzica/rodziców. 

Sferą do pracy było zmotywowanie rodziców do nabycia bądź podwyższenia 
kompetencji wychowawczych poprzez podjęcie działań np. ukończenie warsztatów 
umiejętności wychowawczych lub podjęcie terapii własnej w celu zrozumienia powodów 
występujących problemów i kierunków pracy nad zmianą zachowań i postępowania, 
podjęcia terapii odwykowej. 

Pracownicy opiniowali sytuację rodziców biologicznych dla sądów, WCPR lub PCPR  
bądź bezpośrednio placówek opiekuńczo-wychowawczych. Opinie pracowników 
Ośrodka są często warunkiem urlopowania dzieci w dni wolne, święta z placówek  
do domu rodzinnego. 

7.3. Współpraca z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi 
Współpracujemy 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. 

Celem spotkań było ustalanie planu działań i pracy z rodziną zarówno na terenie 
placówki jak i w miejscu zamieszkania rodziny, wymiana informacji na temat 
funkcjonowania rodziców i dzieci, wzajemnych relacji, współpracy ze specjalistami  
i realizacji zaleceń i zobowiązań nałożonych na rodziców. Nakreślany był kierunek  
do pracy z rodziną. 

Określana była zasadność dalszego pobytu dzieci w pieczy zastępczej oraz rokowania 
do powrotu dzieci pod opiekę rodziców.  Jeśli w spotkaniach uczestniczyli rodzice 
biologiczni ustalany był wspólny plan dalszego działania umożliwiający przezwyciężanie 
istniejących trudności, niwelowanie braków i uzyskiwanie umiejętności pozwalających 
na przejęcie opieki nad dzieckiem.  

W wyniku prowadzonej wspólnie pracy 4 dzieci z 2 rodzin na mocy postanowienia 
sądu powróciło z pieczy zastępczej do domu rodzinnego pod opiekę rodziców. 
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7.4. Współpraca z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, PCPR i MOPR  
Na podstawie obowiązujących  „Zasad współpracy przedstawicieli pieczy zastępczej  

i ośrodków pomocy społecznej w zakresie umieszczania dziecka w pieczy zastępczej, 
pracy z rodziną dziecka umieszczonego w pieczy oraz powrotu dziecka do rodziny”,  
wprowadzonych w grudniu 2014r.,  pracownicy socjalni pozostają w regularnej 
współpracy z WCPR – Działem ds. Pieczy Zastępczej i PCPR w gminach, na terenie 
których przebywają dzieci w pieczy zastępczej,  w sprawach związanych z opiniowaniem 
sytuacji rodzin - rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.   

W oparciu o wskazane zasady skierowane zostały do WCPR 34 pisma – opinie  
o sytuacji rodzin biologicznych oraz 2 opinie o kandydatach na rodzinę zastępczą.  

Przygotowano i skierowano także 2 opinie w sprawie uzyskania skierowania matek  
z dziećmi do Ośrodka Wsparcia dla Kobiet w Ciąży i Matek z Małoletnimi Dziećmi przy 
ul. Chlubnej w Warszawie. Pomimo zmiany miejsca pobytu matki z dzieckiem na inną 
dzielnicę Warszawy, pracownik socjalny nadal prowadził pracę socjalną z rodziną oraz 
współpracował z pracownikiem placówki w celu wyjścia kobiet z bezdomności. Oba 
przypadki znalazły pomyślne zakończenie, bowiem rodziny uzyskały lokale z zasobów 
miasta i zostały usamodzielnione. 

7.5. Współpraca z kuratorami, Sądem i Policją 
W roku 2018 obserwujemy zwiększoną ilość postanowień sądowych – z wydziału 

rodzinnego i nieletnich, w których rodzina zostaje zobowiązana do współpracy  
z pracownikiem socjalnym Ośrodka. Natomiast na pracownika socjalnego sąd nakłada 
obowiązek składania sprawozdań z podjętej współpracy. W związku z takim 
zobowiązaniem pracownicy Działu przygotowali i przesłali 17 sprawozdań  
ze współpracy z danymi rodzinami. 

W 28 rodzinach miała miejsce regularna współpraca z kuratorami zawodowymi sądu 
rejonowego – wydziału rodzinnego i nieletnich oraz kuratorami społecznymi, którzy 
obejmują nadzorem rodziny. Celem spotkań i współpracy z przedstawicielami sądu jest 
wymiana informacji oraz wspólne ustalenie możliwego do realizacji planu pomocy 
rodzinie, motywowanie członków rodziny do podejmowania działań na rzecz uzyskania 
poprawy sytuacji, do przestrzegania zachowań społecznie akceptowanych. 

Pracownicy Działu regularnie występują z  pismami  do wydziału rodzinnego  
i nieletnich sądu rejonowego.  Wśród wskazanych pism było: 8 wniosków o wgląd  
w sytuację dzieci z uwagi na obserwowane nieprawidłowości w opiece nad dziećmi  
ze strony rodziców/opiekunów, 28 pism informujących o sytuacji w rodzinie  
w odpowiedzi na zapytania sądu, bądź z inicjatywy pracowników, wnioski o zmianę 
istniejących zarządzeń opiekuńczych, opinie dot. rodzin ubiegających się o pełnienie roli 
rodziny zastępczej. 

W 4 przypadkach pracownicy Działu złożyli wnioski o zabezpieczenie dziecka 
poprzez umieszczenie w pieczy zastępczej, bowiem nie uzyskano zmiany postępowania 
opiekunów i bezpieczeństwo dziecka było zagrożone. W wyniku podjętych działań  
3 dzieci – noworodków zostało zabezpieczonych bezpośrednio po urodzeniu  
i prowadzona była procedura adopcyjna. Tym samym 5 dzieci z 4 rodzin zostało 
umieszczonych w pieczy zastępczej. 

W dwóch przypadkach pracownicy Działu złożyli w prokuraturze rejonowej 
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.   

W 2018 roku złożone zostały także do sądu 2 wnioski o leczenie bez zgody osoby 
chorej psychicznie.  

