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I. WSTĘP 
 

 

 

Praga – Południe jest jedną z największych pod względem liczby 

mieszkańców Dzielnicą Warszawy. Jej struktura demograficzna na dzień 

31 grudnia 2014 roku przedstawiała się następująco: 

 
 

 

Łączna liczba mieszkańców:  172 912 
 

 Tabela nr 1 

Wiek Kobiety Mężczyźni 

do 18 lat 13 662 14 300 

19-60 53 225 ―― 

19-65 ―― 51 489 

powyżej 60 28 283 ―― 

w tym powyżej 90 lat 985 ―― 

powyżej 65 ―― 11 953 

w tym powyżej 90 lat ―― 354 

Razem 95 170 77 742 

Łączna liczba mieszkańców:    172 912 
 

Dane uzyskane z Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich  

w Dzielnicy Praga – Południe 
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II. ZADANIA OŚRODKA 
 

 
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu 

umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości 

i uprawnienia. 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną 

administracji samorządowej realizującą zadania pomocy społecznej na terenie 

Dzielnicy. Współpracuje w tym zakresie z organizacjami społecznymi, Kościołem 

Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, 

fundacjami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 
 

Zakres działania Ośrodka określony jest szczegółowo w Statucie Ośrodka 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy stanowiącym 

załącznik nr 6 do uchwały nr XXIX/918/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 

2008 roku (z późn. zm.). 
 

Pracę Ośrodka reguluje ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku 

(tj. Dz. U. z 30 stycznia 2015 roku, poz. 163) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. 
 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 

1) ubóstwa, 

2) sieroctwa, 

3) bezdomności, 

4) bezrobocia, 

5) niepełnosprawności, 

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

7) przemocy w rodzinie, 

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki 

opiekuńczo-wychowawcze, 

11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, 

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

13) alkoholizmu lub narkomanii, 

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
 

Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej mogą korzystać z następujących form 

pomocy: 

1) Usługowej: 

 usługi opiekuńcze; 

 specjalistyczne usługi opiekuńcze: 

– dla osób psychicznie chorych, 

– dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. 
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2) Rzeczowej, np. przyznania: 

 talonów obiadowych do jadłodajni; 

 obiadów dla dzieci w szkołach; 

 wypoczynku letniego dla dzieci; 

 odzieży i obuwia w odpowiednim rozmiarze; 

 pośrednictwa w rozdawnictwie artykułów spożywczych i higienicznych, mebli i 

artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu rehabilitacyjnego. 
 

3) Instytucjonalnej poprzez: 

 pomoc w znalezieniu miejsca w domu pomocy społecznej dla osoby, która  

ze względu na stan zdrowia, sytuację życiową, rodzinną, mieszkaniową  

i materialną tego wymaga – odbywa się to wyłącznie za zgodą osoby 

potrzebującej pomocy, jej przedstawiciela ustawowego lub po wydaniu 

postanowienia sądowego; 

 zapewnienie miejsca w prowadzonych przez Ośrodek Dziennych Domach 

Pomocy Społecznej i Domu Dziennego Pobytu Centrum Alzheimera; 

 zapewnienie miejsca w Środowiskowych Domach Samopomocy dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi i dla osób upośledzonych umysłowo oraz 

mieszkaniach chronionych prowadzonych przez m. st. Warszawa. 
 

4) Finansowej: 

 zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych 

przysługuje osobom i rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 

wysokości kryterium dochodowego określonego ww. ustawą.  

W uzasadnionych przypadkach pomoc finansową mogą otrzymać również 

osoby, których dochód przekracza to kryterium. 

Każda decyzja o przyznaniu lub odmowie świadczenia wymaga 

przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego  

w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc (wyjątkiem jest praca 

socjalna). 
 

5) Pracy socjalnej i bezpłatnego poradnictwa świadczonego zarówno w miejscu 

zamieszkania klienta, jak i na terenie Ośrodka: 

 informacji na temat przysługujących uprawnień; 

 bazy danych: domów pomocy społecznej, świetlic, klubów, ośrodków 

terapeutycznych i samopomocowych; 

 pomocy w załatwianiu trudnych spraw bytowych; 

 kierowania do schronisk dla bezdomnych, ośrodków dla samotnych matek, 

hosteli dla osób doświadczających przemocy w rodzinie; 

 pomocy w uzyskaniu miejsca w różnego rodzaju placówkach opiekuńczych, 

wychowawczych, leczniczych i innych; 

 konsultacji: 

– psychologicznych, 

– pedagogicznych, 

– prawnych, 
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 interwencji kryzysowej; 

 psychoterapii indywidualnej; 

 udziału w wielu programach realizowanych na terenie Ośrodka. 

 

Ośrodek realizuje zadania własne oraz zadania zlecone m. st. Warszawie, 

określone w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach oraz zadania wynikające z 

porozumień zawartych z Wojewodą Mazowieckim, innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego i administracją rządową. 
 

Ośrodek przeprowadza także wywiady środowiskowe i wydaje decyzje 

w związku z potwierdzaniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wynikającego 

z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku  

Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). 
 

Od czerwca 2009 roku zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 

2004 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz. 163) Ośrodek ma za zadanie wypłatę 

wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekunom prawnym osób, co do których 

Sąd Rodzinny i Nieletnich wydał takie postanowienie. 
 

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 332) Ośrodek Pomocy 

Społecznej pełni rolę organizatora pracy z rodzinami przeżywającymi trudności 

w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie to zostało przekazane 

Ośrodkowi uchwałą Nr XXIX/614/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia  

15 grudnia 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 239, poz. 8501), zmieniającego uchwałę 

w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy.  
 

Na podstawie umów zawartych pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa  

a organizacjami pozarządowymi prowadzącymi Środowiskowe Domy Samopomocy, 

Ośrodek kompletuje dokumentację i wydaje decyzje administracyjne dotyczące 

korzystania z pomocy ŚDS-ów zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga –

Południe. 
 

W statucie Ośrodka zawarte jest także zadanie zapewnienia obsługi 

organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, którego działalność reguluje ustawa o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). 

Ośrodek zobowiązany jest także do wyznaczenia swoich przedstawicieli  

do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym. Zadania te realizowane są od dnia 

15 listopada 2011 roku. 
 

Od lipca 2013 roku Ośrodek realizuje zadanie przeprowadzania rodzinnych 

wywiadów środowiskowych na potrzeby weryfikacji uprawnień do specjalnego 

zasiłku opiekuńczego lub w przypadkach określonych w Ustawie z dnia  

28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, do świadczenia 

pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2015 roku, poz. 114). 
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Zadaniem nadanym Ośrodkowi na podstawie Uchwały Rady m. st. Warszawy  

z dnia 5 czerwca 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów 

ośrodkom pomocy społecznej m. st. Warszawy jest także przygotowanie 

dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji administracyjnych przez Dyrektora 

Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie kierowania do Domów 

Pomocy Społecznej (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 239, poz. 8501). 
 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty  

(Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej 

prowadzi sprawy w zakresie weryfikacji i potwierdzenia okoliczności zawartych  

w oświadczeniach rodziców o przyjęcie dzieci do publicznych przedszkoli, innych 

form wychowania przedszkolnego, szkół i publicznych placówek, weryfikacji 

oświadczeń o samotnym wychowywaniu dziecka oraz występowania do instytucji 

publicznych i organizacji pozarządowych celem uzyskania wyjaśnień i informacji 

zawartych w oświadczeniach. 
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III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPS 
 

 

 
 

1. DZIAŁY OPS 
 

 

W skład Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzą: 

 

1) Dyrekcja Ośrodka z siedzibą przy ul. Wiatracznej 11 oraz działy 

obsługujące pracę OPS: Dział Finansowo–Księgowy, Dział 

Administracyjny, samodzielne stanowisko ds. kadr. 

 

2) Filie Ośrodka: 

a) Filia Nr 1 z siedzibą przy ul. Wiatracznej 11 obsługująca 

mieszkańców osiedli: Kamionek i Grochów; 

b) Filia Nr 2 z siedzibą przy ul. Walecznych 59 obsługująca 

mieszkańców osiedli: Saska Kępa, Przyczółek Grochowski i Gocław 

Lotnisko. 

 

3) Dział Pomocy Specjalistycznej OPS z siedzibą przy ul. Paca 42 

(wejście C), w skład którego wchodzą: 

 Zespół ds. rodziny; 

 Zespół ds. uzależnień; 

 Zespół ds. współpracy z lokalnym środowiskiem; 

 Zespół ds. przeciwdziałania przemocy; 

 Zespół ds. osób niepełnosprawnych (wejście A); 

 Zespół ds. osób bezrobotnych (ul. Grochowska 259 A). 

 

4) Zespół ds. rodzin zastępczych z siedzibą przy ul. Wiatracznej 11. 

 

5) Dzienne Domy Pomocy Społecznej 

 Dzienny Dom Pomocy Społecznej z siedzibą przy 

ul. Walecznych 59, w strukturach którego funkcjonują trzy Kluby 

Seniora; 

 Dzienny Dom Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Paca 42 

(wejście B), w strukturach którego funkcjonują dwa Kluby Seniora. 

 

 

 

 

 
 



10 

 

 
 

2. STAN ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW 

NA DZIEŃ  31.12.2014 r. 
 

 

 

Tabela nr 2 

Lp. 
Wyszczególnienie 

Zatrudnienie na dzień 

31. 12. 2014 r. 

 Liczba etatów Liczba osób 

1. Dyrekcja 2 2 

2. Kierownicy Filii 2 2 

3. Kierownicy Działów 6 6 

4. Pracownicy merytoryczni: 

(w tym m.in.: kierownicy zespołów, 

starsi specjaliści pracy socjalnej, 

specjaliści pracy socjalnej, starsi 

pracownicy socjalni, pracownicy 

socjalni, aspiranci pracy socjalnej, 

konsultanci, asystenci rodziny, 

terapeuci) 

W tym pracownicy socjalni: 

 

 

106 

 

 

 

 

 

69 

 

 

106 

 

 

 

 

 

69 

5. Pracownicy Działów Realizacji 

Świadczeń 

9 9 

6. Pozostali pracownicy 

(w tym m.in.: księgowość, 

dział administracyjny, 

samodzielne stanowisko ds. kadr) 

22,15 23 

7. Europejski Fundusz Społeczny 3 3 

8. DDPS-y 14 17 

  164,15 168 

11. Liczba mieszkańców  

na jednego pracownika socjalnego 

2 506 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej  -        147,15 etatu    148 osób 

Europejski Fundusz Społeczny  -1      33   3 etaty           3 osoby 

Dzienne Domy Pomocy Społecznej -     14 etatów      17 osób 
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IV. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU 
 

 
 

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2014 r.  
 

 

 

Dział 851 – Ochrona zdrowia  

Plan 52 630 zł  Wykonanie  52 630 zł   tj. 100 % planu 
 

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 

Plan  52 630 zł   Wykonanie 52 630 zł   tj.  100 % 
 

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na pokrycie kosztów postępowania 

w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria 

dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zadanie to realizowane jest 

jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Pracownicy socjalni OPS 

przeprowadzają postępowania w tej sprawie. W roku 2014 wydano 319 decyzji. 
 
 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Plan 23 930 572 zł Wykonanie  23 884 598,73 zł            tj. 99,8 % planu 
 

Rozdział 85203 – Ośrodki  wsparcia 

Plan    1 227 360 zł   Wykonanie    1 223 711,58 zł,   tj. 99,7 %  
 

Na wydatki tego rozdziału złożyły się koszty funkcjonowania dwóch Dziennych 

Domów Pomocy Społecznej.  

W Dziennych Domach zatrudnionych jest 17 osób na 14 etatach (stan zatrudnienia 

na 31 grudnia 2014 roku). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Domów  

w kwocie 884 087,92 zł, oraz wydatki rzeczowe w kwocie 339 623,66 zł, z czego 

finansowano: zakup artykułów żywnościowych, materiałów biurowych, 

czystościowych, zakup energii, zakup usług remontowych, usługi pozostałe, opłaty 

pocztowe, telefoniczne, monitoring, wywóz śmieci, zakup imprez kulturalnych  

dla pensjonariuszy, a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  

Z Dziennych Domów Pomocy Społecznej w 2014 roku korzystały 63 osoby. 
 

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

Plan  92 000 zł   Wykonanie   91 652,73  zł,       tj. 99,6 % 
 

W ramach rozdziału OPS realizował dwa programy: 

 Program Pomocy Osobom i Rodzinom z Problemem Przemocy,  

 Program pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych 

przemocą na terenie Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy „po-MOC” 

realizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu 

Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. 

 Na realizację Programu Pomocy Osobom i Rodzinom z Problemem Przemocy 
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została wydatkowana kwota w wysokości 11 979,69 zł. Program składa się  

z 2 modułów: edukacyjnego adresowanego do odbiorców i realizatorów procedury 

„Niebieskiej Karty” oraz terapeutycznego adresowanego do kobiet doświadczających 

przemocy w rodzinie. W ramach Programu prowadzone były konsultacje indywidualne 

i spotkania grupowe (w tym warsztaty rozwojowe). Pomocą objęto  

790 osób (269 ofiar, 111 sprawców, 37 świadków oraz 373 osoby w konflikcie 

zagrożone przemocą). 

  Na realizację Programu pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych  

i dotkniętych przemocą na terenie Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy  

„po-MOC” została wydatkowana kwota 79 673,04 zł. Pomocą objęto 73 dzieci.  
 

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny  

Plan  297 750 zł   Wykonanie   296 174,18  zł,      tj. 99,5 % 
 

Zadanie wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

którego głównym celem jest wspieranie rodzin przeżywających trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz przeciwdziałanie 

umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. W 2014 roku 5 asystentów rodziny objęło 

pogłębioną pracą socjalną 55 rodzin, w których zagrożone było dobro dzieci. 

Z planowanych środków w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym 

wydatkowano 296 174,18 zł, (z budżetu Wojewody 124 650 zł; z budżetu Gminy 

171 524,18 zł) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystentów rodziny, 

środki czystości i pranie odzieży, materiały biurowe, fundusz socjalny, dopłaty  

do biletów oraz pokrycie kosztów funkcjonowania 7 rodzin wspierających, które 

pilotażowo w okresie XI-XII 2014 obejmowały opieką 15 dzieci. 
 

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej  

Plan  429 500 zł   Wykonanie   424 783,82  zł,      tj. 98,9 % 
 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku opłacanie 

składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w przepisach o świadczeniach 

opieki zdrowotnej, od sierpnia 2009 roku jest zadaniem własnym Gminy, dotacja  

na ten cel przekazywana jest z budżetu Wojewody.  

Z planowanych środków w tym rozdziale, w okresie sprawozdawczym 

wydatkowano 424 783,82 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne  

dla 1 071 osób pobierających świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej.  
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Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe 

Plan  3 639 897 zł   Wykonanie   3 621 883,25 zł,   tj. 99,5 %   
 

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3 621 883,25 zł na świadczenia 

społeczne z tytułu realizacji zadań własnych następująco: 

Tabela nr 3 

Rodzaj świadczenia Liczba osób Kwota wydatkowana w zł 

Zasiłki celowe  2 032 2 993 911,79 

Gorący posiłek dla klientów OPS 352 379 607,28  

Sprawienie pogrzebu 39 139 685,89 

Zasiłki okresowe 89 108 678,29 

 Ogółem: 3 621 883,25 
 

 

 
 

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 

Plan  4 922 459  zł   Wykonanie   4 922 415,26  zł,   tj. 100  %   
 

Tabela nr 4 

Rodzaj świadczenia Liczba osób Kwota wydatkowana w zł 

Zasiłki stałe 1 143 4 922 415,26 

 

Powyższe środki zostały wydatkowane na zasiłki stałe: 

 z budżetu Wojewody – 4 786 019 zł; 

 z budżetu Gminy – 136 396,26 zł. 
 

 

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 

Plan  10 662 785  zł   Wykonanie   10 649 134,06  zł,  tj. 99,9  %   
 
 

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania z zakresu pomocy 

mieszkańcom Dzielnicy Praga – Południe, przedstawiają się następująco: 

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi  - 9 524 368,05 zł 

w tym m. in.: wynagrodzenia 148 pracowników oraz umowa zlecenie  

na wynagrodzenie konserwatora węzła cieplnego w budynku przy ul. Grochowskiej 

259 A; 

- wydatki rzeczowe  -   1 124 766,01 zł 

w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, środki 

czystości, druki), zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych 

(opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, wywóz nieczystości, nadzór  

nad oprogramowaniem komputerowym, konserwacja oprogramowania znajdującego 

się w OPS), a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 
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Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Plan  1 651 000 zł   Wykonanie   1 649 995,32 zł,   tj. 99,9 %   
 

W okresie sprawozdawczym usługami opiekuńczymi objęto 854 osoby, które 

z uwagi na podeszły wiek lub niepełnosprawność wymagały pomocy. Z usług 

opiekuńczych finansowanych ze środków budżetu Miasta jako zadanie własne 

skorzystało 735 osób na kwotę 1 330 999,32 zł. Specjalistycznymi usługami 

opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowanymi z budżetu 

państwa jako zadanie zlecone objęto 119 osób. Wydatki na ten cel wyniosły 318 996 zł. 

 
Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców 

Plan  19 838 zł   Wykonanie   19 838  zł,    tj. 100 %   

 
Powyższa kwota została wypłacona jako zasiłki celowe na udzielenie schronienia, 

posiłku i niezbędnego ubrania 4 cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę  

na pobyt tolerowany na terytorium RP. 

 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 

Plan  987 983 zł   Wykonanie   985 010,53  zł,   tj. 99,7 %   
 

Wydatkowane w ramach tego rozdziału środki przeznaczone zostały na: 

 Realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 

w kwocie 926 257,12 zł, w ramach którego zapewniono posiłki dla 797 dzieci  

i 304 dorosłych (razem 1 101 osób),  

 Realizację programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2014 roku  

w kwocie 15 827,60 zł – na Integracyjną Grupę Przedszkolną „Alladyn”, której 

działaniami objęto 69 osób (w tym 45 dzieci i 24 dorosłych), 

 Realizację programów wsparcia dla rodziców oraz rodziców zastępczych  

w kwocie 42 925,81 zł m.in. na Programy: 

 – „Wspieranie rodzin”, którego celem jest wspieranie kompetencji rodzicielskich 

rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi. Programem objęto 54 

rodziny, w których wychowuje się 136 dzieci. 

– „Klub Rodzin Zastępczych” – uczestniczyło 58 rodziców i 93 dzieci.  

W spotkaniach edukacyjnych uczestniczyło 19 rodziców zastępczych, pracą 

indywidualną objętych było 58 rodzin zastępczych. 

– „Grupa wsparcia i rozwoju osobistego dla młodzieży”, w której uczestniczyło 

14 młodych osób.  
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Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Plan    819 517 zł  Wykonanie    816 907,68 zł   tj. 99,7 % planu 

 

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 

Plan  819 517 zł   Wykonanie   816 907,68  zł,   tj. 99,7 %   
 

Wydatkowane w ramach tego rozdziału środki przeznaczone były na pokrycie 

wydatków związanych z realizacją programu finansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 
 

Na projekt pn. „Bądź aktywny w życiu” wydatkowano 618 622,21 zł w okresie 

styczeń – grudzień 2014 roku. Były to wydatki związane z zatrudnieniem trzech 

asystentów rodziny, dwóch pracowników socjalnych, zatrudnieniem specjalisty  

do prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych, warsztatów rozwoju 

osobistego, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, warsztatów z zakresu prawa, 

opiekunów dla dzieci podczas trwania warsztatów dla rodziców, edukatorów 

prozdrowotnych, superwizji dla realizatorów, pokryciem kosztów szkoleń zawodowych 

dla uczestników, wyjść wychowawczo – integracyjnych i wyjazdu survivalowego dla 

uczestników, organizacją festynu integracyjnego, zakupem materiałów do zajęć, 

artykułów spożywczych, kosztami zarządzania projektem itp. 
 

W  w/wym. rozdziale   wydatkowano  również  kwotę  w  wysokości 198 285,47 zł,  

w tym na: 
 

 aktywizację zawodową bezrobotnych mieszkańców Dzielnicy – 11 459,12 zł. 

Zadanie to realizowane było przez Zespół ds. przeciwdziałania bezrobociu, który 

funkcjonuje w Dziale Pomocy Specjalistycznej OPS (pomocą objęto 893 osoby 

bezrobotne) oraz na organizację prac społecznie – użytecznych 13 185,48 zł, w 

których udział wzięły 22 osoby;  

 ponadto 173 640,87 zł wydatkowano na: 

 programy realizowane dla seniorów (m.in. prowadzenie 5 Klubów 

Seniora, zajęcia teatralne, Festiwal Piosenki Seniorów, Bal Seniora), 

których celem jest utrzymanie seniorów w jak najlepszej kondycji 

psychospołecznej i zapewnienie aktywnego uczestnictwa w życiu 

społecznym; 

 programy na rzecz środowiska lokalnego, które ukierunkowane  

są na aktywizowanie lokalnej społeczności w celu uzyskiwania pomocy  

i wsparcia w rozwiązywaniu trudności życiowych; 

 programy związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu  

dla osób uzależnionych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych.  
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Szczegółowa analiza planu i wykonania budżetu w działach 851, 852 i 853 w 2014 roku 

w złotych 
 

Tabela nr 5 
 

Rozdział 

Gmina Wojewoda Łącznie (G+W) % 

Dział plan wykonanie plan wykonanie plan Wykonanie 
wykonanie 

do planu 

851 

Ochrona 

zdrowia 

 

85195 

Pozostała  

działalność 

 

0 0 52 630 52630 52 630 52 630 100% 

852 

Pomoc 

społeczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85203 

Ośrodki Wsparcia 
1 227 360 1 223 711,58 0 0 1 227 360 1 223 711,58 99,7% 

85205 

Zadania 

w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy w 

rodzinie 

92 000 91 652,73 0 0 92 000 91 652,73 99,6% 

85206 

Wspieranie 

rodziny 
173 100 171 524,18 124 650 124 650 297 750 296 174,18 99,5% 

85213 

Składki na 

ubezpieczenie 

zdrowotne 

opłacone za osoby 

pobierające 

świadczenia 

z pomocy 

społecznej 

0 0 429 500 424 783,82 429 500 424 783,82 98,9% 

85214 

Zasiłki i pomoc 

w naturze oraz 

składki na 

ubezpieczenia 

społeczne 

3 556 187 3 538 204,96 83 710 83 678,29 3 639 897 3 621 883,25 99,5% 

85216 

Zasiłki stałe 
136 440 136 396,26 4 786 019 4 786 019 4 922 459 4 922 415,26 100% 

85219 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
9 510 485 9 496 834,06 1 152 300 1 152 300 10 662 785 10 649 134,06 99,9% 

85228 

Usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

1 331 000 1 330 999,32 320 000 318 996 1 651 000 1 649 995,32 99,9% 

85231 

Pomoc dla 

uchodźców  
0 0 19 838 19 838 19 838 19 838 100% 

85295 

Pozostała 

działalność 
58 841 58 753,41 929 142 926 257,12 987 983 985 010,53 99,7% 

853 

Pozostała 

działalność 

w zakresie 

polityki 

społecznej 

85395 

Pozostała 

działalność 

819 517 816 907,68 0 0 819 517 816 907,68 99,7% 

 Ogółem 16 904 930 16 864 984,18 7 897 789 7 889 152,23 24 802 719 24 754 136,41 99,8% 
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V. ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

 

 

1. STRUKTURA RODZIN 
 

 

Tabela nr 6 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LICZBA 

RODZIN 

LICZBA OSÓB 

W RODZINACH 

RODZINY OGÓŁEM   

 3 960 6 978 
 o liczbie osób                     1  2 385 2 385 

 2  857 1 714 

 3  337 1 011 

 4  211 844 

 5  94 470 

              6 i więcej  76 554 

w tym (z wiersza 1) 

rodziny z dziećmi ogółem: 889 3 058 
 o liczbie dzieci                    1  393 968 

2  305 1 065 

3  130 617 

4  31 184 

5  18 122 

6  9 74 

             7 i więcej  3 28 

RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM 530 1 537 
 o liczbie dzieci                    1  274 601 

 2  173 538 

 3  61 259 

              4 i więcej  22 139 

RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM 956 1 238 
 o liczbie osób                     1  754 754 

2  147 294 

3  39 117 

             4 i więcej  16 73 
 

 

 
 

2. LICZBA OSÓB I RODZIN OBJĘTYCH  

POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI POMOCY MATERIALNEJ 
 

 

Tabela nr 7 

Formy pomocy 

Liczba osób, 

którym przyznano 

decyzją świadczenie 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

Liczba 

świadczeń 

Wartość 

świadczeń 

w zł. 

Zasiłki stałe 1 143 1 128 1 345 11 463 4 922 415,26 

Zasiłki okresowe 

 
89 87 174 288 108 678,29 

Zasiłki celowe i w naturze 

ogółem: 
2 032 1 997 3 773 - 2 993 911,79 

 w tym: zasiłki celowe 
specjalne 

783 768 1 566 3 876 626 692 
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3. POWODY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 
 

 

 
Tabela nr 8 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin 
Liczba osób 

w rodzinach 

Ubóstwo 1 841 3 135 

Sieroctwo 6 10 

Bezdomność 142 185 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 

   w tym: 

   wielodzietność 

235 1 053 

  

158 844 

Bezrobocie 964 2 296 

Niepełnosprawność 1 941 2 899 

Długotrwała lub ciężka choroba 2 522 3 853 

Bezradność w sprawach opiekuńczych 

i prowadzeniu gospodarstwa domowego 

– ogółem 

 900 2 451 

   w tym:    

   rodziny niepełne  509 1 457 

   rodziny wielodzietne 108 602 

Przemoc w rodzinie 61 148 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 

Alkoholizm 263 386 

Narkomania 63 83 

Trudności w przystosowaniu 

do życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego 

91 109 

Trudności w integracji osób, 

które otrzymały status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą 

14 42 

Zdarzenie losowe 17 32 

Sytuacja kryzysowa 5 12 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 
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4. ŚWIADCZENIA NA RZECZ RODZIN 
 

 

Tabela nr 9 

Wyszczególnienie 

Liczba osób, 

którym przyznano 

decyzją świadczenie 

Liczba rodzin 
Liczba osób 

w rodzinach 

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań zleconych i zadań własnych 

(bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz 

źródło finansowania) 

4 170 3 300 5 816 

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań zleconych 

(bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę) 

119 113 222 

Świadczenia przyznane 

w ramach zadań własnych 

(bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę) 

4 124 3 268 5 751 

Pomoc udzielana w postaci 

pracy socjalnej – ogółem 

- 2 970 5 234 

w tym wyłącznie w postaci pracy 

socjalnej 

- 660 1 162 

Interwencja kryzysowa - 369 987 

Poradnictwo specjalistyczne 

(m.in. prawne, psychologiczne, rodzinne) 

- 2 644 6 557 

w tym wyłącznie w postaci 

poradnictwa specjalistycznego 

- 870 2 366 

 

Poniższy wykres ilustruje liczbę osób korzystających z pomocy społecznej 

w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Dzielnicy. 

Liczba klientów Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi 5,4 % ogólnej liczby 

mieszkańców. Odsetek ten uwzględnia liczbę osób w rodzinach korzystających 

z pomocy społecznej.  
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VI. PRACA SOCJALNA 
 

 

 

Praca socjalna w rozumieniu art. 45 ustawy o pomocy społecznej oznacza 

działania podejmowane na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich 

środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest: 

a) z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności 

i samodzielności życiowej; 

b) praca z grupami osób o określonych rodzajach trudności; 

c) ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań 

instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. 

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny.  
 

Kontrakt socjalny zawierany jest z osobą lub rodziną znajdującą się w trudnej sytuacji 

życiowej w celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu jej problemów. 

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. 
 

 

1. Praca socjalna prowadzona przez pracownika socjalnego 
 

Pracownicy socjalni w okresie sprawozdawczym realizowali pracę socjalną wobec 

2 970 rodzin (5 234 osób w rodzinach).  
 

Działania podejmowane w ramach pracy socjalnej polegały na: 

 udzielaniu informacji i poradnictwa; 

 motywowaniu do zmian mających na celu poprawę sytuacji bytowej i zdrowotnej 

osób i rodzin; 

 pomocy w pisaniu pism i pośredniczeniu w sprawach dotyczących wyjaśniania 

sytuacji klientów; 

 dokonywaniu diagnozy środowiska; 

 kierowaniu do organizacji i instytucji udzielających pomocy specjalistycznej; 

 pomocy w redagowaniu pism do sądów, dotyczących spraw rodzinnych 

i alimentacyjnych; 

 uczestniczeniu w sprawach sądowych w charakterze wnioskodawców lub 

świadków; 

 tworzeniu wspólnie z rodzinami i osobami korzystającymi ze wsparcia planów 

pomocy pozamaterialnej i zawieraniu kontraktów oraz ustalaniu zadań i spraw 

koniecznych do załatwienia w celu poprawy sytuacji; 

 współpracy ze szkołami, instytucjami i innymi placówkami (m.in. świetlicami) 

w celu ustalenia sytuacji małoletnich dzieci; 

 współpracy z Policją, Strażą Miejską, Kuratorską Służbą Sądową w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa osób i rodzin, szczególnie w zakresie 

przeciwdziałania przemocy domowej i zapewnienia warunków zabezpieczających 

zdrowie małoletnich dzieci; 

 monitorowaniu środowiska pod kątem wywiązywania się z dokonywanych ustaleń 

oraz udzielania pomocy w załatwianiu trudnych spraw;  
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 współpracy z Działem Pomocy Specjalistycznej OPS; 

 udziale w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych poświęconych pomocy 

rodzinom z trudnościami wychowawczymi; 

 udziale w posiedzeniach grup roboczych i wdrażaniu ustalonych działań na rzecz 

pomocy rodzinom z problemem przemocy. 

