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I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY

1. Położ enie i struktura dzielnicy

Bielany zajmują powierzchnię ponad 32 km2 (tj. ok. 6% powierzchni miasta) i są po
łożone w północno-zachodniej części Warszawy, po lewej stronie Wisły. Od południa Bielany 
graniczą z Żoliborzem, od zachodu z Bemowem, a wschodnią granicę Bielan stanowi Wisła. 
Północna granica Bielan jest równocześnie północną granicą Warszawy.

Znaczną część obszaru dzielnicy stanowią tereny zielone, które obejmują obszar 1,825 
ha. Do największych obszarów leśnych Bielan zaliczyć należy Las Bielański oraz Las Mło- 
ciński. Ze względu na ilość terenów leśnych dzielnica często określana jest jako „zielone płu
ca” Warszawy.

Według Miejskiego Systemu Informacji (MSI) Bielany dzielą się na obszary: Cho- 
miczówka, Huta, Las Bielański, Marymont - Kaskada, Marymont - Ruda, Młociny, Piaski, 
Placówka, Radiowo, Stare Bielany, Słodowiec, Wawrzyszew, Wólka Węglowa, Wrzeciono.

M apa 1.

Położenie Dzielnicy Bielany na mapie adm inistracyjnej W arszawy.

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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Około 30% powierzchni dzielnicy stanowią tereny osiedlowe. Do największych osie
dli należą Stare Bielany oraz Wrzeciono. Piaski, Wawrzyszew, Chomiczówka oraz Marymont 
i Ruda należą do osiedli średniej wielkości. Najmniejszymi rejonami pod względem liczby 
mieszkańców są osiedla: Słodowiec, Młociny i Wólka Węglowa.

Mimo niewielkiej liczbie placówek handlowo-usługowych, dzięki dobrej infrastruktu
rze komunikacyjnej, mieszkańcy Bielan mają dogodny dostęp zarówno do infrastruktury han
dlowej jak i usługowej zlokalizowanej w dzielnicach ościennych. Na terenie dzielnicy znajdu
je się ponadto doskonale zorganizowana sieć obiektów oświatowo - kulturalnych. Na Biela
nach swoje siedziby mają także 4 wyższe uczelnie: Akademia Wychowania Fizycznego Józe
fa Piłsudskiego -  największa sportowa uczelnia w kraju, Papieski Wydział Teologiczny, 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji.

Jak wynika z badania ankietowego, przeprowadzonego na potrzeby Strategii Rozwoju 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na lata 2008-2015, za najważniejsze atuty dzielnicy 
mieszkańcy uznali: dostępność komunikacyjną Dzielnicy, korzystną lokalizację Bielan, walo
ry turystyczno-krajobrazowe Bielan oraz czyste środowisko.

2. Struktura dem ograficzna dzielnicy

Dzielnicę Bielany zamieszkuje ponad 130 tys. mieszkańców, z czego ok. 98% stano
wią osoby posiadające na terenie Bielan meldunki o charakterze stałym. Pozostałe 2% to oso
by posiadające na Bielanach meldunek czasowy. Powyższe dane mają charakter administra
cyjny, dotyczą osób, które dokonały zameldowania na terenie Bielan. Zaznaczyć jednak nale
ży, że dane te nie obejmują osób, które zamieszkują na terenie Bielan, a nie dokonały obo
wiązku meldunkowego, jak również zawieraj ą dane tych, którzy obecnie nie zamieszkuj ą na 
terenie Bielan, a nie dokonali czynności wymeldowania.

Poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące struktury demograficznej miesz
kańców Dzielnicy Bielany.

Tabela 1.

Liczba mieszkańców Dzielnicy Bielany

2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.

Pobyt stały 129 100 129 458 128 967 128 350 127 901

Pobyt czasowy 2672 2625 2402 2808 2828

Razem 131 772 132 083 131 369 131 158 130 729

Źródło: Dane Biura A dm inistracji i Spraw Obywatelskich U rzędu m.st. W arszawy.

