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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 2015 roku przedstawiała się następująco: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łączna liczba mieszkańców:  172 307 

 



5 

 

 Tabela nr 1 

Wiek Kobiety Mężczyźni 

do 18 lat 13 890 14 584 

19-60 52 012 ―― 

19-65 ―― 50 657 

powyżej 60 28 932 ―― 

w tym powyżej 90 lat 1076 ―― 

powyżej 65 ―― 12 232 

w tym powyżej 90 lat ―― 401 

Razem 94 834 77 473 

Łączna liczba mieszkańców:    172 307 
 

Dane uzyskane z Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich  

 w Dzielnicy Praga – Południe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 
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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: 

 Usługowej: 

– usługi opiekuńcze; 

– specjalistyczne usługi opiekuńcze: 

 dla osób psychicznie chorych, 

 dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

 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. 

 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. 

 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). 
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 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, 

– 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. 
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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). 
 

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: 

 

 Dyrekcja Ośrodka z siedzibą przy ul. Wiatracznej 11 oraz działy 

obsługujące pracę OPS: Dział Finansowo–Księgowy, Dział 

Administracyjny, samodzielne stanowisko ds. kadr. 

 

 Filie Ośrodka: 

– Filia Nr 1 z siedzibą przy ul. Wiatracznej 11 obsługująca 

mieszkańców osiedli: Kamionek i Grochów; 

– Filia Nr 2 z siedzibą przy ul. Walecznych 59 obsługująca 

mieszkańców osiedli: Saska Kępa, Przyczółek Grochowski i Gocław 

Lotnisko. 

 

 Dział Pomocy Specjalistycznej OPS z siedzibą przy ul. Paca 42 

(wejście A i 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; 

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

 

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

 

 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. 
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2. STAN ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW 

NA DZIEŃ  31.12.2015 r. 
 

 

                                                                                                                Tabela nr 2 

Lp. 
Wyszczególnienie 

Zatrudnienie na dzień 

31. 12. 2015 r. 

 Liczba etatów Liczba osób 

1. Dyrekcja 2 2 

2. Kierownicy Filii 2 2 

3. Kierownicy Działów 7 7 

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: 

 

 

109 

 

 

 

 

 

67 

 

 

109 

 

 

 

 

 

67 

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. DDPS-y 

W tym pracownicy socjalni: 

17,25 

2 

20 

2 

  168,4 172 

11. Liczba mieszkańców  

na jednego pracownika socjalnego 

2 497 

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej  -        151,15 etatu    152 osób 

Dzienne Domy Pomocy Społecznej - 17,25 etatów     20 osób 
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pająk 

 

 

 

 

 

DYREKTOR 

OPS 
 

(1) 

ZASTĘPCA 

DYREKTORA 
 

(1) 

Główny  

Księgowy 
 

(1) 

Samodzielne 

Stanowisko  

ds. Kadr 

(1) 

Dzienny Dom 

Pomocy 

Społecznej 

(Walecznych) 

(9,25) 

Dzienny Dom 

Pomocy 

Społecznej 

(Paca) 

(8) 

KIEROWNIK 

Działu Pomocy 

Specjalistycznej 

 

(1) 

Zespół  

ds. Rodzin 

Zastępczych 

 

(3) 

KIEROWNIK  

Działu 

Administracyjnego 

 

(1) 

 

Dział  

Finansowo-Księgowy 

 

(7) 

Zespół  

ds. Współpracy  

z lokalnym 

środowiskiem 

(4) 

Zespół  

ds. Przeciwdziałania 

Przemocy 

 

(7 

Zespół  

ds. Osób 

Bezrobotnych 

 

(3) 

 

Zespół  

ds. Rodziny 

 

(17) 

Zespół  

ds. Osób 

Niepełnosprawnych 

 

(5) 

 

Zespół  

ds. Uzależnień 

 

(4) 

 

Dział 

Administracyjny 

 

(14,15) 

KIEROWNIK  

FILII NR 1 
 

(1) 

KIEROWNIK  

FILII NR 2 
 

(1) 

 

KIEROWNIK 

Działu Pomocy 

Środowiskowej 

 

(1) 

 

KIEROWNIK 

Działu 

Realizacji 

Świadczeń 

(1) 

 

KIEROWNIK 

Działu Pomocy 

Środowiskowej 

 

(1) 

 

KIEROWNIK 

Działu 

Realizacji 

Świadczeń 

(1) 

 

Zespół  

Pomocy 

Środowiskowej  

I 

(10) 

 

Zespół  

Pomocy 

Środowiskowej  

II 

(10) 

 

Zespół  

Pomocy 

Środowiskowej  

III 

(10) 

 

Zespół  

Pomocy 

Środowiskowej  

IV 

(10) 

 

Aspirant 

Pracy 

Socjalnej 

 

(1) 

 

Dział 

Realizacji 

Świadczeń 

 

(5) 

 

Zespół  

Pomocy 

Środowiskowej  

I 

(7) 

 

Zespół  

Pomocy 

Środowiskowej  

II 

(8) 

 

Zespół  

Pomocy 

Środowiskowej  

III 

(9) 

 

Aspirant 

Pracy 

Socjalnej 

 

(1) 

 

Dział 

Realizacji 

Świadczeń 

 

(4) 

Stan zatrudnienia na 31.12. 2015 r. 

w etatach: 168,4 
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IV. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU 
 

 

 
 

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2015 r.  
 

 
 

Dział 851 – Ochrona zdrowia  

Plan 51 530 zł  Wykonanie  51 530 zł   tj. 100 % planu 
 

 

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 

Plan  51 530 zł   Wykonanie 51 530 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 2015 wydano 318 decyzji. 
 

 

 

Dział 852 – Pomoc społeczna 

Plan 25 845 561  zł Wykonanie  25 763 455,19 zł            tj. 99,7 % planu 
 

 

Rozdział 85203 – Ośrodki  wsparcia 

Plan    1 267 156 zł   Wykonanie    1 266 197,47 zł,   tj. 99,9 %  
 

  
Na wydatki tego rozdziału złożyły się koszty funkcjonowania dwóch Dziennych 

Domów Pomocy Społecznej.  

W Dziennych Domach zatrudnionych jest 20 osób na 17,25 etatach (stan 

zatrudnienia na 31 grudnia 2015 roku). W okresie sprawozdawczym poniesiono 

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Domów  

w kwocie 925 004,33 zł, oraz wydatki rzeczowe w kwocie 341 193,14 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 2015 roku korzystały 73 osoby. 
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Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

Plan  11 920 zł   Wykonanie   11 915,37  zł,       tj. 99,9 % 
 

 

W ramach rozdziału OPS realizował dwa programy: 

 Program edukacyjno – rozwojowy dla kobiet po doświadczeniach przemocy  

w rodzinie „Fenix” 

 Program pomocy osobom i rodzinom z problemem przemocy 

Na realizację programów została wydatkowana kwota w wysokości 11 915, 37 zł. 

 

 

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny  

Plan  700 182 zł   Wykonanie   699 994,29  zł,      tj. 99,9 % 
 

 

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 2015 roku 8 asystentów rodziny oraz  

1 lider asysty rodzinnej objęli  pogłębioną pracą socjalną  94 rodziny, w których 

zagrożone było dobro dzieci. 

Z planowanych środków w tym rozdziale w okresie sprawozdawczym 

wydatkowano 699 994,29 zł, (z budżetu Wojewody 117 500 zł; z budżetu Gminy 

582 494,29 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 11 rodzin wspierających, które 

obejmowały opieką19 dzieci. 
 

 

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej  

Plan  435 738 zł   Wykonanie   432 657,65  zł,      tj. 99,3 % 
 

 

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 432 657,65 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne  

dla 1 057 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  4 017 545 zł   Wykonanie   3 983 376,83 zł,   tj. 99,1 %   

 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 

Plan  1 139 600 zł   Wykonanie   1 139 600 zł,               tj. 100 %   

 
 

W ramach tych rozdziałów tj. 85214 i 85295 wydatkowano kwotę 5 122 976,83 zł 

na świadczenia społeczne z tytułu realizacji zadań. Niżej wymienione świadczenia   

tj. zasiłki celowe na żywność, obiady dla dorosłych i dzieci oraz zasiłki okresowe 

finansowane są z budżetu gminy jak i wojewody. Wydatki z budżetu OPS w 2015 r.  na 

poniższe świadczenia przedstawiały się następująco: 
 

Tabela nr 3 

Rozdział Rodzaj świadczenia Liczba osób Kwota 

wydatkowana w zł 

Ogółem 

85214 – 

budżet gminy 

 

85295 –  

budżet 

wojewody 

- zasiłki celowe 

- zasiłki cel. na żywność 

 

 

 

 

1 903 

1 902.126,12 

424.627,12 

2 326.753,24 

 

 

 

2 821.753,24 zasiłki celowe na 

żywność 

495 000 

85214 – 

budżet gminy 

- obiady dla dorosłych 

- obiady dla dzieci 

 

 

1 366 w tym: 

410 dorosłych 

956 dzieci 

593 732,26 

165 587,60 

759 319,86 

 

 

 

1 403 919,86  85295 – 

budżet 

wojewody 

- obiady dla dorosłych 

- obiady dla dzieci 

225 800 

418 800 

644 600 

85214 – 

budżet gminy 

- sprawienie pogrzebu 37 132 397,74 132 397,74 

85214 – 

budżet gminy 

85214 – 

budżet 

wojewody 

- zasiłki okresowe 

 

 

 

596 

196 772,93  

 

764 905,99 - zasiłki okresowe 568 133,06 

    5 122 976,83 

  Ogółem: 
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Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 

Plan  5 074 324  zł   Wykonanie   5 052 043,75  zł,   tj. 99,6  %   
 

Tabela nr 4 

Rodzaj świadczenia Liczba osób Kwota wydatkowana w zł 

Zasiłki stałe 1 141 5 052 043,75 

 

Powyższe środki na zasiłki stałe zostały wydatkowane z budżetu Wojewody. 

 
 

 

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 

Plan  11 400 950  zł   Wykonanie   11 379 552,20  zł,  tj. 99,8  %   
 

 

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania z zakresu pomocy 

mieszkańcom Dzielnicy Praga – Południe, przedstawiają się następująco: 

 

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi  - 10 304 630,80 zł 

w tym m. in.: wynagrodzenia 142,15 etatów pracowników oraz umowa zlecenie  

na wynagrodzenie konserwatora węzła cieplnego w budynku przy ul. Grochowskiej 

259 A; 

- wydatki rzeczowe  -   1 074 921,40 zł 

w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputery, urządzenia do 

serwerowni, 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. 

 

  
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Plan  1 672 000 zł   Wykonanie   1 671 996,40 zł,   tj. 99,9 %   
 

 

W okresie sprawozdawczym usługami opiekuńczymi objęto 907 osób, które 

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

opiekuńczych finansowanych ze środków budżetu Miasta jako zadanie własne 

skorzystały 794 osoby na kwotę 1 399 998,90 zł. Specjalistycznymi usługami 

opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowanymi z budżetu 

państwa jako zadanie zlecone objęto 113 osób. Wydatki na ten cel wyniosły 

271 997,50 zł. 
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Rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców 

Plan  18 850 zł   Wykonanie   18 849,94  zł,    tj. 99,9 %   

 
 

Powyższa kwota została wypłacona jako zasiłki celowe na udzielenie schronienia, 

posiłku i niezbędnego ubrania 7 cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę  

na pobyt tolerowany na terytorium RP. 

 

 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 

Plan  107 296  zł   Wykonanie   107 271,29  zł,            tj. 99,9 %   
 

 

Wydatkowane w ramach tego rozdziału środki przeznaczone zostały na realizację 

programu integracyjnego na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2015 roku  

w kwocie 107 271,29 zł, w ramach którego pomocą objętych było 60 dzieci   

z 31 rodzin romskich i 29 rodzin polskich 
 

 

 

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Plan    183 562 zł  Wykonanie    183 533,40 zł   tj. 99,9 % planu 

 

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 

Plan  183 562 zł   Wykonanie   183 533,40  zł,   tj. 99,9 %   
 

W  w/wym. rozdziale   wydatkowano  kwotę  w  wysokości 183 533,40 zł, w tym na: 
 

 aktywizację zawodową bezrobotnych mieszkańców Dzielnicy – 17 372,45 zł. 