 

Praca socjalna wykonywana przez pracowników socjalnych jest najbardziej 

niewymiernym elementem działań podejmowanych wobec osób i rodzin korzystających 

z pomocy Ośrodka. Trudno oszacować efekty pracy socjalnej  

m.in. z powodu długofalowości podejmowanych działań, złożoności problemów,  

a także zdarzających się powrotów do dysfunkcji, w szczególności osób uzależnionych. 

Praca socjalna jest źródłem satysfakcji zawodowej pracowników socjalnych, ale też z 

uwagi na jej trud, bywa częstą przyczyną wypalenia zawodowego. 
 

 

2. Praca socjalna w Dziale Pomocy Specjalistycznej  
 

Praca socjalna w tym Dziale realizowana jest przez pracowników socjalnych, 

asystentów rodziny, asystenta romskiego, psychologów, pedagogów, terapeutów, 

doradców zawodowych, edukatorów prozdrowotnych. Skierowana jest do osób i rodzin 

korzystających z pomocy Ośrodka w formie projektów socjalnych, a także  

do osób i rodzin nie objętych projektami, skierowanych przez terenowych pracowników 

socjalnych do pomocy w formie poradnictwa specjalistycznego. W szczególnych 

sytuacjach pracownicy podejmowali interwencje kryzysowe na rzecz rodzin. 
 

W ramach pracy socjalnej realizowanej w Dziale w okresie sprawozdawczym 

przeprowadzono: 

 Konsultacje  (poradnictwo  specjalistyczne)  dla  2 644 rodzin  (6 557  osób 

w rodzinach),  z którymi przeprowadzono 10 311 konsultacji. Zaznaczyć należy, 

że konsultacje były prowadzone zarówno w formie stacjonarnej 

(w pomieszczeniach OPS) jak też w miejscu zamieszkania osób i rodzin. 

Konsultacje „w terenie” dotyczyły przede wszystkim spraw opiekuńczo-

wychowawczych oraz spraw osób o utrudnionym samodzielnym poruszaniu się 

bądź też unikających kontaktu; 

 Interwencje wobec 369 rodzin (987 osób w rodzinach). Najczęściej 

podejmowanymi interwencjami były działania zmierzające do powstrzymania 

przemocy wobec członków rodzin, zabezpieczania życia i zdrowia małoletnich 

dzieci, pozostających bez właściwej opieki dorosłych. Interweniowano również 

w przypadkach osób bezdomnych, wymagających natychmiastowej pomocy 

w znalezieniu schronienia, zabezpieczeniu żywności i odzieży; 

 22 programy specjalistyczne (wykaz w Załączniku nr 1), o których mowa szerzej 

w następnych rozdziałach sprawozdania, adresowanych do klientów Ośrodka 

z różnymi problemami, w tym m.in.: do osób uzależnionych, rodzin niewydolnych  
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wychowawczo, młodych matek, rodzin zastępczych, osób bezrobotnych, 

bezdomnych, opiekunów osób chorych. Programy ukierunkowane są na udzielanie 

systematycznej, wieloaspektowej pomocy psychospołecznej, w skład której 

wchodzą warsztaty, treningi, grupy wsparcia, indywidualna pomoc 

psychologiczna itp. 
 

 

3. Praca socjalna w Dziennych Domach Pomocy Społecznej 
 

Praca socjalna na rzecz Seniorów korzystających z oferty DDPS-ów  

oraz Klubów Seniora realizowana jest przez pracowników socjalnych oraz przez kadrę 

specjalistyczną realizującą projekty socjalne dla tej grupy odbiorców.  

Na rzecz Seniorów zrealizowano w 2014 roku 13 projektów socjalnych (wykaz  

w Załączniku nr 1) ukierunkowanych na podtrzymywanie i rozwijanie ich aktywności, 

twórcze spędzanie czasu wolnego i prezentowanie swoich dokonań na szerszym forum 

społecznym. 
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VII. WSPÓŁPRACA W RAMACH ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO 

DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 
 

 

Od listopada 2011 r. na terenie Dzielnicy funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół koordynuje działania służb na rzecz 

pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, realizując procedurę „Niebieskiej Karty”. W 

związku z realizacją procedury część zadań spoczęła na Ośrodku Pomocy Społecznej. 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na OPS zadanie obsługi 

organizacyjno – technicznej Zespołu oraz aktywnego uczestnictwa pracowników 

Ośrodka w Zespole Interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych.  
 

 Obsługa organizacyjno – techniczna Zespołu 
 

Zadania z zakresu obsługi organizacyjno -  technicznej polegały m. in. na: 

– zapewnieniu warunków lokalowych, dostępu do sprzętu biurowego 

i wyposażeniu w materiały biurowe; 

– rejestracji korespondencji przychodzącej i wychodzącej; 

– wysyłaniu korespondencji; 

– protokołowaniu posiedzeń Zespołu; 

– przygotowywaniu projektów pism dla Zespołu;  

– przygotowywaniu materiałów na posiedzenia Zespołu i podzespołów;  

– organizacji spotkań grup roboczych. 
 

W celu zapewnienia sprawnej obsługi organizacyjno – technicznej Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Dziale Pomocy Specjalistycznej został utworzony Zespół 

ds. Przeciwdziałania Przemocy, który zapewnia również ofertę merytoryczną  

adresowaną do osób i rodzin dotkniętych lub zagrożonych przemocą. 

W ciągu roku Ośrodek zapewnił obsługę dokumentacji dotyczącej 630 rodzin, 

w których  była  prowadzona  procedura „Niebieskiej Karty”  (łącznie 5 178 pism 

wychodzących i przychodzących), organizował pracę 118 grup roboczych 

i przygotował dokumentację na 38 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego 

i podzespołów.   
 

 Przewodniczenie Zespołowi Interdyscyplinarnemu 
 

Od chwili powołania Zespołu w listopadzie  2011 roku do chwili obecnej 

pracownik OPS pełni funkcję przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.  

Do zadań przewodniczącego należy: 
 

– reprezentowanie Zespołu Interdyscyplinarnego na zewnątrz; 

– zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu; 

– kierowanie i koordynowanie pracami Zespołu; 

– przyjmowanie „Niebieskich Kart” założonych przez uprawnione instytucje oraz 

korespondencji związanej z realizacją procedury; 

– nadzór nad pracą grup roboczych poprzez udzielanie konsultacji i akceptowanie 

dokumentacji pracy grup; 

– przyjmowanie wniosków grup roboczych o zamknięcie procedury „Niebieskiej 

Karty” i przedkładanie ich Zespołowi; 
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– wnioskowanie do Zespołu Interdyscyplinarnego o zamknięcie procedury 

Niebieskiej Karty w sytuacjach gdy zgromadzona dokumentacja nie wskazuje 

na wystąpienie przemocy lub jej wystąpienie miało charakter epizodyczny 

a podjęte działania służb wskazują na zażegnanie sytuacji kryzysowej;  

– podpisywanie protokołów, uchwał i korespondencji. 
 

Przewodnicząca sprawowała tę funkcję w ramach obowiązków służbowych. 
 

 Organizacja pracy i prowadzenie grup roboczych 
 

W 2014 roku pracownicy Ośrodka prowadzili 118 grup roboczych powołanych 

przez Zespół Interdyscyplinarny. Do ich zadań należało:  
 

– zwoływanie i prowadzenie spotkań grupy roboczej, 

– zarządzanie pracą grupy w sposób umożliwiający realizację postawionych 

przed nią celów,   

– ustalanie z pozostałymi członkami planu pomocy rodzinie oraz harmonogramu 

działań na rzecz rodziny, 

– udział w realizacji wyznaczonych zadań – spotkania z osobami 

doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc, 

– monitorowanie działań poszczególnych członków grup roboczych 

przyjmowanie informacji (notatek) o podjętych działaniach i o zmianie sytuacji 

rodzinnej, 

– protokołowanie posiedzeń, 

– przygotowywanie korespondencji na podpis przewodniczącej, 

– czuwanie nad całokształtem pracy z rodziną. 
 

Zadanie koordynowania pracy grup roboczych realizowane było przez 

pracowników Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Działu Pomocy 

Specjalistycznej, którzy wykonywali to zadanie jako dodane do dotychczasowych 

obowiązków.   

Ponadto pracownicy Działu Pomocy Specjalistycznej udzielili konsultacji 

indywidualnych 790 osobom z rodzin dotkniętych przemocą lub zagrożonych tym 

zjawiskiem.  

Pracownicy socjalni regularnie monitorowali w ciągu roku sytuację 

w 630 rodzinach objętych procedurą „Niebieskiej Karty” podejmując jednocześnie 

szereg działań przeciwdziałających przemocy, uczestniczyli również w posiedzeniach 

grup roboczych.  
 

 Inne przedsięwzięcia – współorganizacja szkoleń 
 

Dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych oraz specjalistów 

zaangażowanych w działania wobec ofiar i sprawców przemocy zostały zorganizowane 

następujące szkolenia: 

– Pracownicy Zespołu ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzili 

szkolenia dla uczestników grup roboczych na temat realizacji procedury 

„Niebieskiej Karty”. W 2014 roku zostało przeprowadzonych 9 dwudniowych 

szkoleń dla pracowników socjalnych i policjantów, w których wzięło udział  

95 osób (w tym 23 dzielnicowych i 72 pracowników Ośrodka).  
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Szkolenia zostały zrealizowane w ramach zadań etatowych pracowników 

Zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

– Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe w partnerstwe  

z Instytutem Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 

prowadzącego m.in. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy  

w Rodzinie „Niebieska Linia” współrealizował dwa szkolenia:  

o Reagować by pomóc – 36 - godzinne szkolenie z zakresu realizacji 

procedury Niebieskie Karty (zrealizowane w ciągu 4 dni szkoleniowych), 

skierowane do pracowników ochrony zdrowia; 

o Jak pracować ze sprawcą przemocy domowej według Modelu z Duluth  –  

40 - godzinne szkolenie z zakresu pracy ze sprawcami przemocy domowej 

(zrealizowane w ciągu 4 dni szkoleniowych), adresowane do osób 

pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, głównie 

członków zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych oraz specjalistów 

zaangażowanych w działania wobec sprawców przemocy. 

W ramach współpracy Ośrodek uczestniczył w przygotowaniu informacji  

nt. szkoleń, pozyskał od Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych adresowane do ochrony zdrowia poradniki i ulotki  

o procedurze „Niebieskiej Karty” oraz użyczył sali warsztatowej w budynku 

przy ul. Walecznych 59 wraz z niezbędnym zapleczem do  przeprowadzenia 

szkoleń.  
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VIII. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
 

 

Rozmiar pomocy jakiej Ośrodek Pomocy Społecznej może udzielić osobom 

potrzebującym jest w dużej mierze zależny od poziomu współpracy z lokalnym 

środowiskiem, gdzie szczególnie ważne miejsce zajmują organizacje pozarządowe.  

Współpraca z nimi służy wzmacnianiu w świadomości społecznej poczucia 

odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie a także poważnie odciąża sektor 

publiczny w realizacji niektórych zadań, umożliwiając znaczne rozszerzenie zakresu 

i form pomocy udzielanej mieszkańcom Dzielnicy.  

Nowatorskie działania organizacji pozarządowych wzbogacają pracę samorządu,  

a partnerskie zasady czynią tę współpracę bardziej efektywną. 

Współpraca OPS Praga – Południe z organizacjami pozarządowymi 

uzupełniającymi sektor publiczny w realizacji niektórych zadań trwa od 1993 roku. 

W 2014 roku wyrażała się ona w niżej wymienionych działaniach: 
 

 Prowadzenie wymiany informacji i rekomendowanie działalności organizacji 
(mających na celu wspomaganie aktywności organizacji w świadczeniu pomocy 

na rzecz mieszkańców Dzielnicy), w tym w szczególności: 

– udostępnianie wyników badań i analiz dotyczących potrzeb mieszkańców 

Dzielnicy z zakresu pomocy społecznej, celem inicjowania programów 

zabezpieczających te potrzeby, 

– wskazywanie źródeł uzyskania środków na realizację zadań planowanych 

przez organizacje, 

– rekomendowanie działalności i wartościowych programów z zakresu pomocy 

społecznej; 
 

 Udostępnianie lokali na realizację gminnych zadań pomocy społecznej 

Ogółem w budynkach administrowanych przez OPS organizacje pozarządowe 

prowadzą 10 placówek świadczących pomoc różnym grupom klientów.  

Użyczenie lokalu i umożliwienie realizacji programów realizowanych przez 

organizacje pozarządowe poprzedza umowa, która określa zadania i zobowiązania 

stron oraz zawiera sposób rozliczania kosztów eksploatacji lokalu. Realizacja 

umów była na bieżąco monitorowana przez konsultantów OPS, w celu zarówno 

kontrolowania przebiegu programu, jak i ewentualnego wspomagania organizacji 

lub renegocjowania warunków umowy.  

Szczegółowy wykaz organizacji, którym OPS udostępnił lokal na prowadzenie 

działalności zawiera Załącznik nr 2. 
 

 Współtworzenie banku informacji na temat możliwości pomocy mieszkańcom 

Pragi – Południe i współdziałanie z wyspecjalizowanymi placówkami  

i organizacjami w zakresie pomocy mieszkańcom Dzielnicy. 
Dane dotyczące współpracy OPS z organizacjami pozarządowymi oraz ich oferty 

programowej są stale aktualizowane. Pozwala to na trafne kontaktowanie klientów 

wymagających specjalistycznej pomocy z odpowiednimi placówkami 

prowadzonymi przez organizacje. 
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Dzięki zgromadzonym informacjom i współpracy możliwe jest kierowanie osób 

objętych pomocą OPS do placówek pozarządowych wyspecjalizowanych 

w pomocy różnym grupom osób oraz wspólne rozwiązywanie ich problemów 

w ramach współpracy interdyscyplinarnej. 
 

 Realizacja szkoleń i konferencji w ramach współpracy Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Praga – Południe z organizacjami pozarządowymi  

w 2014 roku. 

W dniach 11 – 14 października 2014 roku OPS w partnerstwie z Polskim 

Towarzystwem Terapii Motywującej i Urzędem Dzielnicy Praga – Południe  

m.st. Warszawy, we współpracy z Centrum Promocji Kultury zorganizował 

Międzynarodową Konferencję Szkoleniową „Dialog Motywujący i jego szerokie 

zastosowania”. Dialog Motywujący to metoda budowania i wzmacniania 

motywacji do zmiany. Opiera się na szacunku, empatii i wspieraniu autonomii 

drugiego człowieka oraz odwołuje do najnowszej wiedzy nt. natury zmian. 

Konferencja podzielona została na 2 moduły. Pierwszy obejmował zastosowanie 

Dialogu Motywującego w pracy z osobami popełniającymi przestępstwa, w tym 

sprawcami przemocy. Uczestnikami tej części szkolenia były osoby pracujące  

w obszarze pomocy społecznej, resocjalizacji, pedagogiki itp. Drugi obejmował 

zastosowania dialogu w motywowaniu uczniów do nauki, w wychowywaniu 

dzieci i młodzieży. Uczestnikami tej części szkolenia były osoby pracujące  

z dziećmi i młodzieżą oraz z rodzinami w takich miejscach jak szkoły, poradnie, 

świetlice socjoterapeutyczne, placówki pomocy społecznej. Konferencja 

przyczyniła się do upowszechnienia metody i możliwości jej wykorzystania wśród 

160 - osobowej grupy profesjonalistów, w tym 53 z Dzielnicy Praga – Południe. 
 

 Wspólne inicjatywy Ośrodka i organizacji pozarządowych podejmowane 

są również na płaszczyźnie współpracy z Dzielnicową Komisją Dialogu 

Społecznego, która została powołana w 2009 roku decyzją Zarządu Dzielnicy 

Praga-Południe. Ośrodek zapewnia obsługę biurową i organizacyjną DKDS oraz 

uczestniczy w przedsięwzięciach lokalnych. W roku 2014 Ośrodek uczestniczył  

w organizacji kolejnej edycji Pikniku Organizacji Pozarządowych – 

„Południowopraskie prezentacje”. 

 

OPS współpracuje na bieżąco z około 75 organizacjami z sektora pozarządowego.  
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IX. POMOC USŁUGOWA 
 

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobie samotnej lub osamotnionej 

w rodzinie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy 

innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych 

lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 

W 2014 roku na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane  

były następujące rodzaje usług: 
 

 
 

1. USŁUGI OPIEKUŃCZE 
 

 

Przyznawane są osobom leżącym lub mającym poważne trudności z poruszaniem 

się i samoobsługą oraz wymagającym pomocy z powodu wieku lub ciężkich  

i przewlekłych chorób (cukrzycy, chorób układu kostnego, trawiennego, krążenia, 

choroby Parkinsona, urazów powypadkowych itp.). 

W 2014 roku usługi opiekuńcze realizowała Agencja Służby Społecznej Kościelak 

wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.  

Zakres usług obejmował: 

1. Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych; 

2. Opiekę higieniczną; 

3. Zaleconą przez lekarza pielęgnację; 

4. Zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 
 

W 2014 roku z usług opiekuńczych skorzystało 735 klientów, wypracowano  

137 868 godzin  usług – koszt 1 godz.  wynosił 9,58 zł  na  terenie  Filii nr 1  oraz  

9,78 zł na terenie Filii nr 2. 
 

 
 

2. SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 
 

 

 Usługi dla osób psychicznie chorych 
 

Przyznawane są osobom z długotrwałymi i głębokimi zaburzeniami psychicznymi 

wykazującymi znaczne deficyty w zakresie funkcjonowania społecznego. Osoby te są z 

reguły pozbawione wsparcia w swoim naturalnym środowisku a głębokość i rodzaj 

zaburzeń uniemożliwia im korzystanie z dostępnych na Pradze – Południe ośrodków 

wsparcia. 
 

Realizatorem usług w 2014 roku było wyłonione w trybie przetargu 

nieograniczonego Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób  

z Zaburzeniami Psychicznymi „Pomost”. Usługi były świadczone przez terapeutów: 

pielęgniarki, pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, terapeutów 

zajęciowych, opiekunki środowiskowe. Zakres usług w przypadku każdego klienta  

był ustalany indywidualnie przez psychologów – konsultantów OPS.  
 

W 2014 roku z usług specjalistycznych dla osób psychicznie chorych skorzystało 78 

osób. Wypracowano 11 987 godz. usług – koszt 1 godz. wynosił 17,50 zł. 
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 Usługi dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 
 

Przyznawane są osobom niepełnosprawnym intelektualnie, nie posiadającym 

dostatecznego wsparcia w naturalnym środowisku i/lub nie mogącym ze względu na 

stan zdrowia korzystać z dostępnych na terenie Dzielnicy placówek rehabilitacyjnych  

i ośrodków oparcia. 

Usługi dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na zlecenie OPS realizowała 

Fundacja „Zdrowie” wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Usługi były 

świadczone przez: pielęgniarki, pedagogów, terapeutów zajęciowych, logopedów, 

fizjoterapeutów, specjalistów w zakresie rehabilitacji medycznej. Zakres usług 

w przypadku każdego klienta był ustalany indywidualnie przez psychologa – 

konsultanta OPS.  

 

W 2014 roku z usług specjalistycznych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 

skorzystało  41 osób.  Wypracowano 5 080 godzin  usług – koszt  jednej  godziny 

wynosił 21,50 zł.  

 
Tabela nr 10     

Lp. Rodzaje usług Liczba osób 
Liczba 

godzin 
Koszt w zł 

 

 

1. 

 

 

Opiekuńcze 

 

 

735 

 

  

 

 

137 868 

 

  

 

 

1 330 999 

 

  

 

2. 

 
Specjalistyczne dla osób psychicznie 

chorych i dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie 

 

 

 

119 

 

 

17 067 

 

 

318 996 

 Razem: 854 154 935 1 649 995 
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X. DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW WSPARCIA  
 

 
 

1. DZIENNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi od szeregu lat działania skierowane  

do ludzi starszych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Praga – Południe m. st. 

Warszawy. Populacja ludzi w wieku powyżej 60 – 65 lat wynosi na Pradze – Południe 

40 236 osób co stanowi 23,3 % całej społeczności. Mając na uwadze stale wzrastający 

odsetek ludzi starszych, OPS stara się zapewniać tej grupie atrakcyjną ofertę mającą na 

celu utrzymanie aktywności psychofizycznej i integracji społecznej. Nie jest  

to zadanie łatwe, gdyż seniorzy nie są grupą jednorodną: część z nich wymaga głównie 

usług opiekuńczo – wspierających, inni cierpią na samotność, a inni wręcz przeciwnie – 

są poznawczo aktywni, mają nadmiar wolnego czasu, a ich potencjał nie jest w pełni 

wykorzystany. 

Wspieranie osób starszych możliwe jest m.in. dzięki funkcjonowaniu placówek 

zapewniających seniorom całodzienny pobyt. 

Na terenie Dzielnicy Praga – Południe działają dwa Dzienne Domy Pomocy 

Społecznej: DDPS przy ul. Walecznych 59 oraz DDPS przy ul. Paca 42. Placówki 

powstały z myślą o samotnych lub osamotnionych w rodzinie emerytach i rencistach 

z Saskiej Kępy i Grochowa mających niskie dochody, żyjących w trudnych warunkach 

mieszkaniowych lub rodzinnych.  

Zadaniem obu Domów jest zapewnienie osobom o zmniejszonej sprawności 

psychofizycznej spowodowanej wiekiem lub niepełnosprawnością całodziennego 

pobytu i pomocy w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb, organizacji czasu 

wolnego i aktywizacji. Pensjonariusze korzystają także z szerokiej oferty zajęć 

kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych, usprawniających, warsztatów 

terapeutycznych, spotkań integracyjnych i uroczystości okolicznościowych. 

Z usług DDPS korzystają seniorzy skierowani na podstawie decyzji 

administracyjnej wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Praga – Południe. Osoby chętne rekrutowane są m.in. przez pracowników socjalnych 

OPS, lekarzy oraz innych specjalistów a także zgłaszane przez rodziny. 

Placówki funkcjonują przez pięć dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 16.00 

(w przypadku imprez okolicznościowych do godzin późniejszych). Obydwa Dzienne 

Domy oferują podobny zakres usług, różnice występują w organizacji zajęć w ramach 

działalności programowej. 

 

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ DDPS- y: 
 

Liczba podopiecznych w obu Domach wyniosła w 2014 roku - 63 osoby  

(35 – DDPS ul. Paca 42, 28 – DDPS ul. Walecznych 59).  
 

Placówki w 2014 roku zapewniły swoim pensjonariuszom:  

 Trzy posiłki dziennie (śniadanie, II śniadanie, obiad składający się z dwóch dań); 

 Zajęcia usprawniające ruchowo, w ramach których możliwe jest skorzystanie z: 

 konsultacji technika fizjoterapii; 

 zabiegów z zakresu fizykoterapii; 
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 codziennej gimnastyki ogólnousprawniającej; 

 Zróżnicowaną ofertę działań na rzecz osób starszych (działalność programowa); 

 Pomoc medyczną, w ramach której możliwe jest skorzystanie z: 

 konsultacji lekarskiej; 

 badania ciśnienia i pomiaru cukru we krwi; 

 Pomoc psychologiczną, w ramach której świadczona jest pomoc w rozwiązywaniu 

bieżących problemów (konsultacje indywidualne), systematycznie prowadzone są 

także warsztaty psychoedukacyjne i integracyjne, zajęcia z psychorysunku, 

treningi pamięci i zajęcia tematyczne z uwzględnieniem aktualnych potrzeb 

seniorów;  

 Pomoc socjalną: 

 planowanie pomocy finansowej w uzasadnionych przypadkach; 

 planowanie pomocy usługowej; 

 uzupełnianie braków w gospodarstwie domowym pensjonariuszy; 

 odwiedzanie chorych pensjonariuszy w szpitalach lub domach, dostarczanie 

posiłków, realizacja recept, zamawianie wizyt lekarskich, udzielanie pomocy 

w dotarciu na badania specjalistyczne; 

 pomoc w układaniu budżetu domowego; 

 pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych podopiecznych; 

 współpraca z rodzinami pensjonariuszy oraz z instytucjami i organizacjami 

świadczącymi pomoc na rzecz osób starszych; 

 Podstawowe zabiegi higieniczne oraz możliwość skorzystania z pralki 

automatycznej i prysznica. 
 

 

Działalność programowa DDPS-ów obejmowała: 
 

1. Terapię zajęciową, w ramach której seniorzy korzystali z:  
 

 Warsztatów z ceramiki (projekt socjalny – DDPS ul. Paca 42); 

 Zajęć artystycznych z filcowania; 

 Zajęć plastycznych, np. prace w drewnie, „twórczy recykling”, papieroplastyka, 

malowanie na szkle;  

 Warsztatów decoupage; 

 Warsztatów manualnych. 
 

2. Warsztaty muzyczne (projekt socjalny): 
 

Warsztaty muzyczne dla seniorów prowadził wykwalifikowany muzyk  

i wokalista. Program warsztatów muzycznych obejmował przygotowanie  

oraz realizację pięciu autorskich koncertów okolicznościowych w każdej  

z placówek: 

 Koncert Wielkanocny;  

 Koncert Majowy; 

 Koncert „Pożegnanie Lata”; 

 Koncert z okazji Dnia Seniora; 

 Koncert Świąteczny.  
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Koncerty zostały zaprezentowane podczas spotkań integracyjnych  

i uroczystości okolicznościowych dla seniorów, np. z okazji Dnia Matki, 

Rodzinnego Dnia Otwartego, Dnia Seniora, imprez jubileuszowych. 
 

3. Zabawy taneczne dla seniorów (projekt socjalny): 
 

Oprawą muzyczną zabaw tanecznych zajmował się wykwalifikowany muzyk  

i instrumentalista. Zrealizowano dziesięć tematycznych zabaw tanecznych przy 

muzyce „na żywo” dla seniorów zrzeszonych w placówkach OPS: 

 Bal Karnawałowy; 

 Bal Ostatkowy; 

 Taneczna Majówka; 

 Bal „Pożegnanie Lata”; 

 Bal Andrzejkowy. 
 

Zabawy taneczne miały głównie charakter integracyjny. Na spotkania zapraszani 

byli seniorzy z warszawskich placówek działających na rzecz osób starszych 

współpracujących z Dziennymi Domami i Klubami Seniora. 
 

4. Zajęcia i warsztaty terapeutyczne: 
 

 Muzykoterapia kreatywna; 

 Taoistyczne ćwiczenia zdrowotne Tai Chi; 

 Zajęcia relaksacyjne; 

 Choreoterapia (warsztaty tańca „na siedząco”);  

 Biblioterapia; 

 Ergoterapia; 

 Warsztaty teatralne/przedstawienia słowno – muzyczne, w ramach których 

zrealizowano przedstawienia: „Bal karnawałowy u Baby Jagi”, „Wielkanoc tuż, 

tuż”, „Przedstawienie Wielkanocne”, „W krzywym zwierciadle” oraz dwa 

przedstawienia międzypokoleniowe we współpracy ze Szkołą Podstawową  

Nr 72: „Czerwony Kapturek” oraz „Znów jesieni przyszła pora – czas na Dzień 

Seniora”; 

 Psychorysunek; 

 Zajęcia z psychologiem, w ramach których prowadzone były m. in. warsztaty 

psychoedukacyjne i integracyjne; 

 Trening pamięci (projekt socjalny – DDPS ul. Walecznych 59). 
 

5. Zajęcia grupowe:  
 

 Quizy i konkursy z nagrodami; 

 Gry stolikowe, np. karty dialogowe OH, Rummikub; 

 Piesze wycieczki z wykorzystaniem kijów do nordic walking; 

 Wykłady, prelekcje i pogadanki tematyczne z różnych dziedzin prowadzone 

przez zaproszonych specjalistów, pasjonatów, literatów oraz pracowników 

Dziennych Domów, np. prelekcje o tematyce prozdrowotnej wzbogacone 

prezentacjami multimedialnymi prowadzone przez technika fizjoterapii; 

 Projekcje filmowe na DVD (biograficzne, przyrodnicze, historyczne, 

dokumentalne, fabularne oraz filmy i zdjęcia z Kinoteki Ośrodków nagrane 
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podczas różnych spotkań okolicznościowych, integracyjnych, bali, festiwali, 

itp.); 
 

6. Uroczystości okolicznościowe, np.: uroczystości imieninowe i jubileusze 

pensjonariuszy Dziennych Domów oraz placówek, Dzień Babci i Dzień Dziadka, 

Dzień Matki, Mikołajki, prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących, np. 

Metody Klanzy, uroczyste Spotkania Wigilijne i Wielkanocne, itp. 
 

7. Spotkania integracyjne:  
 

 Zrealizowano dwa otwarte spotkania integracyjne dla seniorów z Saskiej Kępy 

(projekt socjalny – DDPS ul. Walecznych 59) oraz Integracyjny Dzień Otwarty 

dla środowiska (DDPS ul. Paca 42). Spotkania adresowane były  

do najstarszych mieszkańców Dzielnicy Praga – Południe, zrealizowane  

w ramach środowiskowej działalności na rzecz seniorów. Uczestnicy mogli 

zapoznać się z działalnością placówek, wziąć udział w warsztatach manualnych, 

warsztatach ozdabiania paznokci, warsztatach gimnastyki ogólno – 

usprawniającej. Prezentowane były przedstawienia teatralne i występy wokalne 

pensjonariuszy oraz koncerty artystyczne. Seniorzy mieli możliwość 

skorzystania z pomiarów ciśnienia tętniczego krwi i cukru oraz poczęstunków; 

 Wielopokoleniowe spotkania integracyjne z dziećmi i młodzieżą szkolną z okazji 

Świąt, Dnia Seniora, Dnia Dziecka, Dnia Babci i Dziadka – prezentowanie 

programów artystycznych, plastycznych działań międzypokoleniowych, itp.; 

 Integracja z Ośrodkami działającymi na rzecz osób starszych na terenie  

m. st. Warszawy (Uniwersytety Trzeciego Wieku, Kluby Seniora, Dzienne Domy 

Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, itp.) – wspólne zabawy 

taneczne, korzystanie z oferty edukacyjnej, pikniki i gry terenowe, jubileusze 

placówek, zakończenia projektów. 
 