W ramach prowadzonej pracy w środowisku pracownicy współpracują także  
z przedstawicielami Policji. W  2018r. pracownicy korzystali z asysty Policji  
– jednorazowo przy realizacji postanowienia sądu w zakresie umieszczenia w szpitalu  
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w celu leczenia osoby chorej psychicznie bez jej zgody oraz przy wizytowaniu 
środowiska – miejsca pobytu osoby. 

7.6. Współpraca z pedagogami szkolnymi 
W rodzinach z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym na bieżąco planowane  

i realizowane są spotkania z pedagogami szkolnymi. Podczas spotkań możliwe jest 
uzyskanie informacji na temat funkcjonowania dzieci w szkole, współpracy 
rodzica/rodziców z nauczycielem, określenia potrzeb i braków edukacyjnych dzieci,  
a także zaplanowanie dalszych działań na rzecz poprawy sytuacji szkolnej dzieci.  

Pracownicy Działu uczestniczyli m.in. w spotkaniach, na których był omawiany 
Indywidualny Plan Edukacyjno-Terapeutyczny dla dzieci z wydanych orzeczeniem  
o potrzebie kształcenia specjalnego, bądź opracowany plan wsparcia dla dziecka 
umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej. 

W wyniku współpracy z przedstawicielami oświaty możliwe jest dokładniejsze 
poznanie potrzeb i możliwości pomocy dla dziecka oraz delegowanie zadań w celu 
uzyskania realizacji zaleceń i planu pomocy. Rodzice na bieżąco wspierani są w zakresie 
uzyskiwania orzeczeń Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej a następnie  
są motywowani do realizowania zaleceń zawartych w orzeczeniach. 

Prowadzona była także współpraca z przedstawicielami świetlic środowiskowych  
w zakresie pomocy dzieciom i rodzinie oraz motywowanie rodziców i dzieci  
do uczestniczenia w zajęciach i możliwej pomocy poprzez  udział w oferowanych 
zajęciach.  Udział w zajęciach pozwolił na konstruktywne i bezpieczne spędzanie czasu 
wolnego przez dzieci oraz dawał możliwość uzyskania pomocy w odrabianiu lekcji. 

7.7. Współpraca z placówkami służby zdrowia 
Celem współpracy była poprawa funkcjonowania rodzin w sferze zdrowotnej,  

w szczególności w zakresie dbałości i pielęgnacji niemowląt i małych dzieci, 
konieczności szczepień i kierowania do lekarzy specjalistów (neurolog, psychiatra 
dziecięcy, rehabilitant),   a także profilaktyki zdrowotnej osób dorosłych. Ważnym 
elementem jest motywowanie osób do realizacji zaleceń określonych przez specjalistę 
oraz pomoc we wskazaniu miejsca realizacji zaleceń oraz pomoc w zrozumieniu 
zasadności realizacji zaleceń lekarskich poprzez wyjaśnienie znaczenia kontynuacji 
leczenia.  

W przypadku osób nadużywających alkoholu bądź środków psychoaktywnych, 
nawiązywana była współpraca z Poradniami Terapii Uzależnień w Warszawie i Otwocku 
w celu uzyskania diagnozy i ewentualnego podjęcia leczenia odwykowego. Prowadzona 
była praca nad motywacją wewnętrzną do podjęcia i kontynuacji podjętego leczenia.  

Dużym problemem jest praca z osobami chorymi psychicznie lub osobami 
przejawiającymi zachowania świadczące o możliwości występowania problemów 
zdrowia psychicznego. Osoby te cechuje brak krytycyzmu i racjonalnego postępowania. 
Pracownicy socjalni występowali w takich sprawach o pomoc specjalisty i w efekcie 
doszło do badania osoby przez psychiatrę i wydania opinii niezbędnej do przekazania 
sądowi. 

W przypadkach tego wymagających pracownicy Działu towarzyszyli rodzicowi 
podczas wizyt lekarskich w celu wsparcia w zrozumieniu zaleceń lekarskich  
i postawionej diagnozy oraz dalszego stosowania się do zaleceń lekarza. Pomagali  
w ustalaniu terminów i realizowaniu umówionych wizyt lekarskich 

W wyniku takiego modelu pracy i poprzez lepsze poznanie potrzeb i problemów oraz  
współpracę  z rodzinami nad wzmacnianiem posiadanych zasobów obserwujemy 
poprawę w następujących sferach: 

• Poprawę w zakresie relacji i komunikacji zarówno z dziećmi jak i pomiędzy 
dorosłymi członkami rodziny (poprawa w komunikowaniu się pomiędzy 
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rodzicami/partnerami, w sposobie odzywania się do dzieci, częstszego wyrażanie 
pochwał, poprawa własnego wizerunku i poczucia własnej sprawczości i wartości). 
Widoczne jest zwiększenie gotowości do korzystania z pomocy specjalistycznej  
w zakresie poprawy relacji w rodzinie, 

• Wzrost umiejętności w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego   
i zarządzania budżetem domowym, regulowania stałych opłat mieszkaniowych, 
podejmowania spłaty ratalnej posiadanych zadłużeń. Zwiększenie umiejętności 
utrzymywania zajmowanych pomieszczeń domowych w czystości i porządku oraz 
angażowania dzieci do czynności porządkowych i zajęć domowych,  

• Wzrost samodzielności i gotowości do załatwiania spraw urzędowych, 
przestrzegania terminowości spraw, podejmowanie regulowania sytuacji formalno – 
prawnej dzieci pozwalające na uzyskanie świadczeń rodzinnych, 

• Zwiększenie prawidłowych postaw wychowawczych, nabywanie umiejętności 
wspólnego spędzania wolnego czasu z dziećmi (np. wspólne gry planszowe, wyjścia 
na spacer, wspólne uczestnictwo  w zajęciach domowych, czytanie dzieciom bajek, 
wspólne odrabianie z dziećmi lekcji i pomoc w nauce),  