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

funkcjonuje w Dziale Pomocy Specjalistycznej OPS (pomocą objęto 704 osoby 

bezrobotne) oraz na organizację prac społecznie – użytecznych, w których udział 

wzięło 19 osób;  

 ponadto 166 160,95 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 2015 r. 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 51 530 51 530 51 530 51 530 100% 

852 

Pomoc 

społeczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85203 

Ośrodki Wsparcia 
1 267 156 1 266 197,47 0 0 1 267 156 1 266 197,47 99,9% 

85205 

Zadania 

w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy w 

rodzinie 

11 920 11 915,37 0 0 11  920 11 915,37 99,9% 

85206 

Wspieranie 

rodziny 
582 682 582 494,29 117 500 117 500 700 182 699 994,29  99,9% 

85213 

Składki na 

ubezpieczenie 

zdrowotne 

opłacone za osoby 

pobierające 

świadczenia 

z pomocy 

społecznej 

0 0 435 738 432 657,65 435 738 432 657,65 99,3% 

85214 

Zasiłki i pomoc 

w naturze oraz 

składki na 

ubezpieczenia 

społeczne 

3 449 210 3 415 243,77 568 335 568 133,06  4 017 545 3 983 376,83 99,1% 

85216 

Zasiłki stałe 
0 0 5 074 324 5 052 043,75 5 074 324 5 052 043,75  99,6% 

85219 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 
10 181 600 10 160 202,20 1 219 350 1 219 350 11 400 950 11 379 552,20 99,8% 

85228 

Usługi 

opiekuńcze 

i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

1 400 000 1 399 998,90 272 000 271 997,50 1 672 000 1 671 996,40 99,9% 

85231 

Pomoc dla 

uchodźców  
0 0 18 850 18 849,94 18 850 18 849,94 99,9% 

85295 

Pozostała 

działalność 
0 0 1 246 896 1 246 871,29 1 246 896 1 246 871,29 99,9% 

853 

Pozostała 

działalność 

w zakresie 

polityki 

społecznej 

85395 

Pozostała 

działalność 

183 562 183 533,40 0 0 183 562 183 533,40 99,9% 

 Ogółem 17 076  130 17 019 585,40 9 004 523 8 978 933,19 26 080 653 25 998 518,59 99,7% 
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V. ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

 

 

 

1. STRUKTURA RODZIN 
 

 

Tabela nr 6 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
LICZBA 

RODZIN 

LICZBA OSÓB 

W RODZINACH 

RODZINY OGÓŁEM   

 3 946 6 834 
 o liczbie osób                     1  2 612 2 612 

 2  551 1 102 

 3  364 1 092 

 4  233 932 

 5  116 580 

              6 i więcej  70 516 

w tym (z wiersza 1) 

rodziny z dziećmi ogółem: 870 3 016 
 o liczbie dzieci                    1  386 966 

2  306 1 091 

3  115 541 

4  33 189 

5  19 137 

6  8 64 

             7 i więcej  3 28 

RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM 496 1 447 
 o liczbie dzieci                    1  250 548 

 2  166 517 

 3  57 244 

              4 i więcej  23 138 

RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM 987 1 267 
 o liczbie osób                     1  777 777 

2  160 320 

3  38 114 

             4 i więcej  12 56 
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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 1 141 1 133 1 295 11 211 5 052 044 

Zasiłki okresowe 

 
596 587 1 177 2 498 764 906 

Zasiłki celowe i w naturze 

ogółem: 
1 903 1 872 3 474 - 2 821 753,24 

 w tym: zasiłki celowe 
specjalne 

787 777 1 509 3 754 591 507 

 
 

     

 

 

 

 
 

3. POWODY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 

 
Tabela nr 8 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin 
Liczba osób 

w rodzinach 

Ubóstwo 1 764 2 890 

Sieroctwo 7 13 

Bezdomność 140 169 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 

   w tym: 

   wielodzietność 

225 1 005 

  

143 769 

Bezrobocie 846 1 979 

Niepełnosprawność 1 935 2 844 

Długotrwała lub ciężka choroba 2 534 3 795 

Bezradność w sprawach opiekuńczych 

i prowadzeniu gospodarstwa domowego 

– ogółem 

 895 2 428 

   w tym:    

   rodziny niepełne  500 1 427 

   rodziny wielodzietne 120 658 

Przemoc w rodzinie 44 122 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 

Alkoholizm 243 363 

Narkomania 52 62 
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Trudności w przystosowaniu 

do życia po zwolnieniu 

z zakładu karnego 

87 111 

Trudności w integracji osób, 

które otrzymały status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą 

18 55 

Zdarzenie losowe 38 84 

Sytuacja kryzysowa 4 9 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 

 

 
 

 
 

 

 

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) 

4 129 3 286 5 696 

Świadczenia przyznane w ramach 

zadań zleconych 

(bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę) 

113 107 235 

Świadczenia przyznane 

w ramach zadań własnych 

(bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę) 

4 083 3 249 5 604 

Pomoc udzielana w postaci 

pracy socjalnej – ogółem 

- 2 957 5 126 

w tym wyłącznie w postaci pracy 

socjalnej 

- 660 1 138 

Interwencja kryzysowa - 317 884 

Poradnictwo specjalistyczne 

(m.in. prawne, psychologiczne, rodzinne) 

- 1 688 4 186 

w tym wyłącznie w postaci 

poradnictwa specjalistycznego 

- 884 1 505 
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Poniższy wykres ilustruje liczbę osób korzystających z pomocy społecznej 

w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Dzielnicy. 

Liczba klientów Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi 4,84 % ogólnej liczby 

mieszkańców. Odsetek ten uwzględnia liczbę osób w rodzinach korzystających 

z pomocy społecznej.  

 
 

                             
 

 
 

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. 
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 Praca socjalna prowadzona przez pracownika socjalnego 
Pracownicy socjalni w okresie sprawozdawczym realizowali pracę socjalną wobec 

2 957 rodzin (5 126 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;  

– 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. 
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 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 Pomocy Specjalistycznej 

w okresie sprawozdawczym przeprowadzono: 

– Konsultacje  (poradnictwo  specjalistyczne)  dla 1688 rodzin  ( 4 186 

osób w rodzinach),  z którymi przeprowadzono 7856 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 317 rodzin ( 884 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; 

– 17  programów specjalistycznych (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 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. 
 

 

 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 2015 roku 12 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 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 2015 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. 
 

 

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi na forum Dzielnicowej Komisji 

Dialogu Społecznego.  
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,  

w ramach której uczestniczy w Posiedzeniach Komisji i przygotowuje Protokoły.  

W 2015 r. została przekazana do OPS dokumentacja Komisji, która została 

uporządkowana i sprawdzona formalnie przez Biuro Komunikacji Społecznej 

Urzędu m.st. Warszawy. Ośrodek inicjuje i współuczestniczy w przedsięwzięciach 

lokalnych organizowanych przez DKDS. W roku 2015 uczestniczył  

m.in. w organizacji kolejnej edycji Pikniku Organizacji Pozarządowych – 

„Południowopraskie prezentacje”. 

 

OPS współpracuje na bieżąco z około 42 organizacjami z sektora pozarządowego.  
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VIII. 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 2015 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 2015 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 2015 roku z usług opiekuńczych skorzystało 794 klientów, wypracowano  

144 955 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 2015 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 2015 roku z usług specjalistycznych dla osób psychicznie chorych skorzystało 64 

osoby. Wypracowano 9 257 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 2015 roku z usług specjalistycznych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 

skorzystało  49 osób.  Wypracowano 5 116 godzin  usług – koszt  jednej  godziny 

wynosił 21,50 zł.  
 

 

Tabela nr 10     

Lp. Rodzaje usług Liczba osób 
Liczba 

godzin 
Koszt w zł 

 

 

1. 

 

 

Opiekuńcze 

 

 

794 

 

  

 

 

144 955 

 

  

 

 

1 399 998,90 

 

  

 

2. 

 
Specjalistyczne dla osób psychicznie 

chorych i dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie 

 

 

 

113 

 

 

14 373 

 

 

271 997,5 

 Razem: 907 159 328 1 671 976,4 
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IX. 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 41 164 osób  

co stanowi 23,9 % 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 OPS Dzielnicy Praga–Południe. Osoby 

chętne rekrutowane są m.in. przez pracowników socjalnych, 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. 
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ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ DDPS- y: 
 

Liczba podopiecznych w obu Domach wyniosła w 2015 roku - 73 osoby  

(37 – DDPS ul. Walecznych 59, 36 – DDPS ul. Paca 42 ).  
 

Placówki w 2015 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 codziennej gimnastyki ogólnousprawniającej; 

 Zróżnicowaną ofertę działań na rzecz aktywizacji 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: 
 

 Terapię zajęciową, w ramach której seniorzy korzystali z: 

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

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

papieroplastyka, malowanie na szkle, praca z masą solną, kolorowanki; 

– Warsztatów decoupage; 

– Warsztatów quillingu; 

– Warsztatów wykonywania biżuterii z filcu i koralików. 
 

 Warsztaty teatralno - muzyczne (projekt socjalny): 

Warsztaty teatralno - muzyczne dla seniorów prowadziła w obu Dziennych 

Domach wykwalifikowana instruktorka. W ramach realizacji projektu seniorzy 

przygotowali 5 premierowych przedstawień teatralnych : 
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– Przedstawienie pt. „Listy do Matki”; 

– Przedstawienie pt. „Na Rydze”; 

– Przedstawienie pt. „Senior cyrkowy”; 

– Przedstawienie pt. „Ciepłe wdówki”; 

– Przedstawienie pt. „Wigilijny wieczór w wierszach znanych poetów”. 
 

Przedstawienia słowno – muzyczne  zostały zaprezentowane podczas spotkań 

integracyjnych i uroczystości okolicznościowych dla seniorów, m. in. z okazji 

Dnia Matki, Rodzinnego Dnia Otwartego, Dnia Seniora, spotkań świątecznych. 

 

 

                   
Przedstawienie teatralne „Senior cyrkowy” 

 

 Zabawy taneczne dla seniorów (projekt socjalny): 

 Oprawą muzyczną zabaw tanecznych zajmował się wykwalifikowany muzyk  

i instrumentalista. Zrealizowano po pięć tematycznych zabaw tanecznych przy 

muzyce „na żywo” dla seniorów zrzeszonych w każdej z placówek OPS: 

– Bal Karnawałowo – Walentynkowy; 

– Taneczna „Majówka”; 

– Taneczne „Powitanie Lata” 

– Taneczne „Pożegnanie Lata”; 

– Bal Andrzejkowy. 
 

Zabawy taneczne miały głównie charakter integracyjny. Na spotkania zapraszani 

byli także seniorzy z warszawskich placówek działających na rzecz osób starszych 

współpracujących z Dziennymi Domami i Klubami Seniora. 
 

 Zajęcia i warsztaty terapeutyczne: 

– Muzykoterapia ; 

– Zajęcia Tai Chi prowadzone przez instruktora (projekt socjalny) 

– Zajęcia relaksacyjne; 

– Choreoterapia (warsztaty tańca „na siedząco”); 
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– Biblioterapia; 

– Bajkoterapia; 

– Ergoterapia; 

– Psychorysunek; 

– Trening pamięci; 

 

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

psychoedukacyjne i integracyjne. 
 

 Zajęcia grupowe: 

– Quizy i konkursy z nagrodami; 

– Gry stolikowe, np. karty dialogowe OH, Rummikub, Memory; 

– Muzyczny koncert życzeń dla seniorów; 

– 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; 

– Projekcje filmowe na DVD (biograficzne, przyrodnicze, historyczne, 

dokumentalne, fabularne oraz filmy i zdjęcia z Kinoteki Ośrodków nagrane 

podczas różnych spotkań okolicznościowych, integracyjnych, bali, festiwali, 

itp.). 

 

 Uroczystości okolicznościowe, np.: uroczystości imieninowe i jubileusze 

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

Tłusty Czwartek , Dzień Matki, Mikołajki, prowadzone z wykorzystaniem metod 

aktywizujących, np. Metody Klanzy, uroczyste obchody Świąt Wielkanocy  

i Bożego Narodzenia, itp. 

 

              
Śniadanie Wielkanocne 
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 Spotkania integracyjne: 

– 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.; 

– Warsztaty międzypokoleniowe /przedstawienia słowno – muzyczne, w ramach 

których m.in. we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 72 zrealizowano  

i wystawiono pokazy trzech  przedstawień: „Śpiąca królewna” z okazji Dnia 

Babci i Dziadka, „Witajcie w naszej bajce” z okazji festynu rodzinnego, „Klasa 

w starym stylu i klasa nowoczesna” z okazji 60 – lecia SP Nr 72; 

– 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. 
 

 Wycieczki turystyczno – krajoznawcze: 

– Wycieczki po Warszawie: do ZOO, Parku Skaryszewskiego; 

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

Jeziornie, Ogród Botaniczny w Powsinie, Polskie Radio; warszawskie kościoły; 

– Jednodniowe wycieczki autokarowe do ciekawych zakątków Polski: Ryni, 

Chęcin, Ojcowa, Krakowa, Korfowe, Białobrzegów, Lublina, Kampinosu 

 

         

 
Wycieczka jednodniowa Ojców - Kraków  
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 Zajęcia kulturalno – oświatowe: 

– Wyjścia do teatrów (Teatr Capitol, Teatr Kwadrat, Teatr Żydowski); 

– Wyjścia do kin: ( Cinema City Promenada, Nowa Praha  ); 

– Wyjścia do Domu Kultury Śródmieście na spotkania z ciekawymi ludźmi  

i koncerty okolicznościowe; 

– Inne: świąteczne koncerty zaproszonych artystów, gościnne koncerty zespołów 

seniorskich z warszawskich placówek dla seniorów 

– w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Kobiet i Mężczyzn 

zorganizowano w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2 imprezę 

kulturalną dla seniorów z siedmiu  placówek działających przy OPS oraz 

seniorów skupionych w placówkach działających na rzecz osób starszych z 

terenu m.st. Warszawy. Koncert w wykonaniu Kwartetu „Rampa” zgromadził 

ponad dwustuosobową publiczność. 

– w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych  

w Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska 2 Dzienne Domy zorganizowały 

występ  seniorskiego Kabaretu „DESA” z Gminnego Ośrodka Kultury w 

Pomiechówku. Spotkanie było adresowane do pensjonariuszy Dziennych 

Domów i uczestników pięciu Klubów Seniora działających w strukturach OPS. 

Występ zgromadził ponad stupięćdziesięcioosobową  publiczność. 

–  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.  

W 2015 r. zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami ambasady 

Chile, które przybliżyło seniorom z placówek prowadzonych przez OPS kulturę 

tego kraju.  

 

 
Wizyta Ambasadora Chile 

 

 Działalność środowiskowa na rzecz seniorów: 

– W DDPS przy ul. Walecznych zorganizowano  dzień otwarty dla najstarszych 

mieszkańców Dzielnicy Praga – Południe w ramach środowiskowej działalności 

na rzecz seniorów. Uczestnicy mogli zapoznać się z działalnością i ofertą 

placówki, wziąć udział w warsztatach manualnych. Prezentowane były występy 



34 

 

teatralne pensjonariuszy oraz koncerty artystyczne. Seniorzy mieli możliwość 

skorzystania z bezpłatnych pomiarów ciśnienia tętniczego krwi i cukru oraz 

poczęstunków; 

– W DDPS przy ul. Paca zorganizowano Dzień Otwarty dla osób 

zainteresowanych problematyką choroby Alzheimera. Uczestnicy wysłuchali 

wykładu  przedstawiciela Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą 

Alzheimera oraz uzyskali fachowe informacje  nt wsparcia dla osób dotkniętych 

chorobą i ich rodzin. 

– W listopadzie 2015 r. przy DDPS ul. Walecznych rozpoczął działalność Punkt 

Informacyjno-Konsultacyjny dla osób cierpiących z powodu chorób 

otępiennych oraz ich rodzin i opiekunów. 
  