8. Wycieczki turystyczno – krajoznawcze:  
 

 Wycieczki po Warszawie: do ZOO, Parku Skaryszewskiego, Centralnego 

Laboratorium Kryminologii Policji, TVP przy ul. Woronicza; 

 Wycieczki busem, w ramach których seniorzy zwiedzili tężnie w Konstancinie – 

Jeziornie, Powsin – Ogród Botaniczny, Powązki Wojskowe; 

 Jednodniowe wycieczki autokarowe do ciekawych zakątków Polski: Kodeń  

i Jabłeczna, Pułtusk, Ciechanowiec, Puszcza Kampinoska, Kampinos – Otulina, 

Sandomierz, Radom, Płock, Licheń.  
 

9. Zajęcia kulturalno – oświatowe:  
 

 Wyjścia do muzeów (Warszawskie Muzeum Chleba, Muzeum PRL, Muzeum 

Narodowe, Muzeum Wojska Polskiego);  

 Wyjścia do teatrów (Teatr Kwadrat, Och – Teatr, Teatr Powszechny, Teatr 

Syrena); 

 Wyjścia do kin: (Nova Praha, Cinema City Promenada, Kino Atlantic); 

 Wyjścia do Ośrodka Kultury Śródmieście na spotkania z ciekawymi ludźmi  

i koncerty okolicznościowe; 
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 Inne: zwiedzanie Filharmonii Narodowej, wielkanocny koncert szkolny  

w wykonaniu uczniów ze Szkoły Muzycznej I stopnia Nr 3 im. Juliusza 

Zarębskiego w Studio koncertowym im. W. Lutosławskiego, oraz: 
 

– w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Kobiet i Mężczyzn 

zorganizowano w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2 

imprezę kulturalną dla seniorów z pięciu placówek działających przy OPS 

oraz seniorów skupionych w placówkach działających na rzecz osób 

starszych z terenu m.st. Warszawy. Koncert w wykonaniu Danuty 

Stankiewicz zgromadził ponad dwustuosobową publiczność.  

– w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych  

w Klubie Kultury Saska Kępa Dzienne Domy zorganizowały koncert  

w wykonaniu aktorów Teatru Sabat: Mariusza Jaśko i Tomasza Czerskiego. 

Koncert adresowany był do pensjonariuszy Dziennych Domów  

i uczestników pięciu Klubów Seniora działających w strukturach OPS.  

– w 2014 roku kontynuowany był cykl „Spotkań z kulturami świata”, 

którego głównym celem było podnoszenie jakości i upowszechnianie 

nowoczesnych metod edukacji kulturalnej osób starszych z terenu 

Dzielnicy Praga – Południe.  

 

 

10. Promocja działań na rzecz seniorów i promocja Seniora jako jednostki 

aktywnej społecznie: 
 

 Dzielnicowy Bal Seniora (projekt socjalny); 

 Festiwal Piosenki Seniorów Prawobrzeżnej Warszawy „Jak przygoda to tylko na 

…Pradze – filmowe przeboje naszej młodości” (projekt socjalny);  

 Udział DDPS ul. Walecznych 59 w ogólnowarszawskiej inicjatywie obchodów 

Międzynarodowego Dnia Osób Starszych zorganizowanego przez 

Stowarzyszenie „Mali bracia Ubogich” w Ogrodzie Saskim – Piknik Rodzinny 

pt. „Jarmark kreatywności”. 
 

 

11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi (m.in. realizacja wspólnych 

projektów na rzecz osób starszych): 
 

Dzięki współpracy m.in. z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów 

KLANZA, Stowarzyszeniem Barwy Kultury, Stowarzyszeniem Proszę Bardzo oraz 

Fundacją DIDACTICS w Dziennych Domach zrealizowano następujące projekty: 
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 Projekt „Grochów teatralnie” 

Dzięki kilkuletniej współpracy ze Stowarzyszeniem Barwy Kultury seniorzy  

z DDPS mogli uczestniczyć w kilku projektach międzypokoleniowych.  

W minionym roku dzięki dofinansowaniu przez m.st. Warszawa i Urząd Dzielnicy 

Praga – Południe w Dziennych Domach Pomocy Społecznej przy ul. Paca 42 oraz 

przy ul. Walecznych 59 w okresie kwiecień – grudzień zrealizowano cykl 

warsztatów teatralnych, których rezultatem było powstanie dwóch 

międzypokoleniowych spektakli. Celem projektu była aktywizacja i integracja 

kulturalna seniorów oraz młodzieży przy wykorzystaniu technik animacji 

kulturalnej: stworzenie i wykonanie międzypokoleniowego spektaklu teatralnego.  

W projekcie udział wzięło blisko 40 osób:  

 pensjonariusze DDPS ul. Walecznych 59; 

 pensjonariusze DDPS ul. Paca 42; 

 uczestnicy Klubu Seniora ul. Paca 42; 

 uczniowie SP Nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida; 

 uczniowie SP Nr 163 im. Batalionu „Zośka”. 

 

Efekt kilkumiesięcznej pracy mogliśmy podziwiać podczas 4 pokazów 

zorganizowanych w wyżej wymienionych placówkach. Na zakończenie projektu 

wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

   

 
 

Zakończenie projektu międzypokoleniowego „Grochów teatralnie” 
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 Projekt „Opowiedz mi o kuchni” 

Projekt „Opowiedz mi o kuchni” koordynowany był przez animatorów z Centrum 

Aktywności Lokalnej Paca 40. W ramach projektu odbyły się cztery dwugodzinne 

spotkania w DDPS ul. Paca 42, podczas których seniorzy dzielili się swoimi 

ulubionymi przepisami, które były zapisywane przez animatorów. Efektem pracy 

było stworzenie biuletynu kucharskiego z przepisami seniorów. Na zakończenie 

projektu wszyscy uczestnicy otrzymali biuletyny kucharskie oraz wspólnie 

wykonano pierogi na podstawie jednego z przepisów.  
 

 Projekt „Witryna: Grochów” 

Seniorzy z DDPS ul. Paca 42 wzięli udział w projekcie „Witryna: Grochów” 

realizowanym przez Stowarzyszenie Proszę Bardzo we współpracy z Biblioteką 

Publiczną Dzielnicy Praga – Południe i Muzeum Warszawskiej Pragi. Seniorzy 

przekazali rodzinne fotografie z okresu XX wieku (do lat 70-tych). Poszukiwane 

były zdjęcia architektury, wnętrz mieszkalnych, rodzinne, indywidualne 

dokumentujące życie codzienne i towarzyskie, sposoby spędzania czasu wolnego 

oraz modę w różnych dekadach XX wieku na Grochowie. Zadaniem projektu  

było opracowanie i wstępna digitalizacja wraz z przeprowadzeniem niezbędnych  

prac konserwatorskich zbiorów fotograficznych, zgromadzonych wśród 

mieszkańców Grochowa. 
 

 Projekt „Konsumenci III Wieku” 

Projekt „Konsumenci III Wieku” realizowany był przez Fundację DIDACTICS - 

Ośrodek Badań nad Nowymi Metodami Dydaktyki Prawa Publicznego w okresie 

październik – grudzień 2014 roku na terenie m. st. Warszawy. Celem projektu była 

edukacja osób po 60 roku życia z obszaru m. st. Warszawy w zakresie praw 

konsumenckich. Trzy dwugodzinne spotkania odbyły się dla pensjonariuszy DDPS 

oraz uczestników dwóch Klubów Seniora przy ul. Paca 42. Spotkania prowadzone 

były przez prawników. Na warsztatach omówione zostały podstawowe pojęcia  

z zakresu prawa konsumenckiego oraz sytuacje, w których  

to prawo może być praktycznie użyte np. Senior w sklepie, Senior w banku, Senior 

na portalu społecznościowym. Ponadto Seniorzy uzyskali wiedzę  

nt. możliwości ochrony prawnej (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, 

Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznicy Konsumentów). Spotkania prowadzone 

były w formie warsztatowej z wykorzystaniem multimediów z aktywnym udziałem 

seniorów. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali bezpłatny Poradnik 

podsumowujący i poszerzający zdobytą wiedzę. 
 

 Sekcja „Dodać życia do lat” Oddziału Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia 

Pedagogów i Animatorów KLANZA 

W ramach nawiązanej współpracy Dziennych Domów Pomocy Społecznej przy ul. 

Paca 42 oraz ul. Walecznych 59 ze Stowarzyszeniem KLANZA, od 2009 roku 

działa sekcja samokształceniowa „Dodać życia do lat”, będąca swoistą grupą 

wsparcia, skupiająca osoby pracujące z osobami w wieku starszym.  

Celem spotkań sekcji jest prezentacja różnych form aktywności możliwych  

do wykorzystania w pracy z osobami starszymi oraz wymiana doświadczeń osób 

pracujących z seniorami (warsztaty plastyczne, fotograficzne, taneczne, praca  

z tekstem literackim, bożonarodzeniowe inspiracje).  
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W 2014 roku odbyło się pięć spotkań dla pracowników warszawskich placówek 

działających na rzecz osób starszych. 
 

12.  Pozostała działalność 
 

 Współpraca z uczelniami 

Dzienne Domy Pomocy Społecznej współpracują z warszawskimi uczelniami.  

W ramach tej współpracy studenci odbywają w placówkach praktyki studenckie  

i zawodowe, przeprowadzają badania naukowe, a grupy studentów uczestniczą  

w hospitacjach DDPS. 
 

 Współpraca z wolontariuszami 

Dzienne Domy Pomocy Społecznej korzystają w pracy z seniorami ze wsparcia 

wolontariuszy, którzy w ciągu roku pomagają: w prowadzeniu terapii zajęciowej, 

Grupy Wsparcia dla osób chorych na chorobę Alzheimera i ich rodzin/opiekunów, 

w przygotowywaniu imprez okolicznościowych, integracyjnych i kulturalnych, itp.  

 

Koszt działalności Dziennych Domów Pomocy Społecznej w 2014 r. wyniósł 

1 223 711, 58 zł i pokryty był ze środków własnych OPS. 
 

Działalność Dziennych Domów Pomocy Społecznej stanowi część systemu 

pomocy na rzecz osób starszych i samotnych. Zadaniem OPS jest także tworzenie 

i realizacja programów dla seniorów pozostających w swym środowisku 

domowym, nie będących pensjonariuszami DDPS-ów. Programy te mają na celu 

szeroką integrację i aktywizację osób starszych. 

Na ich rzecz zrealizowano następujące programy środowiskowe: 

 Kluby Seniora;  

 Grupa Wsparcia dla osób chorych na chorobę Alzheimera  

i ich rodzin/opiekunów; 

 Bal Seniora;  

 Festiwal Piosenki Seniorów Prawobrzeżnej Warszawy „Jak przygoda  

to tylko na…Pradze – filmowe przeboje naszej młodości”. 
 

 

KLUBY SENIORA 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe prowadzi pięć Klubów 

Seniora: 

 Klub Seniora przy ul. Walecznych 59 – spotkania odbywają się dwa razy 

w tygodniu w poniedziałki i czwartki w godzinach 15.00 – 18.00. W 2014 roku 

z oferty klubowej skorzystały 34 osoby; 

 Klub Seniora przy ul. Stanisławowskiej 7 – spotkania odbywają się dwa razy 

w tygodniu w poniedziałki i czwartki w godz. 11.00 – 14.00. W 2014 roku z oferty 

klubowej skorzystało 13 osób; 

 Klub Seniora przy ul. Paca 42 – spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu – 

w poniedziałki i środy w godz. 15.30 – 18.30. W 2014 roku z oferty klubowej 

skorzystało 40 osób; 

 Integracyjny Klub Seniora przy ul. Sygietyńskiego 7 – spotkania odbywają się dwa 

razy w tygodniu we wtorki i piątki w godz. 10.00 – 13.00.  
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Klub został uruchomiony we wrześniu 2014 roku. W okresie wrzesień – grudzień  

z oferty klubowej skorzystało 35 osób; 

 Integracyjny Klub Seniora przy ul. Paca 42 – spotkania odbywają się w piątki  

w godz. 15.30 – 18.30. Klub został uruchomiony we wrześniu 2014 roku.  

W okresie wrzesień – grudzień z oferty klubowej skorzystało 36 osób. 

 

Uczestnikami Klubu Seniora mogą zostać osoby w wieku emerytalnym, 

mieszkające na terenie Dzielnicy Praga – Południe, które złożyły „deklarację 

członkowską” Klubu Seniora oraz zapoznały się i przestrzegają regulaminu 

porządkowego.  
 

W 2014 roku z zajęć w Klubach Seniora skorzystało łącznie 158 osób. 
 

Głównymi celami Klubów Seniora są: 

 aktywizacja i integracja seniorów; 

 rozwój aktywności poznawczej dostosowanej do potrzeb i możliwości osób 

starszych; 

 polepszenie sprawności intelektualnej, manualnej i ruchowej seniorów; 

 poprawa kondycji fizycznej i psychicznej;  

 podtrzymywanie w środowisku seniorów więzi towarzyskich mających  

zapobiegać  poczuciu osamotnienia, izolacji; 

 promocja wiedzy, doświadczenia i zainteresowań seniorów; 

 motywowanie do reaktywowania własnych zainteresowań; 

 podnoszenie samooceny wszystkich członków Klubów Seniora;  

 zacieśnianie trwałych więzi między wszystkimi seniorami i rozbudzenie w nich 

wzajemnej troski o siebie;  

 nawiązywanie bliższych kontaktów interpersonalnych; 

 budowanie więzi międzypokoleniowej; 

 poprawa funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym.  
 

W ciągu roku, w ramach działalności Klubów Seniora zorganizowano 

i przeprowadzono wiele imprez, spotkań i zajęć o charakterze integrującym, 

aktywizującym, edukacyjnym, kulturalnym, turystycznym i usprawniającym.   
 

 
Zadania realizowane przez Kluby Seniora 

 

Zadaniem Klubów jest aktywizowanie środowiska seniorów w miejscu 

zamieszkania oraz szeroko pojęta integracja. 
 

Stałym elementem spotkań  w Klubach Seniora w 2014 roku były: 

 Terapia zajęciowa, w tym np. warsztaty manualne, „twórczy recykling”, tworzenie 

biżuterii, warsztaty decoupage; 

 Choreoterapia, np. warsztaty tańca „na siedząco”; 

 Biblioterapia, np. wykorzystywanie fragmentów książek, tekstów poetyckich, 

pozycji poświęconych m.in. aktualnej sytuacji w kraju i na świecie,  

wspomnieniom o sławnych osobach; 
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 Zajęcia ruchowe, np. spacery z kijami do nordic walking, piesze wycieczki, 

gimnastyka ogólno – usprawniająca prowadzona m.in. przez technika fizjoterapii; 

 Ćwiczenia zdrowotne Tai Chi prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora; 

 Zajęcia relaksacyjne, np. trening autogenny Schultza, ćwiczenia wyobraźni  

i wizualizacja oraz muzykoterapia; 

 Projekcje filmowe – „Klub filmowy”, podczas którego seniorzy zapoznawali się  

z dorobkiem sztuki filmowej polskiej i zagranicznej oraz oglądali filmy o tematyce 

podróżniczej, przyrodniczej, historycznej, biograficznej itp. W ramach cyklu „Czar 

wspomnień” seniorzy oglądali nagrane przez klubowiczów i pracowników DDPS 

filmy dokumentujące imprezy integracyjne, wycieczki, spotkania okolicznościowe, 

itp.; 

 Treningi poznawcze, w tym treningi pamięci, w ramach których odbywały się 

ćwiczenia grafomotoryczne, czytanie globalne, gry edukacyjne i logiczne, 

ćwiczenia w pisaniu, ćwiczenia matematyczne, quizy, łamigłówki, itp.;  

 Warsztaty muzyczne prowadzone przez instruktora muzyki, w ramach których 

zrealizowano w Klubach Seniora dziesięć koncertów okolicznościowych,  

np. koncert wielkanocny, koncert z okazji Dnia Seniora, koncert z okazji Dnia 

Matki (projekt socjalny);  

 Zabawy taneczne „na żywo” prowadzone przez wykwalifikowanego muzyka, 

instrumentalistę. Zorganizowano dziewięć spotkań tanecznych w Klubach Seniora, 

z okazji np. Karnawału, Andrzejek  (projekt socjalny); 

 Wykłady, prelekcje, pogadanki i rozmowy plenarne z różnych dziedzin inicjowane 

przez animatorów Klubów Seniora oraz przez samych seniorów. Spotkania 

prowadzone były przez psychologa, technika fizjoterapii, terapeutę zajęciowego, 

czy podróżników. Prelekcje wzbogacane były prezentacjami multimedialnymi; 

 Konsultacje psychologiczne; 

 Wyjścia i wycieczki: 

 wyjścia i wycieczki, np. Centralne Laboratorium Kryminologii Policji, Stare 

Powązki, Filharmonia Narodowa, Centrum Promocji Kultury Praga – Południe 

na cykl „Spotkania ze sztuką”,  Dom Kultury Śródmieście na cykl „P.S. Senior – 

Kulturomania”, Klub Kultury Seniora przy ul. Pawlikowskiego, udział  

w projekcie „ArtPark – strefa artystyczna Domu Kultury Śródmieście” – impreza 

plenerowa w Parku Edwarda Rydza – Śmigłego, Ogród Krasińskich – gra 

miejska zorganizowana przez Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych 

„Złota Kaczka”; 

 wyjazdy integracyjne do Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim; 

 wycieczki jednodniowe (np. Sandomierz, Radom, Płock, Kazimierz Dolny, 

Kodeń i Jabłeczna, Pułtusk, Ciechanowiec, Puszcza Kampinoska); 

 Zajęcia kulturalno – oświatowe, wyjścia do:  

 kin: Nova Praha, Kino Atlantic, Cinema City Promenada; 

 teatrów: Teatr Kwadrat, Och - Teatr,  Teatr Powszechny, Teatr Syrena, Teatr 

Polski, Teatr Żydowski;   

 muzeów, np. Warszawskie Muzeum Chleba, Muzeum PRL; 
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 wyjścia na koncerty, np. z okazji: Międzynarodowego Dnia Kobiet i Mężczyzn,  

Dnia Działacza Kultury, Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, 

Europejskiego Dnia Muzyki; 

 wyjścia do Dziennych Domów, np. na koncerty, przedstawienia słowno – 

muzyczne i teatralne, spotkania integracyjne; 

 Imprezy i spotkania okolicznościowe, np.:  

 spotkania Wielkanocne i Bożonarodzeniowe; 

 Mikołajki, Tłusty Czwartek, Dzień Babci i Dzień Dziadka, Walentynki, 

Dzień Kobiet, Bal Seniora, Festiwal Piosenki Seniorów Prawobrzeżnej 

Warszawy; 

 spotkania imieninowe klubowiczów; 

 Jubileusze: w 2014 roku uroczyście obchodziliśmy dwa jubileusze: 5 - lecia 

działalności Klubu Seniora przy ul. Paca 42 oraz 10 - lecia działalności Klubów 

Seniora przy ul. Walecznych 59 i ul. Stanisławowskiej 7. Spotkania uświetniły 

występy artystyczne przygotowane przez Jubilatów i koncerty wokalne. 

Przygotowane zostały prezentacje multimedialne z działalności Klubów, wspólne 

zabawy integracyjne i konkursy; 

 Uroczyste otwarcie Integracyjnego Klubu Seniora przy ul. Paca 42 (odbyło się 24 

października 2014 roku) i Integracyjnego Klubu Seniora przy  

ul. Sygietyńskiego 7 (14 listopada 2014 roku). Oficjalnego przecięcia wstęgi 

dokonali: Dyrektor OPS oraz Burmistrz Dzielnicy Praga – Południe. Seniorzy 

złożyli przysięgę i zostali pasowani na pełnoprawnych członków Klubów 

Seniora. Atrakcjami uroczystości były zabawy taneczne i  występy artystyczne 

seniorów.  

 Imprezy i spotkania integracyjne z dziećmi i młodzieżą szkolną: np. realizacja 

projektu międzypokoleniowego „Grochów teatralnie” oraz z seniorami z placówek 

działających na rzecz osób starszych przy okazji np. zabaw tanecznych, pikników 

integracyjnych. 

  

 
 

Spotkanie Wigilijne dla Klubów Seniora 
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Członkowie Klubów Seniora uczestniczyli także w projektach realizowanych  

dla seniorów we współpracy z organizacjami pozarządowymi:  
 

 „Grochów teatralnie” (Stowarzyszenie Barwy Kultury); 
 

 „Opowiedz mi o kuchni” (Centrum Aktywności Lokalnej Paca 40); 
 

 „Witryna: Grochów” (Stowarzyszenie Proszę Bardzo, Biblioteka Publiczna 

Dzielnicy Praga – Południe, Muzeum Warszawskiej Pragi): 
 

 „Konsumenci III Wieku” (Fundacja DIDACTICS); 
 

 „Seniorzy o sobie” (Stowarzyszenie Pracownia Filmowa Cotopaxi). Projekt 

realizowany był w okresie lipiec – wrzesień 2014. Seniorzy uczestniczyli  

w cotygodniowych warsztatach filmowych, w trakcie których uczyli się filmowania 

i tworzenia filmów od podstaw. W ramach projektu zrealizowano  

8 filmów krótkometrażowych pokazujących rzeczywistość widzianą oczami 

seniorów. Uroczyste zakończenie projektu połączone z oficjalną premierą ośmiu 

debiutów odbyło się 16 grudnia 2014 roku w Kinie Muranów. Na uroczystości 

obecne były: Pani Jolanta Kwaśniewska oraz aktorka Pani Teresa Lipowska. 

Patronat honorowy nad projektem objęła Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej 

„Porozumienie bez barier”. Projekt współfinansowany był ze środków w ramach 

Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS  

na lata 2014 – 2020); 
 

 „Punkt Wsparcia Cyfrowego Seniora” (Biuro Pomocy i Projektów Społecznych 

oraz Fundacja AMICUS). Projekt realizowany był w okresie lipiec – grudzień 

2014 roku. Seniorzy mogli korzystać z porad specjalisty trzy razy w tygodniu. 

Punkt Wsparcia Cyfrowego Seniora funkcjonował w budynku przy  

ul. Walecznych 59. Celem projektu było m.in. zapobieganie wykluczeniu 

cyfrowemu osób starszych. Projekt współfinansowany był ze środków w ramach 

Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS  

na lata 2014 – 2020); 
 

 „Pierwsze kroki – III wiek” (Stowarzyszenie Centrum Pomocy Psychologicznej 

„Pierwszy krok”). Projekt realizowany był w miejscowości  Łochów. Wyjazdowe, 

kilkudniowe zajęcia integracyjne dla seniorów współfinansowane były ze środków 

Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS  

na lata 2014 – 2020). 

 
 

Na wszystkich spotkaniach Seniorów zapewniony był poczęstunek. Klubowicze 

systematycznie informowani byli o wszelkich działaniach i wydarzeniach społecznych  

i kulturalnych, w których mogliby wziąć udział na terenie Warszawy,  

a w szczególności w Dzielnicy Praga – Południe. 

 
 

Koszt projektów socjalnych „Kluby Seniora” w 2014 roku wyniósł 87 060,97 zł.  
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GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB CHORYCH NA CHOROBĘ 

ALZHEIMERA I ICH RODZIN/OPIEKUNÓW 
 

W 2014 roku kontynuowane były spotkania Grupy Wsparcia dla osób chorych  

na chorobę Alzheimera i ich rodzin/opiekunów. Grupę Wsparcia prowadził konsultant-

psycholog przy wsparciu pięciu wolontariuszek (m.in. studentek psychologii). 

Spotkania odbywały się we wtorki i trwały 2 godz. W ciągu całego roku odbyły się  

32 spotkania, w których uczestniczyły łącznie 22 osoby. 

Na każdym spotkaniu Grupy Wsparcia odbywały się rozmowy z opiekunami  

na temat aktualnie wynikłych problemów (rozmowy indywidualne) oraz ćwiczenia  

z osobami chorymi dostosowane do stopnia zaawansowania choroby. Zajęcia  

z osobami chorymi odbywały się na zasadzie indywidualnego doboru ćwiczeń i gier,  

w zależności od stanu psychicznego i zasobów poznawczych każdej osoby chorej.  

Dla osób z większymi deficytami poznawczymi było to rysowanie z pamięci  

czy lepienie z plasteliny, natomiast osoby sprawniejsze psychicznie i intelektualnie 

odgadywały przysłowia, rozwiązywały zagadki logiczne, grały w scrable, ćwiczyły 

podstawowe działania matematyczne, itp. Psycholog prowadził również zajęcia 

psychoedukacyjne dla opiekunów. 

W minionym roku uczestnicy Grupy skorzystali z wyjść do kin i teatrów, 

uczestniczyli w Spotkaniu Wielkanocnym i Wigilijnym oraz Dzielnicowym Balu 

Seniora.  

W dniu 12.05.2014 roku w ramach Grupy Wsparcia dla osób chorych na chorobę 

Alzheimera oraz ich rodzin/opiekunów Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – 

Południe zorganizował w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Paca 42 Dzień 

Otwarty dla osób zainteresowanych tematyką  choroby Alzheimera. Spotkanie,  

na które przybyło około 50 osób, rozpoczęło się wykładem połączonym z prezentacją 

multimedialną pt. „Społeczne i praktyczne aspekty choroby Alzheimera”. Wykład 

poprowadziła P. Alicja Sadowska, prezes Stowarzyszenia Alzheimerowskiego, która 

jest również autorką wielu książek, publikacji i poradników z tej dziedziny.  

Po wykładzie P. Sadowska wyczerpująco odpowiadała na pytania przybyłych osób. 

Spotkanie miało na celu rozpowszechnienie informacji nt. funkcjonującej  

przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej ul. Paca 42 Grupy Wsparcia oraz zdobycie 

wiedzy nt. choroby Alzheimera. 

Głównym celem spotkań Grupy Wsparcia było wzmocnienie i zintegrowanie 

członków Grupy, wsparcie psychologiczne oraz indywidualna praca i terapia z chorymi 

z uwzględnieniem zaawansowania choroby i deficytów intelektualnych. 

 

Koszt projektu w 2014 roku wyniósł  1 431,41 zł, pokryty został ze środków 

własnych OPS 
  
 

BAL SENIORA 
 

W dniu 21 października 2014 roku odbył się już po raz trzynasty Bal Seniora. Jest 

to doroczna impreza organizowana dla uczczenia Dnia Seniora, który przypada  

1 października. W tym roku Bal zgromadził około 270-osobową grupę Seniorów  



44 

 

z publicznych i niepublicznych placówek Pragi – Południe oraz gości, w tym 

przedstawicieli władz państwowych i lokalnych. 

Bal poprowadził profesjonalny wodzirej – Pan Wojciech Nikoniuk. Zespół 

muzyczny KIVI, który przygotował oprawę muzyczną Balu, dobrał największe  

i najpopularniejsze piosenki polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej. Gwiazdą 

wieczoru był Wojciech Gąssowski, który zaśpiewał największe swoje przeboje. Menu 

serwowała firma Sodexo.  

Bal Seniora jest bardzo ważnym wydarzeniem kulturalno – rozrywkowym  

w Dzielnicy. Świadczy o tym rosnące z roku na rok zainteresowanie tą uroczystością 

oraz wspaniała integracja, która pozwala ludziom być bliżej siebie, poznać się i miło 

spędzić czas. O atrakcyjności Balu świadczy również miejsce imprezy – Stadion 

Narodowy, wizytówka Pragi – Południe. 

 
 

Koszt projektu w 2014 roku wyniósł  29 615,67 zł, pokryty został ze środków 

własnych OPS.  

 

 

 
 

Bal Seniora  

 

 

FESTIWAL PIOSENKI SENIORÓW PRAWOBRZEŻNEJ WARSZAWY 

„Jak przygoda to tylko na…Pradze – filmowe przeboje naszej młodości” 

 
Tegoroczny Festiwal Piosenki Seniorów Prawobrzeżnej Warszawy pod hasłem 

„Jak przygoda to tylko na…Pradze – filmowe przeboje naszej młodości” odbył się  

w dniu 18 czerwca 2014 roku w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2. 

Organizatorem, jak co roku, był Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy    Praga – 
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Południe, a w szczególności pracownicy dwóch Dziennych Domów (przy ul. Paca 42 

oraz ul. Walecznych 59). Współorganizatorem było Centrum Promocji Kultury  

przy ul. Podskarbińskiej 2 oraz zespół „Jazzowe Combo”. Do udziału w Festiwalu 

zaproszone zostały Dzienne Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziennego Pobytu, 

Ośrodki Wsparcia dla Seniorów i Kluby Seniora działające przy Ośrodkach Pomocy 

Społecznej, Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz Domy Pomocy Społecznej z terenu 

siedmiu dzielnic prawobrzeżnej Warszawy. Każda z placówek wytypowała seniorów – 

reprezentantów placówki, którzy bezpośrednio wzięli udział w konkursie. Wokaliści 

zaprezentowali się z towarzyszeniem muzycznym zespołu „Jazzowe Combo”. Występ 

podczas Gali Finałowej poprzedziły próby zorganizowane w okresie maj – czerwiec 

2014 roku. Tegoroczna, ósma już edycja Festiwalu Piosenki Seniorów zgromadziła  

w sali widowiskowej Centrum Promocji Kultury ponad dwustuosobową publiczność. 