• Wzrost dbałości o zdrowie dzieci i dorosłych członków rodziny (zwrócenie uwagi  
na potrzebę leczenia stomatologicznego, kontroli ginekologicznych kobiet, dbałości  
o ciążę, rehabilitacji dzieci zgodnie z zaleceniem lekarza, stosowania szczepień  
u dzieci, edukacja w zakresie negatywnego wpływu nadużywania alkoholu, palenia 
tytoniu, bądź stosowania środków psychoaktywnych), 

• Zwiększenie troski o rozwój dzieci, podejmowanie współpracy ze specjalistami 
pracującymi z dziećmi (logopeda, pedagog, psycholog) i stosowania się  
do uzyskanych zaleceń, poprawę współpracy z nauczycielami w szkołach,  
do których uczęszczają dzieci, 

W wyniku podjętych działań przez pracowników Działu w 10 środowiskach została 
zakończona praca socjalna z rodziną z uwagi na zrealizowanie postawionych celów  
i uzyskaną poprawę sytuacji życiowej. 

8. USŁUGA W FORMIE WSPARCIA ASYSTENTA RODZINY 
Asysta rodzinna to pomoc świadczona na rzecz rodziny przez przygotowanego 

profesjonalistę, 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. 

Celem głównym pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę takiego poziomu 
stabilności życiowej i odpowiedzialności za własne życie, który pozwala jej, o ile to możliwe 
na samodzielne funkcjonowanie i wychowywanie dzieci. 

Asysta rodzinna jako forma profesjonalnej pomocy środowiskowej – udzielana jest  
w miejscu zamieszkania rodziny lub wskazanym przez rodzinę i uzgodnionym pomiędzy 
rodziną a asystentem rodziny.  

Asystentura polega na wspieraniu rodzin z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej 
sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów rodziny 
pochodzenia i rodziny dalszej, społeczności lokalnej i zasobów instytucjonalnych.  

Efektem powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym 
życiem, które pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby środowisko 
rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci. Rodzina nie ma być biernym odbiorcą 
świadczeń i działań pomocowych, lecz powinna stać się uczestnikiem tego procesu. 

Z asysty rodzinnej mogą korzystać rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych (z wieloma problemami, w których wychowują się małoletnie 
dzieci, zagrożone wykluczeniem społecznym lub wykluczone społecznie, w których 
wychowują się małoletnie dzieci, lub których dzieci zostały okresowo umieszczone w pieczy 
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zastępczej oraz kobiety w ciąży i rodziny objęte regulacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.  
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 

8.1. Organizacja pracy asystenta rodziny 
• W Ośrodku w ramach zadaniowego czasu pracy, zatrudnionych jest 2 asystentów, 

każdy na pełen etat. Praca asystentów rodziny jest koordynowana przez lidera asysty 
rodzinnej.  

• Asystent pracuje maksymalnie z 15 rodzinami. W 2018 r. wsparciem asystenta 
rodziny objętych zostało narastająco 36 rodzin, co stanowi 25,5% rodzin 
przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze w tym:  

− 21 rodzin zobowiązanych do współpracy przez sąd, 
− w 4 rodzinach wszczęta jest procedura Niebieska Karta, 
− 5 rodzin, z których dzieci przebywają w pieczy zastępczej. 

• Asystenci pracują w miejscu zamieszkania rodziny lub miejscu wskazanym przez 
rodzinę, mają możliwość pracy z rodzinami popołudniami, wieczorami, w soboty  
i w dni świąteczne.  

• Współpraca z rodziną jest długofalowa (w 2018 r. średni czas pracy wynosił  
19 miesięcy), 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. W przypadku braku współpracy rodziny w realizacji planu 
pracy możliwe jest podjęcie decyzji o wcześniejszym zakończeniu pracy asystenta. 
W 2018 r. 2 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 2018 r. asystenci 428 razy odwiedzili podopiecznych. 

W trakcie pracy z rodzinami asystenci pomagali rodzinom:  
• w nabyciu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, uczyli 

zarządzania budżetem domowym i rozwiązywania problemów zadłużenia, wdrażali 
do racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, zwracali 
uwagę i edukowali w zakresie wydatkowania na potrzeby dzieci świadczenia 
wychowawczego (500+),  

• w podejmowaniu odpowiednich działań zmierzających do powrotu ich dzieci  
z placówek, m.in. motywowali do udziału w warsztatach umiejętności 
wychowawczych, modelowali prawidłowe postawy rodzicielskie, wspierali  
w dostosowywaniu mieszkania do potrzeb dzieci, motywowali do podjęcia terapii 
odwykowej i terapii dla osób współuzależnionych, przeprowadzali rozmowy 
edukacyjne na temat wychowania bez przemocy; 

• prowadzili mikroedukację i modelowali zachowania rodzicielskie podczas spotkań  
w Klubie Rodzin w WCK ul. Żegańska 1 oraz na placach i salach zabaw, zachęcali 
do wprowadzania w życie i utrwalania nabytych umiejętności wychowawczych, 
konsekwencji w swoim postępowaniu, zachęcali rodziców do korzystania  
ze wsparcia psychologicznego,  
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• zwracali uwagę rodziców na konieczność zapewnienia prawidłowej opieki 
medycznej dzieciom (w formie szczepień, okresowych badań pediatrycznych, wizyt 
u specjalistów, bilansów zdrowotnych dzieci) i monitorowali ich postępowanie,  

• pomagali rodzinom w realizacji procesu diagnozowania i leczenia dzieci  
w placówkach medycznych. Świadczyli pomoc w ustalaniu terminów wizyt 
lekarskich i organizacji koniecznych hospitalizacji, towarzyszyli podczas wizyt  
u specjalistów, wyjaśniali rodzicom zalecenia lekarskie i monitorowali ich 
przestrzeganie,  

• spotykali się z pedagogami szkolnymi w celu omówienia postępów w nauce dzieci, 
problemów wychowawczych i ustalenia kierunku pracy z rodziną (szkoły 
podstawowe, gimnazjalne, TPD Helenów, MOS - y), 