 Promocja działań na rzecz seniorów i promocja Seniora jako jednostki 

aktywnej społecznie: 

– Dzielnicowy Bal Seniora (projekt socjalny); 

– Festiwal Piosenki Seniorów Prawobrzeżnej Warszawy „Praska Biesiadownia” 

(projekt socjalny); 

–  Udział DDPS-ów w ogólnowarszawskich obchodach Światowego Dnia Choroby 

Alzheimera zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Mali bracia Ubogich” na 

terenie osiedla Jazdów w Warszawie w ramach inicjatywy społecznej 

„Przystanek Alzheimer”; 

– Udział DDPS-ów w ogólnowarszawskiej inicjatywie obchodów 

Międzynarodowego Dnia Osób Starszych zorganizowanego przez 

Stowarzyszenie „Mali bracia Ubogich” w warszawskim Ogrodzie Saskim . 

 

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi/instytucjami (m.in. realizacja 

wspólnych projektów i działań na rzecz osób starszych): 

 

Obchody Światowego Dnia Inwalidy 

Dzienne Domy Pomocy Społecznej we współpracy z Polskim Związkiem Emerytów 

i Rencistów oddział Praga-Południe zorganizowały spotkanie kulturalne dla 

seniorów z okazji obchodów Światowego Dnia Inwalidy. Wystąpili artyści Teatru 

Sabat. Impreza adresowana była do seniorów - członków klubów seniora oraz 

działaczy Zarządu Rejonowego i Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów oraz  seniorów z palcówek działających przy OPS Praga-

Południe.  

 

Program „Świadomy konsument 60+” 

Dzięki współpracy z Towarzystwem Amicus pensjonariusze DDPS-ów wzięli udział 

w cyklu warsztatów konsumenckich prowadzonych przez prawnika. Warsztaty 

pozwoliły na zapoznanie się z różnymi socjotechnikami stosowanymi przez 

sprzedawców i możliwościami obrony przed ich nieuczciwymi praktykami oraz 

zwiększenie umiejętności robienia świadomych zakupów.  

 

 

 



35 

 

Program „Nowa jakość dla Seniora” 

Pensjonariusze Dziennych Domów oraz uczestnicy Klubów Seniora brali udział  

w projekcie „Nowa jakość dla Seniora” realizowanym przez Krajowy Instytut 

Gospodarki Senioralnej w partnerstwie z OPS Dzielnicy Praga-Południe na zlecenie 

MPiPS. Celem projektu było wypracowanie rozwiązań służących rozszerzeniu 

dostępności i podniesieniu jakości usług opiekuńczych dla seniorów. Seniorzy brali 

udział w badaniu ankietowym, dotyczącym korzystania z usług opiekuńczych oraz 

określenia potrzeb w tym zakresie. 

 

Debata „Bezpieczny Senior” 

W ramach współpracy z Komendą Rejonową Policji w DDPS ul. Paca odbyła się 

otwarta debata publiczna na temat bezpieczeństwa osób starszych. Debata miała 

charakter dyskusji. Policjanci zwracali uwagę na przestępstwa, których dopuszczają 

się sprawcy na szkodę osób starszych oraz pouczali jak postępować, aby nie stać się 

ich ofiarą.      
 

 

Sekcja „Dodać życia do lat” Oddziału Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia 

Pedagogów i Animatorów KLANZA 

W ramach współpracy DDPS-ów ze Stowarzyszeniem KLANZA, od 2009 roku 

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

skupiającą 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. 

W 2015 roku odbyły się trzy spotkania dla pracowników działających na rzecz osób 

starszych. 

 
 

 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, 

przygotowywaniu imprez okolicznościowych, integracyjnych, kulturalnych i itp.  

 

Koszt działalności Dziennych Domów Pomocy Społecznej w 2015 r. wyniósł 

1 266 197, 47 zł i pokryty był ze środków własnych OPS. 
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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 „Praska 

Biesiadownia”. 
 

 

 

 

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 2015 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 2015 roku z oferty 

klubowej skorzystało 15 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 2015 roku z oferty klubowej 

skorzystało 35 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  

W 2015 roku z oferty klubowej skorzystało 36 osób; 

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

w godz. 15.30 – 18.30.W 2015 roku z oferty klubowej skorzystało 35 osób. 

 

Uczestnikami Klubu Seniora mogą być osoby w wieku emerytalnym, zamieszkałe 

na terenie Dzielnicy Praga – Południe, które złożyły „deklarację członkowską” oraz 

zapoznały się i przestrzegają regulaminu porządkowego.  
 

W 2015 roku z zajęć w Klubach Seniora skorzystało łącznie 155 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;  
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 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 2015 roku były: 

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

biżuterii, warsztaty decoupage; papieroplastyka; malarstwo; 

 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; 

 Zajęcia ruchowe, np. spacery rekreacyjne w parkach, piesze wycieczki, gimnastyka  

usprawniająca; 

 Warsztaty Tai Chi prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora (projekt 

socjalny) 

 Zajęcia relaksacyjne, np. trening autogenny Schultza, joga śmiechu, 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; 

 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 teatralno - muzyczne prowadzone przez instruktorkę, w ramach których 

zrealizowano w Klubach Seniora 6 przedstawień teatralnych (projekt socjalny);  

 Zabawy taneczne „na żywo” prowadzone przez muzyka - instrumentalistę. 

Zorganizowano dziesięć spotkań tanecznych w Klubach Seniora, m.in. z okazji 

Karnawału, Pożegnania lata, Andrzejek  (projekt socjalny); 
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 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; 

 Grupowe zajęcia psychoedukacyjne prowadzone przez psychologa dostarczające 

wiedzę i nowe doświadczenia pomagające lepiej radzić sobie z trudnościami  

i emocjami; 

 Wyjścia i wycieczki, np. 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, wycieczki 

jednodniowe (np. Zamość, Lublin, Rogów, Lipce Reymontowskie, Korfowe, 

Chęciny, Białobrzegi, Ojców – Kraków); 

 Zajęcia kulturalno – oświatowe, wyjścia do:  

 kin: Nova Praha, Cinema City Promenada; 

 teatrów: Teatr Kwadrat, Teatr Komedia, Teatr Syrena, Teatr Polski, Teatr 

Żydowski, Teatr Polonia;   

 muzeów, np. Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Narodowe; 

 wyjścia na koncerty, np. z okazji: Międzynarodowego Dnia Kobiet i Mężczyzn,   

Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, światowego dnia inwalidy 

 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.  
 

 

Koszt projektów socjalnych „Kluby Seniora” w 2015 roku wyniósł 69 468,26 zł.  

 

  

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB CHORYCH NA CHOROBĘ 

ALZHEIMERA I ICH RODZIN/OPIEKUNÓW 
 

W 2015 roku kontynuowane były spotkania Grupy Wsparcia dla osób chorych  

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

OPS przy wsparciu  wolontariuszek. 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 aktualnych problemów oraz ćwiczenia z osobami chorymi dostosowane do 

stopnia zaawansowania ich 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. 



39 

 

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

uczestniczyli w Spotkaniu Wielkanocnym i Wigilijnym oraz Dzielnicowym Balu 

Seniora.  

W dniu 10 listopada 2015 roku w ramach Grupy Wsparcia zorganizowano  

Dzień Otwarty dla osób zainteresowanych tematyką  choroby Alzheimera. Spotkanie, 

na które przyszło około 60 osób, rozpoczęło się wykładem  pt. „Co powinniśmy 

wiedzieć o chorobie Alzheimera”. Wykład prowadziła członkini Stowarzyszenia 

Alzheimerowskiego, jednocześnie członek Rady Uniwersytetu Warszawskiego. 

Spotkanie miało na celu rozpowszechnienie informacji nt. funkcjonującej przy DDPS-ie  

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 2015 roku wyniósł  1 729,71 zł, pokryty został ze środków 

własnych OPS 

 
  
 

BAL SENIORA 
 

W dniu 28 października 2015 roku odbył się już po raz czternasty Bal Seniora. Jest 

to doroczna impreza organizowana dla uczczenia Międzynarodowego Dnia Seniora, 

który przypada 1 października. W imprezie wzięło udział 270 osób, wśród których byli 

seniorzy korzystający z oferty placówek rządowych i pozarządowych działających na 

rzecz osób starszych z terenu Dzielnicy oraz  przedstawiciele władz lokalnych. 

  Oprawę artystyczną Balu zapewnił zespół muzyczny „WHYROCK”. Gwiazdą 

wieczoru był Edward Hulewicz - artysta estradowy bardzo znany i popularny w latach 

60 - tych  i 70 – tych, 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 udziałem w tej 

uroczystości oraz wspaniała integracja. O atrakcyjności Balu świadczy również miejsce 

imprezy, którym był Stadion Narodowy, wizytówka Pragi – Południe. 

 
 

Koszt projektu w 2015 roku wyniósł  28 212,06 zł, pokryty został ze środków 

własnych OPS.  
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Bal Seniora  

 

 

 

FESTIWAL PIOSENKI SENIORÓW PRAWOBRZEŻNEJ WARSZAWY 

„PRASKA BIESIADOWNIA” 
Festiwal Piosenki Seniorów Prawobrzeżnej Warszawy pod hasłem ”Praska 

Biesiadownia” odbył się  w dniu 17 czerwca 2015 roku w Centrum Promocji Kultury 

przy ul. Podskarbińskiej 2. Organizatorem, jak co roku, był Ośrodek Pomocy 

Społecznej Dzielnicy    Praga – Południe, a w szczególności pracownicy dwóch 

Dziennych Domów. Współorganizatorem było Centrum Promocji Kultury oraz 

dyrygent - Mikołaj Gąsiorek wraz z ośmioosobowym zespołem muzycznym. 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 

mogła wytypować reprezentantów swojej placówki, którzy wzięli udział w konkursie. 

Występ podczas Gali Finałowej poprzedziły próby zorganizowane w okresie kwiecień – 

czerwiec 2015 r. W festiwalowym konkursie wzięło udział 28 solistów 

reprezentujących 12 placówek. Tegoroczna, dziewiąta już edycja Festiwalu Piosenki 

Seniorów zgromadziła w sali widowiskowej Centrum Promocji Kultury ponad 200 - 

osobową publiczność.  Festiwal poprowadził Pan Adam Tkaczyk – konferansjer  

i wokalista, a występy solistów oceniało pięcioosobowe jury, które przyznało pięć 

wyróżnień. Wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe , pozostali uczestnicy 

otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody pocieszenia. Festiwal zakończył się 

koncertem laureatów oraz poczęstunkiem dla wszystkich uczestników.  
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Festiwal Piosenki Prawobrzeżnej Warszawy  

 

Koszt projektu w 2015 roku wyniósł 11 988,50 zł pokryty został ze środków 

własnych OPS. 
 

 

 
 

 

 

 

2. ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY 
 

 

 

Na terenie Dzielnicy Praga – Południe w oparciu o umowy zawarte z m.st. 

Warszawa na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy 

społecznej 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. 
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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 2015 roku z usług Domów korzystały 103 osoby, w tym: 

 ze Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez 

Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad 

Psychicznie i Nerwowo Chorymi – 54 osoby, 

 ze Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez 

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym – 49 osób.  

 

 

 

 

 
 

 

 

X. 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 2015 roku z programu skorzystały 704 osoby. 
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Klub Pracy Praga – Południe oferował: 
 

 Konsultacje indywidualne – w 2015 roku odbyło się 1079 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. 
 

 Bezpłatny dostęp do: 

– stanowisk komputerowych (internet)  

– 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. 

 

 Instruktaż z zakresu obsługi komputera 

W okresie od lutego do grudnia 2015 roku zostało przeprowadzonych 201 

konsultacji dla 39 osób, dotyczących obsługi komputera. Osoby korzystające z tej 

formy pomocy mogły uczyć się nowych rzeczy lub uzupełniać swoją wiedzę. 

Instruktaż jest prowadzony przez zatrudnionego z zewnątrz specjalistę  

– informatyka i edukatora technik komputerowych. Zajęcia cieszą się bardzo dużym 

powodzeniem a ich jakość jest wysoko oceniana. Program zajęć obejmuje szkolenie 

z zakresu obsługi Internetu oraz programów: MS Office, Word, Excel, Access, 

Power Point. 
 

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 były w całym 2015 r. 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 od  

6 do 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. 
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 Program Aktywizacja i Integracja wraz z Pracami Społecznie Użytecznymi 

W ramach projektu pracownicy Klubu Pracy wyszukali 10 miejsc pracy w różnych 

placówkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga-

Południe (placówki OPS, szkoły, świetlica terapeutyczna TPD, Zakład 

Gospodarowania Nieruchomościami) i w okresie: kwiecień – lipiec, osoby 

bezrobotne – klienci OPS, pracowały tam w wymiarze 10 godzin tygodniowo  

(do 40 godzin miesięcznie). Za wykonaną pracę było wypłacane świadczenie  

w wysokości 8,10 zł. za godzinę. W ramach programu wszyscy uczestnicy prac 

społecznie użytecznych zostali objęci cyklem szkoleń z obszaru aktywizacji 

społecznej i kompetencji miękkich. Program Aktywizacja i Integracja był 

współprowadzony przez Urząd Pracy m. st. Warszawy, nasz Ośrodek  

i Stowarzyszenie Q Zmianom. Zajęcia PAI w wymiarze 160 godzin warsztatów 

grupowych i konsultacji indywidualnych były prowadzone w lokalu Klubu Pracy. 

 

 Giełdy pracy 

W roku 2015 zorganizowane zostały w Klubie Pracy trzy giełdy pracy, w trakcie 

których pracodawcy rozmawiali z potencjalnymi pracownikami, prezentując 

warunki zatrudnienia w swoich firmach: 

29 czerwca 2015 – Asistnet (agencja pośrednictwa pracy) 

23 listopada 2015 – Era (serwis sprzątający) 

07 grudnia 2015 – SUPERSAM (spółdzielnia handlowa) 

 

Koszt programu „Klub Pracy” wyniósł 14 326,23 zł, został pokryty ze środków 

własnych OPS. 

 

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA 

WRAZ Z PRACAMI SPOŁECZNIE – UŻYTECZNYMI 
 

W 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Urzędem Pracy m.st. 