Uwzględniając dane za okres od 2006 do 2010 roku zauważyć można spadek liczby 
ludności.
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Tabela 2.

Liczba mieszkańców Dzielnicy Bielany z podziałem na płeć

2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni

71 763 60 009 72 025 60 058 71 652 59 717 71 592 59 566 71 386 59 343

Źródło: Dane Biura A dm inistracji i Spraw Obywatelskich U rzędu m.st. W arszawy.

Wśród mieszkańców dzielnicy przewagę stanowią kobiety, co związane jest ze staty
stycznie dłuższym okresem ich życia.

Najliczniejszą grupę mieszkańców Bielan (61%), stanowią osoby powyżej 18-tego 
roku życia pozostające w tzw. wieku produkcyjnym. Drugą pod względem liczebności grupę 
Bielańczyków (23%) stanową osoby w wieku tzw. poprodukcyjnym tj. pow. 60-tego roku 
życia dla kobiet oraz powyżej 65-tego roku życia dla mężczyzn.
Dzieci stanowią grupę ok. 16% społeczności Bielan.

Tabela 3.

Liczba mieszkańców Dzielnicy Bielany z podziałem na wiek

M ieszkańcy Bielan 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.

Dzieci (0-18 lat) 20 410 20 435 20 584 20 658 20 746

Osoby w wieku produkcyj
nym (powyżej 18 roku ży
cia)

83 362 83 023 81 629 80 766 79 707

Osoby w wieku poproduk
cyjnym (kobiety pow. 60 lat, 
mężczyźni pow.65 lat)

28 000 28 625 29 156 29 734 30 276

Razem 131 772 132 083 131 369 131 158 130 729

Źródło: Dane Biura A dm inistracji i Spraw Obywatelskich U rzędu m.st. W arszawy.

W ciągu ostatnich kilku lat mamy do czynienia z niewielkim, ale systematycznym 
spadkiem procentowego udziału wśród wszystkich mieszkańców Bielan osób w tzw. wieku 
produkcyjnym, przy jednoczesnym wzroście procentowego udziału dzieci oraz osób star
szych. Może to oznaczać konieczność zwiększania zasobów oraz środków niezbędnych dla 
zaspokojenia potrzeb tych dwóch grup społecznych.
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II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

1. P o d s ta w o w e  a k ty  p ra w n e

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy działającą 
na terenie Dzielnicy Bielany. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające w 
szczególności z:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr
175, poz. 1362 z późn. zm),

2. Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 
z późn. zm.),

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso
wanych ze środków publicznych (tj. z 2008 r. Dz. U. nr 164 poz. 1027 z późn. 
zm),

4. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw
działaniu alkoholizmowi (tj. z 2007 r. Dz.U. nr 70 poz. 473 z późn. zm.),

5. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r.
nr 179 poz. 1485 z późn. zm.),

6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U
z 2005 r. Nr 180 poz. 1493),

7. Ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994 r.
Nr 111 poz. 535 z późn. zm.),

8. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolon
tariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm.),

9. Ustawy z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będą
cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tj. z 2002 r. Dz.U nr 
42 poz.371 z późn.zm.).

Ponadto kierunki działań Ośrodka Pomocy Społecznej określają warszawskie progra
my dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, aktywizacji zawodowej, wsparcia 
osób w starszym wieku i niepełnosprawnych, profilaktyki uzależnień, HIV i AIDS, przemocy 
w rodzinie.