• spotykali się z kuratorami zawodowymi oraz społecznymi Wydziału Rodzinnego  
i Karnego Sądu Rejonowego w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15a celem 
omówienia sytuacji rodziny i podjęcia odpowiednich działań w sytuacjach trudnych  
i wymagających interwencji, wspierali rodziców w realizacji postanowień sądu 
odnośnie zmiany postaw rodzicielskich lub umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, 
wspierali rodziny podczas rozpraw sądowych, uczestniczyli w sprawach sądowych  
w charakterze świadków, 

• motywowali rodziców do umożliwienia dzieciom korzystania z ofert placówek 
wsparcia dziennego, utrzymywali kontakt z ich pracownikami, 

• wspierali rodziców podczas kontaktu z instytucjami państwowymi (np.: Sąd, Urząd 
Skarbowy, ZUS, Urząd Dzielnicy, ZGN, WCPR, Urząd Pracy, itp. Referat Świadczeń 
Rodzinnych i Alimentacyjnych, WZL i Prokuratura), kierowali klientów  
i towarzyszyli im w konsultacjach prawnych w PIK-u, Biurze Porad Obywatelskich, 

• motywowali do aktywizacji zawodowej poprzez rejestrację w Urzędzie Pracy, 
zachęcali do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uczestnictwa  w kursach  
i warsztatach; 

• pomagali w przygotowywaniu pism sądowych i urzędowych, pomagali  
w wypełnianiu, kompletowaniu i składaniu dokumentacji (np. wnioski 
mieszkaniowe, świadczenia rodzinne); 

• pomagali w uporządkowaniu przestrzeni życiowej (np. zorganizowanie miejsca  
do spania i zabaw dla dzieci, segregowanie ubrań, usuwanie zbędnych sprzętów  
i śmieci), organizowali pomoc rzeczową np. odzież, meble, wyposażenie dla dzieci. 

8.2. Osiągnięte rezultaty 
• 2 dzieci powróciło z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych, 
• 11 osób poprawiło sytuację zawodową, rozumianą jako podjęcie stałego lub 

okresowego zatrudnienia, korzystanie z pomocy Urzędu Pracy, 
• 20 rodzin zwiększyło 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, wynajęcie mieszkania na rynku komercyjnym, naukę 
utrzymywania kontaktu z WZL i ZGN, (m.in. uzyskanie dodatku mieszkaniowego, 
rozłożenie na raty zadłużenia za czynsz), 

• 5 rodzin skorzystało z pomocy w uporządkowaniu przestrzeni życiowej, 
• 22 rodziny poprawiły umiejętności opiekuńczo – wychowawcze (dbanie o higienę, 

prawidłowe odżywianie, stawianie granic, konsekwentne wymagania, ustalenie  
i przestrzeganie reguł i zasad, wspólne spędzanie czasu wolnego), 
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• 24 rodziny zwiększyły świadomość wpływu problemów zdrowotnych na jakość 
życia, zadbało o terminowe szczepienia i bilanse zdrowia u dzieci, realizacja zaleceń 
lekarskich, terminowe zgłaszanie się na wizyty do lekarzy specjalistów), 

• w 21 rodzinach miała miejsce regularna współpraca z kuratorami zawodowymi sądu 
rejonowego – wydziału rodzinnego i nieletnich oraz kuratorami społecznymi, którzy 
obejmują nadzorem rodziny. 

• 6 dzieci zaczęło uczęszczać do placówek edukacyjnych bądź opiekuńczo-
edukacyjnych odpowiednich do ich potrzeb, dzięki czemu wspierany jest  ich rozwój, 

• 12 dzieci było diagnozowanych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.  

8.3. Dodatkowo asystenci rodzin 
1. W 2018 roku asystenci przygotowywali i przekazali do sądu 20 sprawozdań  

z pracy z rodzinami objętymi współpracą na wniosek/postanowienie Wydziału 
Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe. 

2. W 2018 r. asystenci podnosili swoje kwalifikacje, wzięli udział w szkoleniach m.in.  
„Wykorzystanie dialogu motywującego w praktyce uzależnień”, „Mowa ciała i 
reagowanie w sytuacjach bezpośrednio zagrażających bezpieczeństwu pracownika 
OPS”.  

3. W 2018r. jedna z asystentek podjęła studia podyplomowe „Mediacje rodzinne  
i podstawy pomocy psychologicznej dla rodziny”. Ukończenie studiów pozwoli na 
rozszerzenie oferty usług dla mieszkańców Dzielnicy Wawer. 
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9. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizowane są na dwóch 
poziomach: 

I. Obsługa administracyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, 

II. Bezpośrednia praca z rodzinami i osobami uwikłanymi w przemoc 

Zespół Interdyscyplinarny ma swoją siedzibę w Ośrodku Pomocy Społecznej, jednak nie 
podlega Dyrektorowi Ośrodka. 

9.1. Skład Zespołu Interdyscyplinarnego 
• w 2018 roku, wchodziło 14 osób – przedstawicieli jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia, Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, organizacji pozarządowych, kuratorzy i prokurator.  

• Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, reprezentują  
3 osoby.  Pracownicy Ośrodka wybrani zostali do Prezydium Zespołu. 
Przewodniczącym jest kierownik Zespołu ds. Przemocy, Zastępcą Przewodniczącego 
– Główny Specjalista ds. Rodzin i Sekretarzem - Inspektor ds. Przemocy. 

9.2. Zadania realizowane w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego przez 
pracowników OPS 

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, obsługę administracyjno 
– techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Zajmuje się nią Inspektor ds. Przemocy. W 2018 r. obsługa obejmowała: 
• prowadzenie całej dokumentacji dotyczącej Zespołu , 
• prowadzenie korespondencji Zespołu – w 2018 roku przygotowano i wysłano 1494 

pisma, 
• protokołowanie posiedzeń Zespołu – odbyło się 10 spotkań całego Zespołu 

Interdyscyplinarnego i 12 spotkań podzespołów Zespołu. 
• rejestrowanie Niebieskich Kart i powołanych grup roboczych, informowanie 

członków ZI o wpłynięciu każdej nowej Niebieskiej Karty, wydawanie upoważnień, 
nadanych przez Administratora Danych Osobowych OPS, do przetwarzania danych 
osobowych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa oraz Rozporządzeniem o Ochronie 
Danych Osobowych, 

• prowadzenie ewidencji osób mających dostęp do przetwarzania danych osobowych, 
• sporządzanie Uchwały podjętych podczas posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego,  
• informowanie wszystkich członków Grup Roboczych o terminie i miejscu 

pierwszego posiedzenia grupy, pisemnie informowanie instytucji, których 
pracownicy byli powołani do Grup Roboczych o zakończeniu procedury. 