Warszawy w okresie kwiecień- lipiec 2015 r. realizował Program Aktywizacja  

i Integracja (PAI). Działanie skierowane było  do mieszkańców Pragi-Południe 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, posiadających status osoby 

bezrobotnej bez prawa do zasiłku, dla których został ustalony przez Urząd Pracy III 

profil pomocy. Celem PAI była kompleksowa pomoc osobom bezrobotnym w powrocie 

do aktywności społecznej i zawodowej. 

 

Program obejmował dwa zadania : 

  

 realizacja założeń programu grupowego i indywidualnego wsparcia w procesie 

integracji społecznej i zawodowej w wymiarze 160 godzin,   

 realizacja działań ukierunkowanych na proces aktywizacji zawodowej  

z wykorzystaniem instrumentu rynku pracy jakim są prace społecznie użyteczne 

( 40 godzin w miesiącu).  
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Zajęcia grupowe oraz indywidualne konsultacje  były prowadzone przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy „Q Zmianom” wyłonione w drodze 

konkursu  przez Urząd Pracy. Ta część zadania była realizowana  w pomieszczeniach 

Klubu Pracy przy ul. Grochowskiej 259a. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał miejsca pracy do wykonywania  prac społecznie 

użytecznych dla: 

– 9 robotników gospodarczych - po 1 stanowisku w następujących miejscach pracy: 

ZGN ul. Walewska 4; OPS Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy  

ul. Walecznych 59; TPD Oddział Praga-Południe ul. Grochowska 259a; OPS 

Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Dział Pomocy Specjalistycznej ul. Paca 

42; Szkoła Podstawowa nr 141 im. Majora H. Sucharskiego ul. Szaserów 117; 

Zespół Szkół nr 5 im. S. Kisielewskiego ul. Szczawnicka 1; Gimnazjum  

z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 18 im. I. J. Paderewskiego ul. Angorska 2; Zespół 

Szkół Spożywczo-Gastronomicznych im. Jana Pawła II ul. Komorska 17 /23; 

Przedszkole nr 250 „Akwarelka” ul. Kinowa 10a; 

– 1 pracownika obsługi biurowej w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami  

ul. Walewska 4. 

 

Do PAI  w 2015 r. Ośrodek skierował łącznie   19 osób bezrobotnych, z których: 

– 2 osoby bezpośrednio przed rozpoczęciem prac poinformowały, iż znalazły 

zatrudnienie, 

– 4 osoby nie zgłosiły się do Urzędu Pracy w celu dopełnienia formalności 

związanych z przystąpieniem do pracy, 

– 3 osoby z uwagi na stan zdrowia nie mogły przystąpić do pracy, 

– 1 osoba zakończyła program przed czasem z uwagi na sytuację rodzinną. 

 

W związku z powyższymi sytuacjami na stanowiskach pracy występowała 

rotacja pracowników.  

Prace społecznie użyteczne  wykonywane były w wymiarze  10 godzin 

tygodniowo (do 40 godzin miesięcznie). Świadczenie (8.10 zł. za godz. pracy)   zostało 

sfinansowane ze środków OPS (40%) oraz Funduszu Pracy (60%).  Część uczestników  

miała przyznaną pomoc w formie karty  uprawniającej do bezpłatnego korzystania  

z komunikacji miejskiej. Wydanie skierowań do pracy, finansowanie badań lekarskich 

realizował Urząd Pracy, zaś szkolenia BHP dla uczestników, wykupienie ubezpieczenia 

od NNW oraz naliczanie i wypłacanie  świadczenia dokonywał  OPS. 

 

W trakcie realizacji projektu „Program Aktywizacja i Integracja wraz z Pracami 

Społecznie Użytecznymi” 2015 na wytypowanych stanowiskach w sumie pracowało  

9 osób, które przepracowały 890 godzin i 30 minut.  

 
 

Koszt programu „Prace społecznie – użyteczne 2015” wyniósł 7 374,05 zł, z czego  

3 046,22 zł pokryto z budżetu OPS, a kwotę 4 327,83 zł zrefundował Urząd Pracy 

ze środków Funduszu 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 ma na celu wsparcie rodzin wieloproblemowych w ich działaniach 

ukierunkowanych na zmianę oraz wyposażenie tych rodzin w umiejętności niezbędne 

do prawidłowego funkcjonowania i wychowywania dzieci oraz pełnienia ról 

społecznych. W programie udział  wzięło 280 rodzin, które: 

 podjęły stałą współpracę z asystentem rodziny (i wówczas program  stanowi 

dodatkową ofertę w pracy asystenta i jest elementem integracyjnym dla 

rodzin);  

 nie współpracują z asystentem rodziny, ale pozostają w stałym kontakcie ze 

swoim pracownikiem socjalnym. 

 

W ramach programu prowadzono następujące działania: 

 
 

 Konsultacje pedagogiczne 

Konsultacje w ramach projektu prowadziło na wniosek pracowników socjalnych 

2 pedagogów OPS.  Miały one na celu wykonanie diagnozy problemów rodziny, 

ustalenie z nią głównych obszarów do pracy oraz zaplanowanie działań 

naprawczych. W 2015 roku przeprowadzono 449 konsultacji pedagogicznych  

w 114 rodzinach. 

 

 Konsultacje dotyczące planowania budżetu domowego 

Pedagodzy OPS przeprowadzili w 2015 r. trening budżetowy w formie 

indywidualnych konsultacji z klientkami Ośrodka oraz w formie warsztatów 

grupowych dla osób biorących udział z innych   projektach prowadzonych  

w Ośrodku. 
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 Pomoc psychologiczna 

Rodziny uczestniczące w programie korzystały z pomocy psychologicznej, której 

celem było m.in.: 

– poradnictwo poprzedzone zdiagnozowaniem potrzeb klienta; 

– indywidualna pomoc psychologiczna; 

– pomoc w sytuacjach kryzysowych; 

– terapia indywidualna i konsultacje małżeńskie.  

W roku 2015 z poradnictwa psychologicznego skorzystało 269 rodzin z dziećmi. 

 

 „Uwaga Dziecko” – działania wobec rodzin, w których dzieci decyzją Sądu 

zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo –wychowawczych 

Celem działania była pomoc rodzinom w odzyskaniu prawa opieki nad dziećmi 

poprzez rozwiązywanie  problemów rodziny, które były bezpośrednią przyczyną 

umieszczenia dzieci w placówce. Wśród tych problemów najczęstszymi były: 

zaniedbania wychowawcze, zdrowotne, uzależnienia oraz przemoc. Praca  

w ww. obszarach jest trudna i długofalowa, dlatego efekt powrotu dziecka do 

rodziny został osiągnięty w 2015 r. wobec 3 na 12 rodziców objętych 

programem. 

 

 Spotkania Klubu Rodzica 
Spotkania w „Klubie Rodzica” miały charakter psycho-edukacyjny i odbywały 

się raz w tygodniu, we wtorki w godz. 16.00 – 18.00. Tematyką zajęć były m.in.: 

– trening zastępowania agresji; 

– problemy dziecka w szkole; 

– trening budżetowy; 

– edukacja w zakresie zdrowia seksualnego; 

– umiejętności wychowawcze; 

– potrzeby i zasoby rodziny; 

– sprawy lokalowe. 

W spotkaniach klubu Rodzica uczestniczyło 15 osób. 

 

 Zajęcia warsztatowe „Ku zmianom” 
Zajęcia realizowano od marca do grudnia 2015 r. Łącznie odbyło się 28 spotkań, 

w których uczestniczyło 12 kobiet. Pracowano nad: 

– osobistymi wartościami i zasobami; 

– potrzebami rozwiązywaniem problemów; 

– stawianiem celów; 

– planowaniem i realizowaniem zmiany. 

Poruszano także bieżące problemy uczestniczek. W przebiegu zajęć szczególnie 

zwracano uwagę na kształtowanie nawyków dbania o siebie, naukę dbania o 

priorytetowe wartości i potrzeby. 

 

 Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci 

Rodzice uczestniczący w zajęciach „Klubu Rodzica” i grupy „Ku zmianom” 

niejednokrotnie nie mieli możliwości zapewnienia dzieciom opieki w czasie, gdy 

sami przychodzili na warsztaty. Dlatego dla ich dzieci zorganizowano zajęcia 
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opiekuńczo - wychowawcze, które prowadzili asystenci  rodziny i wolontariusze. 

Prowadzono zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe, oglądanie filmów, czytanie 

bajek, wspólne przygotowywanie posiłków oraz zabawy na świeżym powietrzu. 

 

 Zajęcia edukacyjno - rekreacyjne 

W ramach projektu „Wspieranie rodziny”  odbywały się zajęcia o charakterze 

integracyjno – rekreacyjnym: 

– Festyn rodzinny - odbył się 16 czerwca 2015 r. na terenie ogródka OPS 

przy ul. Paca 42. W festynie uczestniczyło 113 osób. Atrakcjami dla 

rodzin były m.in.: stoiska grillowe, wykonywanie  biżuterii, manicure dla 

pań, malowanie twarzy dla dzieci. Zadbano o zdrowie rodzin poprzez 

pomiary ciśnienia i udzielanie porad zdrowotnych przez pielęgniarkę. 

Imprezę uświetnili strażacy, którzy udostępnili wóz strażacki i udzielili 

krótkiej instrukcji gaszenia pożaru. 

– Warsztat wyjazdowy „Konstruktywne rozwiązywanie sytuacji 

konfliktowych” – odbył się w dniach 18-20 września 2015 r.  

w gospodarstwie agroturystycznym „Dolina Bobrów” w Wólce 

Dłużewskiej. W ramach wyjazdu przeprowadzono intensywne zajęcia 

warsztatowe dla 6 uczestniczek. 

– Wycieczka krajoznawcza - odbyła się 1 października 2015 r. do Piaseczna 

i Runowa. Rodziny uczestniczyły w przejażdżce kolejką wąskotorową 

oraz atrakcjach miasteczka „Wild West City”. Udział wzięło 48 osób. 

– Wyjście do kina – odbyło się 27 listopada 2015 r. i było połączone  

z poczęstunkiem w restauracji „Pizza Hut”. W wyjściu uczestniczyło  

68 osób. 

– Spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia – odbyło się 6 grudnia 2015 

w restauracji „Dedek Park”. W spotkaniu uczestniczyło 120 osób. 

 

 Konsultacje pielęgniarskie 

Podobnie jak w latach ubiegłych, w ramach programu kontynuowana była 

współpraca z pielęgniarkami. Zatrudnione zostały dwie pielęgniarki w wymiarze 

10 godzin miesięcznie każda. Do zadań pielęgniarek  należały wizyty domowe, 

zwłaszcza u matek nie mającym wystarczającej wiedzy nt. pielęgnacji, leczenia  

i odżywiania małych dzieci. Pielęgniarki udzielały  porad medycznych, 

żywieniowych i higienicznych. Objęły swoją pomocą 47 rodzin korzystających  

z programu „Wspieranie Rodziny”. 

 

 Warsztat nt. budowania relacji seksualnych pomiędzy kobietą a mężczyzną 

Warsztat przeprowadziła w dniu 23 listopada 2015 r. specjalistka z zakresu 

psychologii i seksuologii. Zajęcia dotyczyły umiejętności budowania właściwych 

relacji seksualnych pomiędzy kobietą a mężczyzną. Warsztat przeznaczony był 

dla uczestniczek zajęć grupowych „Klubu Rodzica” i „Ku zmianom” oraz 

klientek współpracujących z asystentami rodziny a nie uczestniczących  

w zajęciach grupowych. W zajęciach wzięło udział 6 osób. 

 

Koszt programu wyniósł 34 637,24 zł, pokryty został ze środków OPS. 
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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 2015 Ośrodek zatrudniał 8 asystentów rodziny. Byli oni finansowani  

z budżetu OPS i dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymanej na ten cel 

przez m.st. Warszawę. Asystenci rodziny są zatrudnieni w ramach zadaniowego czasu 

pracy i są usytuowani w strukturze Zespołu ds. Rodziny Działu Pomocy 

Specjalistycznej. Praca asystentów rodziny jest koordynowana przez lidera asysty 

rodzinnej. 

Rodziny objęte wsparciem asystentów rodziny są zgłoszone przez pracowników 

socjalnych, którzy po dokonaniu analizy sytuacji wnioskują w wywiadzie 

środowiskowym do Dyrektora Ośrodka o przydzielenie tej formy pomocy.  

W kwalifikowaniu rodzin biorą też udział konsultanci - pedagodzy z Zespołu  

ds. Rodziny, którzy odbywają wspólnie wizyty w środowiskach z pracownikami 

socjalnymi i uczestniczą 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 2015 roku wsparciem asystenta rodziny objęto 94 rodziny, w tym 219 dzieci 

(średnio jeden asystent zajmował się 11 środowiskami). W ramach swoich zadań 

asystenci opracowywali i realizowali plan pracy z każdą rodziną, prowadzili 

dokumentację dotyczącą pracy, okresowo oceniali sytuację rodziny, współpracowali 

z innymi instytucjami i placówkami. 

Asystenci rodziny 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 
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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 699 994,29 zł, w tym w kwocie 117 500,00 zł pokryty  

z dotacji Wojewody, w kwocie 582 494,29 zł ze środków miasta. 

 

 

 

OGÓLNOPOLSKI ZLOT ASYSTENTÓW RODZINY 
 

Od 23 do 25 września 2015 r.  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe 

był współorganizatorem IV Ogólnopolskiego Zlotu Asystentów Rodziny.  

W przygotowaniu i realizacji konferencji współpracowaliśmy z Urzędem  

m.st. Warszawy - Biurem Pomocy i Projektów Społecznych, Polskim Instytutem 

Mediacji i Integracji Społecznej oraz  Polskim Towarzystwem Terapii Motywującej.  