Tegoroczny Festiwal poprowadził Pan Adam Tkaczyk – konferansjer i wokalista,  

a występy solistów oceniało pięcioosobowe jury, które przyznało pięć wyróżnień.  

Osoby wyróżnione oraz Laureat Nagrody Zespołu otrzymali nagrody ufundowane przez 

Teatr Sabat oraz Teatr Syrena (dwuosobowe zaproszenia na spektakle teatralne). 

Laureat publiczności otrzymał nagrodę ufundowaną przez Hotel Bristol: „Brunch  

dla dwóch osób w Hotelu Bristol”. Wszyscy wokaliści otrzymali nagrody rzeczowe oraz 

dyplomy ufundowane przez OPS Dzielnicy Praga – Południe.  

 

 
 

Festiwal Piosenki Prawobrzeżnej Warszawy  

 

 

 

Koszt projektu w 2014 roku wyniósł 11 213,37 zł pokryty został ze środków 

własnych OPS. 
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2. ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY 
 

 

 

Na terenie Dzielnicy Praga – Południe funkcjonują dwa Środowiskowe Domy 

Samopomocy prowadzone przez organizacje pozarządowe: 
 

1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla 45 osób z zaburzeniami psychicznymi 

(w tym dla 23 osób przy ul. Grochowskiej 259 A oraz dla 22 osób Filia nr 1 

przy ul. Jagiellońskiej 54) prowadzony przez Warszawskie Towarzystwo 

Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi; 
2. Środowiskowy Dom Samopomocy dla 45 osób z upośledzeniem umysłowym 

przy ul. Grochowskiej 259 A prowadzony przez Warszawskie Koło Polskiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. 
 

Placówki działające przy ul. Grochowskiej 259 A funkcjonują w lokalach 

nieodpłatnie użyczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. OPS zajmuje się 

kompletowaniem dokumentów i wydawaniem decyzji kierujących klientów  

do uczestnictwa w zajęciach ŚDS-ów działających na terenie Pragi – Południe.  

W Środowiskowych Domach Samopomocy prowadzone są zajęcia 

terapeutyczno – rehabilitacyjne mające na celu włączanie ich uczestników  

w aktywne życie społeczne. 
 

W 2014 roku z usług Domów korzystały 102 osoby, w tym: 

 ze Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez 

Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad 

Psychicznie i Nerwowo Chorymi – 52 osoby, 

 ze Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez 

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym – 50 osób.  
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XI. PROGRAMY SPECJALISTYCZNE NA RZECZ POSZCZEGÓLNYCH 

GRUP KLIENTÓW 
 

 

 

 

 

PROGRAMY ADRESOWANE DO OSÓB BEZROBOTNYCH 

I POSZUKUJĄCYCH PRACY 
 

 

KLUB PRACY 
 

Klub Pracy to program realizowany w OPS od 1996 roku.  

Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących 

pracy poprzez naukę skutecznych metod poszukiwania zatrudnienia, umożliwienie 

dostępu do sprzętu biurowego ułatwiającego kontakt z pracodawcą (komputery 

z dostępem do Internetu, faks, telefony, ksero), ogólnodostępnych ofert pracy i szkoleń 

oraz wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających z bezrobocia. 

Odbiorcami programu są osoby bezrobotne i poszukujące pracy – przede 

wszystkim klienci Ośrodka Pomocy Społecznej. Z oferty Klubu Pracy Praga – Południe 

mogą korzystać osoby poszukujące pracy stałej, tymczasowej i dodatkowej,  

a także poszukujące możliwości doskonalenia lub przekwalifikowania zawodowego. 
 

W 2014 roku z programu skorzystały 893 osoby. 
 

Klub Pracy Praga – Południe oferował: 
 

 Konsultacje indywidualne – w 2014 roku odbyło się 1341 konsultacji 

indywidualnych: 

– pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) 

oraz indywidualnych planów poszukiwania pracy, 

– przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą (symulacja rozmów 

kwalifikacyjnych również z użyciem kamery), 

– konsultacje dotyczące aktywnego poszukiwania pracy, 

– rozmowy wspierające, 

– informacje o projektach Europejskiego Funduszu Społecznego 

realizowanych przez instytucje pozarządowe i inne, 

– instruktaż z zakresu obsługi komputera; 
 

 Bezpłatny dostęp do: 

– stanowisk komputerowych (internet) – 608 wizyt, 

– infomatu z ofertami Urzędu Pracy, 

– aktualnej prasy, 

– telefonu i faksu, 

– drukarki, skanera, ksero, 

– informacji o programach dla osób bezrobotnych, możliwościach szkoleń, 

giełdach i targach pracy,  

– informacji o organizacjach pozarządowych pomagających osobom 

bezrobotnym i poszukującym pracy; 
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 Instruktaż z zakresu obsługi komputera 

W okresie od lutego do grudnia 2014 roku zostało przeprowadzone  

202 konsultacje dla 55 osób dotyczące obsługi komputera. Osoby korzystające  

z tej formy pomocy mogły, w zależności od potrzeb na pięciu niezależnych 

stanowiskach komputerowych, uczyć się nowych rzeczy lub uzupełniać swoją 

wiedzę. Zajęcia obejmujące głównie naukę programu MS Office, Ms Word, Ms 

Excel, Ms Acces i Ms PowerPoint oraz korzystania z Internetu cieszą się bardzo 

dużym powodzeniem, a ich jakość jest wysoko oceniana. Po zakończeniu 

instruktażu wiele osób utrwalało zdobytą wiedzę indywidualnie. 
 

Współpraca w realizacji innych projektów  
 

 Współpraca z Komendą Ochotniczych Hufców Pracy 

Ośrodek Pomocy Społecznej w październiku 2014 roku podpisał porozumienie  

o współpracy z Komendą Ochotniczych Hufców Pracy z Pragi Północ, czego 

efektem są cotygodniowe giełdy pracy organizowane na terenie Klubu. W każdy 

poniedziałek pośrednik pracy z OHP pełnił dyżur w Klubie, oferując różne oferty 

zatrudnienia. Z tej formy pomocy korzystało przeciętnie 10 osób podczas każdego 

dyżuru pośrednika. Dzięki tej inicjatywie osoby bezrobotne korzystające z usług 

Klubu Pracy miały pełniejszy dostęp do informacji o wolnych miejscach pracy na 

warszawskim rynku pracy. 
 

 Realizacja projektu finansowanego ze środków EFS „Bądź aktywny w życiu” 
Klub Pracy w 2014 roku uczestniczył w realizacji projektu finansowanego  

ze środków EFS: „Bądź aktywny w życiu”. Aktywizacją zawodową objęto  

43 osoby. Pracownicy Klubu Pracy przeprowadzili dla nich 316 konsultacji 

indywidualnych ukierunkowanych na diagnozę zawodową, przygotowanie  

do wejścia na rynek pracy, motywowanie do aktywności zawodowej, 

monitorowanie ustalonych działań i wsparcie, pomoc w podjęciu zatrudnienia. 

Uczestnicy projektów skierowani byli również na szkolenia zawodowe, które 

ukończyło 17 osób. O wyborze szkoleń decydowały predyspozycje i możliwości 

uczestników, analiza ofert pracy, które pracodawcy zamieszczali w warszawskich 

mediach i raporty Powiatowego Urzędu Pracy dotyczące zapotrzebowania  

na niektóre zawody na lokalnym rynku pracy. Szczegółowe informacje  

nt. aktywizacji zawodowej uczestników projektu zamieszczone są w rozdziale 

dotyczącym jego realizacji.  
 

 Program Aktywizacja i Integracja 

W ramach pilotażowego programu PAI (Program Aktywizacja i Integracja) 

organizowanego przez Urząd Pracy m.st. Warszawy wraz z pięcioma ośrodkami 

pomocy społecznej 10 uczestników prac społecznie – użytecznych zostało objętych 

dodatkowym cyklem szkoleń z obszaru aktywizacji społecznej  

i kompetencji miękkich. Program PAI na Pradze – Południe był realizowany przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, które zostało wyłonione 

w konkursie zorganizowanym przez Urząd Pracy m. st. Warszawy. Zajęcia PAI  

w wymiarze 80 godzin były prowadzone w okresie wrzesień – październik 2014r.  

w lokalu Klubu Pracy. 

Koszt programu „Klub Pracy” (z wyłączeniem zadań dotyczących projektu 

unijnego) wyniósł 11 459,12 zł, został pokryty ze środków własnych OPS. 
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PRACE SPOŁECZNIE – UŻYTECZNE 
 
 

Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy skierowany do osób 

bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku, które 

korzystają jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej. Założeniem tego 

rozwiązania, zawartego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

jest wzmacnianie u tych osób nawyków związanych z zatrudnieniem, przy 

jednoczesnym zapewnieniu im dochodów. W ramach realizacji projektu Ośrodek 

Pomocy Społecznej nawiązał współpracę z Urzędem Pracy m.st. Warszawy. 
 

W celu pozyskania miejsc pracy Ośrodek wystosował zapytania do instytucji 

i placówek funkcjonujących na terenie Dzielnicy (m.in. do Wydziału Oświaty  

i Wychowania Dzielnicy Praga – Południe, Zespołu Żłobków, Zakładu Gospodarowania 

Nieruchomościami Praga – Południe, organizacji zajmujących się pomocą charytatywną 

lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej) o możliwość realizacji prac na ich 

terenie.  

W rezultacie przygotowano 20 miejsc pracy w OPS Dzielnicy Praga – Południe, 

szkołach, organizacjach pozarządowych oraz Zakładzie Gospodarowania 

Nieruchomościami.  
 

Osoby, które uczestniczyły w projekcie zachowywały status osoby bezrobotnej.  

Prace społecznie użyteczne wykonywane były w wymiarze 10 godzin tygodniowo  

(do 40  godzin miesięcznie).  Świadczenie  (8 zł za  godz. pracy w maju,  8,10 zł 

w okresie czerwiec – październik) zostało sfinansowane ze środków OPS oraz 

Funduszu Pracy. Wydanie skierowań do pracy i finasowanie badań lekarskich 

realizował Urząd Pracy. Szkolenie BHP, ubezpieczenie od NNW oraz naliczanie  

i wypłacanie świadczenia realizował OPS. Z osobami, które podjęły prace społecznie – 

użyteczne został zawarty kontrakt socjalny. Część z nich miała przyznaną pomoc  

w formie karty uprawniającej do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej. 
 

W okresie od września do października 2014 roku 10 osób spośród ogółu 

wykonujących prace społecznie – użyteczne uczestniczyło w Programie Aktywizacja  

i Integracja. Celem Programu było nabycie przez uczestników umiejętności społecznych 

mających wpływ na poprawne funkcjonowanie w sytuacjach życiowych i zawodowych. 

Zajęcia oraz indywidualne konsultacje były prowadzone na zlecenie Urzędu Pracy przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, w pomieszczeniach OPS. 
 

Sześć osób objętych projektem prac społecznie – użytecznych podjęło 

zatrudnienie w trakcie trwania programu, a 1 osoba bezpośrednio po jego zakończeniu. 

 

W projekcie w okresie od maja do października 2014 roku uczestniczyły  

22 osoby, które przepracowały 3 922 godziny. 

 

Koszt programu „Prace społecznie – użyteczne 2014” wyniósł 32 212,20 zł, z czego 

13 185,48 zł pokryto z budżetu OPS, a kwotę 19 026,72 zł zrefundował Urząd 

Pracy ze środków Funduszu Pracy. 
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X TARGI PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

I  PRACODAWCÓW 
 

W 2014 roku po raz dziesiąty Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy  

z Fundacją „Normalna Przyszłość”, Urzędem Pracy m. st. Warszawy i dzięki 

zaangażowaniu darczyńców zorganizował Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych, 

które odbyły się w Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2 (bezpłatne 

użyczenie pomieszczeń). W Targach wzięło udział 30 wystawców (pracodawców oraz 

organizacji w różnym zakresie zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym). 

Podczas imprezy odwiedzający mogli skorzystać z porad doradców zawodowych, 

lekarza orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz specjalistów zajmujących 

się aktywizacją społeczną osób z niepełnosprawnością. Targi odwiedziło ponad pół 

tysiąca osób, w tym uczniowie niepełnosprawni, uczący się w ostatnich klasach szkół 

ponadgimnazjalnych i przygotowujący się do wejścia na rynek pracy.  
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PROGRAMY WSPIERANIA RODZICIELSTWA 
 

 

W ramach realizacji zadań nałożonych na gminy ustawą z dnia 9 czerwca 

2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w 2012 roku Ośrodek 

Pomocy Społecznej uruchomił i nadal rozwija działania ukierunkowane na pomoc 

rodzinom potrzebującym wsparcia. Oferta ta adresowana jest do rodzin z dziećmi 

przeżywających trudności zaburzające sprawowanie funkcji opiekuńczo – 

wychowawczej i ukierunkowana jest na takie ich wsparcie, aby dzieciom w tych 

rodzinach zapewnić bezpieczeństwo, stabilność i warunki do właściwego rozwoju. 

Szczególnie ważna jest ochrona przed ryzykiem odebrania dzieci z rodzin naturalnych i 

przekazywania ich do pieczy zastępczej. W tym celu Ośrodek uruchomił  „Program 

Wspierania Rodziny”, w ramach którego szczególne miejsce zajmują działania 

realizowane przez asystentów rodziny. 

 
 

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY 
 

 

Projekt skierowany jest do rodzin wieloproblemowych wychowujących dzieci  

do 18 roku życia, które:  

 podjęły stałą współpracę z asystentem rodziny (i wtedy stanowi dodatkową 

ofertę w pracy asystenta i jest elementem integracyjnym dla rodzin);  

 nie współpracują z asystentem, ale są w kontakcie ze swoim pracownikiem 

socjalnym. 
 

W roku 2014 długofalowo programem objęto 54 rodziny, w których wychowuje się 136 

dzieci.  

 

Zrealizowano następujące działania: 
 

1. Konsultacje i interwencje w środowisku 
 

Konsultacje pedagogiczne 

W ramach projektu pedagodzy na prośbę pracownika socjalnego odwiedzali 

rodziny wymagające konsultacji. Konsultacje pedagogiczne mają na celu wstępną 

diagnozę problemów rodziny, ustalenie z nią głównych obszarów pracy oraz 

zaplanowanie dalszych działań. W 2014 roku z 517 konsultacji pedagogicznych 

skorzystało 81 rodzin. 
 
 

Konsultacje pielęgniarskie 

W ramach projektu podobnie jak w latach ubiegłych zatrudniona była pielęgniarka 

w wymiarze 10 godzin miesięcznie. Pielęgniarka konsultowała od strony medycznej 

klientki zgłoszone przez pracowników socjalnych lub asystentów rodziny. Pielęgniarka 

pracowała w OPS przez 7 miesięcy od marca do listopada z przerwą wakacyjną. Z jej 

poradnictwa skorzystało 28 klientek. Ponadto pielęgniarka świadczyła usługi 

pielęgniarskie podczas festynów dla seniorów oraz mieszkańców „Osiedla Dudziarska”. 
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Pomoc psychologiczna 

Rodziny zgłoszone do Programu korzystały z pomocy psychologicznej, w ramach 

której prowadzono m.in.: 

 poradnictwo poprzedzone zdiagnozowaniem potrzeb klienta, zrozumieniem 

przez niego problemu występującego w jego rodzinie, jego wpływu na ten 

problem oraz rozpoznaniem czynników potrzebnych do dokonania zmiany; 

 indywidualną pomoc psychologiczną; 

 pomoc w sytuacjach kryzysowych oferowaną osobom skierowanym przez 

pracownika socjalnego lub innego pracownika OPS współpracującego z rodziną; 

 terapię indywidualną i konsultacje małżeńskie.  

Pomoc psychologiczna dla rodzin świadczona była w OPS przez kilku 

psychologów, klienci zapisywani byli indywidualnie przez pracowników socjalnych, 

asystentów lub pedagogów. 
 

 

2. Klub Rodzica 
 

W roku 2014 realizowano regularne, cotygodniowe spotkania dla osób 

współpracujących z asystentem rodziny. Grupa pod nazwą „Klub Rodzica” rozpoczęła 

swoją działalność w lutym 2014 roku. Regularnie odbywające się zajęcia przyczyniły 

się do zadowalającej frekwencji, utworzyła się stała grupa klientek systematycznie 

korzystających  z proponowanych zajęć. Grupa miała charakter otwarty, w ciągu roku 

pojawiały się nowe klientki, którym zajęcia proponował asystent rodziny lub pracownik 

socjalny. W ramach projektu zaplanowano warsztaty, które miały na celu podniesienie 

umiejętności wychowawczych i społecznych uczestników.  

 

W 2014r. odbyły się następujące zajęcia: 
 

 Warsztaty przeprowadzone metodą Weroniki Sherborne 

Celem zajęć było nawiązanie dobrej relacji rodziców z dziećmi. Scenariusze 

zawierały zestawy zabaw i ćwiczeń ruchowych, które wytworzyły pogodny 

nastrój, spowodowały  nawiązanie kontaktu rodziców i dzieci oraz zachęciły  

do wspólnych zabaw nie tylko podczas spotkania, ale również w domu. 

Uczestnicy chętnie brali udział we wszystkich proponowanych ćwiczeniach.  

W czasie zajęć można było obserwować i korygować relacje między matkami  

i ich dziećmi. 
 

 Spotkania z pielęgniarką 

Podczas zajęć poruszono tematy dotyczące profilaktyki zdrowotnej mam: m. in. 

zdrowego odżywiania, higieny, konieczności wykonywania badań 

profilaktycznych oraz na zagadnienia związane ze zdrowiem dzieci. W czasie 

zajęć pielęgniarka wykonała dla uczestników profilaktyczne badania pomiaru 

ciśnienia i cukru. 
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 Warsztaty o tematyce wielkanocnej oraz bożonarodzeniowej 

W okresie wielkanocnym oraz bożonarodzeniowym zostały zorganizowane 

spotkania dla rodziców i dzieci nawiązujące do świąt, np. warsztat wykonywania 

ozdób (wspólne wykonywanie pisanek, łańcuchów i innych dekoracji przez dzieci 

i rodziców) oraz zajęcia kulinarne (rodzice przygotowywali potrawy świąteczne,  

a dzieci wykonały słodki deser). 
 

 Warsztaty wizażu/spotkanie z wizażystką 

Uczestniczki Klubu Rodzica spotkały się z wizażystką, która omówiła techniki 

dobrego makijażu, pokazała różnice między makijażem dziennym  

a wieczorowym, udzieliła porad dotyczących tuszowania niedoskonałości  

i ładniejszego wyglądu.  
 

 Warsztat umiejętności wychowawczych 

Podczas warsztatów umiejętności wychowawczych przeprowadzono zajęcia 

związane z rolą rodzica, faktami i mitami na temat rodzicielstwa, kar i nagród, 

wyobrażeniami na temat idealnych ról rodzica. 
 

 Wykład na temat zdrowego żywienia małych dzieci 

Podczas spotkania prowadzonego gościnnie przez psychologa z Fundacji Dzieci 

Niczyje poruszone były zagadnienia związane z dietą małego dziecka, 

zapotrzebowaniem na poszczególne składniki odżywcze oraz kwestie związane  

z negatywnymi skutkami złego odżywiania. 

 
 

 Warsztaty budowania poczucia własnej wartości 

Celem zajęć było m.in.: zapoznanie uczestniczek z metodami podnoszącymi 

własną samoocenę, kształtowanie umiejętności mówienia o sobie, kształtowanie 

umiejętności wymieniania własnych zalet, wzbudzenie przekonania, że wiara we 

własne siły jest „receptą na sukces”, osiągnięcie lepszej współpracy w grupie, 

kształtowanie umiejętności mówienia dobrze o innych. 
 

 

 Trening zastępowania agresji 

W czasie treningu uczestnicy pracowali nad agresywnymi zachowaniami  

w relacjach z innymi ludźmi a zwłaszcza własnymi dziećmi.  

 
 

 Spotkanie z edukatorem prozdrowotnym 

Podczas spotkania pracownik Fundacji Edukacji Społecznej przypomniała 

uczestniczkom budowę anatomiczną kobiety, zapoznała je z fizjologią płodności, 

opowiedziała o chorobach przenoszonych drogą płciową m.in. o HIV, HCV/HIV 

 i poinformowała gdzie można wykonać badania i uzyskać pomoc. Dużo miejsca 

w czasie wykładu poświęcono na omówienie metod antykoncepcyjnych, zalet  

i wad poszczególnych środków. 
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3. Spotkania integracyjne dla rodzin 
 

 Festyn 

W dniu 30 maja 2014 roku w ramach projektu „Wspieranie rodzin” odbył się 

festyn dla rodzin współpracujących z asystentem rodziny. W festynie wzięło 

udział 87 osób – rodziny z dziećmi i partnerami. W czasie imprezy odbywały się 

konkursy rodzinne, gry i zabawy dla dorosłych i dzieci (m.in. bezpłatny manicure, 

malowanie twarzy, dekorowanie wazonu, balony napełniane helem, karaoke). 

 

 

 
 

 

 

 

 Wyjścia rodzinne 

W dniu 6 kwietnia 2014 roku z okazji Świąt Wielkanocnych odbyło się wspólne 

wyjście do Teatru Żydowskiego, w którym wzięło udział 51 osób. Natomiast  

w dniu 30 września 2014 roku zostało zorganizowane wspólne wyjście  

dla 59 osób do ZOO. Wyjścia integracyjne były okazją do poznania się rodzin 

uczestniczących w projekcie, a także rozwijały potrzeby i umiejętności spędzania 

wolnego czasu u uczestników. 
 

 Spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

W dniu 9 grudnia 2014 roku w ramach projektu odbyło się spotkanie świąteczne 

dla uczestników Klubu Rodzica oraz rodzin współpracujących z asystentem 

rodziny. Spotkanie zostało zorganizowane w restauracji położonej w Parku 

Skaryszewskim. Przybyło na nie 116 osób, w tym 76 dzieci. Dzięki udziałowi 

sponsorów m. in. Banku Śląskiego każde dziecko otrzymało prezent. W czasie 

spotkania przygotowany został warsztat plastyczny, podczas którego rodziny 

wykonały lampiony do dekoracji wigilijnych stołów. 

 

 
 

Festyn dla rodzin współpracujących z asystentem rodziny 
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4. Program wolontarystyczny – „Starszy Brat – Starsza Siostra” 
 

W roku 2014 w ramach projektu kontynuowano rozpoczętą w kwietniu 2012 r. 

współpracę z wolontariuszami. W ramach projektu wolontariusze pomagali swoim 

podopiecznym w nauce, chodzili z nimi na spacery, zwiedzali Warszawę. Rodziny 

objęte programem nawiązały bardzo dobry kontakt z wolontariuszami, są bardzo  

z tej formy pomocy zadowolone. Dzieci są w dobrym kontakcie ze swoimi 

„starszymi siostrami”.  
 

 

Koszt programu wyniósł 19 310,21 zł, pokryty został ze środków OPS. 

 

ASYSTENT RODZINY 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi od wielu lat pomoc na rzecz rodzin 

wieloproblemowych w formie asysty rodzinnej. Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy 

zastępczej nadała ramy prawne temu działaniu i umożliwiła rozszerzenie jego zakresu 

m.in. poprzez uzyskanie dodatkowego finansowania. 

W roku 2014 Ośrodek zatrudniał 8 asystentów rodziny. Zatrudnienie trzech 

asystentów było finansowane ze środków PO KL w ramach projektu systemowego 

„Bądź aktywny w życiu” (pracowali oni z uczestnikami tego projektu). Pięciu 

asystentów było finansowanych z budżetu Ośrodka i dotacji Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego otrzymanej na ten cel przez m.st. Warszawę. Asystenci rodziny  

są zatrudnieni na pełen etat w ramach zadaniowego czasu pracy, usytuowani 

w strukturze Zespołu ds. Rodziny Działu Pomocy Specjalistycznej. Praca asystentów 

rodziny jest koordynowana przez lidera asysty rodzinnej. 

Rodziny objęte wsparciem asystentów rodziny zostały zgłoszone przez 

pracowników socjalnych, którzy po dokonaniu analizy sytuacji wnioskowali 

w wywiadzie środowiskowym do Dyrektora Ośrodka o przydzielenie tej formy pomocy. 

W kwalifikowaniu rodzin brali udział również konsultanci-pedagodzy z Zespołu ds. 

Rodziny, którzy odbywali wspólnie wizyty w środowiskach z pracownikami socjalnymi 

i uczestniczyli w podejmowaniu decyzji o przyznaniu pomocy w formie asystenta.  
 

Działaniami asystentów objęte są rodziny, które przeżywają trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i długotrwale pozostają 

w systemie pomocy społecznej. W rodzinach tych najczęściej występują problemy 

z prowadzeniem gospodarstwa domowego, bezrobocie, ubóstwo, nadużywanie 

alkoholu, przemoc, długotrwała choroba lub niepełnosprawność. Są to często rodziny 

niepełne, wielodzietne, nie posiadające właściwego wsparcia w swoim środowisku 

rodzinnym, często są to wychowankowie placówek opiekuńczych. Znaczna część 

rodzin ma nadzór kuratora z sądu rodzinnego lub karnego i z powodu własnej 

niewydolności wynikającej z wyżej  wymienionych dysfunkcji rodziny te są zagrożone 

odebraniem dzieci z ich pieczy.  

W 2014 roku objęto wsparciem 86 rodzin (55 prowadzonych przez asystentów 

finansowanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego) oraz 31 przez asystentów 

finansowanych z EFS), w tym 207 dzieci (średnio asystent zajmował się  

10 środowiskami). W ramach swoich zadań opracowywał i realizował plan pracy 

z każdą rodziną, prowadził dokumentację dotyczącą pracy, okresowo oceniał sytuację 

rodziny, współpracował z innymi instytucjami i placówkami. 
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Asystenci udzielali wsparcia w poprawie sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,  

w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, problemów 

wychowawczych z dziećmi, prowadzili indywidualne konsultacje wychowawcze  

dla rodziców i dzieci, motywowali do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

poszukiwania i utrzymania zatrudnienia, motywowali do udziału w zajęciach 

grupowych dla rodziców, udzielali wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez 

organizowanie im zajęć psychoeduakcyjnych. 

Asystenci rodziny w swoich działaniach na rzecz rodzin współpracowali 

z pracownikami socjalnymi, pielęgniarkami środowiskowymi, doradcami zawodowymi, 

kuratorami sądowymi, pracownikami szkół i przedszkoli oraz służby zdrowia. Ponadto 

w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i innych członków rodziny podejmowali 

działania interwencyjne i zaradcze, współpracując interdyscyplinarnie 

z przedstawicielami innych instytucji i organizacji oraz w ramach grup roboczych 

powoływanych przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie.  

 
 

Koszt programu wyniósł 465 059,11 zł, w tym w kwocie 124 650,00 zł pokryty  

z dotacji Wojewody, w kwocie 168 884,93 zł ze środków EFS, w kwocie 

171 524,18zł ze środków własnych OPS. 

 

 

 

 

RODZINY ZASTĘPCZE 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 roku prowadził pracę na rzecz rodzin 

zastępczych w formie grupowej, skierowanej do rodziców zastępczych – Klub Rodzin 

Zastępczych „Przystań” oraz indywidualnej, pogłębionej pracy socjalnej wykonywanej 

przez pracowników Zespołu ds. Rodzin Zastępczych w środowisku rodzinnym. 

Odbiorcami tych działań były osoby pełniące funkcję rodziców zastępczych, 

mieszkujące na terenie Dzielnicy Praga – Południe.  
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KLUB RODZIN ZASTĘPCZYCH „PRZYSTAŃ”  
 

Klub Rodzin Zastępczych realizuje swój główny cel jakim jest wspieranie 
rodzicielstwa zastępczego poprzez zapewnienie dostępu do poradnictwa 
pedagogicznego i psychologicznego, edukację i szkolenia rodziców zastępczych, 
integrację środowiska rodzin zastępczych z terenu Dzielnicy Praga – Południe  
oraz udzielanie pomocy skierowanej bezpośrednio do dzieci wychowywanych  
w rodzinach zastępczych.  

 

 

Oferta projektu skierowana do rodziców zastępczych w 2014 roku: 

 

1. Zajęcia edukacyjne 
 

 
 

 Cykl warsztatów z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, podczas 

których poruszone zostały m. in. tematy: moje osobiste kompetencje 

wychowawcze; zachowania charakterystyczne dla okresu dojrzewania; budowanie 

pozytywnej relacji rodzica z nastolatkiem; komunikacja z nastolatkiem; sposoby 

radzenia sobie z nastolatkiem w sytuacjach trudnych – stawianie granic, partnerska 

komunikacja, asertywność; sieć wsparcia w kontekście rozwiązywania problemów 

wychowawczych. Grupa rodziców zastępczych po warsztatach zakończyła zajęcia 

z większą pewnością siebie i zaufaniem do swoich umiejętności rodzicielskich,  

a także z optymizmem wobec nadchodzącej przyszłości i dorastania swoich 

wychowanków; 
 

 
 

 Warsztat kontroli złości oraz komunikacji odważnej w oparciu o trening 

zastępowania agresji ART – trening umiejętności prospołecznych zrealizowany 

został przez pracowników Ośrodka. Celem zajęć było nabycie umiejętności 

samoobserwacji w sytuacjach konfliktowych, podwyższenie poziomu 

samokontroli w relacjach z członkami rodziny, poznanie alternatywnych 

sposobów komunikacji. Dzięki aktywnym formom prowadzenia zajęć – 

odgrywanie ról, dyskusja, wymiana doświadczeń - uczestnicy w najbardziej 

efektywny sposób uczyli się nowych umiejętności prospołecznych, komunikacji 

odważnej oraz nowych strategii kontrolowania gniewu i agresji; 
 

 
 

 Warsztaty z zakresu edukacji seksualnej – Zajęcia dla dzieci w wieku 

gimnazjalnym prowadziły dwie edukatorki seksualne posiadające wykształcenie 

psychologiczne. Podczas spotkania poruszono tematy związane z ciałem  

i dojrzewaniem, kontaktami seksualnymi (o czym należy pomyśleć przed  

ich rozpoczęciem), antykoncepcją (wspólna odpowiedzialność), cyberprzemocą 

oraz źródłami wsparcia i rzetelnej wiedzy związanej z seksualnością człowieka. 