Kierownik Zespołu ds. Przemocy oraz Główny Specjalista ds. Rodzin, powołani  
w skład Zespołu Interdyscyplinarnego, w ramach swoich obowiązków służbowych:  

• uczestniczyli w jego posiedzeniach, prowadząc posiedzenia, kierowali  
i koordynowali pracami Zespołu,  

• reprezentowali Zespół na zewnątrz,  
• konsultowali sprawy zgłoszone przez grupy robocze powołane przez Zespół, 

udzielali wsparcia merytorycznego grupom roboczym oraz bezpośrednio 
uczestniczyli w grupach roboczych w sytuacjach tego wymagających, 

• w oparciu o wstępną analizę posiadanej dokumentacji, podejmowali decyzję  
o sposobie prowadzenia procedury Niebieska Karta, w tym powoływali grupy 
robocze, 



59 

• integrowali i koordynowali działania podmiotów, których przedstawiciele wchodzą  
w skład Zespołu, 

• inicjowali działania w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie służące 
zaprzestaniu stosowania przemocy,  

• rozpowszechniali w środowisku lokalnym informacje o instytucjach i osobach, które 
udzielają  pomocy ofiarom przemocy poprzez stronę internetową Ośrodka oraz 
załącznik do Formularza Niebieska Karta B, z wykazem instytucji świadczących 
pomoc dla osób doświadczających przemocy, który otrzymywała każda z osób które 
były wykazane jako doświadczające przemocy w rodzinie. 

• przedstawiciele Prezydium Zespołu spotykali się z przedstawicielami Ośrodka 
Terapii Uzależnień – Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu  
i Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych, w celu zapoznania 
się z ofertą i nawiązania współpracy w pomaganiu osobom uwikłanym w przemoc,  
w rodzinach z występującym problemem uzależnień, 

• opracowali treść ulotki dla pracowników oświaty, dotyczącej obowiązków  
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

• pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedzialny był również  
za sporządzanie, wprowadzanie i przekazywanie 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. 

W związku z obsługą działalności Zespołu Interdyscyplinarnego, OPS ponosi 
dodatkowe koszty: 

• osobowe, 
• eksploatacji urządzeń biurowych, telefonów, artykułów biurowych, 
• wysyłki korespondencji. 

Zauważalny jest niewielki wzrost ilości wysyłanych pism w porównaniu z rokiem 
poprzednim. Wzrosła również o 16% ilość pism i dokumentów wpływających do Zespołu 
– odpowiednio 2018 r. – 2852, 2017 r. – 2456 pism. To kolejny rok o takiej wzrostowej 
tendencji. 

Biorąc pod uwagę dodatkowo konieczność dokumentowania całej procedury 
Niebieska Karta, wszelkich działań członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup 
Roboczych w programie Pomost STD do obsługi Niebieskiej Karty, w okresie 
sprawozdawczym wzrosło obciążenie pracowników Zespołu ds. Przemocy 
odpowiedzialnych za powyższe działania i realizację procedury Niebieska Karta. 

9.3. Praca socjalna realizowana w ramach Zespołu ds. Przemocy 
Wszczęcie procedury Niebieska Karta następuje w sytuacji podejrzenia przemocy.  

Nie wymaga zgody osoby, co do której istnieje podejrzenie, ze została dotknięta 
przemocą.  

• wypełnienia formularza Niebieska Karta dokonuje  przedstawiciel podmiotu, który 
pierwszy powziął informację o sytuacji przemocy w rodzinie i ma uzasadnione 
podejrzenie, że w rodzinie do przemocy może dochodzić (pracownik socjalny, 
policjant, pedagog, lekarz itd.),  

• przekazanie oryginału karty A do Zespołu Interdyscyplinarnego w przeciągu 7 dni  
od wypełnienia, 

• pracownik socjalny z Zespołu ds. Przemocy przeprowadza wywiad i sporządza 
wstępną diagnozę wraz z planem pracy. Plan pracy zawsze uwzględnia zapewnienie 
bezpieczeństwa rodzinie/osobie doznającej przemocy, 
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• jeśli do Zespołu Interdyscyplinarnego wpływa Niebieska Karta z innej instytucji, 
pracownik socjalny jest informowany o takiej sytuacji. Od tego czasu ma 7 dni  
na wejście w teren i przeprowadzenie wywiadu, 

Praca socjalna z osobami uwikłanymi w przemoc: 
Pracownik socjalny, w momencie uzyskania informacji, że może dochodzić  

do przemocy w rodzinie, podejmuje niezwłocznie działania interwencyjne, mające 
przeciwdziałać temu zjawisku. Wsparcie osoby doświadczającej przemocy  
w wychodzeniu z kryzysowej sytuacji życiowej, obejmuje przede wszystkim:  

• 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. 

W 2018 roku pracownicy socjalni wszczynali procedurę „Niebieska Karta”  
w 11 przypadkach, w 6 kolejnych przypadkach wypełnili formularz Niebieska Karta A  
w rodzinie, w której procedura już trwała – jako udokumentowanie kolejnego zdarzenia 
przemocowego. 

113 procedur było wszczynanych przez inne służby, które oprócz tego założyły  
19 Niebieskich Kart w procedurach już wszczętych.  