W wydarzeniu uczestniczyło około 200 osób z całej Polski, ze znaczną reprezentacją 

osób zaangażowanych w realizację asystentury rodziny  w Ośrodkach Pomocy 

Społecznej z Warszawy. Celem Zlotu była wymiana doświadczeń i dyskusja nad 

problemami asystentów rodziny z terenu całego kraju. Uczestnicy mieli możliwość 

poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie pracy socjalnej oraz pracy wychowawczej 

i terapeutycznej z rodziną mającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej. Warszawskie spotkanie było ważną częścią trwającej  

w środowisku asystentów rodziny debaty na temat kondycji asystentury rodzinnej, 

wprowadzonej do systemu pomocy rodzinie ustawą o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, która weszła w życie w dniu 9 czerwca 2011 r. 
 

 Przebieg Zlotu 

Pierwszy dzień konferencji odbył się w Centrum Nauki Kopernik w formie sesji 

plenarnych. Omawiano aktualny stan, perspektywy oraz realizację asystentury dla 

rodzin w Polsce. Mówiono o różnym rozumieniu roli asystenta rodziny,  

w kontekście badań naukowych, omawiano realizację asysty rodzinnej  

w Warszawie oraz dzielono się doświadczeniami w jej wdrażaniu  

w warszawskich Ośrodkach Pomocy Społecznej. Podjęto także problematykę 

realizacji asystentury rodzinnej w środowiskach wiejskich. Dyskutowano  

o  włączeniu asystenta rodziny w realizację standardów pracy socjalnej.  

Gośćmi wydarzenia była Pani Magdalena Kochan – Przewodnicząca Komisji 

Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP i Pan Vice Prezydent Warszawy  

–  Włodzimierz Paszyński. Kolejne dwa dni konferencji zorganizowano na terenie 

Dzielnicy Praga-Południe w Centrum Promocji Kultury oraz w Dzielnicowym 

Biurze Finansów Oświaty. Tematem przewodnim drugiego dnia Zlotu był warsztat 

pracy asystenta rodziny. Odbył się wykład pt. „Dialog Motywujący w pracy 

asystenta z rodziną z dziećmi” a następnie warsztaty praktyczne na ten temat. 

Trzeciego dnia skupiono się na omówieniu kwestii standardów pracy asystenta 
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rodziny i postulatów zmian do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. Podnoszono także liczne kwestie, które mają wpływ na jakość i warunki 

wykonywanej pracy, mówiono o potrzebie superwizji, obciążeniach psychicznych 

oraz takich, które wynikają z prowadzenia obszernej dokumentacji dotyczącej 

realizowanych zadań, podnoszono kwestię rodzajów umowy o pracę dla asystentów 

rodziny. Ważnym wydarzeniem kończącym konferencję było przekazanie 

przedstawicielowi MPiPS wypracowanych postulatów zmian do ustawy. Finałem 

trzydniowego spotkania był panel dyskusyjny pt. „Profesjonalizacja zawodu 

asystenta rodziny”, który zorganizowano z udziałem przedstawiciela MPiPS oraz 

grona naukowców i praktyków. Zlot zakończony został podsumowaniem 

wydarzenia i uroczystym rozdaniem certyfikatów. 

 

 

 

 
 

 

 Zwiedzanie Warszawy  
W dniu 23 września 2015r.  odbył się wieczorny spacer uczestników IV  

Ogólnopolskiego Zlotu Asystentów Rodziny po ulicach Starego Miasta Warszawy. 

Gości oprowadzali przewodnicy, którzy przekazywali informacje o mijanych 

obiektach, faktach historycznych oraz współczesnym życiu stolicy. Goście byli 

zainteresowani i zauroczeni wieczornym spacerem po Warszawie. 
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 Wieczór integracyjny   
W dniu 24 września 2015r. po całodziennym uczestnictwie w  realizowanych 

warsztatach zaproszono gości Zlotu na wieczór integracyjny – był on okazją do 

rozmów i wymiany doświadczeń pomiędzy asystentami z różnych ośrodków  

i organizacji oraz chwilą wytchnienia w czasie bardzo intensywnych  

i pracowitych dni Zlotu. Odbył koncert teatru N.O.R.A. - Nadwiślańskie 

Oddziały Rezerw Artystycznych. Po zakończeniu części artystycznej oraz 

zamknięciu obrad nad standardem pracy asystenta rodziny zaproszono gości na 

wieczorny poczęstunek.  

 

 
Koszt programu wyniósł  8 965,29 zł pokryty  ze środków własnych OPS. 

 

 

 

 

RODZINY ZASTĘPCZE 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi pracę na rzecz rodzin zastępczych  

skierowaną do rodziców zastępczych, rodziców biologicznych oraz dzieci wykonywaną 

przez Zespół ds. Rodzin Zastępczych. Zespół powstał w 2009 r., w jego skład wchodzi 

3 starszych specjalistów pracy socjalnej. Zespół realizuje zadania rozwijania 

umiejętności wychowawczych oraz wspierania aktywności społecznej rodzin.  

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 2015 roku pracownicy zespołu w ramach pogłębionej pracy socjalnej 

pracowali z 51 rodzinami  zastępczymi z  terenu  naszej Dzielnicy, z którymi 

prowadzona była systematyczna praca w środowisku domowym, ukierunkowana 
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na diagnozowanie aktualnych problemów i potrzeb. Podejmowane były 

wszechstronne  działania zmierzające do poprawy  funkcjonowania tych rodzin. 

 W przypadku 8 rodzin podejmowane  były   również działania na rzecz rodziców 

biologicznych polegające na udzielaniu  pomocy  w formie specjalistycznych 

konsultacji, motywowaniu i wskazywaniu  możliwości  podjęcia 

specjalistycznego leczenia (najczęściej w zakresie  uzależnień), uzyskaniu 

pomocy prawnej, możliwości udziału   w programach i  warsztatach 

tematycznych. 

 W 2015 r.  wydanych zostało 14 opinii na zlecenie Sądu o kandydatach na 

rodziny zastępcze.  

 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   i  możliwości  rozwijania ich uzdolnień  

i aktywności. W tym zakresie udało się zorganizować: 

– warsztaty plastyczne w Muzeum Sztuki Nowoczesnej - marzec 2015 r., 

– lekcję muzealną w    Łazienkach Królewskich - marzec 2015 r., 

– zajęcia w Parku Linowym nad Wisłą - październik 2015 r., 

– zajęcia na  kręgielni – listopad 2015 r. 

                                         

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

bez dodatkowego nakładu środków. 

 

 

 

 

GRUPA WSPARCIA I ROZWOJU OSOBISTEGO DLA MŁODZIEŻY 

W WIEKU 14 - 18 LAT  
 

W roku 2015 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 terenu 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 lutego do  maja 2015 roku  

w zajęciach uczestniczyło 10 osób.  

 

Działania zrealizowane w ramach projektu: 

 
 

 Cykliczne spotkania grupy 

W ramach grupy wsparcia i rozwoju osobistego zrealizowano 17 spotkań, które 

nastawione były głównie na rozwijanie kreatywności osób w nich uczestniczących 

poprzez poruszanie tematów wnoszonych przez uczestników grupy. Podczas 

cotygodniowych spotkań trenowano umiejętności współpracy w grupie oraz  

wzmacniano i modelowano prawidłowe zachowania. W ramach pracy grupowej 
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uczestnicy nabywali umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, 

negocjowania, wyrażania sądów na swój temat oraz przedstawiania własnych 

celów i planów.  

W ramach spotkań grupy odbyły się następujące warsztaty i treningi: 

– warsztat z komunikacji interpersonalnej – „Bez agresji”; 

– trening edukacyjny w zakresie umiejętności komunikacyjnych; 

– trening zadaniowy w zakresie podejmowania decyzji i rozwiązywania 

problemów. 
 

 Indywidualna praca w grupie 

Podłożem problemów młodzieży, która jest zagrożona demoralizacją są czynniki 

środowiskowe i rodzinne. W ramach projektu odbywały się konsultacje  

z rodzicami/opiekunami, których zadaniem było udzielanie wsparcia rodzinie  

i ustalenie zasad współpracy 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, pracowników socjalnych – podczas 

interwencyjnych sytuacji rodzinnych, w zagrażających sytuacjach w szkołach  

i poza nią, w trudnościach z nauką i problemach zdrowotnych. 

 

 Pogotowie lekcyjne 
Równolegle z pracą grupową była prowadzona pomoc edukacyjno-wsparciowa 

pod nazwą „pogotowie lekcyjne”. Były to korepetycje z matematyki prowadzone 

przez doświadczonego pedagoga.  Zajęcia odbywały się raz w tygodniu  

i przeznaczone były dla uczestników grupy, którzy potrzebowali pomocy 

w nauce. Uczestnicy grupy podwyższyli swoje kompetencje edukacyjne, co 

pozytywnie wpłynęło na osiągniecie klasyfikacji do następnych klas. 

 

 Jednodniowa wycieczka 
W dniu 23 maja 2015roku zorganizowano dla młodzieży jednodniową wycieczkę 

do Łodzi. Grupa zwiedziła Muzeum Włókiennictwa, Wyższą Szkołę Filmową,  

ul. Piotrkowską oraz Manufakturę.  

 

 Wyjścia kulturalne  

W ramach wyjść kulturalnych zorganizowano dla młodzieży dwa wyjście do kina 

Cinema City Promenada. 

  

 Spotkanie podsumowujące 
Spotkanie podsumowujące zorganizowano 27 maja 2015 r. w pizzerii. Wspólnie 

spędzony czas był możliwością podsumowania wszystkich spotkań młodzieży  

w 2015 r. Uczestnicy wspominali atrakcyjne dla nich zajęcia, chętnie dzielili się 

swoimi spostrzeżeniami oraz wyrazili chęć udziału w kolejnej edycji grupy.  

Na koniec spotkania uczestnikom wręczono dyplomy ukończenia grupy oraz 

upominki. 
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Koszt programu wyniósł 4 014,43 zł, pokryty został ze środków OPS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMY DLA OSÓB CHORYCH 

I NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
 

 

 

 

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 
 

W roku 2015 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 18 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. Zajęcia te 

w godzinach 15.00 – 18.00 prowadził pedagog i wolontariusze Katolickiego Ośrodka 

dla Osób Specjalnej Troski. 
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Program Grupy Wsparcia dla Rodziców zawierał: 

 

 Spotkania grupy o charakterze wsparciowo-edukacyjnym prowadzone przez 

pracowników OPS, oraz zaproszonych gości. 

 

 Spotkania edukacyjne: 

– Spotkanie nt. ,,Mieszkanie chronione jako środowiskowa forma wsparcia dla 

osób z niepełnosprawnością intelektualną’’; 

– Spotkanie dotyczące ulg podatkowych przysługujących osobom 

niepełnosprawnym; 

– dwa spotkania w formie warsztatowej nt. ,,Zaburzenia psychiczne typowe dla 

wieku podeszłego’’. Uczestnicy zapoznali się  z zaburzeniami psychicznymi 

typowymi dla wieku podeszłego, szczególnie  z otępieniem typu 

alzheimerowskiego oraz otrzymali zestawy materiałów do samodzielnych 

ćwiczeń usprawniających pamięć. 

 

 Spotkania i wyjścia kulturalne: 

– Spotkanie filmowe oraz wyjście do kina Cinema City ,,Promenada”; 

– Wyjście do Restauracji ,, Pizza Hut” 

 

 Spotkania okolicznościowe: 

– Spotkanie wielkanocne i  wigilijne, 

– Wyjście z okazji ,,Dnia Matki” dla uczestniczek grupy i ich dzieci na koncert 

chopinowski do Łazienek Królewskich.  

 

 Wycieczka  

W czerwcu 2015 r. zorganizowano jednodniową wycieczkę autokarową do 

Żelazowej Woli. Program wycieczki obejmował zwiedzanie dworku oraz 

kompleksu parkowego. W wycieczce udział wzięło 28 osób. 

 

 

 

 

Koszt programu wyniósł 3 682,28 zł, pokryty został ze środków własnych OPS. 
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SPOTKANIE WIGILIJNE DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH  

Z USŁUG OPIEKUŃCZYCH 

 
22 grudnia 2015r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Paca 42 odbyła się 

wieczerza wigilijna dla osób samotnych korzystających z usług opiekuńczych. 

Niektórzy z uczestników,  mający trudności w poruszaniu się zostali dowiezieni na 

spotkanie samochodem OPS. Uroczystą wieczerzę poprzedziły życzenia świąteczne  

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

Przy wigilijnym posiłku wysłuchano koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu  

p. Danuty Stankiewicz. Podopieczni chętnie włączali się we wspólne kolędowanie. 

Wigilia dla osób korzystających z usług opiekuńczych jest ważnym i wyjątkowym 

spotkaniem przeznaczonym dla osób potrzebujących szczególnej troski i wsparcia.  

W spotkaniu udział wzięło 50 podopiecznych. 

 

 

Koszt programu wyniósł 7 772,49 zł, pokryty został ze środków własnych OPS. 
 

 

 

 

 

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. 
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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 2015 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 2015 r. w godzinach 15.00 – 21.00.  

W 2015 r. łącznie odbyło się 11 akcji (kontrola miejsc, co do których realizatorzy 

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

W wyniku prowadzonych działań w ciągu roku zlokalizowano 119 osób 

bezdomnych. Zaproponowano im przewiezienie do schroniska. W sytuacjach gdy osoby 

były nietrzeźwe, a ich stan lub warunki atmosferyczne zagrażały ich życiu przewożono 

ich do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych  lub do 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROGRAM „WYCHODZENIE Z BEZDOMNOŚCI” 
 

Program „Wychodzenie z Bezdomności” (IV edycja) został uruchomiony w maju 

2014 roku. Trwał do 30 czerwca 2015 roku. Celem programu było podniesienie 

kompetencji społecznych i interpersonalnych uczestników do poziomu umożliwiającego 

prowadzenie życia w akceptowanych społecznie normach i 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. 

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  
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Praga – Południe, Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami oraz zgłaszających się 

osobiście.  

Do projektu zakwalifikowano 25 osób bezdomnych, w tym osoby: 

 przebywające w schronisku „Dom Patronatu” oraz w Ośrodku 

Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży przy  

ul. Chlubnej 9, 

 zasiedlające piwnice, strychy, altanki w ogródkach działkowych, 

 pomieszkujące „kątem” u rodziny i znajomych. 