Zajęcia były prowadzone aktywnymi metodami za pomocą mini wykładu, 

prezentacji multimedialnej, filmików edukacyjnych, dyskusji grupowej, zadań  

w podgrupach oraz demonstracji. Zajęcia spełniły też funkcję profilaktyczną 

przestrzegając przez niebezpieczeństwem płynącym z niewłaściwego korzystania 

z internetu; 
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 Warsztaty „Internet dla rodziców zastępczych” – Podczas zajęć zrealizowano 

następujące tematy: zalety i zagrożenia korzystania z internetu; wirusy, spam  

i inne zagrożenia oraz sposoby, jak się przed nimi bronić; facebook i portale 

społecznościowe oraz czaty; komputery i internet  a dzieci; uzależnienie, 

cyberprzemoc i inne niebezpieczeństwa. Zajęcia były prowadzone w formie 

wykładów i dyskusji grupowych, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, 

filmów edukacyjnych, a także w formie warsztatów z wykorzystaniem 

komputerów z możliwością podłączenia do internetu i przeglądania stron na 

portalach społecznościowych. Szczególnie ważne były informacje dotyczące 

ochrony dzieci przed zagrożeniami cyberprzestrzeni i poznanie możliwości 

uzyskania pomocy w niepokojących sytuacjach. Zajęcia dla niektórych osób były 

dość trudne z  powodu przekazywania nowych treści, jednak zdecydowano o ich 

realizacji w celu edukacji rodziców zastępczych i profilaktyki niepożądanych 

sytuacji jakie niosą ze sobą nowe i szeroko dostępne możliwości technologiczne. 
 

 

 

2. Poradnictwo specjalistyczne 
 

Dla rodzin zastępczych w 2014 roku zapewniono współpracę z psychologiem 

Ośrodka Pomocy Społecznej, który udzielał indywidualnego wsparcia opiekunom, 

umawianym poprzez pracowników Zespołu ds. Rodzin Zastępczych. 

Indywidualnych porad pedagogicznych udzielali też pedagodzy OPS. 
 

 

3. Spotkania i imprezy okolicznościowe, wyjścia tematyczne 
 

 Warsztaty plastyczne w Galerii Zachęta zorganizowane w lutym 2014 roku dla dzieci  

i opiekunów. Celem zajęć było uwrażliwienie uczestników na sztukę, rozwijanie 

wyobraźni, zachęcenie do twórczej aktywności i plastycznej ekspresji oraz stworzenie 

warunków do integracji rodzinnej w formie wspólnego, twórczego warsztatu. 

Po obejrzeniu wystawy współczesnych autorów brazylijskich w postaci różnych form 

ekspresji: rzeźby, instalacji, płaskorzeźby, fotografii i filmu grupa przeszła do sali 

edukacyjnej gdzie została zachęcona do tworzenia kreacji karnawałowych  

z przygotowanych materiałów, tkanin oraz różnych dodatków krawieckich. 
 

 W okresie Świąt Wielkanocnych zorganizowano dla rodzin zastępczych wyjście 

do Teatru Rampa oraz Teatru Żydowskiego (dwie grupy). 
 

 

 Zajęcia wspinaczkowe dla dzieci w Klubie Uczelnianym AZS – dla dzieci  

w wieku szkoły podstawowej został zorganizowany mini kurs na ściance Klubu 

Uczelnianego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Banacha 2a. Zajęcia  

były prowadzone przez instruktorów sekcji wspinaczkowej UW. 
 

 Wycieczka jednodniowa do Gospodarstwa Agroturystycznego – Stajni Pasja  

w Skuszewie k/Wyszkowa – uczestnicy brali udział w zajęciach rekreacyjno – 

edukacyjnych w gospodarstwie – zwiedzali stajnię, poznając hodowane w niej 

zwierzęta i ich zwyczaje; odbyli przejażdżkę po okolicy w otwartym pojeździe, 

jeździli konno, wspólnie grali i bawili się ruchowo, piekli kiełbaski na ognisku.  
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 Wycieczka do Puszczy Kampinoskiej – rodziny zastępcze i dzieci oglądały 

wystawę poświęconą puszczy w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Izabelinie, 

spacerowały po terenie parku, uczestniczyły w licznych grach i zabawach 

ruchowych.  
 

 Wyjście do kina Cinema City Promenada dla dzieci i rodziców zastępczych. 
 

 Spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia odbyło się w Restauracji „Dedek”  

w Parku Skaryszewskim. Zaproszono ok. 100 osób – rodzin zastępczych  

z dziećmi, pracowników WCPR. Po tradycyjnym poczęstunku dzieci i rodziców 

zaproszono na warsztat plastyczny, podczas którego wykonywano świąteczne 

lampiony i ozdoby choinkowe. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały 

upominki od Św. Mikołaja sponsorowane przez pracowników różnych instytucji  

w ramach akcji „Gwiazdor 2014”. 

 

Koszt programu wyniósł 14 405,52 zł, został pokryty ze środków własnych OPS. 

 

ZESPÓŁ DS. RODZIN ZASTĘPCZYCH 
 

 

Zespół ds. Rodzin Zastępczych powołany został w Ośrodku w 2009 r. W jego 

skład wchodzi 3 starszych specjalistów pracy socjalnej. W ramach działań Ośrodka na 

rzecz pomocy i wspierania rodzin zastępczych Zespół realizuje zadania w zakresie 

prowadzenia pogłębionej pracy socjalnej z rodzinami zastępczymi spokrewnionymi, 

rozwijania umiejętności wychowawczych i wspierania aktywności społecznej rodzin.  
 

Zespół utrzymuje systematyczną współpracę z koordynatorami pieczy zastępczej 

WCPR w sprawach swoich podopiecznych. Praca socjalna z rodzinami koncentruje się 

na budowaniu kontaktów z rodziną, diagnozowaniu problemów i pomocy w ich 

rozwiązywaniu korzystając ze specjalistycznej pomocy oferowanej przez Ośrodek oraz 

inne instytucje i organizacje.  
 

 W 2014 roku pracownicy Zespołu w ramach pogłębionej pracy socjalnej 

pracowali z 58 rodzinami zastępczymi z terenu naszej Dzielnicy, z którymi 

prowadzona była systematyczna praca w środowisku domowym, ukierunkowana 

na diagnozowanie aktualnych problemów i potrzeb. Podejmowane były 

wszechstronne działania zmierzające do poprawy funkcjonowania tych rodzin.  
 

 W przypadku 11 rodzin podjęta została również praca z rodzicami biologicznymi 

dzieci z rodzin zastępczych, która polegała na udzielaniu pomocy głównie  

w formie konsultacji psychologicznych, wskazania możliwości podjęcia 

specjalistycznego leczenia (najczęściej uzależnień), uzyskania pomocy prawnej 

oraz w zależności od wyłonionych problemów możliwości udziału w programach  

i warsztatach tematycznych. 
 

 Podejmowane były również działania w sprawach zgłoszonych w trybie 

interwencyjnym, wymagające pilnego udzielenia pomocy i wsparcia oraz podjęcia 

wspólnych działań pracowników socjalnych Ośrodka z pracownikami 

Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Pracownicy Zespołu uczestniczyli  

w  spotkaniach zespołów interdyscyplinarnych oraz zespołów ds. okresowej oceny 
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sytuacji dziecka dotyczących głównie dzieci umieszczonych w placówkach 

opiekuńczych lub zagrożonych umieszczeniem. 
 

 W 2014 r. wydanych zostało 17 opinii na zlecenie Sądu o kandydatach na rodziny 

zastępcze.  
 

 Pracownik socjalny Zespołu współprowadził grupę wsparcia i rozwoju osobistego 

dla młodzieży w wieku 14 – 18 lat (w tym również z rodzin zastępczych). 
 

 Rodziny objęte pracą Zespołu były motywowane i zgłaszane do udziału  

w programach realizowanych przez OPS i inne instytucje: 

 „Program zagospodarowania czasu wolnego poprzez zapobieganie agresji 

poprzez sport” realizowany  przez OSiR Praga – Południe; 

 Projekt „Argos – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci  

i młodzieży w Warszawie propagowany przez Biuro Pomocy i Projektów 

Społecznych Urzędu m. st. Warszawy skierowany do uczniów  szkół 

gimnazjalnych, dający możliwość otrzymania komputera z dostępem do 

Internetu; 

 „Program „Integracja dla samodzielności” realizowany przez WCPR 

skierowany do opiekunów z rodzin zastępczych w formie  specjalistycznego 

poradnictwa, konsultacji i warsztatów umiejętności wychowawczych; 

 „Program „Integracja dla samodzielności  usamodzielnianych wychowanków 

rodzin zastępczych i placówek oświatowo – wychowawczych” realizowany 

przez WCPR;  

 „Program Fundacji Ernst & Young Skrzydła Samodzielności” skierowany do 

młodzieży z rodzin zastępczych w wieku 16-18 lat do którego zgłoszonych 

zostało 5 rodzin. 

 
 

 Zespół po rozpoznaniu sytuacji i problemów dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej i dzieci biologicznych rodziców zastępczych w wieku szkolnym  

(7 – 15 lat) przygotował ofertę zajęć spędzania czasu wolnego, ukierunkowaną na 

poznanie zainteresowań dzieci, stworzenie warunków i możliwości rozwijania 

uzdolnień oraz ulubionych form spędzania czasu wolnego. Propagowano aktywny 

udział w zajęciach o charakterze edukacyjno – kulturalnym i rekreacyjno – 

sportowym.  

 

 

Zespół ds. Rodzin Zastępczych realizował swoje zadania w ramach pracy etatowej, 

bez dodatkowego nakładu środków. 
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GRUPA WSPARCIA I ROZWOJU OSOBISTEGO DLA MŁODZIEŻY 

W WIEKU 14 - 18 LAT  
 

 W roku 2014 roku kontynuowano pracę z młodzieżą z rodzin zastępczych oraz 

zagrożonych wykluczaniem społecznym, korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Odbiorcami projektu była młodzież w wieku 14 – 18 lat z Dzielnicy Praga – 

Południe. Grupa miała charakter zamknięty. 

 Grupa wsparcia i rozwoju osobistego dla młodzieży korzystała z lokalu  

OPS przy ul. Walecznych 59. Spotkania grupy odbywały się raz w tygodniu.  

W okresie od stycznia do czerwca 2014 roku w zajęciach uczestniczyło 14 osób,  

w tym 7 z rodzin zastępczych.  

 

Działania zrealizowane w ramach projektu: 
 

 Cykliczne spotkania grupy 

W ramach grupy wsparcia i rozwoju osobistego zrealizowano 21 spotkań, które 

nastawione były głównie na rozwijanie kreatywności osób w nich uczestniczących 

poprzez poruszanie tematów wnoszonych przez uczestników grupy. Spotkania 

były pretekstem do zaproszenia ekspertów, planowania wyjść do kin, teatrów oraz 

pozwoliły na pracę terapeutyczną w grupie.  

Dzięki technikom pracy grupowej (psychorysunek, psychodrama, ćwiczenia  

i zabawy) trenowano umiejętności współpracy w grupie, wzmacniano  

i modelowano prawidłowe zachowania, ćwiczono umiejętności konstruktywnego 

rozwiązywania konfliktów i negocjowania. Uczestnicy nauczyli się 

rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, dzielenia się doświadczeniami, 

myślami i uczuciami, wyrażania potrzeb, poznania własnych zasobów, słabych  

i mocnych stron. Prowadzący grupę przeprowadzili warsztaty dotyczące konfliktu 

w rodzinie, ról w rodzinie z problemem alkoholowym (syndrom DDA), agresji, 

posługiwania się wulgaryzmami, ról w grupie rówieśniczej. 

W ramach spotkań w grupie zorganizowano spotkanie z aktorką teatralną, filmową 

i dubbingową – Panią Brygidą Turowską, która zaprezentowała  

swój warsztat aktorski i dubbingowy. 
 

 Wyjścia kulturalne  

W ramach wyjść kulturalnych zrealizowano dla młodzieży dwa wyjścia  

do Cinema City Promenada oraz jedno wyjście do Pizza Hut. 
 

 Indywidualna praca w grupie 

Podłożem problemów młodzieży, która jest zagrożona demoralizacją są czynniki 

środowiskowe lub/i rodzinne. W ramach projektu odbywały się konsultacje  

z rodzicami/opiekunami, których zadaniem było udzielanie wsparcia rodzinie  

i ustalenie zasad współpracy (zgody, regulaminy, bieżące informacje) oraz 

reagowanie i podejmowanie działań w bieżących sprawach dzieci i ich rodzin. 

Pogłębiona praca socjalna na rzecz rodziny w znacznym stopniu zaktywizowała 

rodziców/opiekunów, którzy podjęli współpracę na rzecz swoich dzieci: częściej 

spotykali się ze specjalistami (psycholog, pedagog, wychowawcy) oraz chętniej 

reagowali na wskazówki i zalecenia prowadzących grupę, kuratorów, 
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pracowników socjalnych – podczas interwencyjnych sytuacji rodzinnych,  

w zagrażających sytuacjach w szkołach i poza nią, w trudnościach z nauką  

i problemach zdrowotnych. 

 

 Wyjazd survivalowo – integracyjny (spływ kajakowy trasą Otwock – Warszawa) 

W dniu 7 czerwca 2014 roku dla młodzieży zorganizowano wyjazd na spływ 

kajakowy. Trasa spływu o długości ok. 26 km przebiegała przez dwie rzeki: 

Świder oraz Wisłę. Wyjazd zapewnił uczestnikom moc wrażeń ze względu na 

wartki nurt rzek, liczne przeszkody w postaci drzew i konarów, które okazały się 

swoistym wyzwaniem, zwłaszcza dla początkujących. Spływ kajakowy  

był czasem na podsumowanie pracy grupy oraz chwilą na wytchnienie na łonie 

natury. 

 

 
 

Wyjazd survivalowo – integracyjny (spływ kajakowy trasą Otwock – Warszawa)  
 

 

Projekt socjalny: „Grupa wsparcia i rozwoju osobistego dla młodzieży” został 

zgłoszony do konkursu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: „Teraz projekt 

socjalny”. Do konkursu pozyskano 14 niezależnych rekomendacji dla naszego projektu 

w tym: pracowników socjalnych OPS, Dyrekcji OPS, TPD, Sądu Rejonowego, Fundacji 

Dzieci Niczyje, Gimnazjum nr 18, Domu Dziecka  

nr 2 i Pogotowia Opiekuńczego nr 1. Nasz projekt zakwalifikował się do II etapu 

konkursu, jednakże nie został w nim nagrodzony. 
 

 

Koszt programu wyniósł 2 744,08 zł, pokryty został ze środków własnych OPS. 
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DZIEŃ WIELKIEJ RODZINY 
 

W dniu 27 czerwca 2014 roku na Stadionie Narodowym został zorganizowany 

„Dzień Wielkiej Rodziny” dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie 

Dzielnicy Praga – Południe.  

Celem projektu była aktywizacja i wsparcie rodzin wielodzietnych z terenu 

Dzielnicy Praga – Południe, integracja rodziców i dzieci, dowartościowanie  

i uhonorowanie rodzin wielodzietnych oraz podziękowanie im za trud wychowawczy. 

Organizatorzy pragnęli docenić wysiłek wychowywania dzieci i ponoszenia 

codziennego trudu zapewnienia godnych warunków i potrzeb rozwojowych  

w rodzinach wielodzietnych. Organizatorami imprezy byli Ośrodek Pomocy Społecznej 

oraz Urząd Dzielnicy Praga – Południe. Swoją obecnością imprezę uświetniła Pani 

Prezydent Hanna Gronkiewicz Waltz. Impreza miała charakter zamknięty  

i przeznaczona była dla rodzin wielodzietnych współpracujących z Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, uczestniczących z różnych formach wsparcia – programie europejskim pt. 

„Bądź aktywny w życiu”, programach wsparcia asystentów rodziny, programach 

Świetlic Socjoterapeutycznych itp.  

Uczestniczące w imprezie rodziny oraz dzieci ze Świetlic Środowiskowych 

wyśmienicie się bawiły przy grach i zabawach animowanych przez wodzireja, pokazie 

zumby oraz występie gwiazdy muzycznej – zespołu Masters. Rodziny i świetlice 

otrzymały nagrody – paczki, których fundatorem był Urząd Dzielnicy oraz poczęstunek 

sfinansowany przez OPS. 

W projekcie udział wzięło 391 osób. 

 
 

 
 

Dzień Wielkiej Rodziny  
 

 

 

 

Program współfinansowany był przez Urząd Dzielnicy Praga – Południe,  

ze środków OPS wyniósł  6 466 zł. 
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PROGRAMY DLA OSÓB CHORYCH 

I NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
 

 

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 
 

W roku 2014 Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację programu Grupa 

wsparcia dla rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną. Grupę 

wsparcia stanowili rodzice/opiekunowie osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

W spotkaniach średnio uczestniczyło ok. 10 osób, natomiast we wspólnych wyjściach  

i spotkaniach kulturalnych średnio ok. 25 osób (rodzice i ich niepełnosprawne dzieci). 

Spotkania  grupy odbywały się w poniedziałki w godzinach 15.30 – 17.30. Prowadzone 

były przez pracowników Działu Pomocy Specjalistycznej OPS. Równolegle  

w Katolickim Ośrodku  dla Osób Specjalnej Troski przy ul. Grochowskiej 194/196 

odbywały się zajęcia rewalidacyjne dla młodzieży niepełnosprawnej – dzieci 

uczestników grupy wsparcia (m.in. terapia zajęciowa, zajęcia rehabilitacyjne, teatralne 

itp.). Zajęcia te w godz. 15.00 – 18.00 prowadził pedagog i wolontariusze Katolickiego 

Ośrodka dla Osób Specjalnej Troski. 
 

Program Grupy Wsparcia dla Rodziców zawierał: 
 

1. Spotkania grupy, które miały charakter wsparciowo-informacyjny. Prowadzone 

były przez pracowników OPS, uczestniczki grupy oraz zaproszonych gości. Często 

oprócz wcześniej zaplanowanych tematów poruszane były również bieżące sprawy 

zgłaszane przez uczestniczki. 

 

2. Spotkania psychoedukacyjne: 

 Spotkanie dotyczące zmian w ulgach uprawniających do bezpłatnych 

przejazdów komunikacją miejską w m.st. Warszawa dla osób 

niepełnosprawnych. 

 Warsztaty rozwoju osobistego dla uczestniczek grupy wsparcia  

(6 dwugodzinnych spotkań). Warsztaty miały na celu rozwój osobisty 

uczestników grupy między innymi  poprzez aktywizowanie do dzielenia się 

swoimi doświadczeniami z innymi, propagowanie twórczego myślenia, 

krzewienie dobrych nawyków oraz naukę skutecznej komunikacji. 

 Spotkanie pt. „Bądź świadomym konsumentem”. Podczas spotkania 

przeprowadzonego na podstawie materiałów szkoleniowych Stowarzyszenia 

Konsumentów Polskich m.in. omówiono rodzaje umów, jakie mogą być 

zawierane przez konsumentów, poruszono kwestie związane z koniecznością 

zachowywania dowodów zakupu towarów koniecznych do okazania  

w przypadku reklamacji, przekazano kontakty do specjalistycznych placówek 

zajmujących się poradnictwem konsumenckim.  
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 Spotkanie  na temat ,,Czego rodzice pragną dla swoich niepełnosprawnych 

dzieci i czego oczekują od nich”. Część rodziców podkreślała wagę 

samodzielności swoich dzieci. Z wypowiedzi uczestniczek wypływała ogromna 

troska o swoje dzieci po ich śmierci, zdecydowanie mniej koncentrowali się oni 

na swoich oczekiwaniach i potrzebach. 
 

 
 

 

 

Koszt programu wyniósł 2 621,95 zł, pokryty został ze środków własnych OPS. 
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SPOTKANIE WIGILIJNE DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH  

Z USŁUG OPIEKUŃCZYCH 
 

W dniu 16 grudnia 2014 roku w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy  

ul. Paca 42 odbyło się spotkanie wigilijne dla osób samotnych korzystających z usług 

opiekuńczych. Wigilia miała uroczysty charakter. Poprzedziły ją życzenia świąteczne 

i noworoczne złożone przez zaproszonych gości oraz wspólne dzielenie się opłatkiem. 

Przy wigilijnym posiłku wysłuchano koncertu kolęd w wykonaniu pani Katarzyny 

Haber. 

Na zakończenie spotkania wigilijnego uczestnicy otrzymali paczki świąteczne. 

Osobom niewychodzącym z domu lub mającym trudności w poruszaniu się z powodu 

swojej niepełnosprawności zapewniono transport. W uroczystości wzięło udział  

50 podopiecznych i  zaproszonych gości. 

 

 
 
 

Wigilia dla osób korzystających z usług opiekuńczych 

 

 

Koszt przygotowania spotkania wyniósł 7 198,67 zł, został pokryty ze środków 

własnych OPS. 
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PROGRAMY NA RZECZ OSÓB WYKLUCZONYCH LUB 

ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 
 

 

PROGRAM „BEZDOMNI ZIMĄ” 
 

Zima jest szczególnie trudnym okresem dla osób bezdomnych, w którym 

największe trudności sprawiają: 

 brak schronienia, 

 brak środków do życia, 

 problemy zdrowotne, 

 brak warunków do zachowania higieny osobistej, 

 brak odpowiedniej odzieży. 

Osoby bezdomne zgłaszające się do OPS otrzymują pomoc, której forma i zakres 

uzależnione są od potrzeb klientów, jak również możliwości Dzielnicy. Każdej osobie 

zgłaszającej problem bezdomności pracownicy Ośrodka proponują m.in. zamieszkanie 

w odpowiednim schronisku dla bezdomnych oraz przekazują informacje o adresach 

jadłodajni, punktów rozdawnictwa odzieży, punktów medycznych oraz o godzinach ich 

otwarcia. 

Placówki zlokalizowane na Pradze – Południe nie są w stanie przyjąć wszystkich 

zgłaszających się osób bezdomnych. OPS współpracuje więc w tym zakresie 

z organizacjami z terenu Warszawy i okolic. Ponadto większość osób z różnych 

przyczyn nie wyraża zgody na propozycję zamieszkania w schronisku. 

W roku 2014 po raz kolejny Ośrodek podjął działania zmierzające do lokalizacji 

i monitoringu miejsc największych skupisk osób bezdomnych oraz dotarcia do nich 

z pomocą w ramach akcji „Bezdomni Zimą”. Ośrodek zwrócił się z prośbą do Straży 

Miejskiej m.st. Warszawy o kontynuowanie działań na rzecz osób bezdomnych. 

W wyniku porozumienia służb wspólne patrole 2 funkcjonariuszy Straży Miejskiej 

i 2 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej odbywały się raz na dwa tygodnie  

w okresie styczeń – luty i listopad – grudzień 2014r. w godzinach 15.00 – 21.00.  

W 2014 r. łącznie odbyło się 8 akcji (kontrola miejsc, co do których realizatorzy 

posiadali wiedzę, że mogą w nich przebywać osoby bezdomne). 
 

W wyniku prowadzonych działań w ciągu roku zlokalizowano 74 osoby 

bezdomne. Zaproponowano im przewiezienie do schroniska. Trzy osoby samodzielnie 

udały się do noclegowni. W sytuacjach gdy osoby były nietrzeźwe, a ich stan lub 

warunki atmosferyczne zagrażały ich życiu przewożono ich do Stołecznego Ośrodka dla 

Osób Nietrzeźwych lub szpitala. W mroźne dni Straż Miejska dostarczała bezdomnym 

ciepły posiłek. W razie potrzeby wzywano pomoc medyczną. Informowano także  

o możliwości bezpłatnego uzyskania odpowiedniej odzieży, kocy i żywności.  

W sytuacjach gdy miejsce pobytu umożliwiało przeprowadzenie wywiadu 

środowiskowego osoby bezdomne mogły ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej 

z OPS na opał, żywność, leki lub inne potrzeby. 

 

Zadanie zrealizowane w ramach pracy etatowej, bez dodatkowego nakładu 

środków. 
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PROGRAM „WYCHODZENIE Z BEZDOMNOŚCI” 
 

W maju 2014 roku Ośrodek uruchomił IV edycję programu „Wychodzenie  

z Bezdomności”, której zakończenie planowane jest na 30 czerwca 2015 roku. Celem 

programu jest podniesienie kompetencji społecznych i interpersonalnych uczestników 

do poziomu umożliwiającego prowadzenie życia w akceptowanych społecznie 

warunkach. Ukończenie programu i wypełnienie określonych w nim zadań daje  

szansę osobom bezdomnym na otrzymanie lokalu socjalnego z zasobów Dzielnicy 

Praga – Południe. 

Program skierowano do osób bezdomnych – w rozumieniu art. 6 pkt. 8 Ustawy 

o pomocy społecznej, przebywających na terenie Pragi-Południe i w Ośrodku Wsparcia 

dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży przy ul. Chlubnej 9. 

Do programu zgłosiło się 67 kandydatów skierowanych przez pracowników 

socjalnych OPS, kierownika Schroniska „Dom Patronatu”, kuratorów Sądu Rejonowego 

dla Warszawy Pragi-Południe, Wydziału Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Praga 

– Południe, Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami oraz zgłaszających się 

osobiście osób bezdomnych. 

Powołany przez Dyrektora OPS Zespół ds. rekrutacji na podstawie rozmów 

zakwalifikował do programu 20 osób, 7 osób umieścił na liście rezerwowej. Warunkiem 

przystąpienia do programu było podpisanie przez uczestnika Umowy w sprawie 

indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności.  

 

W ramach programu realizowane były: 
 

1. Praca socjalna 

Pracownik socjalny udzielał uczestnikom pomocy i wsparcia, zawierał kontrakty, 

monitorował ich realizację, prowadził pracę środowiskową, planował pomoc 

finansową, pomagał w załatwianiu trudnych spraw, motywował do podejmowania 

aktywności zawodowej. Spośród uczestników programu 11 osób pracuje 

zawodowo, w tym 6 osób na umowę o pracę lub umowę zlecenie, 6 osób pobiera 

zasiłek stały a 2 osoby rentę socjalną. Z pomocy finansowej Ośrodka korzystało  

9 uczestników. 
 

2. Grupa psychoedukacyjna 
Spotkania grupy psychoedukacyjnej odbywały się 1 raz w tygodniu przez 

2 godziny. Łącznie odbyły się 22 spotkania grupowe. 
 

Główne cele grupy to: 

 integracja uczestników, 

 motywowanie do podejmowania konstruktywnych działań, 

 wspieranie w realizacji wyznaczonych celów, 

 rozwijanie umiejętności społecznych. 
 

Tematyka zajęć obejmowała następujące obszary:  

 poznawanie emocji i sposobów radzenia sobie z nimi;  

 uczenie się współpracy i dbania o własną autonomię;  

 uczenie się lepszego pełnienia różnych ról społecznych;  

 uczenie się korzystania ze swoich mocnych stron; 
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 odkrywanie własnej hierarchii wartości życiowych;  

 budowanie poczucia własnej wartości i godności; 

 ćwiczenia nabytych umiejętności pod kątem rozwiązywania trudnych    

 sytuacji życiowych;  

 przepracowywanie problemów osobistych przejawianych przez uczestników;  

 pomoc w odreagowaniu emocji, napięć powstających na skutek trudności  

w  domu i w pracy. 
 

3. Konsultacje indywidualne 
Konsultacje indywidualne odbywały się średnio 1 lub 2 razy w miesiącu i były 

obowiązkowe dla każdego uczestnika. Prowadzenie konsultacji indywidualnych 

pozwoliło na ustalenie indywidualnych celów każdego z uczestników, nad którymi 

chcą pracować do końca programu; wspólną pracę pomagającą w utrzymaniu 

wprowadzonych zmian; wzmacnianiu zmian, które już w swoim życiu wprowadzili 

i motywowanie do dalszego rozwoju. 
 

4. Warsztat „Prawidłowa komunikacja interpersonalna i asertywność”  
W listopadzie 2014 roku przeprowadzono16-godzinny warsztat nt. prawidłowej 

komunikacji i asertywności. Uczestniczyło w nim 20 osób.  

Podczas zajęć uczestnicy programu poznali asertywne sposoby wyrażania własnego 

zdania, próśb, radzenia sobie z krytyką, atakiem, złością; nauczyli się mówić NIE. 

Ponadto uczestnicy utrwalali komunikat typu „ja” oraz poznali techniki pomocne  

w asertywnym odmawianiu. Celem warsztatów było również budowanie lepszej 

samooceny uczestników, wiary w swoje możliwości i wsparcie ich w dążeniach  

do zmiany.  
 

5. Działania charytatywne na rzecz mieszkańców Dzielnicy 
Każdy z uczestników w trakcie programu ma obowiązek przepracowania minimum 

15 godzin na rzecz OPS lub mieszkańców Dzielnicy. Zadania dla uczestników były 

wyznaczane przez realizatorów programu z uwzględnieniem ich umiejętności  

i możliwości czasowych. Do końca 2014 roku zadania charytatywne zostały podjęte 

przez 5 osób, pozostałe osoby będą je realizować w roku 2015.  
 