71 procedur kontynuowanych z poprzednich okresów. Ilość prowadzonych procedur 
pozostaje na podobnym poziomie w stosunku do roku 2017 (rok 2017 – 154 procedury, 
rok 2018 – 149 procedur) 
Razem pracownicy objęli pomocą: 

• 178 rodzin uwikłanych w przemoc domową,  
• ogółem w ramach procedury „Niebieska Karta” wskazanych było 376 osób 

doświadczających przemocy - w tym: 187 osób dorosłych - 159 kobiet, 28 mężczyzn  
i 189 dzieci. Widoczny jest 13% wzrost liczby dzieci, które narażone są na przemoc  
w najbliższej rodzinie (w 2017 roku, pomimo większej ilości wszczętych procedur, 
dzieci doświadczających przemocy było 167), 

• prowadzili również pracę ze 194 osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy  
w rodzinie - 40 kobietami i 154 mężczyznami, 

• pozostawali w stałym kontakcie z osobami potrzebującymi wsparcia,  
• współpracowali, w ramach grup roboczych z innymi instytucjami – policją, oświatą, 

kuratorami, 



61 

• uczestniczyli w pracach 157 grup roboczych – w tym 106 powołanych w okresie 
sprawozdawczym. 

• grupy robocze w 2018 roku spotkały się 503 razy – odbyło się o 8% więcej spotkań  
niż w 2017 r.  
W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom, co do których istniało podejrzenie,  
że doświadczają przemocy: 

• przekazano 10 zawiadomień do organów ścigania (Policji i Prokuratury)  
o podejrzeniu popełnienia ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy  
w rodzinie, 

• w przypadku rodzin z małoletnimi dziećmi, o sytuacji informowany był Sąd 
Rodzinny, a także za każdym razem nawiązywany był kontakt ze szkołą lub 
przedszkolem, dotyczący funkcjonowania dziecka. W 2018 roku procedurę 
Niebieska Karta, gdzie osobą doświadczającą przemocy było dziecko, uruchomiono 
17 razy. W każdej rodzinie, w której dzieci są świadkami przemocy lub zachowań 
agresywnych występujących pomiędzy najbliższymi członkami rodziny,  
są traktowane jako osoby jej doświadczające. 

Podkreślić należy fakt, że osoby uwikłane w przemoc, objęte procedurą Niebieska 
Karta to nie tylko osoby i rodziny będące wcześniej klientami Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Ponad 80% procedur prowadzonych jest w rodzinach niebędących wcześniej 
klientami OPS, takich które dysponują wysokimi dochodami, a ich członkowie mają 
wyższe wykształcenie. 

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, w celu podwyższenia swoich kompetencji 
oraz zwiększania efektywności pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy:  

• przez cały rok brali udział w superwizjach grupowych (w sumie 18 godz.) oraz 
doradztwie eksperckim – spotkaniach z prawnikami, psychologami, specjalistami 
pracującymi z rodzinami uwikłanymi w przemoc (w sumie 12 godz.), prowadzonych 
przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska 
Linia” w ramach Programu „Doradztwo i superwizje dla członków warszawskich 
Zespołów Interdyscyplinarnych oraz grup roboczych” współfinansowanego przez  
m. st. Warszawa, 

• wszyscy pracownicy socjalni z Zespołu ds. Przemocy ukończyli szkolenie „Studium 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – kurs podstawowy, prowadzony przez 
Stowarzyszenie „Niebieska Linia”. 

9.4. Zespół ds. Przemocy 
Głównymi zadaniami Zespołu jest: 

• koordynowanie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 
• prowadzenie wszystkich procedur Niebieska Karta,  
• prowadzenie indywidualnej pracy z rodziną lub osobą, wsparcie w wychodzeniu  

z sytuacji kryzysowej związanej z przemocą,  
• zbieranie, analiza i aktualizacja informacji dotyczących możliwości pomocy 

rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy,  
• współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania  

z zakresu przeciwdziałania przemocy i pomocy rodzinie, 
Każdy z pracowników socjalnych: 

• pracuje z 20 - 25 rodzinami uwikłanymi w przemoc, 
• dodatkowo monitoruje sytuację dzieci w rodzinach, w zakończonych procedurach,  

w których było podejrzenie, że dzieci są nie tylko świadkami przemocy, ale również 
bezpośrednio jej doświadczają.  
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9.5. Profilaktyka przemocy wobec małych dzieci 
W celu ochrony najmłodszych dzieci przed przemocą poprzez wsparcie rodziców  

w pierwszym okresie po narodzinach dziecka, w Ośrodku Pomocy Społecznej 
realizowany jest program Dobry Rodzic – Dobry Start. Pozwala identyfikować problemy 
rodziny jeszcze przed urodzeniem się dziecka oraz występujące w pierwszych 3 latach 
jego życia, a także kieruje różne formy wsparcia do tych rodzin. 

Pracownicy socjalni informowali kobiety w ciąży lub z małymi dziećmi o Programie. 
Następnie, po podpisaniu przez rodzica zgody na wzięcie w nim udziału, na podstawie 
wywiadu i obserwacji, wypełniali ankietę.  

W ramach Programu, wszyscy rodzice otrzymali pakiet edukacyjny Programu DR-DS 
oraz byli informowani o dostępnej ofercie wsparcia i pomocy psychologicznej, prawnej, 
socjalnej i medycznej na terenie Dzielnicy, a także zasadach udziału w szkoleniach  
i warsztatach tematycznych organizowanych przez „Fundację Dajemy Dzieciom Siłę”. 
Byli zachęcani do korzystania z niej.  

W 2018 roku pracownicy socjalni wypełnili z rodzinami 20 ankiet, w których 
diagnozowali ponad 3 czynniki ryzyka wystąpienia krzywdzenia dziecka. Sytuacja  
tych rodzin była na bieżąco monitorowana przez pracowników socjalnych, nie rzadziej  
niż 1 raz w miesiącu, lub w miarę potrzeb rodziny. 
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10. PODSUMOWANIE 
1. Pomoc społeczna, aby była skutecznym i nowoczesnym instrumentem pomocy musi 

skutecznie rozbudowywać ofertę usług społecznych. 
2. Szczególnie ważną rolę i znaczenie należy przypisać organizacji pracy socjalnej, jako 

podstawowej usłudze pomocy społecznej. Praca socjalna, to interdyscyplinarna 
działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub 
odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie 
odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.   