Osoby zakwalifikowane do projektu spełniały następujące kryteria: 

 przed eksmisją były mieszkańcami Pragi-Południe lub przebywały  

w Warszawie (na Pradze – Południe) od co najmniej dwóch lat, 

 nie były uzależnione od alkoholu/narkotyków lub były po przebytym 

leczeniu odwykowym. 

Priorytetowo brano pod uwagę osoby, które: 

 nie utraciły posiadanego lokalu z własnej winy, 

 były silnie zmotywowane do zmiany swojej sytuacji. 

 

W ramach programu realizowane były: 
 

 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 14 osób pracowało 

zawodowo, w tym 11 osób na umowę o pracę lub umowę zlecenie  

a 3 osoby dorywczo, 7 osób pobierało zasiłek stały a 2 osoby rentę socjalną.  

Z pomocy finansowej Ośrodka korzystało 17 osób, z pomocy w formie obiadów  

4 osoby. 

 

 Grupa psychoedukacyjna 

Obowiązkowym i stałym elementem programu dla wszystkich uczestników był 

udział w grupie psychoedukacyjnej. Łącznie w 2015 r. odbyło się  

21 spotkań grupowych. 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; 

– odkrywanie własnej hierarchii wartości życiowych; 

– budowanie poczucia własnej wartości i godności; 

– ćwiczenia nabytych umiejętności pod kątem rozwiązywania trudnych 

sytuacji życiowych; 

– przepracowywanie problemów przejawianych przez uczestników; 

– pomoc w odreagowaniu emocji, napięć powstających na skutek trudności 

w domu i pracy; 
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– rozwijanie filozofii życiowej, pozwalającej koncentrować się na 

pozytywach, dostrzeganiu i wzmacnianiu tego co dobre, pożyteczne 

– w sobie, w innych, w otaczającym świecie; 

– wyznaczanie i realizację celów; budowanie planu rozwoju osobistego; 

– tematyka składania wniosków o lokal, zasady wynajmowania lokali 

socjalnych z zasobów mieszkaniowych Dzielnicy.  

 

 Konsultacje indywidualne 

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

obowiązkowe dla każdego uczestnika. Pozwoliły na ustalenie indywidualnych 

celów dla każdego uczestnika, nad którymi pracował on do końca programu. 

Konsultacje pomagały w utrzymaniu wprowadzonych zmian oraz polepszaniu 

tych obszarów funkcjonowania uczestników, które w dalszym ciągu chcieli oni 

polepszać oraz podkreślaniu zmian, które już w swoim życiu wprowadzili. 

 

 Warsztaty edukacyjne nt. uzależnień 

Warsztaty edukacyjne nt. uzależnień zostały przeprowadzone  dla 20 osób. 

Przeprowadzono po 20 godzin zajęć dla każdej z 3 wyodrębnionych grup. Celem 

warsztatów było zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy  

nt.: uzależnienia od alkoholu: mechanizmów powstawania i specyfiki 

uzależnienia, mechanizmów obronnych, współuzależnienia, symptomów oraz 

sposobów radzenia sobie z problemem, dorastania w rodzinie alkoholowej oraz 

trudności w życiu dorosłym, które z tego faktu wynikają, zapobiegania powrotom 

do picia. 

 

 Trening budżetowy – podstawy edukacji finansowej 

W treningu budżetowym wzięło udział 15 osób. Celem warsztatu było: 

wprowadzenie osób  o niskich dochodach w praktyczne zagadnienia edukacji 

finansowej i zastosowanie ich w codziennym życiu, przekonanie uczestników do 

celowości planowania własnych finansów domowych i systematycznego 

oszczędzania, przekazanie wiedzy na temat konsekwencji zadłużeń. 

 

 Działania charytatywne na rzecz mieszkańców Dzielnicy 

Każdy z uczestników miał obowiązek wykonania prac charytatywnych na rzecz 

mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe lub OPS w wymiarze minimum  

15 godzin. Zadania obejmowały: 

– prace krótkoterminowe, np. pomoc seniorom, prace remontowe   

w magazynie mebli, malowanie sali do prowadzenia warsztatów  

w OPS, przeprowadzenie prezentacji nt. historii Dzielnicy dla seniorów; 

– prace długofalowe, wykonywane przez uczestników systematycznie, np. 

pomoc osobom niepełnosprawnym i seniorom, pomoc w opiece nad 

dziećmi podczas pobytu rodzica w szkole. 
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 Spotkania okolicznościowe i wycieczki 

 

– Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik 

W maju 2015 r. 16-osobowa grupa uczestników oraz ich bliskich  skorzystała  

z możliwości bezpłatnego odwiedzenia Planetarium. Grupa obejrzała pokaz 

nieba nad Warszawą oraz film pt. „Wszyscy jesteśmy astronautami”. 

 

– Spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych 

W marcu 2015 r. odbyło się uroczyste spotkanie wielkanocne dla uczestników 

programu. W imprezie wzięło udział 16 uczestników, którzy przy okazji 

spotkania poruszali sprawy związane z otrzymaniem lokali socjalnych, mówili 

także o innych korzyściach płynących z udziału w programie. 

 

– Wycieczka do Opinogóry i Pułtuska 
W maju 2015 r. odbyła się jednodniowa wycieczka autokarowa do Opinogóry i 

Pułtuska, w której uczestniczyło 10 osób z rodzinami. W Opinogórze 

uczestnicy zwiedzili Muzeum Romantyzmu a w Pułtusku - rynek, kościoły, 

Dom Polonii, brzeg Narwi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Spotkanie z okazji zakończenia programu 

W lipcu 2015 r. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji zakończenia programu. 

Wzięło w nim udział 20 osób – uczestnicy projektu oraz pracownicy Ośrodka. 

Złożono zebranym gratulacje z okazji ukończenia programu i życzenia na nowy 

etap życia oraz wręczono rekomendacje. Każdy z uczestników otrzymał paczkę 

zawierającą artykuły gospodarstwa domowego.  
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Uczestnicy programu podziękowali realizatorom za ich pracę wręczając im 

własnoręcznie wykonane laurki.  

 

 Działania OPS na rzecz pozyskania lokali dla uczestników programu 

„Wychodzenie z Bezdomności” 

Na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej Rada Dzielnicy Praga-Południe m.st. 

Warszawy podjęła w dniu 15 września 2015 r. Uchwałę Nr 82/XIV/2015  

w sprawie zaopiniowania wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia jako 

lokale socjalne osobom objętym programem „Wychodzenie z Bezdomności”. 

OPS przekazał osobom, które ukończyły program rekomendacje niezbędne do 

otrzymania lokalu socjalnego. Pracownicy OPS obejrzeli wytypowane przez 

WZL lokale i „przydzielili” je poszczególnym uczestnikom, biorąc pod uwagę 

ich potrzeby. Obecnie lokale są w trakcie remontu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszt programu wyniósł  5 473,96  zł, pokryty został ze środków własnych OPS. 

 

 
 

 
 

 

 

ŚRODOWISKOWY PROGRAM REHABILITACYJNY DLA OSÓB 

UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU „RAZEM ŁATWIEJ” 
 

Środowiskowy program rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu jest 

realizowany w Ośrodku Pomocy Społecznej od 2001 roku.  
 

W 2015 roku program realizowany był w formie indywidualnych bądź grupowych 

spotkań terapeutycznych oraz w formie trzech modułów: edukacyjnego, rozwojowego  

i wsparciowo-integracyjnego. 

 



63 

 

 Indywidualne spotkania terapeutyczne 

W 2015 przeprowadzono sesje terapeutyczne ze 114 osobami uzależnionymi od 

alkoholu oraz 29 osobami współuzależnionymi bądź DDA. Przeprowadzono 

łącznie 407 indywidualnych spotkań z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz 

124 spotkania z członkami ich rodzin.  
 

 W module edukacyjnym zrealizowano: 

– Grupę edukacyjną 
Zrealizowano zajęcia  dla trzech grup: grupy osób uzależnionych od alkoholu; 

grupy osób współuzależnionych bądź DDA oraz grupy osób nie uzależnionych, 

ale pochodzących z grup ryzyka. Każda z grup odbyła 20 godzin zajęć, których 

celem było zdobycie wiedzy nt. mechanizmów uzależnienia, współuzależnienia, 

dorastania w rodzinie alkoholowej oraz zapobiegania powrotom do picia. 

– Warsztaty wyjazdowe „Konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych” 

Warsztaty zostały zrealizowane w gospodarstwie agroturystycznym „Dolina 

Bobrów” we wrześniu 2015 r. Zrealizowano podczas wyjazdu 17  godzin pracy 

warsztatowej skoncentrowanej na nabywaniu przez uczestników umiejętności 

radzenia sobie z konfliktem poprzez świadomość mechanizmu, asertywność  

i skuteczną komunikację. W warsztatach udział wzięło 12 osób.  

 

 W module rozwojowym zrealizowano: 

– Grupę terapeutyczną „Zapobieganie powrotom do zachowań destrukcyjnych”  
Celem zajęć grupowych było podniesienie poziomu kompetencji społecznych  

i interpersonalnych uczestników w zakresie radzenia sobie z zachowaniami 

destrukcyjnymi - agresją, przemocą, wycofaniem, lękiem. Odbyły się  

32 spotkania grupowe, każde trwające po trzy godziny, w których uczestniczyło  

8 osób. 

– Wyjazdowe warsztaty „Wspomaganie rozwoju duchowego” 
Warsztaty zostały zrealizowane w gospodarstwie agroturystycznym „Dolina 

Bobrów” w lipcu 2015 r. Odbyło się 20 godzin zajęć, podczas których 

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

oraz doświadczeniem swoich obszarów duchowości. W warsztatach 

uczestniczyło 7 osób. 

 

 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. Głównym celem programu było: wspieranie decyzji 

utrzymywania abstynencji jako podstawowego elementu trzeźwienia; wczesne 

rozpoznawanie objawów nawrotu choroby alkoholowej u uczestnika a także 

tworzenie doraźnych sposobów radzenia sobie z rozpoznanymi objawami  

i budowanie strategii radzenia sobie z „powrotami do picia”. 

  W 2015 roku w 49 spotkaniach grupy wsparcia łącznie uczestniczyły 52 osoby. 
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– Spotkania filmowe 

Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia a potem dyskutowania modelowanego 

przez terapeutę na temat trzech filmów: „Angel - A”,  „Hel” i „Zbliżenia”. 

– Spotkanie przy grillu.  
Spotkanie, które było okazją do świętowania 13 rocznicy abstynencji jednego  

z uczestników odbyło się we wrześniu 2015 r. w  Zalesiu Górnym. Uczestniczyło 

w nim 12 osób.  

– Uroczyste spotkania świąteczne i jubileuszowe.  

W 2015 r. odbyły się dwa spotkania świąteczne z okazji Wielkanocy oraz 

Bożego Narodzenia. Czas świąt dla większości uczestników programu jest 

trudnym emocjonalnie momentem w życiu niosącym ryzyko sięgania po alkohol, 

dlatego istnieje potrzeba wsparcia ich  w tym okresie.  

Ponadto organizowano uroczyste rocznice pozostawania w trzeźwości 

uczestników programu. W 2015 roku 2 osoby obchodziły w uroczysty sposób 

swoje rocznice. 

 

„Zapobieganie powrotom do zachowań     Spotkanie świąteczne 

destrukcyjnych” 

 

 

Koszt realizacji programu wyniósł 10 624,73 zł, został pokryty ze środków 

własnych OPS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

PROGRAMY PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 
 

 

 

PROGRAM POMOCY OSOBOM I RODZINOM  

Z PROBLEMEM PRZEMOCY 
 

 

 

Celem programu 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 prawnej na temat możliwych działań w przypadku 

występowania przemocy w rodzinie; 

– zapewnienie wsparcia psychologicznego, prawnego, terapeutycznego osobom 

uwikłanym w przemoc; 

– zwiększenie wiedzy prawnej wśród pracowników oświaty, pracowników 

socjalnych, pedagogów, psychologów oraz wśród policji (głównie 

dzielnicowych) poprzez organizację wykładów prawnych. 
 

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 oraz profesjonaliści zajmujący się 

zawodowo problemem przemocy. 
 

W ramach projektu zrealizowano następujące działania: 

 

 Grupa edukacyjna dla osób z doświadczeniem przemocy 

Zajęcia grupy edukacyjnej odbyły się we wrześniu oraz  październiku 2015 roku.  

We wrześniu zajęcia były dedykowane osobom doświadczającym przemocy zaś  

w październiku osobom stosującym przemoc. Adresatami zajęć były osoby, wobec 

których została uruchomiona procedura „Niebieskiej Karty”. Zajęcia odbywały się 

raz w tygodniu, wzięło w nich udział 11 osób.  Zrealizowano następujące tematy 

zajęć: 

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

a konflikt, przemoc wobec dzieci, dziecko-ofiara czy świadek przemocy, 

skutki przemocy; 

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

w ramach procedury NK, formy udzielanego wsparcia w ramach 

procedury, zakończenie procedury NK, procedura NK a uzależnienia, 

rozwód, choroba psychiczna; 

– oferta pomocowa dla osób z doświadczeniem przemocy w rodzinie – 

przedstawienie form pomocy dla osób doświadczających i stosujących 

przemoc; 

– aspekty prawne w procedurze „Niebieskiej Karty”. 
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 Poradnictwo prawne 

W ramach poradnictwa prawnego odbywały się konsultacje z prawnikiem  

Skorzystało z nich 37 osób. Najczęściej omawiane tematy dotyczyły: pomocy  

w napisaniu pism procesowych (rozwód, alimenty), możliwości usunięcia sprawcy 

przemocy ze wspólnie zajmowanego lokalu, spraw opieki nad dziećmi. 

 Konsultacje specjalistyczne 

Konsultacje ze specjalistami miały na celu udzielenie wsparcia z zakresu 

przeciwdziałania przemocy, zdobywaniu kompetencji do radzenia sobie  

z trudnościami oraz poprawę psychofizycznego i społecznego funkcjonowania osób 

i rodzin z problemem przemocy lub konfliktu w rodzinie. Konsultanci Ośrodka  

w ciągu roku przyjęli w ramach poradnictwa specjalistycznego 295  klientów,  

z którymi przeprowadzono 474 spotkania indywidualne. 