6. Spotkania okolicznościowe i wycieczki: 
 

 Wycieczka do Kozłówki i Kazimierza Dolnego 
W październiku 2014 roku odbyła się jednodniowa wycieczka autokarowa  

do Kozłówki i Kazimierza Dolnego dla uczestników Programu „Wychodzenie  

z Bezdomności”. W Kozłówce uczestnicy zwiedzili zabytki oraz wystawę 

sprzętów i strojów używanych przez rody Zamoyskich i Potockich. Wyjazd miał 

charakter integracyjny, uczestnicy mieli możliwość kreatywnie spędzić czas  

a także wzmacniali wzajemne relacje. Łącznie w wycieczce wzięło udział 25 osób 

(uczestników i członków ich rodzin). 
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 Wycieczka do Wilanowa 

W  grudniu 2014 roku na prośbę uczestników zaplanowano zwiedzanie Labiryntu 

Światła, który jest częścią Królewskiego Ogrodu Światła  

w Wilanowie. W wycieczce wzięły udział 22 osoby, w tym dzieci uczestników.  
 

  
 

Wycieczka do Kozłówki i Kazimierza Dolnego 
 

 Spotkanie wigilijne 

W grudniu 2014 roku w siedzibie Działu Pomocy Specjalistycznej OPS przy  

ul. Paca 42 odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne dla uczestników Programu. 

Spotkanie, w którym wzięło udział 19 uczestników upłynęło w miłej, świątecznej 

atmosferze. 

 
7. Działania OPS na rzecz pozyskania lokali dla uczestników programu 
 

Ośrodek w 2014 roku wystąpił z wnioskiem do Zarządu Dzielnicy Praga – 

Południe m.st. Warszawy z prośbą o zaakceptowanie realizacji IV edycji programu 

„Wychodzenie z Bezdomności” oraz wyasygnowanie lokali socjalnych przeznaczonych 

dla uczestników, którzy pomyślnie ukończą program. 

Zarząd Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy Uchwałą nr 5729/2014  

z dnia 12 lutego 2014 roku zaakceptował realizację programu „Wychodzenie  

z Bezdomności” i zatwierdził przeznaczenie lokali socjalnych dla osób bezdomnych, 

które ukończą program. 

Realizatorzy programu na bieżąco współpracują z Naczelnikiem Wydziału 

Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy  

w sprawie aktualizacji listy uczestników oraz z pracownikami ZGN w sprawie 

kwalifikowania lokali do przydzielania uczestnikom. 
 

Koszt realizacji programu wyniósł 5 782,24 zł, został pokryty ze środków własnych 

OPS. 
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ŚRODOWISKOWY PROGRAM REHABILITACYJNY DLA OSÓB 

UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU  
 

Środowiskowy program rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu jest 

realizowany w Ośrodku Pomocy Społecznej od 2001 roku.  
 

W 2014 roku program realizowany był w trzech modułach: edukacyjnym, 

rozwojowym i wsparciowo-integracyjnym. 
 

W module edukacyjnym zrealizowano: 
 

 Warsztat wyjazdowy „Zapobieganie powrotom do picia”, który odbył się  

we wrześniu 2014 roku w gospodarstwie agroturystycznym w Wólce Dłużewskiej. 

Warsztat realizowany był metodami aktywnymi i dotyczył głownie sygnałów 

ostrzegawczych, analizy własnego nawrotu choroby, przygotowania mapy 

zasobów, umiejętności służących trzeźwieniu oraz obszarów które wymagają 

pracy w tym zakresie, przygotowania strategii radzenia sobie z sygnałami 

ostrzegawczymi oraz strategii utrzymania abstynencji. Zajęcia obejmowały  

16 godzin pracy warsztatowej. 
 

 Indywidualne konsulktacje z klientami i z członkami ich rodzin ukierunkowane 

głównie na: diagnozę uzależnienia; poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne; 

wsparcie w sytuacjach nagłych i niespodziewanych trudności; przekazywanie 

informacji na temat możliwości i trybu podjęcia leczenia specjalistycznego i terapię 

ogólnorozwojową. 

 

W 2014 konsultant ds. uzależnień i terapeuta uzależnień przyjęli  

na konsultacjach indywidualnych 134 osoby uzależnione od alkoholu oraz  

32 osoby współuzależnione. 
 

Przeprowadzono łącznie 456 indywidualnych spotkań konsultacyjnych  

i terapeutycznych z osobami uzależnionymi od alkoholu. Z członkami rodzin 

osób uzależnionych przeprowadzono 152 spotkania. 
 

 

W module rozwojowym zrealizowano: 
 

 Grupę edukacyjno-rozwojową dla osób uzależnionych od alkoholu, uwikłanych  

w przemoc (stosujących i doświadczających przemocy). Odbyły się 34 dwu  

i półgodzinne spotkania grupowe. Celem zajęć grupowych było podniesienie 

poziomu kompetencji społecznych i interpersonalnych uczestników programu.  

W zajęciach wzięło udział 12 osób. 

Tematyka zajęć grupy edukacyjno – rozwojowej dotyczyła przede wszystkim: 

– otwartego wyrażania uczuć; 

– komunikacji bez przemocy; 

– strategii radzenia sobie ze stresem, złością; 

– uczenia się lepszego pełnienia różnych ról społecznych; 

– uczenia się korzystania ze swoich mocnych stron; 
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– odkrywania własnej hierarchii wartości życiowych; budowania poczucia 

własnej wartości i godności; 

– nabywania umiejętności osiągania celów i rozwiązywania problemów; 

– ćwiczenia nabytych umiejętności pod kątem rozwiązywania trudnych sytuacji 

życiowych – pracy na konkretnych przypadkach zgłaszanych przez 

uczestników; 

– pomocy w odreagowaniu emocji, napięć powstających na skutek trudności  

w domu, pracy itp. 

 

 Warsztaty „Budowanie poczucia własnej wartości”, które zostały zrealizowane  

w gospodarstwie agroturystycznym „Dolina Bobrów” Wólka Dużewska 5. 

Warsztaty w wymiarze 16 godzin odbyły się w lipcu 2014 roku. Na zajęciach 

pracowano nad budowaniem szacunku i pokory do innych ludzi i samego siebie 

oraz nabywaniem umiejętności skutecznego komunikowania się. 

 

  
 

Warsztaty wyjazdowe  

 

W module wsparciowo – integracyjnym zrealizowano: 
 

 Grupę wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu z różną świadomością swojej 

aktualnej sytuacji, stopniem zaawansowania procesu trzeźwienia oraz okresem 

abstynencji.  

Zrealizowane cele programu: 

– wspieranie decyzji utrzymywania abstynencji (podstawowy element 

trzeźwienia); 

– wczesne rozpoznawanie objawów nawrotu choroby alkoholowej  

u uczestnika; 

– tworzenie doraźnych sposobów radzenia sobie z rozpoznanymi objawami; 
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– budowanie strategii radzenia sobie z „powrotami do picia”; 

– nabywanie umiejętności w rozpoznawaniu i nazywaniu własnych uczuć  

i stanów emocjonalnych, jako wspomagających proces zdrowienia  

z uzależnienia; 

– rozwijanie umiejętności interpersonalnych wspomagających radzenie sobie 

z problemami; 

– poszukiwanie własnych, indywidualnych dróg związanych z osiąganiem 

satysfakcjonującej jakości życia, zadowolenia, spokoju wewnętrznego. 

W 2014 roku w 49 spotkaniach łącznie uczestniczyło 56 osób. 

 

 Spotkanie muzyczne z Jerzym Fiedorczukiem od kilkunastu lat trzeźwym 

alkoholikiem koncertującym na terenie całej Polski. Teksty śpiewane przez Jerzego 

odnoszą się bezpośrednio do obszaru uzależnień – walki o trzeźwość, rozliczenia 

się z destrukcyjnym sposobem funkcjonowania, bilansu zysku  

i strat, poszukiwania siły i nadziei na dalsze życie bez alkoholu. W spotkaniu 

muzycznym udział wzięło około 30 uczestników zajęć grupowych  

i indywidualnych oraz ich rodziny i przyjaciele. 

 

 Spotkania filmowe 
W bieżącym roku zostały zorganizowane dwa spotkania filmowe. Uczestnicy mieli 

możliwość obejrzenia a potem dyskutowania modelowanego przez terapeutę nt 

dwóch filmów „Mój rower” i „Pod mocnym Aniołem”. Filmy bardzo poruszyły 

odbiorców, a refleksje i dyskusje po nich dotyczyły głównie mechanizmów 

obronnych, jakimi otaczają się alkoholicy będący w czynnym uzależnieniu oraz 

możliwości wprowadzania pozytywnych zmian. 

 

 Uroczyste spotkania świąteczne i jubileuszowe 
W roku 2014 odbyły się spotkanie świąteczne z okazji Bożego Narodzenia oraz 

Wielkanocy.  

 

 
 

Spotkanie Wielkanocne 
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Ponadto organizowano uroczyste rocznice pozostawania w trzeźwości 

w których oprócz uczestników udział wzięli również zaproszeni przez jubilatów 

goście: członkowie ich rodzin, koledzy. Jubilaci otrzymali symboliczne słoniki, 

mające przynosić szczęście a przede wszystkim siłę na kolejne dni niepicia oraz 

książeczki „24 godziny”. Spotkania te również są okazją do wspomnień:  

jak wiele osoby zachowujące trzeźwość musiały przejść, aby zachowanie 

abstynencji było możliwe, jak wiele musieli się nauczyć, niejednokrotnie walczyć 

z samym sobą. W 2014 roku 3 osoby obchodziły w uroczysty sposób swoje 

rocznice, choć osób które utrzymują kilkuletnie abstynencje jest więcej. 

 

 
 

Koszt realizacji programu wyniósł 9 429,03 zł, został pokryty ze środków własnych 

OPS. 
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PROGRAMY PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 
 

 

 

PROGRAM POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z RODZIN 

ZAGROŻONYCH I DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ NA TERENIE 

DZIELNICY PRAGA – POŁUDNIE M. ST. WARSZAWY „po-MOC”  
 

 

  

Program pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą 

na terenie Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy „po – MOC” realizowany był  

w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie 

Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie”. Działania odbywały się w okresie  

od 13 sierpnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku na podstawie Porozumienia  

nr DPS/24/VII/2014 zawartego w dniu 13 sierpnia 2014 r. pomiędzy Ministrem Pracy  

i Polityki Społecznej a Miastem Stołecznym Warszawa reprezentowanym przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe.  

Celem projektu było rozszerzenie oferty systematycznych działań naprawczych, 

terapeutycznych i zapobiegawczych stosowanych wobec dzieci i młodzieży zagrożonej 

lub dotkniętej przemocą domową poprzez: 

 stworzenie oferty konstruktywnego spędzania czasu wolnego w czasie wakacji dla 

dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą domową w 

wieku 5-13 lat – zajęcia „Letnia Alternatywa”; 

 stworzenie oferty pomocy, wsparcia, terapii i rozwoju dla młodzieży w wieku 14-

18 lat – grupa „Fajter”; 

 stworzenie oferty kompleksowej opieki, wspierania rozwoju i wyrównywania 

deficytów dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat – grupa „Wyspa Szczęścia”. 

 

LETNIA ALTERNATYWA  

 
Celem działań podejmowanych wobec dzieci w ramach zajęć „Letnia Alternatywa” 

było zabezpieczenie przed ryzykownymi zachowaniami (spędzaniem czasu na ulicach, 

zabawami na podwórku bez nadzoru dorosłych itp.), stworzenie oferty konstruktywnego 

spędzania czasu wolnego, umożliwienie ćwiczeń umiejętności zachowania się w 

miejscach publicznych, w grupie rówieśniczej, radzenia sobie  

z agresją. Ważnym celem było też prowadzenie profilaktyki uzależnień poprzez 

stworzenie alternatywnych możliwości odreagowania napięć emocjonalnych; pokazanie 

akceptowanych społecznie form spędzania czasu wolnego i uzyskiwania uznania w 

grupie rówieśniczej; wsparcie emocjonalne; nauka rozpoznawania emocji  

i radzenia sobie z nimi w konstruktywny sposób; nauka empatii. 

 

Działania w ramach „Letniej alternatywy” odbywały się w pomieszczeniach Ośrodka 

Pomocy Społecznej (Działu Pomocy Specjalistycznej przy ul. Paca 42 ) oraz w terenie 

(kina, centra rozrywki i zabaw, parki). Ponadto zostało zorganizowanych  

sześć całodniowych wycieczek poza Warszawę.  
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Program był realizowany w sierpniu 2014 roku pięć razy w tygodniu przez 7 godzin 

dziennie. Wyjątek stanowiły całodzienne wycieczki poza Warszawę.  

 

Dla dzieci zostały zorganizowane wycieczki do: Kina PRAHA; KFC; Parku 

Skaryszewskiego, Mostówki/k. Wyszkowa, Yacht ClubU nad Zalewem Zegrzyńskim, 

Stajni Pasja w Skuszewie, Akademii Łucznica, Cinema Park Bemowo, Hula Kula  

i Ogrodów BUW, Parku Iluzji w Mościskach k. Trojanowa, Fiku Miku; Parku Znicza  

i Mc Donald’s. 

 

 
 

Skarbonki wykonane przez dzieci w Gospodarstwie Agroturystycznym w Mostówce 

 

 

W ramach realizacji działań „Letniej alternatywy” organizowane były wyjścia 

i wycieczki oraz prowadzone zajęcia socjoterapeutyczne, których celem było 

wzmacnianie dzieci w aktywności i poprawnym zachowaniu. Zajęcia były prowadzone 

przez zatrudnionego z zewnątrz socjoterapeutę, aktywnie wspieranego przez 

wychowawców. Zajęcia socjoterapeutyczne koncentrowały się na zabawach  

z elementami socjoterapii, które miały na celu korygowanie niewłaściwych postaw oraz 

utrwalanie pożądanych wzorców.  Każdego dnia przed powrotem do domów wspólnie  

z dziećmi omawiane było zachowanie każdego uczestnika. Pod uwagę była brana 

życzliwość, koleżeństwo, wzajemna pomoc, pomysłowość i aktywność.  
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Formy pracy: 

Stosowane były następujące formy pracy:  

– praca indywidualna z dziećmi – odbywała się na zasadzie omawiania  

na bieżąco zaistniałych sytuacji wychowawczych, podczas całego pobytu dziecka 

z grupą wychowawczą, 

– praca grupowa – odbywała się w sali Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Paca 

podczas spotkań przed wycieczkami oraz po ich zakończeniu, 

– współpraca z innymi osobami wspierającymi dzieci – z dziećmi pracowali i przez 

cały czas wycieczek byli obecni wychowawcy, socjoterapeuta oraz osoba 

odbywająca prace społecznie użyteczne jako pracownik pomocniczy;  

– przekazywanie ważnych informacji dotyczących dzieci i ich zachowania 

rodzicom, asystentom rodziny i pracownikom socjalnym współpracującym  

na co dzień z rodzinami. 

 

Odbiorcami programu były dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych lub dotkniętych 

przemocą domową w wieku  5 – 13 lat. W zajęciach wzięło udział 36 osób. 

 

Realizacja programu „Letniej alternatywy” to nie tylko zorganizowane wyjścia 

i wycieczki ale przede wszystkim zajęcia socjoterapeutyczne i opiekuńczo – rozwojowe 

dla dzieci z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą domową. Dzieci już od 

pierwszego dnia połączyła szczególnego rodzaju więź koleżeństwa,  

co przyczyniło się do budowania poczucia bezpieczeństwa i zaufania oraz sprzyjało 

prezentowaniu aktywnej postawy podczas realizacji różnorakich zajęć. Zaobserwowano 

zmniejszenie się liczby zachowań agresywnych, wzrosła integracja grupy oraz 

świadomość i respektowanie norm społecznych.  

 

FAJTER 
 

Zajęcia grupy wsparcia i rozwoju osobistego dla młodzieży „Fajter” odbywały się 

w okresie od sierpnia do grudnia 2014 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej 

Praga – Południe przy ul. Walecznych 59.  

Grupa miała charakter zamknięty tzn. liczba uczestników grupy była ograniczona  

i niezmienna podczas trwania całego programu. Celem grupy było wsparcie młodzieży 

pochodzącej z terenu Pragi – Południe, z rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą 

domową, którzy zostali zgłaszani przez pracowników socjalnych i asystentów rodziny 

OPS. Do grupy „Fajter” zakwalifikowano 14 osób, a podczas trwania projektu jedna 

osoba została umieszczona w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza Warszawą,  

a na jej miejsce zrekrutowano nowego uczestnika.  

 Zajęcia grupy rozpoczęły się od wyjazdu survivalowo – integracyjnego  

w dniach 22 – 25 sierpnia 2014 roku. Realizatorem tego zadania był Ośrodek Kacze 

Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych. Program wyjazdu obejmował zajęcia 

prowadzone metodami survivalowymi opartymi na wzajemnej współpracy, 

socjoterapeutycznymi i arteterapeutycznymi. W trakcie wyjazdu uczestnicy grupy 

wzięli udział w warsztatach: gry na bębnach afrykańskich, pieczenia chleba, rozpalania 

ognia przy pomocy krzesiwa i hubki, nauki tańca z ogniem, szczudlarskim, zajęciach 

teatralno-animacyjnych, licznych grach survivalowych tj. poszukiwanie skarbów, 
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chodzenie po ruchomym moście z lin, strzelanie z łuku i wiatrówki. Ponadto dla 

młodzieży zorganizowano spływ kajakowy rzeką Drwęcą. Cały program wyjazdu był 

bardzo atrakcyjny dla młodzieży i dostosowany do ich możliwości. Młodzież miała 

możliwość rozpoczęcia współpracy w grupie, poznania się oraz badania własnych 

przekonań, oporów i lęków podczas zajęć grupowych. W wyjeździe uczestniczyło 12 

osób oraz dwóch opiekunów (prowadzący grupę). 
 

Od września do grudnia odbywały się następujące działania: 
 

 Spotkania grupy  

Od września 2014 roku raz w tygodniu odbywały się spotkania grupowe  

w siedzibie OPS przy ul. Walecznych 59 w godz. 16:00 do 17:30. Cotygodniowe 

zajęcia były prowadzone przez psychologa oraz pracownika socjalnego OPS  

w formie interaktywnych warsztatów tematycznych. Uczestnicy grupy zdobyli 

wiedzę nt.: przyczyn, skutków i mitów dotyczących przemocy w rodzinie; 

czynników ryzyka, skali zjawiska przemocy w rodzinie; rozróżnienia pojęć: 

konflikt i przemoc; reagowania w sytuacjach kryzysowych związanych  

z przemocą; metod radzenia sobie podczas doświadczania przemocy; ról  

w środowisku przemocowym; zagrożeń współistniejących ze zjawiskiem 

przemocy: hazard, alkoholizm, narkomania; służb ratunkowych oraz procedur 

związanych ze zjawiskiem przemocy np. „Niebieska Karta”.  

Łącznie odbyło się 18 spotkań. 
 

 Spotkania psychoedukacyjne ze specjalistami 
Dla młodzieży zostały zorganizowane trzy spotkania ze specjalistami (6 godz. 

dydaktycznych):  

 Spotkanie z psychologiem –warsztat „Przemoc w rodzinie”. Podczas spotkania 

przedstawiono „portret ofiary i sprawcy”, formy i rodzaje przemocy oraz 

zaprezentowano szczegółowo przemoc ekonomiczną, nieznaną dotąd 

uczestnikom grupy. 

 Spotkanie z terapeutą –warsztat „Przemoc rówieśnicza”. Zajęcia prowadzone 

były w formie scenek, które odgrywali sami uczestnicy. Tematyką scenek była 

przemoc rówieśnicza oraz różne jej formy tj. wulgaryzmy, popychanie, 

okradanie, wyśmiewanie, poniżanie, izolowanie oraz zagrożenia związane  

z cyberprzemocą.  

 Spotkanie z terapeutą uzależnień –warsztat dotyczący związków pomiędzy 

uzależnieniami a zjawiskiem przemocy w rodzinie. Młodzież uczestnicząca  

w grupie poznała: prawdy i fałsze nt. uzależnień, mity i stereotypy nt. substancji 

psychoaktywnych oraz fazy uzależnienia. 
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 Indywidualne i środowiskowe konsultacje psychologiczne 
Od września do grudnia 2014 roku zrealizowano 48 godz. konsultacji 

psychologicznych. Skorzystało z nich 12 uczestników grupy oraz 5 rodziców/ 

opiekunów. Młodzież z grupy samodzielnie (za zgodą rodziców) zgłaszała się  

na spotkania z psychologiem, które odbywały się w siedzibie Ośrodka przy  

ul. Walecznych 59. W ramach tych konsultacji odbyły się spotkania  

w środowisku domowym uczestników, które miały na celu rozpoznanie sytuacji 

rodzinnej oraz wsparcie w relacji pomiędzy uczestnikiem grupy a jego opiekunem. 

Efektem indywidualnej pracy psychologicznej było m.in.: poprawa relacji 

pomiędzy uczestnikami grupy, rozwiązanie konfliktów oraz sytuacji kryzysowych 

w grupie i środowisku rodzinnym, nauka konstruktywnych sposobów radzenia 

sobie ze złością, wzbudzanie motywacji do nauki oraz wpływanie na lepszą 

frekwencją szkolną, poprawa relacji z opiekunami. 
 

 Pogotowie lekcyjne 
Od października do grudnia 2014 roku zorganizowano dla uczestników grupy 

dodatkowe zajęcia z pedagogiem resocjalizacyjnym i nauczycielem matematyki. 

Zajęcia odbywały się w siedzibie Ośrodka przy ul. Walecznych 59. W projekcie 

przeprowadzono 36 godz. korepetycji, których celem było nadrobienie zaległości, 

powtarzanie i utrwalanie wiadomości oraz ćwiczenie zdolności matematycznych, 

które miały znaczący wpływ na wyniki osiągane przez uczestników grupy  

w systemie edukacyjnym. Z korepetycji skorzystało 7 uczestników grupy, którzy 

dodatkowo byli motywowani do poprawiania ocen w szkole i zwiększania chęci 

do nauki 
 

 Wyjścia kulturalno – rozrywkowe i wyjścia do kina 
Od września do grudnia 2014r. odbyły się 3 wyjścia grupy „Fajter”: dwa wyjścia 

do kina Cinema City Promenada i jedno wyjście do Teatru Rampa. 
 
 

 
 
 

Zajęcia rekreacyjne w Parku Linowym 
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 Zajęcia rekreacyjne w Parku Linowym 
Zorganizowano dla uczestników grupy wyjście do Parku Linowego przy 

Wybrzeżu Helskim 1/5 w Warszawie. Podczas spotkania młodzież uczestniczyła 

w szkoleniu dotyczącym zasad bezpieczeństwa oraz mogła spróbować swoich sił 

na kilku trasach o różnych poziomach trudności. Po zakończeniu wspinaczki 

uczestnicy zostali zaproszeni na ognisko. 
 

 Wyjazd integracyjny  

W grudniu 2014 roku zorganizowano dla uczestników grupy jednodniowy wyjazd 

integracyjny do Gospodarstwa Agroturystycznego „Stajnia u Kowala”  

w Nieborowie. Podczas wyjazdu uczestnicy wzięli udział w warsztacie pieczenia 

chleba, warsztacie garncarskim, zajęciach fitness (Zumba), zajęciach w stajni 

(karmienie koni i przejażdżki konne), ognisku i pieczeniu kiełbasek oraz chleba 

oraz w dyskotece. Organizator wyjazdu zapewnił uczestnikom wyżywienie  

i przygotował prezenty dla każdego uczestnika w postaci oryginalnych plecaków 

szkolnych. 
 

 Spotkanie podsumowujące 
W dniu 17 grudnia 2014 roku zorganizowano dla uczestników spotkanie 

podsumowujące cały projekt. W spotkaniu uczestniczyło 14 osób oraz 

opiekunowie grupy. Spotkanie miało również charakter świąteczny, a dla 

uczestników przygotowano poczęstunek. Po spotkaniu dla uczestników 

przygotowano niespodziankę w formie upominków, które uczestnicy mogli 

samodzielnie wybrać w sklepie Cropp przy ul. Marszałkowskiej 104/122  

w Warszawie. 
 

 

WYSPA SZCZĘŚCIA  
 

Głównym celem działań było wyrównywanie deficytów, ograniczeń i blokad 

powstałych w rozwoju społecznym, emocjonalnym i poznawczym dzieci na skutek 

doświadczania sytuacji konfliktu/przemocy w domu. Ponadto pracowano nad adaptacją 

i integracją w środowisku rówieśniczym, rozwojem zainteresowań, edukacją, 

kształtowaniem i reedukacją mowy, nauką koncentracji uwagi, spostrzegawczością, 

ćwiczeniem koordynacji wzrokowo – ruchowej, sprawności manualnej, wpajaniem 

pozytywnych wzorców i wartości, przygotowaniem do pełnienia ról społecznych, 

wzmacnianiem osobowości i umiejętności współpracy w grupie bez wywoływania 

konfliktów, budowaniem poczucia własnej wartości, wzmacnianiem samooceny 

i rozwojem mocnych stron dziecka. Dodatkowym celem grupy było pośrednie 

oddziaływanie na rodziców/opiekunów poprzez zwiększanie ich świadomości i refleksji 

wychowawczej oraz umiejętności współpracy z dzieckiem, dostrzeganie jego potrzeb 

rozwojowych i emocjonalnych a także pokazywanie rodzicom jak trudna sytuacja 

domowa wpływa na rozwój dziecka. 

W zajęciach Przedszkolnej grupy opiekuńczo – rozwojowej WYSPA SZCZĘŚCIA 

uczestniczyło łącznie 23 dzieci w wieku do 5 r. ż. z rodzin zagrożonych przemocą  

lub doświadczających przemocy.  
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W ramach programu realizowane były następujące zajęcia: 
 

 Praca z dzieckiem - praca indywidualna z każdym dzieckiem (jeśli to możliwe) 

lub w grupie 2-3 osobowej, co sprzyjało dostosowywaniu stopnia trudności 

zadania do możliwości i potrzeb dziecka. 
 

 Muzyczno – rytmiczne – zajęcia grupowe odbywały się trzy razy w tygodniu.  

Podczas zajęć dzieci wypowiadały się głosem, ruchem i muzyką. Aktywny 

udział pozwolił uczestnikom na rozbudzenie własnej inicjatywy i potrzeb. 

Wykonywanie przez dziecko określonych zadań związanych z różnymi formami 

działalności muzycznej umożliwiło wspieranie rozwoju i dziecięcej twórczości. 

Udział w zajęciach sprzyjał doskonaleniu percepcji słuchowej, rozbudził 

wrażliwość estetyczną, rozwinął sferę emocjonalną, intelektualną wdrażając do 

logicznego myślenia, kojarzenia pojęć, dokonywania analizy i syntezy. 
 

 Logopedyczne – raz w tygodniu odbywały się indywidualne zajęcia 

logopedyczne z zakresu ćwiczenia mowy. Dzieci po krótkim badaniu mowy 

miały opracowany przez logopedę plan pracy w celu wypracowania 

odpowiedniej do wieku, poziomu rozwoju osobowości i środowiska sprawności 

językowej dziecka. Istotnym elementem było wypracowanie właściwego 

stosunku otoczenia do dziecka z zaburzoną mową oraz uwrażliwienie rodziców 

na zapewnienie możliwie najlepszych warunków sprzyjających pełnemu 

rozwojowi funkcji językowej (dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne dziecka). 
 

 Reedukacyjno – wyrównawcze – zajęcia indywidualne odbywały się raz  

w tygodniu. Na zajęciach dzieci doskonaliły analizę, syntezę słuchową, słuch 

fonemowy oraz pamięć słuchową. Poprzez udział w zajęciach dzieci usprawniały 

również funkcje wzrokowe, koordynację wzrokowo – ruchową  

i orientację w przestrzeni jak również kształtowały sprawności manualne  

i zwiększały poziom grafomotoryczny, a także doskonaliły koncentrację uwagi  

i wypowiedzi. 

 

 Zajęcia z psychologiem – indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem 

odbywały się raz w tygodniu. W głównej mierze polegały na podążaniu za 

dzieckiem oraz towarzyszeniu w momencie pojawienia się silnych emocji, 

dostrzeganiu i wspomaganiu dzieci w tych obszarach, które sprawiały im 

trudność, a także dawaniu im okazji do doskonalenia ich mocnych stron. 
 

 Plastyczne – kształtowały wyobraźnię przestrzenną i umiejętności motoryki 

małej. Podczas zajęć dzieci zapoznawały się z różnymi technikami  

i materiałami plastycznymi: rysunek (kredka, pastele, ołówek, węgiel), 

malowanie (farbami akwarelowymi, z wykorzystaniem pędzla, palców, gąbki), 

wydzieranie (z użyciem kolorowego papieru, gazet, krepiny), wycinanie 

nożyczkami, lepienie (plastelina, ciastolina, masa solna, masa papierowa) oraz 

inne mogące rozwinąć umiejętności manualne dzieci. Udział w zajęciach sprzyjał 

rozwojowi twórczej aktywności, wyobraźni a ponadto zajęcia były częścią pracy 

terapeutycznej oddziałującej na zaburzenia emocjonalne. 
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Zajęcia plastyczne dla dzieci w Wyspie Szczęścia 

 

 Sportowe – odgrywały ważną rolę, pozwalały dzieciom uwolnić nadmiar energii, 

dając możliwość pokonania własnych słabości. Dzieci uczestniczyły również  

w grach i zabawach ruchowych na świeżym powietrzu. 
 