3. Nowa organizacja pracy w OPS Wawer, czyli rozdzielenie pracy socjalnej od postępowań 
administracyjnych oraz powołanie zespołu ds. przemocy domowej skutkowało tym,  
iż rodzinom i osobom udzielono pełnego wsparcia oraz pomocy. 

4. Pracownik socjalny uwolniony od postępowania administracyjnego realizuje zadania 
związane ze świadczeniem pracy socjalnej, skupia się na pomocy w realnym 
rozwiązywaniu problemów.  

5. Nastąpiło zwiększenie profesjonalizmu pracowników socjalnych, a tym samym poprawa 
jakości świadczonych usług w postaci pracy socjalnej . 

6. Obecnie pracownik przestaje być urzędnikiem przyznającym pomoc finansową, staje się 
,,asystentem” , który wspiera przezwyciężenie pojawiających się kryzysów, pozwala na 
bardziej dogłębne rozeznanie sytuacji w rodzinach poprzez lepsze poznanie potrzeb i 
problemów oraz wspólne opracowanie planów wyjścia z trudnej sytuacji. 

7. Prawie 40% osób korzystających z usługi w postaci pracy socjalnej nie korzysta  
z pomocy finansowej. 

8. U osób lub w rodzinach, z którymi prowadzona była praca socjalna zauważalna jest 
zmiana, nastąpił:  
• wzrost umiejętności w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego  i zarządzania 

budżetem domowym, regulowania stałych opłat mieszkaniowych, podejmowania 
spłaty ratalnej posiadanych zadłużeń,  

• wzrost samodzielności i gotowości do załatwiania spraw urzędowych, przestrzegania 
terminowości spraw. Podejmowanie regulowania sytuacji formalno – prawnej dzieci 
pozwalające na uzyskanie świadczeń rodzinnych, 

• zwiększenie umiejętności utrzymywania zajmowanych pomieszczeń domowych  
w czystości i porządku oraz angażowania dzieci do czynności porządkowych, 

• zwiększenie umiejętności w przygotowywaniu posiłków,  racjonalnego odżywiania 
przy uwzględnianiu potrzeb żywieniowych dzieci, 

• zwiększenie wiedzy w zakresie zdrowego trybu życia poszczególnych członków 
rodziny, 

• zwiększenie prawidłowych postaw wychowawczych, nabywanie umiejętności 
wspólnego spędzania wolnego czasu z dziećmi (np. wspólne gry planszowe, wyjścia 
na spacer, wspólne uczestnictwo  w zajęciach domowych, czytanie dzieciom bajek, 
wspólne odrabianie z dziećmi lekcji i pomoc w nauce), 

• poprawa w zakresie relacji i komunikacji zarówno z dziećmi jak i pomiędzy dorosłymi 
członkami rodziny (poprawa w sposobie odzywania się do dzieci, częstszego 
wyrażanie pochwał, poprawa własnego wizerunku i poczucia własnej wartości), 

• wzrost dbałości o zdrowie zarówno dzieci jak i dorosłych członków rodziny u rodzin 
(zwrócenie uwagi na potrzebę leczenia stomatologicznego, wizyt i kontroli 
ginekologicznych kobiet, dbałości o ciążę, rehabilitacji dzieci zgodnie z zaleceniem 
lekarza, stosowania szczepień u dzieci, edukacja w zakresie negatywnego wpływu 
nadużywania alkoholu, palenia tytoniu, bądź stosowania środków psychoaktywnych), 
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• zwiększenie troski o rozwój dzieci, podejmowanie współpracy z Poradnią 
Psychologiczno – Pedagogiczną i stosowania się do uzyskanych zaleceń, poprawę 
współpracy z nauczycielami dzieci. 

9. Drugą ważną usługą jest asystent rodziny. Od pracownika socjalnego różni go to, że ma 
zadaniowy czas pracy, pracuje z rodziną w różnych godzinach, w większości w miejscu 
zamieszkania. 

10. Asystent rodziny przez określony czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie 
potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania  
dzieci. Asystent rodziny towarzyszy rodzicom we wprowadzeniu zmian w swoim 
myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne 
sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci. 

11. Obserwujemy znaczny wzrost liczby rodzin, które do współpracy z asystentem rodziny 
kieruje sąd. Są to także rodziny, które nie korzystają z pomocy finansowej, posiadają 
często wysoki status finansowy. 

12. W 50 % rodzin do, których skierowany jest asystent odmawiają współpracy, pozorują 
współpracę lub zgadzają się jednak później jej nie kontynuują. 

13. Do najczęściej obserwowanych  problemów w rodzinach należy zaliczyć:  
• niską świadomość potrzeb rozwojowych i zdrowotnych dzieci wynikającą głównie  

z braku wzorców z rodziny pochodzenia oraz powielanie niepożądanych zachowań, 
• nieporadność życiową, niskie bądź brak umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego i zabezpieczania potrzeb rodziny, w tym potrzeb dzieci, 
• trudność w uczeniu się poprawnego wywiązywania z roli rodzicielskich,  
• zaniedbywanie potrzeb dzieci w wielu sferach, przemoc fizyczną i psychiczną, 
• młody wiek rodziców, częste zmiany partnerów, samotne wychowywanie 

dziecka/dzieci,  
• nadużywanie alkoholu bądź środków psychoaktywnych, brak wiedzy na temat 

konsekwencji stosowania środków zmieniających świadomość, 
• problemy szkolne dzieci (wagary, agresywne zachowania, zagrożenie demoralizacją), 
• mało stabilną sytuację zatrudnienia, w tym podejmowanie jedynie prac dorywczych, 
• niską umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych w rodzinach. 