 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 2015 r. przeprowadzono 127 interwencji dotyczących przemocy w rodzinie. 

 Szkolenia dla pracowników socjalnych, dzielnicowych oraz pedagogów  

„Aspekty prawne w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” 
W październiku 2015 r. zorganizowano szkolenia dla pracowników socjalnych, 

asystentów rodziny, psychologów i pedagogów OPS, przedstawicieli Oświaty oraz 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nt. prawnych aspektów 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Łącznie w szkoleniach udział wzięło  

69 osób.  

 Obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego 

W roku 2015 podobnie jak w latach ubiegłych prowadzono obsługę organizacyjno-

techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy. 

Prowadzono procedurę  „ Niebieskich Kart” wobec 514 rodzin, w tym w zakresie: 

– Prowadzenia komputerowej bazy danych zawartych w „Niebieskich Kartach”; 

– Prowadzenia rejestru spraw zakończonych. Zakończono 337 procedur 

 „Niebieskich Kart; 

– Przygotowania sprawozdań z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego; 

– Koordynacji grup roboczych. W 2015 roku odbyło się 188 spotkań grup 

roboczych; 

– Prowadzenia korespondencji w sprawie prowadzonych procedur; 

– Obsługi dwóch kontroli, które były przeprowadzone w 2015 r. w OPS  

w zakresie przeciwdziałania przemocy:  

 przez Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy 

pt. „Efektywność funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i powoływanych przez zespoły 

grup roboczych do rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie  

w indywidualnych przypadkach”; 

 Kontrola NIK pt. „Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie” 

 

Koszt programu wyniósł 4 497,12  zł, pokryty został ze środków OPS 



67 

 

 
 

PROGRAM EDUKACYJNO-ROZWOJOWY DLA KOBIET  

PO DOŚWIADCZENIACH PRZEMOCY W RODZINIE „FENIX” 
. 

 Celem programu „Fenix” jest pomoc kobietom po doświadczeniach przemocy 

oraz zagrożonym tym doświadczeniem w zmianie swojego funkcjonowania  

w sposób zapewniający bezpieczeństwo fizyczne i psychologiczne oraz 

umożliwiającym zaspakajanie własnych potrzeb i potrzeb bliskich osób. Uczestniczki 

programu korzystały w ramach programu z indywidualnych i grupowych form pomocy 

psychologiczno-terapeutycznej oraz z zajęć warsztatowych.  

 

 Poradnictwo specjalistyczne 
Poradnictwo miało formę indywidualnych konsultacji o charakterze 

diagnostycznym, interwencyjnym, wspierającym oraz terapeutycznym, w związku  

z zagrożeniem lub doświadczeniem przemocy w rodzinie. Prowadzone było przez 

dwóch psychologów OPS, którzy udzielili 612 konsultacji indywidualnych dla  

195 osób. 

 

 Grupa edukcyjno – rozwojowa dla osób z doświadczeniem przemocy  

W grupie uczestniczyło 16 kobiet, które doświadczały przemocy w rodzinie. 

Zrealizowano dwie edycje grupy edukcyjno – rozwojowej. Pierwsza edycja odbyła 

się w okresie wiosenno – letnim. W ramach grupy odbyło się 20 spotkań  

o tematyce: 

– integracja – spotkania budujące relacje w grupie, dające wsparcie; 

– przemoc domowa i co dalej – spotkania poświęcone zagadnieniom  

związanym z mechanizmami przemocy domowej, pogłębianiu wiedzy na 

temat sposobów reagowania na jej doświadczanie; 

– zajęcia psychoedukacyjne z elementami terapii poznawczej – spotkania 

służące wzmocnieniu uczestniczek poprzez zwiększenie ich 

samoświadomości, integracji wewnętrznej, lepszego wyrażania siebie  

i swoich potrzeb, wzmacniania tendencji i zachowań służących 

konstruktywnej ochronie swoich granic. Zajęcia obejmowały pracę nad 

eliminowaniem przekonań podtrzymujących przemoc.  

Druga edycja jesienno- zimowa składała się z 9 spotkań. Tematyką tych spotkań 

były: 

– „Przemoc jako sytuacja kryzysowa” -  spotkania zwiększające wiedzę 

uczestniczek nt. tego czym jest kryzys?, jakie są jego rodzaje i fazy, co to 

jest kryzys chroniczny?; 

– „Budowanie poczucia bezpieczeństwa” - spotkania poświęcone budowaniu 

bezpieczeństwa prawnego i psychicznego; 

– „Indywidualny plan działania: krótkoterminowy/długoterminowy” - 

spotkania wypracowujące schematy planu bezpieczeństwa, na który 

składały się: ochrona ważnych dla osoby dokumentów, zabezpieczenie 

finansowe, zawiadamianie służb, korzystanie z sieci kontaktów, radzenie 

sobie z emocjami w sytuacji nasilonego stresu. 
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– Spotkanie wigilijne – spotkanie było podsumowaniem pracy grupy 

w atmosferze zbliżających się świąt 

 

 Warsztaty „Asertywność w procesie” 

Warsztaty zostały przeprowadzone w kwietniu 2015 r. przez psychologa i pedagoga 

OPS.  Obejmowały 16 godzin zajęć, uczestniczyło w nich 10 osób. Tematykę 

warsztatów zrealizowano w dwu blokach: 

– przypomnienie i systematyzacja wiedzy nt. asertywności Poddano analizie 

różne style komunikacji, definicję asertywności, sposoby reagowania  

w różnych trudnych sytuacjach odwołując się do doświadczeń uczestniczek; 

– analiza własnego stylu reagowania i określania własnego obszaru do rozwoju 

umiejętności asertywnych. 

 

 Warsztaty „Witalność” 

Warsztaty zostały przeprowadzone w maju 2015 r. w wymiarze 15 godzin. Wzięło 

w nich udział łącznie 10 kobiet. Tematyką zajęć było: 

– „Zredukować stres” - rozwijanie świadomości przeżywania stresu, radzenie 

sobie ze stresem, techniki relaksacyjne; 

– „Dlaczego diety nie działają”–zajęcia dotyczyły zwiększania umiejętności 

uczestniczek w zakresie dbania o swoje dobre samopoczucie poprzez 

stosowanie odpowiedniej diety i  dbanie o urodę. 

 

 Warsztaty „Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów” 

Warsztaty zostały przeprowadzone w lipcu 2015 r. przez dwóch psychologów OPS, 

w wymiarze 24,5 godz. Wzięło w nich udział 10 kobiet. Zajęcia zrealizowano  

w formie wyjazdowej - w Konstancinie Jeziornej. Celem warsztatu było 

zwiększenie osobistych kompetencji uczestniczek w zakresie radzenia sobie  

w sytuacjach konfliktowych. Zwiększyła się ich wiedza o konflikcie oraz  

samoświadomość  

i samoakceptacja. 

 

 Warsztaty „Rodzicielstwo bez przemocy” 

Warsztat skierowany był do kobiet, które doświadczyły przemocy i są matkami 

dzieci w różnym wieku, które były świadkami przemocy lub też były jej 

bezpośrednimi ofiarami. Kobiety te potrzebują wsparcia i pomocy w zrozumieniu 

trudnej sytuacji psychologicznej dzieci, a jednocześnie konkretnych umiejętności 

radzenia sobie z ich niejednokrotnie trudnym zachowaniem. Warsztat w wymiarze 

24 godzin został zrealizowany w listopadzie 2015 r. przez dwóch psychologów  

i  terapeutę. Wzięło w nim udział 9 kobiet.  

 

 Warsztat dramowo – muzyczny 

Warsztat dramowo-muzyczny został przeprowadzony przez muzyka i wokalistę 

Pana Adama Tkaczyka przy aktywnym współudziale realizatorek projektu. Składał 

się z 6 spotkań, próby generalnej, oraz występu scenicznego połączonego  

z koncertem prowadzącego (grudzień 2015 r.). W warsztacie wzięło udział  

11 uczestniczek. W ramach zajęć zostały zrealizowane ćwiczenia dykcyjne, 
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oddechowe, związane z ekspresją stanów emocjonalnych i interpretacją tekstów 

literackich.  

 

 Opieka dla dzieci  

W spotkaniach grupy edukacyjno - rozwojowej uczestniczyły kobiety wychowujące 

małe dzieci, które nie mogły zapewnić im opieki na czas zajęć. Prowadzono 

równoległe zajęcia opiekuńcze, z których korzystało 7 dzieci. Zajęcia były 

prowadzone przez wolontariuszy. 

 

 
Koszt programu „Fenix” wyniósł 7 418,25 zł, pokryty został ze środków OPS. 

 

 

 
 

 

 

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 OPS 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 2015 roku w programie „Wolontariat w OPS” uczestniczyło 41 wolontariuszy 

w wieku od 17 do 67 lat. Spośród nich 23 osoby rozpoczęły współpracę z OPS od 2015 

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 internecie, 

stronę  internetową OPS, na wyższych uczelniach, w szkołach średnich, kontakty 

osobiste wolontariuszy i pracowników OPS. 

 
 

W ramach programu realizowano następujące projekty na rzecz osób 

potrzebujących: 
 

 Pomoc osobom starszym 

Z pomocy tej skorzystało 11 osób samotnych, starszych lub niepełnosprawnych, nie 

mających wsparcia w rodzinie. W projekcie uczestniczyło 11 wolontariuszy, 
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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 oraz pomoc w opiece nad dziećmi: 

Z pomocy w nadrabianiu zaległości szkolnych oraz w odrabianiu bieżących lekcji 

skorzystało 24 dzieci. W projekcie uczestniczyło 13 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. Z pomocy w nauce języka polskiego skorzystały także 2 dorosłe osoby 

pochodzenia polskiego, które przyjechały z Ukrainy. Pomoc świadczyła  

1 wolontariuszka. Ponadto 3 wolontariuszy pomagało 2 samotnym matkom  

w opiece nad dziećmi w wieku 4–8 lat, w czasie gdy rodzic przebywał w szkole, 

odbywał staż zawodowy lub uczestniczył w terapii. Wolontariusze świadczyli 

pomoc 2 razy w tygodniu. Łącznie w ww. formach pomocy uczestniczyło  

17 wolontariuszy; 

 

 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 (18 wolontariuszy): 

– 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, przygotowywaniu 

imprez okolicznościowych, integracyjnych i kulturalnych w Dziennym 

Domu Pomocy Społecznej, 

– pomoc w prowadzeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci 

podczas Grupy Rozwojowej „Ku zmianom” w ramach Programu 

Wspierania Rodzin, 

– pomoc w prowadzeniu zajęć opiekuńczo-rozwojowych dla dzieci w ramach 

Programu „Wspierania Rodzin – Grupa Edukacyjna Klubu Rodzica”, 

– pomoc w prowadzeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci 

w ramach Programu „Dwie kultury – jedno podwórko”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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W 2015 roku dla wolontariuszy zorganizowano: 

 Spotkania w Klubie Wolontariusza 

W 2015 r. odbyły się spotkania z wolontariuszami, w których uczestniczyło 

łącznie 13 wolontariuszy.  Podczas spotkań w Klubie omawiane były bieżące 

sprawy i trudności, z którymi wolontariusze spotykają się w środowisku. 
  

 Wizyta w Planetarium: 

W maju 2015 r. 13 - osobowa grupa wolontariuszy  skorzystała z bezpłatnego 

zwiedzenia Planetarium Centrum Nauki Kopernik.  

 

 Uroczyste obchody Dzielnicowego Dnia Wolontariusza 

W grudniu 2015 r. w Liceum im. A. Mickiewicza przy ul. Saskiej 59 odbyły się 

obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Honorowy patronat nad 

imprezą objął Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe. Uroczystość została 

zorganizowana dzięki współpracy wielu instytucji i organizacji m.in. Urzędu 

Dzielnicy, Stowarzyszenia CAL i „Wspólnego Podwórka”, Fundacji „Dzieci 

Niczyje”, Centrum Promocji Kultury, oraz Stowarzyszenia Promocji 

Wolontariatu, IV Liceum Ogólnokształcącego, Gimnazjum Nr 23 oraz Szkoły 

Podstawowej Nr 120. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podczas uroczystości Zastępca Burmistrza Pan Jarosław Karcz podziękował 

wszystkim wolontariuszom za ich zaangażowanie i pracę na rzecz osób 

potrzebujących z terenu naszej Dzielnicy oraz wręczył zwycięzcom konkursu 

„Wyróżniony Wolontariusz” dyplomy i nagrody. Ponadto wolontariusze 

współpracujący z Ośrodkiem otrzymali bilety do Teatru Komedia.  Po części 

oficjalnej uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek. Dużym zainteresowaniem 

cieszyła się prowadzona równolegle debata na temat „Jakie kompetencje daje 

wolontariat? Czy warto być wolontariuszem?”  

 
Koszt realizacji programu wyniósł 2 570,52 zł, pokryty został ze środków własnych 

OPS. 
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PROGRAMY NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ 
 

 

 

Na terenie Dzielnicy Praga – Południe zamieszkuje ok. 270 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 2015 zrealizowano następujące programy na rzecz społeczności romskiej: 

 

 „Asystent Romski w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – 

Południe”, 

 „Dwie kultury – jedno podwórko” dla dzieci z rodzin romskich i polskich. 
 

 

 

PROGRAM „ASYSTENT ROMSKI W OŚRODKU POMOCY 

SPOŁECZNEJ DZIELNICY PRAGA – POŁUDNIE 
 

Program realizowany był w roku 2015 przez zatrudnionego w Ośrodku Pomocy 

Społecznej na umowę o pracę asystenta romskiego. Celem pracy jest poprawa 

funkcjonowania społeczności romskiej w środowisku oraz dopasowanie form pomocy 

do konkretnych zdiagnozowanych potrzeb rodzin romskich.  
 

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; 

 współpraca z koordynatorem i pedagogami ulicy realizującymi projekt „Dwie 

kultury – jedno podwórko” w zakresie: 

– rekrutacji uczestników na zajęcia; 
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– 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 oraz dłuższych 

(kilkudniowych) wycieczek. 
 