 Zajęcia kulinarne – dzieci pod okiem wychowawców uczestniczyły aktywnie  

w przygotowywaniu posiłków, doskonaliły umiejętności samoobsługowe oraz 

poznawały zasady zachowania się przy stole. Zajęcia kulinarne dały możliwość 

poznania różnych produktów spożywczych przy użyciu zmysłu wzroku, dotyku, 

węchu, smaku. Dzieci poznały podstawowe przybory kuchenne, które później 

mogły samodzielnie wykorzystać przy sporządzaniu posiłku. Podczas zajęć 

dzieci zapoznały się ze smakiem, wyglądem i zapachem różnych warzyw  

i owoców, zarówno polskich jak i zagranicznych. Celem zadań kulinarnych było 

zapoznanie dzieci z zasadami zdrowego odżywiania, nauczenie podstawowych 

technik kulinarnych, zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa przy przyrządzaniu 

potraw, nauczenie i zastosowanie zasad utrzymania higieny na stanowisku pracy, 

nabycie nawyku współpracy i wzajemnej pomocy w trakcie realizowania 

wspólnego celu.  
 

 Promocja zdrowia – dzieci uczyły się lub utrwalały zasady prawidłowego 

szczotkowania zębów. Po śniadaniu wszystkie dzieci nadzorowane przez 

wychowawcę myły zęby. Ponadto zdobywały wiedzę dotyczącą zasad 

prawidłowego ubierania się adekwatnego do pory roku i pogody, wdrażały się do 

samodzielności w czynnościach samoobsługowych (jedzenie, ubieranie się, 

zakładanie obuwia, czynności toaletowe).  
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 Działania integracyjne (wyjścia, wycieczki) 

Odbyły się wyjścia do Cinema City Promenada, sali zabaw Fiku Miku, pizzerni, 

Teatru Baj, Pijalni Czekolady E. Wedel. W dniu 8 października 2014 roku dzieci 

z Przedszkolnej grupy opiekuńczo – rozwojowej WYSPA SZCZĘŚCIA wraz  

z wychowawcami wzięły udział w całodziennej wycieczce integracyjnej  

do Stajni Pasja koło Wyszkowa. W wyjeździe uczestniczyły również mamy 

przedszkolaków oraz ich rodzeństwo a także inni opiekunowie spokrewnieni  

z dziećmi. Hasłem przewodnim pobytu w stajni był „Dzień pieczonego 

ziemniaka”.  
 

 Spotkanie Bożonarodzeniowe 

W dniu 3 grudnia 2014 roku zostało zorganizowane uroczyste spotkanie 

bożonarodzeniowe dla dzieci z przedszkolnej grupy opiekuńczo – rozwojowej  

i ich rodzin. Odbyło się ono w pomieszczeniach Dziennego Domu Pomocy 

Społecznej przy ulicy Paca 42. Spotkanie było również podsumowaniem 

 i podziękowaniem za udział w programie. W związku z tym uczestnicy zostali 

uhonorowani dyplomami dla Super Mamy, Super Taty i Super Przedszkolaka.  

W czasie spotkania odbył się występ interaktywny aktorów z teatru 

„OdSkocznia”. Aktorzy zaprosili młodszych i starszych widzów do wspólnej 

zabawy i obejrzenia przedstawienia pt. „Prot i Filip”. Następnie wychowawcy 

poprowadzili  warsztaty o tematyce bożonarodzeniowej. Rodziny mogły 

zaprojektować i wykonać ozdoby świąteczne a potem wszyscy zostali zaproszeni 

na poczęstunek. Najmłodsi otrzymali prezenty od Św. Mikołaja. 

 

Koszt całkowity projektu w roku 2014 wyniósł 122 441,04  zł, w tym w kwocie 

79 673,04 zł pokryty z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w kwocie 

42 768 zł ze środków własnych OPS.  

 

 

PROGRAM POMOCY OSOBOM I RODZINOM  

Z PROBLEMEM PRZEMOCY  
 

 

Projekt socjalny „Pomoc osobom i rodzinom z problemem przemocy” realizowany 

był w Ośrodku Pomocy Społecznej od lutego do grudnia 2014 roku  

i stanowił ofertę pomocy skierowaną do mieszkańców Dzielnicy Praga – Południe. 
 

Celem projektu było zapewnienie kompleksowej pomocy osobom i rodzinom 

doświadczającym przemocy oraz stworzenie wyspecjalizowanego zespołu  

do świadczenia pomocy w tym obszarze poprzez: 

 poszerzenie wiedzy dotyczącej procedury „Niebieskiej Karty” wśród osób 

doświadczających sytuacji związanych z przemocą 

 poszerzenie wiedzy klientów na temat możliwości prawnych w przypadku 

występowania przemocy w rodzinie 

 zapewnienie wsparcia specjalistycznego (psychologicznego, terapeutycznego, 

prawnego) osobom z doświadczeniem przemocy 
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 zwiększenie wiedzy pracowników socjalnych i dzielnicowych na temat pracy  

z osobą/ rodziną z problemem przemocy w grupie roboczej w ramach procedury 

„Niebieskiej Karty”. 
 

Odbiorcami projektu były osoby doświadczające problemu przemocy w rodzinie 

(zarówno doznające jak i stosujące przemoc) oraz z problemem konfliktu w rodzinie 

zamieszkujące na terenie Dzielnicy Praga – Południe, a także pracownicy socjalni 

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe oraz dzielnicowi z Komendy 

Rejonowej Policji Warszawa VII. 
 

W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 
 

 Grupa edukacyjna dla osób z doświadczeniem przemocy 

Zajęcia grupy edukacyjnej odbyły się w dwóch turach (kwiecień – maj i wrzesień – 

październik 2014 roku). Zostały zorganizowane trzy grupy warsztatowe: dwie grupy 

edukacyjne dla osób doświadczających przemocy i jedna grupa edukacyjna dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie. Łącznie odbyło się 12 dwugodzinnych spotkań.  

W zajęciach udział wzięło 20 osób. 

 

W ramach zajęć zrealizowano następujące tematy: 

 Przemoc w rodzinie – czym jest przemoc, formy przemocy, przekonania  

i mity na temat przemocy, skutki przemocy, przemoc a konflikt, przemoc 

wobec dzieci, dziecko – ofiara czy świadek przemocy; 

 Procedura „Niebieskiej Karty” – wszczęcie procedury NK, praca z rodziną  

w ramach procedury NK, formy udzielanego wsparcia w ramach procedury 

NK, zakończenie procedury NK, procedura NK a: choroba psychiczna, 

uzależnienie, rozwód; 

 Aspekty prawne w procedurze „Niebieskiej Karty”; 

 Oferta pomocowa dla osób z doświadczeniem przemocy w rodzinie – 

przedstawienie form pomocy dla osób doświadczających i stosujących 

przemoc w rodzinie, informacja o ośrodkach zapewniających schronienie, 

informacja na temat oferty pomocowej w OPS, dzielnicy, mieście. 
 

 Poradnictwo prawne 

W ramach poradnictwa prawnego odbywały się konsultacje z prawnikiem  

w lokalu OPS przy ul. Wiatracznej 11. Z konsultacji prawnych skorzystało 31 

osób.  

Najczęściej omawiane tematy dotyczyły: pomocy w napisaniu pism procesowych 

(rozwód, alimenty), możliwości usunięcia sprawcy przemocy ze wspólnie 

zajmowanego lokalu, spraw opieki nad dziećmi. 
 

 Poradnictwo specjalistyczne 

Konsultacje ze specjalistami miały na celu przede wszystkim udzielenie wsparcia 

psychologicznego i pomocy w zdobywaniu kompetencji do radzenia sobie  

z trudnościami oraz poprawę psychofizycznego i społecznego funkcjonowania 

osób i rodzin z problemem przemocy i/ lub konfliktu w rodzinie. Konsultanci 

Ośrodka w ciągu roku przyjęli w ramach poradnictwa specjalistycznego  

790 klientów, z którymi przeprowadzono 2 526 spotkań. 
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 Program Terapeutyczno-Rozwojowy dla kobiet po doświadczeniach przemocy  

w rodzinie „Fenix” (opisany w dalszej części sprawozdania) 
 

 Szkolenia dla pracowników socjalnych i dzielnicowych „Praca w grupach 

roboczych” 
W pierwszej turze uczestnikami szkolenia byli pracownicy socjalni, asystenci, 

pedagodzy rodziny oraz kierownicy zespołów pracy środowiskowej tut. Ośrodka. 

Łącznie w szkoleniach wzięło udział 72 pracowników OPS Praga – Południe.  

W drugiej turze uczestnikami szkolenia byli dzielnicowi Komendy Rejonowej 

Policji Warszawa VII. Łącznie w szkoleniach wzięło udział 23 dzielnicowych. 

Szkolenia prowadzone były przez dwóch psychologów z Zespołu  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Celem szkolenia było zapoznanie 

pracowników socjalnych i dzielnicowych z praktycznymi aspektami procedury 

„Niebieskiej Karty”, poznanie przepisów prawa, zapoznanie z dokumentacją 

grupy roboczej oraz tworzeniem strategii postępowania wobec rodziny uwikłanej 

w przemoc.  
 

 Działania interwencyjne 

Zespół ds. przemocy prowadził działania interwencyjne wobec osób 

doświadczających przemocy oraz stosujących przemoc. Działania te obejmowały 

dwa obszary: interwencja w środowisku w związku z przemocą w rodzinie oraz 

umieszczanie osób krzywdzonych w ośrodkach interwencyjnych. 

W 2014 roku przeprowadzono 92 interwencje dotyczące przemocy w rodzinie.  

W ośrodkach interwencyjnych umieszczono 18 rodzin (39 osób) doznających 

przemocy.  

 

Koszt programu wyniósł 3 956,94 zł, pokryty został ze środków OPS. 

 

 
 

PROGRAM TERAPEUTYCZNO-ROZWOJOWY DLA KOBIET  

PO DOŚWIADCZENIACH PRZEMOCY W RODZINIE „FENIX” 
 

 

Program Terapeutyczno – Rozwojowy „Fenix” jest integralną częścią Programu 

Pomocy Osobom i Rodzinom z Problemem Przemocy realizowanym w OPS od 2004 

roku. Celem Programu „Fenix” jest pomoc kobietom po doświadczeniach przemocy 

oraz zagrożonym tym doświadczeniem w zmianie swojego funkcjonowania na taki, 

który zapewnia troskę o własne bezpieczeństwo fizyczne i psychologiczne, pozwala  

na zaspokajanie własnych potrzeb oraz potrzeb bliskich osób. 

Aby przybliżać się do osiągania takiego standardu funkcjonowania uczestniczek 

kierowano do nich różnorodną pomoc, w tym indywidualny kontakt psychologiczno – 

terapeutyczny, udział w grupie rozwojowo – terapeutycznej oraz udział w warsztatach 

rozwojowych.  
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Uczestniczki programu miały możliwość skorzystania z niżej opisanych form 

pomocy. 
 

 Poradnictwo specjalistyczne 
Poradnictwo miało formę konsultacji indywidualnych. Realizowane było przez 

psychologa i terapeutkę. Jego celem były diagnoza, wsparcie, motywowanie, 

interwencja kryzysowa oraz praca terapeutyczna w związku z zagrożeniem  

lub doświadczeniami przemocy w rodzinie. 

Poradnictwa psychologicznego udzielono 100 kobietom, zrealizowano  

406 spotkań. 
 

 Grupa terapeutyczno – rozwojowa dla osób doświadczających przemocy  

Do grupy terapeutyczno – rozwojowej zakwalifikowano osoby, które dotychczas 

uczestniczyły w indywidualnych i grupowych formach pomocy oferowanej  

w OPS ale nadal potrzebowały pomocy w tym, aby uwolnić się  

od psychologicznych śladów doznanej przemocy, które zakłócały ich 

funkcjonowanie w ważnych rolach społecznych i bliskich związkach. Zajęcia 

poświęcone były wsparciu psychologicznemu, poszukiwaniu konstruktywnych 

sposobów radzenia sobie z trudną sytuacją, odzyskiwaniu wpływu na własne 

życie, odkrywaniu i zaspokajaniu potrzeb osobistych, wyznaczaniu granic,  

a także planowaniu i realizacji konstruktywnych celów życiowych. Wzięły  

w nich udział 22 kobiety. Łącznie w ciągu roku zrealizowano 29 spotkań 

grupowych, po dwie i pół godziny każde.  
 

 Warsztaty rozwojowe „Żal po stracie”  

W maju 2014 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Walecznych 

59 zostały zrealizowane warsztaty rozwojowe dla uczestniczek programu. Ich 

celem było rozwiniecie samoświadomości kobiet w obszarze przeżywania straty 

i krzywdy w związku z doświadczeniami przemocy oraz nabycie przez nie wiedzy 

nt. konstruktywnych sposobów radzenia sobie z krzywdą. W zajęciach 

uczestniczyło 10 kobiet. Zajęcia obejmowały 16 godzin pracy warsztatowej.  
 

 Warsztaty budowania poczucia własnej wartości  

W lipcu 2014 roku w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie zostały 

zorganizowane warsztaty wyjazdowe poświęcone budowaniu poczucia własnej 

wartości. Ich celem było poszerzenie świadomości uczestniczek dotyczącej 

własnej wartości, w tym m.in. rozwijanie szacunku i uznania dla siebie samej, 

przyznawaniu sobie praw do zaspokajania własnych potrzeb a także budowanie 

wizerunku własnej osoby jako wolnej, sprawczej, mogącej kształtować własne 

życie zgodnie z osobistymi celami i wartościami. W warsztatach wzięło udział 

10 uczestniczek pracujących systematycznie nad poprawą swojego 

funkcjonowania i sytuacji życiowej. Zajęcia grupowe obejmowały 16 godzin 

pracy warsztatowej. 
 

 Warsztaty asertywności  
Warsztaty ”Asertywny styl w relacjach” odbyły się w listopadzie 2014 roku. 

Poświęcone były rozwijaniu umiejętności asertywnych, a szczególnie 

asertywnemu wyrażaniu opinii, uczuć, potrzeb, proszeniu o pomoc, wyrażaniu 

sprzeciwu. Adresowane były do osób doświadczających przemocy lub nią  
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zagrożonych, u których rozpoznano potrzeby w tym zakresie, w szczególności do 

uczestniczek grupy terapeutyczno – rozwojowej. Wzięło w nich udział 9 kobiet. 

Trwały łącznie 16 godzin. 
 

 Opieka dla dzieci  

Równolegle do zajęć grupy terapeutyczno – rozwojowej oraz warsztatów 

stacjonarnych adresowanych do osób doświadczających przemocy prowadzone 

były zajęcia opiekuńcze z elementami rozwojowymi dla dzieci, aby ich mamy 

mogły uczestniczyć w zajęciach programowych. Opieką grupową objętych było 

12 dzieci, których mamy nie miały możliwości zapewnienia jej we własnym 

zakresie.  
 

 

 
 

Jubileusz 10- lecia Programu i Grupy Fenix 

 

 Obchody 10 – lecia Programu i Grupy „Fenix” 

W związku z 10 – leciem uruchomienia w Ośrodku specjalistycznej pracy na rzecz 

rodzin dotkniętych przemocą, w okresie od 8 września do 17 października 2014 

roku miały miejsce wydarzenia adresowane do odbiorców Programu Pomocy 

Osobom i Rodzinom z Problemem Przemocy oraz przedstawicieli instytucji 

zaangażowanych w pomoc tej grupie mieszkańców. 
 

Odbyły się następujące wydarzenia zrealizowane w ramach programu: 

 W spotkaniu organizacyjnym, inaugurującym obchody rocznicowe wzięły 

udział 24 osoby – uczestniczki różnych edycji grupy dla osób  

z doświadczeniem przemocy. W czasie spotkań był współtworzony program 

obchodów a uczestniczki zgodnie ze swoimi preferencjami mogły włączać się 

w poszczególne, niżej opisane przedsięwzięcia; 
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 Warsztat słowno – muzyczny, który składał się z 4 dwugodzinnych spotkań, 

próby generalnej i występu scenicznego. W warsztacie wzięło udział 7 

uczestniczek. W ramach zajęć zostały zrealizowane ćwiczenia dykcyjne, 

oddechowe, związane z ekspresją stanów emocjonalnych i interpretacją tekstów 

literackich. Grupa pracowała nad wierszami i piosenkami dotyczącymi 

indywidualnych zmian życiowych, potrzeb i wartości; 
 

 Warsztat plastyczny składał się z 4 dwugodzinnych spotkań oraz wystawy prac 

podczas wieczoru galowego. W czasie warsztatu uczestniczki wykonały prace 

wokół tematów: „Drzewo”, „Ja i moje alter ego” i „Mój dom”. Dzięki pomocy 

artysty plastyka miały możliwość ekspresji siebie poprzez różne techniki 

plastyczne.  

Po wykonaniu swoich dzieł grupa omawiała poszczególne prace poszukując ich 

symbolicznych znaczeń. W warsztacie wzięło udział 8 uczestniczek.; 
 

 Warsztat wizażu w którym wzięły udział głównie uczestniczące  

w przygotowaniach do gali panie (8 osób). Uczestniczki poznały tajniki sztuki 

makijażu i otrzymały indywidualne wskazówki dotyczące pielęgnacji  

i podkreślania urody. Ponadto panie występujące na scenie miały wykonany 

makijaż sceniczny dzięki czemu mogły wzmocnić swoje poczucie pewności 

siebie i atrakcyjności wyglądu; 
 

 Wieczór galowy był uroczystością zorganizowaną w dniu 17 października 2014 

roku. Oprócz uczestniczek programu gośćmi byli przedstawiciele Urzędu m. st. 

Warszawy oraz podmiotów współpracujących w ramach Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – oświaty, 

ochrony zdrowia, policji, organizacji pozarządowych a także dyrekcja  

i pracownicy OPS.  

Program wieczoru uwzględniał:  

o prezentację 10 – letnich dokonań  Ośrodka w obszarze przeciwdziałania 

przemocy, w szczególności adresowanych do osób doznających 

przemocy,  

o program artystyczny przygotowany przez uczestniczki programu pod 

kierunkiem artysty muzyka, który był zwieńczeniem pracy warsztatowej, 

o koncert wokalno – muzyczny, 

o wystawę prac plastycznych przygotowanych przez uczestniczki  

w ramach warsztatów plastycznych, 

o poczęstunek z tortem jubileuszowym. 

 

 
Koszt programu „Fenix” wyniósł 8 022, 75 zł, pokryty został ze środków OPS. 
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PROGRAM „WOLONTARIAT W OPS” 
 

 

 

 

W 1999 roku celem uzupełnienia i wzbogacenia oferty kierowanej do osób 

zgłaszających się po pomoc, Ośrodek uruchomił Program „Wolontariat w OPS”. 
 

Założenia i cele Programu 
 

 Poszerzenie świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej form pomocy dla 

ludzi starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży mających problemy 

w nauce, w kontaktach z rówieśnikami i otoczeniem, poprzez korzystanie 

z pomocy wolontariuszy; 

 Aktywizowanie społeczności lokalnej poprzez włączanie mieszkańców 

do niesienia pomocy w najbliższym otoczeniu; 

 Integracja mieszkańców wokół lokalnych problemów społecznych. 
 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku w Programie „Wolontariat 

w OPS” uczestniczyło 35 wolontariuszy w wieku od 17 do 67 lat. Spośród nich 

12 osób rozpoczęło współpracę w 2014 roku. Współpracujący z Ośrodkiem 

wolontariusze to przede wszystkim studenci, młodzież szkolna, osoby aktywne 

zawodowo i renciści nieodpłatnie i dobrowolnie poświęcający swój czas pracy 

społecznej. 
 

Rekrutacja wolontariuszy 
 

Nabór wolontariuszy jest prowadzony stale poprzez ogłoszenia w Gazecie 

„Oferta”,  internecie, na wyższych uczelniach, w szkołach średnich, oraz poprzez 

kontakty osobiste wolontariuszy i pracowników OPS. 
 

W ramach programu realizowano następujące projekty na rzecz osób potrzebujących: 
 

 Pomoc osobom starszym 

Z pomocy tej skorzystało 8 osób samotnych, starszych lub niepełnosprawnych, nie 

mających wsparcia w rodzinie. W projekcie uczestniczyło 10 wolontariuszy, 

których zadaniem była przede wszystkim: pomoc w wyjściu na spacer,  

do lekarza, w załatwianiu spraw urzędowych, dotrzymanie towarzystwa, 

rozmowy, głośne czytanie, umożliwianie wizyt w placówkach kulturalno-

oświatowych. Wolontariusze odwiedzali klientów 1 lub 2 razy w tygodniu; 
 

 Pomoc dzieciom i młodzieży mającej trudności w nauce i w kontaktach 

z rówieśnikami 

Z pomocy w nadrabianiu zaległości szkolnych oraz w odrabianiu bieżących lekcji 

skorzystało 15 dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich.  

W projekcie uczestniczyło 14 wolontariuszy, którzy średnio 1 – 2 razy  

w tygodniu pomagali dzieciom w nauce języków obcych, matematyki, fizyki  

i chemii. Ponadto do zadań wolontariuszy należało motywowanie ich do nauki. 
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 Pomoc w organizacji projektów realizowanych w OPS 

Świadczenie polega na współprowadzeniu zajęć grupowych dla uczestników 

projektów lub organizacji czasu dzieciom na terenie OPS podczas gdy rodzic 

bierze udział w zajęciach (13 wolontariuszy): 

 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Integracyjnej Grupie Przedszkolnej 

„Alladyn”, 

 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci osób uczestniczących  

w spotkaniach grupy terapeutyczno-rozwojowej Fenix, 

 pomoc w organizacji zajęć podczas grupy wsparcia dla Osób z Chorobą 

Alzheimera i Ich Rodzin, 

 pomoc w prowadzeniu warsztatów terapii zajęciowej w Dziennym Domu 

Pomocy Społecznej, 

 współprowadzenie grupy psychoedukacyjnej dla uczestników programu 

„Wychodzenie z Bezdomności”, 

 prowadzenie zajęć edukacyjnych z dziećmi w ramach programu „Bądź aktywny 

w życiu”. 
 

 

 

DZIAŁANIA OPS NA RZECZ WOLONTARIUSZY 
 

 

W trakcie wykonywania zadań wolontariusze napotykają na różne trudności. Ich 

praca wiąże się z dużymi obciążeniami emocjonalnymi. Dlatego niezmiernie istotne jest 

motywowanie ich do dalszej pracy i dbałość, by nie ulegli wypaleniu.  
 

Przykładem takich działań w 2014 roku były: 

 spotkania w Klubie Wolontariusza, 

 spotkanie integracyjne w pizzerii Dominium, 

 wycieczka do Opinogóry i Pułtuska, 

 szkolenie z zakresu komunikacji i asertywności, 

 uroczystość z okazji Dzielnicowego Dnia Wolontariusza, 

 zaproszenie wolontariuszy do Multikina (vouchery), 

 przekazywanie rekomendacji na piśmie wolontariuszom, celem przedłożenia 

w odpowiednich instytucjach,  

 podziękowania składane bezpośrednio przez koordynatora. 
 

 

 Spotkania w Klubie Wolontariusza 

Spotkania z wolontariuszami odbywały się w trzecią środę miesiąca  

w pomieszczeniach OPS przy ul. Paca 42. Podczas spotkań w Klubie omawiane 

były bieżące sprawy, z którymi wolontariusze spotykają się w środowisku. Jedno 

ze spotkań odbyło się w pizzerii Dominium i miało charakter integracyjny, 

uczestniczyło w nim 10 wolontariuszy. 
 

 Wycieczka do Opiniogóry i Pułtuska 

W dniu 28 czerwca 2014 roku odbyła się jednodniowa wycieczka autokarowa  

do Opinogóry i Pułtuska dla wolontariuszy współpracujących z Ośrodkiem  

w ramach programu „Wolontariat w OPS”. W Opinogórze uczestnicy zwiedzili 

Muzeum Romantyzmu, neogotycki pałacyk z pierwszej połowy XIX wieku, 

neogotycki budynek Oficyny Dworskiej, w którym obecnie organizowane  



91 

 

są wystawy czasowe oraz piękny park krajobrazowy. Po najciekawszych 

miejscach w Pułtusku uczestników oprowadził przewodnik, który przybliżył 

historię Domu Polonii i miasta. W wycieczce wzięło udział 19 osób. 
 
 

 Szkolenie z zakresu komunikacji i asertywności 

Szkolenie pn. „Komunikacja wolontariuszy z klientem w sytuacjach trudnych” 

odbyło się w dniu 15 listopada 2014 roku. Celem warsztatu było nabycie lub 

podniesienie: kompetencji komunikacyjnych wolontariuszy w relacjach  

z klientami OPS; wiedzy na temat obszarów zależnych i niezależnych  

od wolontariuszy; umiejętności wyznaczania granic osobistych w relacji  

z klientem oraz umiejętności stosowania komunikatów typu „ja” i aktywnego 

słuchania. Ponadto przećwiczono umiejętność kontroli złości, ujawniono  

i doceniono różnorodność motywacji pracy wolontaryjnej oraz zwiększono 

umiejętności konfrontowania się z nieakceptowanymi zachowaniami 

podopiecznych.  

 

 
 

 

Uroczyste świętowanie Dzielnicowego Dnia Wolontariusza 

 
 

 Uroczyste obchody Dzielnicowego Dnia Wolontariusza 

W dniu 4 grudnia 2014 roku w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 

przy ul. Angorskiej 2 odbyły się uroczyste obchody z okazji Dzielnicowego Dnia 

Wolontariusza, nad którym honorowy patronat objął Burmistrz Dzielnicy Praga – 

Południe m. st. Warszawy. W imprezie wzięli udział wolontariusze 

współpracujący z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Urzędem Dzielnicy Praga – 

Południe m. st. Warszawy oraz organizacjami pozarządowymi i szkołami  

z terenu Pragi – Południe. 

Podczas uroczystości wolontariusze otrzymali dyplomy i nagrody  

za zaangażowanie i wkład pracy w pomoc osobom potrzebującym. Wszyscy 

wolontariusze współpracujący z Ośrodkiem otrzymali vouchery do Multikina. 
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Po części oficjalnej uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć występ Teatru 

Nora, który zaprezentował piosenki Agnieszki Osieckiej oraz występ Chóru 

„Grochów”.  

 

 

Koszt realizacji programu wyniósł 2.469,60 zł, pokryty został ze środków własnych 

OPS. 
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PROGRAMY NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ 
 

 

 

Na terenie Dzielnicy Praga – Południe zamieszkuje ok. 290 Romów. Wielu z nich 

znajduje się w kręgu oddziaływań socjalnych z powodu różnego rodzaju dysfunkcji. 

Przyczyną trudności w funkcjonowaniu rodzin romskich są braki edukacyjne oraz 

wyobcowanie społeczne wynikające w dużej mierze z poczucia odrębności narodowej. 

Ośrodek Pomocy Społecznej chcąc przeciwdziałać tej sytuacji, od 2004 roku 

prowadzi działania skierowane do społeczności romskiej. Działania te mają charakter 

kompleksowy i mają na celu niwelowanie różnic zarówno kulturowych jak 

i edukacyjnych oraz integrację ze społeczeństwem polskim.  
 

W roku 2014 zrealizowano następujące programy na rzecz społeczności 

romskiej: 

 Program „Asystent Romski w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-

Południe”, 

 Program Integracyjnej Grupy Przedszkolnej „Alladyn” dla dzieci z rodzin 

romskich i polskich. 
 

 

PROGRAM „ASYSTENT ROMSKI W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ 

DZIELNICY PRAGA – POŁUDNIE 

 

Zatrudniony w Ośrodku Pomocy Społecznej na umowę o pracę pracownik 

socjalny w okresie od  stycznia do grudnia 2014 roku realizował program „Asystent 

Romski w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe”. Głównym celem 

Programu było poprawienie funkcjonowania społeczności romskiej w środowisku oraz 

dopasowanie pomocy konkretnym rodzinom do zdiagnozowanych potrzeb.  
 

Do zadań asystenta należała: 

 współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie: 

– rozpoznawania środowisk romskich i ich potrzeb; 

– ułatwiania klientom romskim załatwiania spraw urzędowych (kompletowania 

dokumentów, wypełniania wniosków); 

– opracowywania planów długofalowej pracy na rzecz Romów; 

 współpraca ze szkołami na terenie Pragi-Południe w zakresie: 

– motywowania rodziców i opiekunów romskich do realizowania przez ich dzieci 

obowiązku szkolnego; 

– wspólne z nauczycielami i pedagogami szkolnymi nawiązywanie 

i utrzymywanie kontaktu z rodzinami uczniów pochodzenia romskiego; 

– rozpoznawania i ustalania potrzeb dzieci romskich w zakresie braków 

edukacyjnych; 

– motywowania rodziców i opiekunów dzieci romskich do zgłaszania ich do zajęć 

reedukacyjnych i wyrównawczych; 

– pozyskiwania wolontariuszy pomagających młodym Romom w nauce 

i wprowadzanie ich w środowiska; 
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 współpraca z wychowawcami Integracyjnej Grupy Przedszkolnej „Alladyn” 

w zakresie: 

– rekrutacji uczestników do Grupy Przedszkolnej; 

– motywowania członków społeczności romskiej do aktywnego spędzania czasu z 

dziećmi i angażowania się w pracę edukacyjną w domu; 

– omówienia postępów oraz trudności w nauce u dzieci romskich; 

– pomocy w organizacji imprez okolicznościowych. 
 

W ramach wykonywanych czynności asystent pełnił dyżury na terenie Zespołu 

Szkół Specjalnych nr 91 (gdzie uczy się obecnie 21 dzieci z rodzin romskich) oraz  

w OPS. Z pozostałymi szkołami z terenu Pragi-Południe pozostawał w stałym kontakcie 

telefonicznym i w miarę potrzeb spotykał się z pedagogami szkolnymi. 
 