14. W rodzinach, które wspierał asystent rodziny,które współpracowały,  zwiększyło się  ich 
poczucie wpływu na własne życie, wzrosła samoocena. Indywidualna pomoc służyła 
rozwojowi kompetencji poszczególnych członków rodziny, osiąganiu wyznaczonych 
przez nich celów, wzbudzaniu w nich wiary we własne możliwości oraz motywowaniu do 
podejmowania działań, do tej pory uznawanych za niemożliwe. Działania asystenta i 
rodziny zmierzają do jej usamodzielnienia i pozostawienia dzieci w rodzinie, w 
środowisku zapewniającym im poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój. 

15. Udzielenie pomocy finansowej wymaga przeprowadzenia postępowania 
administracyjnego. To zadanie realizują pracownicy socjalni ds. postępowań 
administracyjnych. 

16. Podejmujemy działania na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu. 
17. Coraz częściej korzystanie z pomocy społecznej w formie  pomocy finansowej jest 

sytuacją przejściową i krótkotrwałą. 
18. W 2018 r objeliśmy pomocą 19 rodzin obcokrajowców (29 osób w rodzinach). Osoby  

te pochodzą z Rosji, Afganistanu, Białorusi, Korei Płd, Ukrainy, Bośni i Hercegowiny, 
Nigerii, Iraku. 

19. Największą grupą odbiorców są osoby długotrwale chore i niepełnosprawne. 
20. Nasi podopieczni chorują także na gruźlicę, AIDS, świerzb i inne choroby zakaźne. 
21. Zdarza się, że w pracy z osobami towarzyszy nam asysta policji, psychiatry lub straży 

miejskiej (bezdomni). 
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22. Kadra OPS systematycznie się szkoli, podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności. Cały 
rok pracownicy socjalni świadczący pracę socjalną objęci byli superwizją. 

23. Wydaliśmy 4740 decyzji( tyle prowadziliśmy postępowań administracyjnych. 11 osób się 
odwołało się od decyzji.)SKO nie uchyliło żadnej decyzji. 

24. Należy zauważyć, że wszystkie osoby wymagające pomocy usługowej zostały objęte 
usługami opiekuńczymi, także osoby z dobrą sytuacją finansową, które ponoszą 100% 
odpłatności. 

25. Zatrudnienie inspektora ds. kontroli usług skutkowało poprawą jakości świadczonej 
pomocy, wpłynęło na znaczny sposób na zmniejszenie ilości skarg i sytuacji 
konfliktowych.  

26. Dopełniliśmy standardów usług w zakresie przeprowadzenia kontroli u każdego 
świadczeniobiorcy raz w kwartale. 

27. Powiększyliśmy ofertę usługową poprzez udział w projekcie,, Samodzielny w domu, 
samodzielny w środowisku”. 

28. Rośnie lawinowo zapotrzebowanie na zajęcia aktywizujące osoby starsze. 
29. Pracownicy socjalni ds. postępowań administracyjnych oprócz przyznawania pomocy 

finansowej i usługowej realizują także następujące zadania: 
• prowadzą postępowania w zakresie: 

- sprawienie pogrzebów, w tym osobom bezdomnym, 
- potwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych,  
- skierowań do uczestnictwa i korzystania z usług w środowiskowych domach 

samopomocy i Centrum Alzheimera, 
- gromadzenia dokumentacji o umieszczenie osób w zakładach opiekuńczo 

leczniczych i domach pomocy społecznej, 
• przeprowadzają wywiady środowiskowe na potrzeby innych instytucji tj, sądy, policja, 

inne OPS, Wydziały Spraw Społecznych WCPR, wywiady alimentacyjne,  
i inne, 

• występują do sądu z wnioskami o leczenie bez zgody, o umieszczenie w DPS bez 
zgody, o wgląd w sytuację opiekuńczo-wychowawczą dzieci, 

• przeprowadzają  wywiady środowiskowe w sprawie ustalenia  odpłatności za pobyt 
w domach pomocy społecznej u członków rodzin zobowiązanych do alimentacji, 

• kierują do ośrodków interwencji kryzysowej samotne matki, 
• wydają zaświadczenia o prawie do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na 

podstawie zawartych kontraktów socjalnych oraz na żądanie Strony zaświadczenia o 
korzystaniu z pomocy społecznej, 

• wydają na prośbę rodzica opinię w sprawie przyjęcia dziecka do żłobka poza 
kolejnością, 

• podejmują działania na zlecenie innych instytucji np. sprawdzają legalność 
prowadzenia prywatnych domów pomocy społecznej, 

• sprawdzają wszystkie zgłoszenia, w tym anonimowe o konieczności udzielenia 
pomocy osobie lub rodzinie, 

• organizują pracę Wolontariuszy, którzy pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji, 
• kierują osoby do organizacji pozarządowych w celu otrzymania pomocy 
żywnościowej, 

• realizują pilotażowy program osłonowy ,,Zielone wsparcie”, którego celem było 
dofinansowanie kosztów związanych ze zwiększonymi rachunkami  
za ogrzewanie mieszkań w wyniku wymiany systemu ogrzewania na paliwo gazowe, 

30. Korzystamy z 11 programów informatycznych, wywiady  przeprowadzane są za pomocą 
terminali. Jesteśmy w trakcie przyłączania nas do sieci informatycznej miasta. 
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Potrzeby: rok 2019  
1. Lokalowe, budynek jest niedostępny dla  niepełnosprawnych. W dalszym ciągu osoby 

niepełnosprawne mają utrudniony dostęp do pracowników ( I piętro, brak windy, brak 
toalet dla osób niepełnosprawnych). 

2. W związku ze zwiększonymi potrzebami na usługi społeczne zauważalne są braki: 
• brak wystarczających pomieszczeń biurowych , niespełnienie standardów bhp i pip, 
• brak zaplecza do obsługi klienta pokoje rozmów,  
• brak miejsca na składnicę akt 
• brak zaplecza socjalnego, sanitarnego,  
• brak pomieszczenia na punkt zgłoszeń,brak sali na warsztaty dla klientów, szkolenia 

itp. 
• wysokie temperatury latem, brak regulatorów grzejników. 

3. Kadrowe, brak 2 pracowników socjalnych. 
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