W ramach wykonywanych zadań asystent pełnił dyżury w Zespole Szkół 

Specjalnych nr 91 (gdzie uczy się 18 dzieci z rodzin romskich) oraz w OPS.  

Z pozostałymi szkołami z terenu Pragi–Południe asystent romski pozostawał  

w  kontakcie telefonicznym i w miarę potrzeb spotykał się z pedagogami szkolnymi. 

Asystent nawiązał kontakt z 53 rodzinami romskimi zamieszkującymi na terenie 

Dzielnicy Praga–Południe. Objął swoim działaniem 244 osoby w tym 143 osoby 

dorosłe  i 101 dzieci. Asystent współpracował także z 6 rodzinami (18 osobami – 

10 dorosłych i 8 dzieci) zamieszkałymi poza terenem Dzielnicy.  
 

Koszt realizacji programu pokryty został ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej 

(koszty wynagrodzenia asystenta romskiego – 1 etat). 
 

 

 

PROGRAM „DWIE KULTURY – JEDNO PODWÓRKO”  

DLA DZIECI Z RODZIN ROMSKICH I POLSKICH 
 

Głównym celem programu było wsparcie zadań ukierunkowanych na 

kształtowanie i rozwój indywidualnych umiejętności dzieci polskich i romskich.  

Od kwietnia do listopada 2015 r. odbywały się zajęcia opiekuńczo–wychowawcze  

i edukacyjne realizowane metodą pedagogiki ulicy. Prowadziło je dwóch zatrudnionych 

z zewnątrz streetworkerów,  których wspomagali w zakresie prowadzenia części zajęć  

i w okresie wakacyjnym etatowi pracownicy OPS: koordynator programu  oraz asystent 

romski.  
 

Praca pedagogów ulicy rozumiana była jako: 

 gotowość do udzielania pomocy i porad dzieciom i ich rodzinom w sytuacjach 

kryzysowych; 

 bycie „pozytywnym dorosłym” i moderatorem dobrych zachowań; 

 integracja grupy–praca metodami pedagogiki zabawy i animacji  środowiska; 

 motywowanie do zmiany zachowań ze szkodliwych na prozdrowotne; 

 organizowanie zajęć sportowych; 

 organizowanie wyjść do różnych miejsc kultury np. kin, teatrów, muzeów; 

 organizowanie zajęć plastycznych, muzycznych i innych; 

 organizowanie dożywiania dzieci – zakup usług gastronomicznych, prowadzenie 

zajęć kulinarnych; 

 reedukacja – pomoc w odrabianiu prac domowych i wyrównywaniu zaległości 

szkolnych; 

 nawiązanie i stałe utrzymywanie kontaktu z rodzicami i opiekunami dzieci; 

 współpraca z instytucjami i osobami mogącymi wpływać na poprawę 

funkcjonowania podopiecznych, w tym w szczególności nie przerywanie edukacji 

szkolnej.  
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W roku szkolnym zajęcia z dziećmi odbywały się średnio 2 x w tyg. w godz. 

popołudniowych, natomiast w okresie wakacji były to całodzienne lub kilkudniowe 

wycieczki. Wiele zajęć realizowanych było w terenie: w Parku Skaryszewskim, 

Łazienkach Królewskich, w Ogrodzie Zoologicznym, w Rezerwacie Przyrody „Wyspy 

Zawadowskie”, nad Wisłą itp.  

 

Dla uczestników zajęć zorganizowano: 

 Wyjścia do teatru, kina, parku linowego, Muzeum Techniki, Muzeum Ewolucji, 

Centrum Nauki Kopernik, Planetarium, schroniska dla bezdomnych zwierząt, na 

Stadion Narodowy, basen, taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki; 

 Bezpłatne zajęcia z trenerami boksu i tenisa w Akademii Tenisa Orzeł przy  

ul. Podskarbińskiej; 

 Zajęcia w ZOO, podczas których  dzieci pod opieką pracowników ZOO wchodziły 

na wybiegi dla zwierząt karmiły zwierzęta, czyściły ich klatki i pomieszczenia; 

 Jednodniowe wycieczki do Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, Stajni 

Pasja w Skuszewie k/Wyszkowa, nad rzekę Świder;  

 Kilkudniowe wycieczki do Rezerwatu Przyrody Świder, Kampinoskiego Parku 

Narodowego i Międzyrzeca z noclegiem pod namiotami, do Tatrzańskiego Parku 

Narodowego; 

 Wakacyjne zajęcia survivalowe prowadzone przez zatrudnionego z zewnątrz 

instruktora survivalu oraz zajęcia prowadzone w formie gry miejskiej. Tematyka 

zajęć oraz gier miejskich i terenowych często nawiązywała do wydarzeń 

historycznych (np. „Śladami Powstania Warszawskiego”, „Marsz szlakiem miejsc 

związanych z Powstaniem Styczniowym, Listopadowym i Warszawskim”, „Ślady 

historii Powstania Warszawskiego w kontekście działalności AK w Kampinoskim 

Parku Narodowym”). 

 Wystawę fotografii przedstawiających elementy kultury romskiej  

i polskiej. Dzieci wspólnie z rodzicami wyszukali stare fotografie dziadków  

i innych krewnych. W ten sposób udało się znaleźć wiele zdjęć z lat 50-tych XX 

wieku. Fotografie zostały zeskanowane i w programach umożliwiających obróbkę 

obrazów zrekonstruowane. Po wydrukowaniu na dużym formacie i umieszczeniu  

w antyramach zorganizowano ich wystawę. 

 Pogotowie lekcyjne dla dzieci z trudnościami szkolnymi. Do pomocy w nauce 

zatrudniono nauczyciela posiadającego doświadczenie w pracy z trudną młodzieżą. 

Spotkania korepetycyjne odbywały się w siedzibie OPS w wymiarze średnio  

15 godzin miesięcznie. Łącznie odbyło się 75 godzin zajęć dydaktycznych,  

z których skorzystało 30 dzieci. 

 Pikniki sąsiedzkie dla uczestników projektu i ich rodzin, w których brały udział 

rodziny dzieci uczestniczących w projekcie.  

 

Realizowane dla dzieci zajęcia (zwłaszcza odbywające się podczas dłuższych 

wycieczek) kształtowały wrażliwość, uczyły współpracy, budowały wytrwałość, 

odwagę oraz były okazją do nabycia umiejętności i kompetencji ułatwiających 

funkcjonowanie w codziennym życiu. Zajęcia były okazją do przeżycia wyjątkowych, 

pozytywnych emocji, wzmocniły poczucie własnej wartości. Uczestnicy mieli okazję 
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zmierzyć się z samymi sobą w realnych sytuacjach podwyższonego ryzyka,  zapoznali 

się z tzw. alternatywnym zwiedzaniem.  

Taka forma spędzanego wspólnie czasu wpłynęła na poprawę współdziałania w grupie, 

nastawienia na wspólny cel, a także podniosła poczucie własnej skuteczności oraz 

kompetencji. 
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Współpraca z rodzinami 

Rodziny dzieci uczestniczących w projekcie zostały objęte pomocą pracowników 

socjalnych, asystentów rodziny (w przypadku rodzin polskich) i asystenta romskiego  

(w przypadku rodzin romskich).   

Praca asystentów rodziny/pracowników socjalnych/asystenta romskiego to: 

 wspieranie rodziców w podejmowaniu konstruktywnych działań wychowawczych 

na rzecz swoich dzieci; 

 motywowanie rodziców do podejmowania współpracy z instytucjami  

i organizacjami z lokalnego systemu wsparcia i pomocy; 

 podnoszenie przez rodziców umiejętności wychowawczych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W zajęciach programowych uczestniczyło łącznie 60 dzieci w wieku od 5 – 15 lat 

(31 z rodzin romskich, 29 z rodzin polskich) oraz ich rodziny zgłoszone przez 

pracowników socjalnych, asystentów rodziny i asystenta romskiego.  
 

 

 

Koszt realizacji programu w wys. 107 271,29 zł pokryty był ze środków 

otrzymanych z dotacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach 

Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce 
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XI. PODSUMOWANIE PLANY I POTRZEBY 
 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej  w 2015 roku  objął  pomocą 8 339 mieszkańców 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, świadcząc na ich rzecz pomoc materialną, 

niematerialną i prowadząc z nimi pracę socjalną na różnych poziomach zaawansowania. 
 

 

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 również metodą projektów 

socjalnych, asystentury rodzinnej i poradnictwa specjalistycznego. Projekty socjalne  

na rzecz seniorów tworzone i realizowane są w Dziennych Domach Pomocy 

Społecznej, a na rzecz pozostałych grup odbiorców – w Dziale Pomocy 

Specjalistycznej, przy oczywistym współdziałaniu i ścisłej współpracy z pracownikami 

socjalnymi. 
 

W roku 2015 Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował łącznie 29 projektów 

socjalnych, w tym 12 projektów na rzecz seniorów oraz 17 projektów 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 94 rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi zostało objętych 

pomocą asystentów rodziny, z którymi prowadzono systematyczną, pogłębioną  

pracę socjalną.  
 

Z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 1 688 rodzin z którymi 

przeprowadzono 7 856 konsultacji psychologicznych, terapeutycznych, rodzinnych, 

zawodowych, zdrowotnych, prawnych. 

 
 
 

 W ramach nowych zadań planowanych do realizacji w roku 2016 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). 

W II kwartale 2016 r. zostanie ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę 

Wdrażania Projektów Unijnych konkurs dedykowany Ośrodkom Pomocy 

Społecznej na działania aktywnej integracji dla włączenia społecznego w ramach 

działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych  

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W ramach tego konkursu OPS 

planuje napisanie i wdrożenie projektu skierowanego do rodzin z dziećmi 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, skoncentrowany na  aktywizacji 



78 

 

zawodowej oraz specjalistycznej pomocy w formie m.in. asysty rodzinnej, terapii 

dzieci, wsparcia psychologicznego. Projekt będzie realizowany przez okres 2 lat; 

 

 Realizować dwa programy na rzecz społeczności romskiej, na które pozyskał 

środki w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na rok 

2016 z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Programy te to: „Poznaj Świat 

Romów” oraz „ Dwie kultury-jedno podwórko”. W ramach programu „Poznaj 

Świat Romów” w czerwcu 2016 r. planujemy zorganizowanie 1-dniowej 

konferencji a we wrześniu cyklu warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli, 

pedagogów i psychologów ze szkół, przedszkoli i poradni psychologiczno – 

pedagogicznych oraz pracowników socjalnych OPS i pracowników instytucji  

i organizacji pracujących ze społecznością romską dotyczących edukacji dzieci 

romskich oraz pracy socjalnej z rodzinami romskimi. 

W ramach programu „Dwie kultury, jedno podwórko” celem będzie wsparcie 

zadań skierowanych na kształtowanie i rozwój indywidualnych umiejętności 

dzieci polskich i romskich. Prowadzone będą zajęcia metodą pedagogiki ulicy, 

konsultacje psychologiczne, pomoc w nauce oraz wycieczki i wyjścia do 

ciekawych miejsc. 

 
 

 Realizować V edycję Programu „Wychodzenia z Bezdomności”, jako 

skutecznego narzędzia integracji społecznej osób bezdomnych; 

 

 Kontynuować realizację rozpoczętego w styczniu 2016 r. zadania koordynacji 

Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, przekazanych do realizacji przez 

Burmistrza Dzielnicy Praga – Południe w dwóch lokalach OPS: w Filii Nr 2 przy 

ul. Walecznych 59 oraz w Dziele Pomocy Specjalistycznej przy ul. Paca 42.  

 

 Utworzyć dwa zespoły ds. usług, w skład których wejdą pracownicy socjalni  

z dwóch Filii Ośrodka. Celem ich utworzenia będzie podniesienie poziomu 

jakości usług opiekuńczych świadczonych na rzecz klientów OPS; 

 

 Usprawnić realizację procedury „Niebieska Karta” poprzez powołanie Grup 

Roboczych wobec każdej prowadzonej sprawy dotyczącej przemocy. W 2015 r. 

zespoły prowadzone były tylko dla ok. 10% „Niebieskich Kart”. Chodzi  

o większe i bardziej odpowiedzialne włączanie się w pracę specjalistów 

pracujących na rzecz osób doznających/ stosujących przemoc; 

 

 Utworzyć na bazie istniejącego programu „Klub Pracy” - Klub Integracji 

Społecznej, który będzie prowadził działania aktywizacji społecznej  

i zawodowej dla pozostających bez pracy klientów Ośrodka, którym Urząd 

Pracy określił III profil pomocy. Trzeci profil pomocy oznacza, że dla tych 

klientów Urząd Pracy ma ograniczoną ofertę pomocy (osoby te mogą brać 

udział tylko w Programie Aktywizacja i Integracja oraz w zatrudnieniu 
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wspieranym). KIS będzie strukturą wymagającą rejestracji Wojewody 

Mazowieckiego; 

 

 Prowadzić specjalistyczny Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla osób 

cierpiących z powodu chorób otępiennych oraz ich rodzin i opiekunów. 

Ww. punkt uruchomiony zostanie przy ul. Walecznych 59. Będzie czynny dwa 

razy  w tygodniu przez 4 godziny. Punkt będą obsługiwać pracownicy Dziennego 

Domu Pomocy Społecznej. 

 

 Rozszerzyć działalność grupy wsparcia dla chorych na chorobę Alzheimera, 

ich rodzin/opiekunów. Grupa będzie działała przy ul. Paca 42 raz w tygodniu 

przez dwie godziny i będzie prowadzona przez pracowników Dziennego Domu 

Pomocy Społecznej. 

 

 

Ponadto w 2016r. planujemy kontynuować wszystkie prowadzone dotychczas 

projekty. 

 

 

Część wyżej wymienionych zadań zrealizowana będzie dzięki pozyskaniu środków 

zewnętrznych (Europejski Fundusz Społeczny, dotacje Ministerstw) oraz w ramach 

działań prowadzonych przez etatowych pracowników Ośrodka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wszystkie osoby uwidocznione na zdjęciach zamieszczonych w Sprawozdaniu wyraziły zgodę 

na publikację swojego wizerunku. 