Asystent nawiązał kontakt z 49 rodzinami romskimi. Wśród 241 osób objętych 

działaniem Asystenta było 140 osób dorosłych oraz 101 dzieci zamieszkałych na terenie 

Dzielnicy Praga – Południe, które zostały objęte pomocą w załatwianiu spraw 

urzędowych i rozwiązywaniem problemów szkolnych. Asystent współpracował także z 

8 rodzinami (27 osobami) zamieszkałymi poza terenem Dzielnicy. Udzielał im 

głównie pomocy dotyczącej uregulowania spraw meldunkowych oraz informacji  

o możliwościach rozwiązania innych zgłoszonych problemów.  
 

Koszt realizacji programu pokryty został ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej 

(koszty wynagrodzenia Asystenta Romskiego – 1 etat).  

 

 

PROGRAM INTEGRACYJNEJ GRUPY PRZEDSZKOLNEJ „ALLADYN” 

DLA DZIECI Z RODZIN ROMSKICH I POLSKICH 

 
 

Celem głównym Integracyjnej Grupy Przedszkolnej „Alladyn” było 

wyrównywanie braków edukacyjno-społecznych dzieci, skierowanych do niej przez 

pracowników socjalnych i Asystenta Romskiego.  

Grupa Przedszkolna była miejscem stymulacji rozwoju społeczno-emocjonalnego 

i edukacyjno-poznawczego dzieci romskich i polskich. Placówka w okresie  

styczeń – czerwiec 2014r. czynna była codziennie w godz. 7.30 – 13.00. 
 

Cele szczegółowe realizowanego Programu: 

 adaptacja i integracja dzieci romskich i polskich; 

 nawiązanie kontaktu z rodzinami dzieci polskich i romskich; 

 stymulowanie rozwoju poprzez różnego rodzaju zajęcia (plastyczne, 

muzyczne, teatralne, logopedyczne, przyrodnicze, sportowe); 

 nauka pozytywnych wzorców i wartości, kształtowanie umiejętności 

wypełniania zadań społecznych; 

 nauka norm społecznych, szczególnie w czasie wyjść na wycieczki i do miejsc 

publicznych; 

 wyrównywanie braków edukacyjnych; 

 kultywowanie obyczajów i tradycji romskich i polskich; 

 niwelowanie różnic dzielących dzieci romskie i polskie; 

 zorganizowanie dożywiania. 
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Odbiorcami programu były dzieci romskie i polskie w wieku 3 – 6 lat wraz 

ze swoimi rodzicami lub opiekunami z terenu Pragi – Południe. 
W 2014 roku w zajęciach Integracyjnej Grupy Przedszkolnej „Alladyn” 

uczestniczyło 23 dzieci oraz 24 ich rodziców/opiekunów. Z tego 13 dzieci i 11 rodziców 

pochodziło z rodzin romskich, a 10 dzieci i 13 rodziców pochodziło z rodzin polskich.  
 

 

 
 

Promocja zdrowia – poznanie zawodu pielęgniarki  

 

W ramach Programu dla dzieci zrealizowane były następujące zajęcia: 

 edukacyjne; 

 plastyczno-techniczne; 

 ruchowe; 

 uroczyste spotkania z okazji Wielkanocy, Dnia Matki, liczne atrakcje  

dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka, bal karnawałowy; 

 wyjścia do restauracji Dominium, Cinema City Promenada, ZOO, sali zabaw  

i parków, 

 zajęcia kulinarne. 

 

Praca z rodzicami/opiekunami polegała na: 

 diagnozie sytuacji rodzinnej; 

 rozmowach indywidualnych; 

 wspieraniu w sytuacjach kryzysowych; 

 wymianie informacji w czasie zebrań. 

 

W miesiącu lipcu 2014 roku została zorganizowana akcja „Lato w Integracyjnej 

Grupie Przedszkolnej „Alladyn” dla uczestników i ich rodzeństwa”. Spotkania  

z dziećmi odbywały się od wtorku do czwartku w godzinach 9.00-14.00  
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w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej (Działu Pomocy Specjalistycznej 

przy ul. Paca 42 ) oraz w terenie (kino, parki i place zabaw). W zajęciach uczestniczyło  

32 dzieci: 27 dzieci polskich i 5 dzieci romskich.  
 

 
 

Zajęcia plastyczne podczas Lata w Integracyjnej Grupie Przedszkolnej „Alladyn” 

 

Celem prowadzonych przez OPS działań było zorganizowanie w okresie letnim 

czasu wolnego dzieciom romskim i polskim pozostającym w Warszawie, 

zabezpieczenie tych dzieci przed ryzykownymi zachowaniami (spędzaniem czasu  

na ulicach, zabawami na podwórku bez nadzoru dorosłych itp.), uczenie ich 

konstruktywnych form spędzania czasu wolnego oraz kształtowanie umiejętności 

zachowania się w miejscach publicznych. 
 

Na akcję składały się wyjścia do kina, sal zabaw, parków, na place zabaw, rejs 

promem po Wiśle, zabawy na plaży nad Wisłą itp. Dla większości dzieci była to okazja 

do aktywnego i ciekawego spędzenia czasu wolnego w okresie wakacji. Dzięki 

zajęciom z elementami socjoterapii  i opiekuńczo – wychowawczym relacje w grupie 

między uczestnikami w sposób naturalny wpływały na rozwój ich osobowości. 

Wielogodzinne wspólne przebywanie w różnych sytuacjach stwarzało możliwość 

modelowania zachowania i budowania dobrych relacji z otoczeniem.  
 

Łącznie programem w okresie styczeń – lipiec 2014 roku zostało objętych  

45 dzieci (w tym 15 z rodzin romskich i 30 z rodzin polskich) oraz 24 ich 

rodziców/opiekunów (w tym 11 z rodzin romskich i 13 z rodzin polskich). 
 

W związku z przyznaniem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

dofinansowania projektu: Program pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych 

i dotkniętych przemocą na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy „po–

MOC” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek 

samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 
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Integracyjna Grupa Przedszkolna „Alladyn” zakończyła swoją działalność z dniem 31 

lipca 2014 roku. 

 

Koszt realizacji programu wyniósł 15.827,60 zł pokryty był ze środków 

własnych OPS. 
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XIII. EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 
 

  
  

PPRROOJJEEKKTT  „„BBĄĄDDŹŹ  AAKKTTYYWWNNYY  WW  ŻŻYYCCIIUU””  
  

  

W 2014 roku OPS kontynuował rozpoczęty w 2008 r. projekt systemowy 

pn. „Bądź aktywny w życiu”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 

ośrodki pomocy społecznej”. Zostały do niego zakwalifikowane osoby w wieku 

aktywności zawodowej, nie pracujące, z dziećmi, z wieloma problemami w zakresie 

funkcjonowania psychologicznego i społecznego. Wśród tegorocznych odbiorców 

projektu znalazła się część osób biorących udział w poprzedniej edycji, ponieważ ich 

sytuacja życiowa wymagała dalej ścisłej współpracy ze specjalistami, aby móc sprostać 

problemom, których doświadczali. Uczestnicy wraz z dziećmi, współmałżonkami 

/partnerami (którzy zgodnie z wytycznymi dotyczącymi konstruowania wniosku 

projektowego, stanowili otoczenie projektu) stanowili około 200 – osobową grupę osób 

objętych projektem.  

Celem głównym projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników. 

Uwzględniał on realizację zadań, wśród których najistotniejsze miejsce zajmują praca 

socjalna i aktywna integracja. W projekcie w 2014 roku uczestniczyło 51 osób  

(w tym 3 osoby niepełnosprawne), 47 osób ukończyło projekt. W okresie od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2014 roku realizowane były następujące zadania projektowe, 

współfinansowane za środków EFS:  
 

PRACA SOCJALNA 
 

Praca socjalna jest podstawowym narzędziem pracy z rodziną objętą pomocą 

społeczną. Do projektu zostało zaangażowanych 2 pracowników socjalnych.  

Pracownicy socjalni w 2014 roku podjęli pracę socjalną z 51 osobami, ze wszystkimi 

zawarli kontrakt socjalny i regularnie prowadzili monitoring jego realizacji. Ponadto 

pracownicy prowadzili środowiskową pracę socjalną, planowali zasiłki pieniężne, 

współuczestniczyli w działaniach na rzecz odbiorców projektu. Działaniami 

podejmowanymi w ramach pracy socjalnej było: udzielanie informacji i poradnictwa, 

motywowanie do zmian mających na celu poprawę sytuacji bytowej, zawodowej  

i zdrowotnej, pomoc w pisaniu pism i pośredniczenie w sprawach dotyczących 

wyjaśniania sytuacji uczestników projektu, dokonywanie diagnozy środowiska, 

kierowanie do organizacji i instytucji udzielających pomocy specjalistycznej, pomoc w 

redagowaniu pism do sądów, wspólne tworzenie z rodzinami planów pomocy 

pozamaterialnej oraz ustalanie zadań i spraw koniecznych do załatwienia w celu 

poprawy sytuacji. Pracownicy socjalni współpracowali ze szkołami, instytucjami,  

i innymi placówkami w celu ustalenia sytuacji małoletnich dzieci oraz Policją  

i sądowymi służbami kuratorskimi w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób i rodzin, 

szczególnie w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej i zapewnienia warunków 

zabezpieczających zdrowie małoletnich dzieci, monitorowali środowiska pod kątem 

wywiązywania się z dokonywanych ustaleń oraz udzielali pomocy w załatwianiu 

trudnych spraw. 
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AKTYWNA INTEGRACJA 
 

„Aktywna integracja” jest zadaniem skupiającym wszystkie działania bezpośrednio 

skierowane do uczestników projektu. W jej ramach do rodzin objętych projektem 

skierowano szereg działań z zakresu aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej.  

 

Aktywizacja społeczna 
 

 Pogłębiona praca socjalna prowadzona przez asystentów rodziny 

W projekt zaangażowanych było 3 asystentów rodziny. Asystenci prowadzili 

pogłębioną pracę socjalną w środowisku i wsparcie indywidualne dla uczestników 

projektu. Odbywali regularne wizyty w środowiskach, średnio  

4 razy w miesiącu u 31 uczestników projektu, którym zgodnie z § 11 ustawy 

o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej została przyznana taka forma pomocy, 

przeprowadzali indywidualne konsultacje, towarzyszyli i wspierali w załatwianiu 

trudnych spraw w instytucjach. Wchodzili w kontakt relacyjno-motywujący do 

podejmowania zmian i pracy nad prawidłowymi postawami, edukowali  

w prawidłowym pełnieniu ról społecznych i rodzinnych. Prowadzili wsparcie 

pedagogiczne dotyczące działań wychowawczych, udzielali wskazówek 

dotyczących radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w rodzinie. Prowadzili pracę 

diagnozującą i w miarę potrzeb kierowali do pomocy specjalistycznej 

 i terapeutycznej. W sytuacjach trudnych, konfliktowych czy też zagrażających 

dobru małoletnich dzieci podejmowali interwencję. Efektem pracy asystentów 

rodziny jest zwiększenie świadomości i refleksji nad własnymi postawami  

i zachowaniami, poprawa funkcjonowania psychospołecznego, zmiana zachowań  

i postaw rodzicielskich oraz społecznych osób uczestniczących w projekcie, 

wzrost aktywności w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. Asystenci 

współdziałali na rzecz rodziny z innymi instytucjami i placówkami takimi jak: 

szkoły, przedszkola, żłobki, świetlice socjoterapeutyczne, organizacje 

pozarządowe, przychodnie oraz sądy itp. Każdy asystent współpracował średnio  

z 10 uczestnikami biorącymi udział w projekcie i ich otoczeniem.  
 

 Poradnictwo specjalistyczne 

 Dwóch pedagogów, pracowników Ośrodka zatrudnionych poza 

finansowaniem projektu obejmowało wsparciem 20 uczestników projektu. 

Prowadzili wsparcie pedagogiczne dotyczące działań wychowawczych, 

udzielali wskazówek dotyczących radzenia sobie z trudnymi sytuacjami  

w rodzinie. Prowadzili pracę diagnozującą, kierowali do pomocy 

specjalistycznej i terapeutycznej, przeprowadzali indywidualne konsultacje, 

towarzyszyli i wspierali w załatwianiu trudnych spraw w instytucjach. 

Spotkania odbywały się w środowiskach rodzin oraz na terenie OPS.  

 Psycholog zatrudniony poza finansowaniem projektu prowadził  indywidualne 

konsultacje dla uczestników projektu i udzielał pomocy w rozwiązywaniu 

problemów osobistych. Współpracował z 9 uczestnikami  projektu.  
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 Treningi stacjonarne  
Treningi stacjonarne były prowadzone zgodnie z harmonogramem projektu  

od marca do grudnia 2014 roku z przerwą wakacyjną w lipcu i sierpniu.  

 Warsztaty Umiejętności Wychowawczych – w okresie od marca do czerwca 

2014 roku odbyły się warsztaty umiejętności wychowawczych. Zajęcia 

prowadzone były przez 2 trenerów raz w tygodniu po 3 godziny, łącznie 

zrealizowano 36 godzin zajęć. W wyniku uczestnictwa rodziców  

w warsztatach umiejętności wychowawczych osiągnięto następujące rezultaty: 

poszerzenie wiedzy z zakresu rozwoju dziecka na poszczególnych etapach 

życia, doskonalenie umiejętności wychowawczych oraz budowanie 

prawidłowej relacji emocjonalnej z dzieckiem. Warsztaty ukończyło 16 osób.  

 Warsztaty Rozwoju Osobistego – realizowane były w miesiącach marzec – 

czerwiec 2014 roku. Zajęcia prowadzone były przez 2 trenerów raz  

w tygodniu po 3 godziny, łącznie zrealizowano 36 godzin zajęć. Uczestnicy 

wzbogacili wiedzę na temat zachowań asertywnych, komunikacji 

interpersonalnej, budowania pozytywnego poczucia własnej wartości  

i sprawczości oraz zarządzania czasem i budżetem domowym. Warsztaty 

ukończyło 14 osób.  

 Warsztat „Aktywnego poszukiwania pracy” – w okresie wrzesień – listopad 

2014 roku przeprowadzone zostały zajęcia aktywizacyjne dla uczestników 

projektu w wymiarze 24 godzin. Zajęcia prowadziło 2 trenerów zatrudnionych 

z zewnątrz. Celem ogólnym warsztatów było nabycie przez uczestników 

umiejętności z zakresu poszukiwania pracy oraz przygotowania do 

podejmowania samodzielnych działań na rynku pracy. Podczas warsztatów 

uczestnicy zdobyli wiedzę na temat aktualnego rynku pracy, wymagań jakie 

stawiają obecni pracodawcy wobec kandydatów celem zatrudnienia, 

podstawowe regulacje prawne w zakresie prawa pracy.  

W trakcie spotkań uczestnicy poznali zasady prowadzenia skutecznej 

rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą,  tworzyli dokumenty aplikacyjne 

oraz odkrywali informacje nt. swoich zdolności i kompetencji w celu 

wykorzystania własnych zasobów w procesie poszukiwania i utrzymania 

pracy. Warsztaty ukończyło 14 osób.   
 

 Opieka dla dzieci podczas trwania warsztatów wychowawczych,  warsztatów 

rozwoju osobistego i warsztatów aktywnego poszukiwania pracy 

Podczas trwania warsztatów umiejętności wychowawczych, warsztatów rozwoju 

osobistego oraz aktywnego poszukiwania pracy dla uczestników projektu 

zapewniona została opieka dla ich dzieci. Zatrudniono z  zewn. 5 opiekunów do 

prowadzenia zajęć opiekuńczo – rozwojowych. Tematyka zajęć dopasowana była 

do wieku dzieci. Praca prowadzona w formie grupowej i indywidualnej pozwoliła 

na wyrównywanie deficytów emocjonalno-rozwojowych dzieci oraz obserwację 

wzbogacającą diagnozę sytuacji rodzinnej uczestników projektu. Średnio  

w zajęciach uczestniczyło 30 dzieci. 
 

 Warsztaty z zakresu prawa oraz indywidualne konsultacje  

W okresie listopad – grudzień 2014 r. odbyły się warsztaty prawne oraz 

indywidualne konsultacje (łącznie 16 godzin). Podczas warsztatów uczestnicy 
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zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi prawa rodzinnego, mieszkaniowego, 

spraw cywilnych związanych z zadłużeniami i egzekucją komorniczą.  

Celem konsultacji indywidualnych było udzielenie uczestnikom wsparcia 

prawnego w ich problemach. Warsztaty ukończyło 13 osób. 
 

 Wyjazd survivalowy z warsztatem doskonalenia umiejętności społecznych 
W ramach projektu w dniach 10 – 12 października 2014 roku odbyły się warsztaty 

wyjazdowe w Ośrodku „Słoneczna Farma” w miejscowości Budy Lucieńskie. 

Podczas wyjazdu zrealizowano warsztaty edukacyjne w zakresie wzmacniania 

poczucia wartości i sprawczości i zajęcia survivalowe. W ramach programu 

rekreacyjno-integracyjnego zorganizowano lekcję „Zumby” oraz biesiadę przy 

muzyce z poczęstunkiem w postaci grilla. Uczestnicy wolne chwile spędzali na 

spacerach, zbierali grzyby, grali w bilard i ping ponga. Panująca podczas wyjazdu 

atmosfera sprzyjała rozmowom i wyciszeniu się.  

 

    
 

Wyjazd survivalowy dla uczestników projektu „Bądź aktywny w życiu” 

 

 Edukacja prozdrowotna  
Edukatorami prozdrowotnymi były 2 pielęgniarki środowiskowe, które 

realizowały swoje zadanie poprzez wizyty w domach klientów. Działaniem 

edukatorów objęto 51 osób. Edukatorki prozdrowotne w środowiskach domowych 

uczestników projektu prowadziły pracę nad poprawą sytuacji zdrowotnej, zmianą 

wizerunku, nawyków higienicznych osób starających się o pracę. Oceniały 

środowiska pod względem higieny osobistej, stomatologicznej, stanu zdrowia 

(dzieci i dorosłych), udzielały wskazówek dotyczących rozwiązywania 

rozpoznanych problemów  oraz wspierały uczestników poprzez ustalanie 

terminów wizyt do lekarzy specjalistów.  
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 Wykład nt. świadomego planowania rodziny 

We wrześniu 2014 roku przeprowadzono 4 - godzinny wykład mający na celu 

podniesienie poziomu wiedzy nt. ludzkiej płciowości i płodności, a także 

uświadomienie znaczenia podejmowania zachowań prozdrowotnych. 

Wzmocniono wiedzę nt. profilaktyki zdrowotnej i higieny kobiet. W wykładzie 

udział wzięło 17 osób.  
 

 Festyn integracyjny  

W czerwcu 2014 roku odbył się festyn integracyjny dla uczestników projektu  

i ich rodzin. Podczas festynu zapewniono wiele atrakcji m. in. malowanie twarzy, 

wykonywanie ozdób z filcu, biżuterii z koralików, malowanie i zdobienie 

paznokci. Imprezę prowadziła firma Be Active Group, która zapewniła oprawę 

muzyczną, animowała zabawy rodzinne, prowadziła konkursy m.in. karaoke. 

Firma Traffic prowadząca zajęcia rekreacyjno – ruchowe przygotowała pokaz 

sztuk walk wschodu - karate. Atrakcją spotkania był pokaz oraz nauka „Zumby”. 

Podczas imprezy uczestnicy mieli zapewniony poczęstunek w postaci 

szwedzkiego stołu – zimny bufet, oraz ciepłe dania, zimne napoje, owoce. Festyn 

cieszył się dobrym odbiorem uczestników. Spełnił funkcje integracyjne.  

W festynie udział wzięły 122 osoby. 
 

 
 

Festyn integracyjny dla uczestników projektu „Bądź aktywny w życiu” 

 

 Wyjścia wychowawczo – integracyjne 

 W październiku 2014 roku odbyło się wyjście uczestników projektu wraz z ich 

rodzinami do Cyrku Zalewski a także do Mc’Donalda. Przedstawienie wzbudziło 

wiele emocji u najmłodszych, a także u starszych widzów. Szczególnie podobały 

się występy artystów akrobatów, motocyklistów i zwierząt. W przerwie dzieci 

miały możliwość oglądania zwierząt z bliska, a nawet przejażdżki  

na wielbłądzie. Rodziny miały możliwość wspólnego wyjścia, spędzenia czasu  



103 

 

w bardzo atrakcyjny sposób, pogłębienia relacji wewnątrzrodzinnych oraz 

podtrzymania kontaktu z innymi uczestnikami i ich rodzinami.  

 W listopadzie 2014 roku odbyło się  wyjście do kina Cinema City Promenada  

na film familijny pt. „Pszczółka Maja”. Wybór repertuaru umożliwił dobrą 

zabawę wszystkim widzom. Dorośli i dzieci wyrażali zadowolenie ze wspólnego 

wyjścia, które integrowało rodziny a także było okazją do nabycia umiejętności 

społecznych.  

W wyjściach udział wzięło 37 uczestników projektu i 80 osób z otoczenia.  

 

Podsumowanie projektu 
 

W dniu 5 grudnia 2014 roku uczestnicy wzięli udział w uroczystym spotkaniu 

podsumowującym projekt. Spotkanie odbyło się w restauracji „Dedek Park”. Jego 

celem było podsumowanie całorocznej pracy asystentów rodziny, pracowników 

socjalnych, konsultantów – pedagogów z uczestnikami projektu, którzy włożyli dużo 

wysiłku i pracy w celu osiągnięcia zmian w swoim życiu. Asystenci rodziny, 

pedagodzy współpracujący przez cały rok z danym uczestnikiem wyróżnili osoby, 

wręczając im dyplom z pochwałą motywującą do dalszego działania a także 

upominek na zakończenie projektu. Uczestnicy projektu mieli okazję do spędzenia 

czasu poza domem, w uroczystej atmosferze z  możliwością rozmowy z ludźmi,  

z którymi utrzymywali kontakt przez kilka ostatnich miesięcy. Po oficjalnej części 

spotkania goście zostali zaproszeni na uroczysty poczęstunek.  

W imprezie uczestniczyło 48 uczestników projektu.  
 

 

 
 

Uroczyste podsumowanie projektu „Bądź aktywny w życiu” 
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Aktywizacja edukacyjna 

 

 

 Kursy zawodowe 
 

W ramach projektu skierowano 17 osób na szkolenia zawodowe dostosowane 

tematycznie do potrzeb i możliwości uczestników. Uczestnicy projektu wzięli 

udział w 14 kursach zawodowych m. in.: „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”, 

„Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”, „Kucharz”, „Operator maszyn 

czyszczących z umiejętnością profesjonalnego sprzątania”. Kursy były 

szczególnie oczekiwanym i aktywnie realizowanym przez uczestników 

działaniem. 

 

Aktywizacja zawodowa 
 

 Doradztwo zawodowe 
 

Zadanie to wykonywał pracownik Ośrodka oddelegowany do projektu  

w wymiarze ½ etatu, posiadający uprawnienia doradcy zawodowego. Prowadził 

działania aktywizacji zawodowej w formie konsultacji indywidualnych, mających 

na celu zdiagnozowanie sytuacji zawodowej uczestników, kierowanie ich  

na szkolenia i prowadzenie działań w kierunku zwiększenia szans na zatrudnienie. 

Konsultacje indywidualne podtrzymywały motywację uczestników do zmiany 

sytuacji zawodowej oraz pozwalały na udzielanie pomocy w poszukiwaniu 

odpowiedniej dla siebie pracy, zgodnej z kwalifikacjami i możliwościami.  

W efekcie 28 uczestników projektu podjęło pracę lub kontynuowało 

dotychczasowe zatrudnienie. Doradca współpracował z pracownikami socjalnymi, 

asystentami rodziny i konsultantami-pedagogami ustalając wspólne plany działań 

dla klientów i możliwości ich realizacji a także omawiając pojawiające się 

trudności w osiąganiu przez nich aktywności zawodowej. Konsultacjami doradcy 

zawodowego objętych zostało 43 osoby. 

 

Superwizje dla realizatorów projektu 
 

 

 W okresie luty – grudzień 2014 roku zostało przeprowadzonych 9 superwizji  

dla realizatorów projektu mających na celu doskonalenie warsztatu zawodowego, 

wsparcie i pomoc w pokonywaniu trudności z jakimi spotykają się w pracy  

w kontaktach z klientem oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. 

 

 

Koszt całkowity projektu w roku 2014 wyniósł 691 198 zł (w tym: środki EFS 

618 622,21 zł i wymagany wkład własny OPS w wysokości 72 575,79 zł). 
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XIV. PODSUMOWANIE PLANY I POTRZEBY 
 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej  w 2014 roku  objął  pomocą 9 344 mieszkańców 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, świadcząc na ich rzecz pomoc materialną, 

niematerialną i prowadząc z nimi pracę socjalną na różnych poziomach zaawansowania. 
 

Najliczniejszymi grupami odbiorców pomocy społecznej są osoby korzystające  

ze świadczeń z powodu ubóstwa. Stanowią one ponad 1/3 ogółu klientów Ośrodka. 

Następną liczną grupę stanowią osoby niepełnosprawne i ciężko lub przewlekle chore. 

W ubiegłym roku OPS objął pomocą usługową 854 osoby niepełnosprawne i chore.  
 

Około połowa wszystkich korzystających z pomocy społecznej to osoby objęte 

różnymi oddziaływaniami w ramach pogłębionej, specjalistycznej pracy socjalnej. 

Charakterystyczną cechą rodzin objętych tego rodzaju pomocą jest wieloproblemowość, 

która  wymaga podjęcia intensywnych, systematycznych i wielokierunkowych działań 

prowadzonych przez pracowników socjalnych. 
 

Specjalistyczna praca socjalna prowadzona jest głównie metodą projektów 

socjalnych, asystentury rodzinnej i poradnictwa specjalistycznego. Projekty socjalne  

na rzecz seniorów tworzone i realizowane są w Dziennych Domach Pomocy Społecznej 

i Klubach Seniora, a na rzecz pozostałych grup odbiorców – w Dziale Pomocy 

Specjalistycznej, przy oczywistym współdziałaniu i ścisłej współpracy z pracownikami 

socjalnymi. 
 

W roku 2014 Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował łącznie 35 projekty 

socjalne, w tym 13 projektów na rzecz seniorów oraz 22 projekty na rzecz innych grup 

odbiorców m.in.: osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych, 

uzależnionych, bezdomnych, dotkniętych przemocą, rodzin z trudnościami opiekuńczo 

– wychowawczymi, w tym rodzin zastępczych. Szczegółowy wykaz projektów zawarty 

jest w Załączniku nr 1 do sprawozdania. 
 

Ponadto 86 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi zostało objętych 

pomocą asystentów rodziny, z którymi prowadzono systematyczną, pogłębioną  

pracę socjalną.  
 

Z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 2 644 rodzin z którymi 

przeprowadzono 10 311 konsultacji psychologicznych, terapeutycznych, rodzinnych, 

zawodowych, zdrowotnych, prawnych. 
 
 

 W ramach nowych zadań planowanych do realizacji w roku 2015 Ośrodek 

zamierza: 

 składać wnioski o dofinansowanie projektów z funduszy zewnętrznych w ramach 

nowego okresu programowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER 2014 - 2020); 
 

 realizować projekt „Dwie kultury - jedno podwórko” finansowany z Programu 

Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na 2015 rok. Projekt został wstępnie 

zatwierdzony do realizacji w marcu 2015 roku. Adresatami zadania będą dzieci  

i młodzież z rodzin romskich i polskich w wieku 7-12 lat zamieszkujący  

na terenie Dzielnicy Praga –Południe; 
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 uczestniczyć w pilotażowym programie badawczym dotyczącym oceny 

jakości usług opiekuńczych adresowanych do osób starszych, 

niepełnosprawnych i chorych, prowadzonym przez Urząd m.st. Warszawy  

i realizowanym na terenie stolicy. Badanie będzie służyć wypracowaniu  

i wdrożeniu rozwiązań mających na celu podniesienie jakości świadczonych 

usług w skali miasta;  
 

 uruchomić pilotażowy program Organizacji Społeczności Lokalnej  

we współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie 

Dzielnicy Praga – Południe; 
 

 uruchomić program „Uwaga dziecko” dedykowany rodzicom, których dzieci 

zostały umieszczone w pieczy zastępczej, ukierunkowany na powrót dzieci  

do rodzin biologicznych, 
 

 zorganizować konferencję będącą platformą wymiany doświadczeń asystentów 

rodziny i wzmacniać rozwój ich etosu zawodowego; 
 

 realizować V edycję Programu „Wychodzenia z Bezdomności”, jako 

skutecznego narzędzia integracji społecznej osób bezdomnych; 
 

 usprawnić realizację procedury „Niebieska Karta” i wpłynąć na poprawę 

skuteczności podejmowanych w jej ramach działań poprzez przeprowadzenie 

szkoleń wewnętrznych dla pracowników na temat prowadzenia grup roboczych.  

 

 

Część wyżej wymienionych zadań zrealizowana będzie dzięki pozyskaniu środków 

zewnętrznych (Europejski Fundusz Społeczny, dotacje Ministerstw) oraz w ramach 

działań prowadzonych przez etatowych pracowników Ośrodka.  

Natomiast niezbędną potrzebą jest zabezpieczenie większych środków na skuteczną  

i kompleksową pomoc finansową dla mieszkańców Dzielnicy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wszystkie osoby uwidocznione na zdjęciach zamieszczonych w Sprawozdaniu wyraziły zgodę 

na publikację swojego wizerunku. 