2. N a jw a ż n ie js z e  z re a liz o w a n y c h  z a d a ń

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany realizuje zadania zarówno będące w 
gestii samorządu gminnego jak i powiatowego. Wynika to z zapisów ustawy z dnia 15 marca 
2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, która wskazuje, że Warszawa jest gminą ma
jącą status miasta na prawach powiatu. Podstawowym celem działania Ośrodka, zgodnie z 
obowiązuj ącym statutem, jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych 
osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz 
umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
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Pomoc społeczna udzielana jest ze względu na trudne sytuacje życiowe. Ustawa 
o pomocy społecznej nie konkretyzuje tych sytuacji, wymienia jedynie najczęstsze powody 
ich powstawania. Osoba, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, innej niż wymienione 
w ustawie, ma prawo zwrócenia się do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie pomocy. Za
warty w ustawie katalog osób uprawnionych do uzyskania pomocy oraz sytuacji, w jakich 
pomoc może być udzielona, nie jest katalogiem zamkniętym. Obowiązkiem klienta przy 
udzielaniu pomocy jest jego współudział w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. 
Zmusza to osoby wymagające wsparcia do zmiany postawy, na ogół biernej i roszczeniowej, 
na postawę aktywną w rozwiązywaniu własnych problemów. W swoich założeniach pomoc 
społeczna powinna bowiem, w miarę możliwości, doprowadzić osoby z niej korzystające do 
życiowego usamodzielnienia się i pełnej integracji ze społeczeństwem.

Dzielnica Bielany m.st. Warszawy jest stosunkowo biedną dzielnicą - mieszkańcy 
dzielnicy zarabiaj ą średnio mniej niż żyj ący w pozostałych dzielnicach Warszawy, dochody 
na osobę w rodzinie także są tu mniejsze niż gdzie indziej. Dzielnica boryka się na co dzień 
z takimi problemami, jak: bezrobocie, ubóstwo, brak poczucia bezpieczeństwa, nadużywanie 
alkoholu, zażywanie narkotyków, napady, kradzieże, rozboje, przemoc związana z naduży
waniem alkoholu, brak miejsc do spędzania wolnego czasu, duża liczba dzieci niedożywio
nych i pozbawionych opieki, zwiększająca się liczba osób i rodzin wymagających objęcia 
pomocą społeczną, zły stan techniczny budynków oraz lokali użytkowych, będących w zaso
bie dzielnicy, niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe ludności o najniższych dochodach -  
brak dostatecznej liczby mieszkań socjalnych, a także mieszkań potrzebnych do realizacji 
wyroków eksmisyjnych zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, starzenie się ludności.

Poniżej przedstawiono najważniejsze z zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 2010 roku:

- przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej 
oraz ustawą o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie do
żywiania” tj. zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, zasiłków okreso
wych, zasiłków stałych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, pomocy usługowej, po
mocy w formie posiłków,

- sprawianie pogrzebów,
- prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie potwierdzania prawa do 

świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych, o których mowa w art. 2 ust. 1 
pkt. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz
nych,

- wydawanie opinii co do zasadności przyznania pomocy pieniężnej kombatantom i in
nym osobom uprawnionym znajdującym się w trudnych warunkach materialnych oraz 
w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, przyznawanej przez Kierownika Urzędu 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

- prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących skierowania do domów pomocy 
społecznej,

- praca socjalna,
- poradnictwo specjalistyczne,
- udzielanie mieszkańcom informacji o przysługujących im uprawnieniach z zakresu 

pomocy społecznej,
- prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, w tym prowadzenie ośrod

ków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagaj ących 
wsparcia,

- analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy spo
łecznej,
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- rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowa
nych potrzeb -  realizacja lokalnych programów z zakresu pomocy społecznej na rzecz 
ograniczania i rozwiązywania występuj ących problemów społecznych, w tym przygo
towanie i realizacja projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Spo
łecznego,

- sporządzanie sprawozdawczości.
Działania podejmowane przez OPS zostały uszczegółowione w dalszych rozdziałach.
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III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPS

1. Kom órki organizacyjne

Szczegółową organizacj ę i zasady funkcjonowania Ośrodka określa Regulamin orga
nizacyjny z dnia 1 grudnia 2009 roku. Komórki organizacyjne OPS przedstawia poniższy 
wykres:

W ykres 1.

Struktura organizacyjna OPS

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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2. S tru k tu ra  za tru d n ien ia

W Ośrodku Pomocy Społecznej, wg stanu na dzień 31.12.2010 r. zatrudnione były 
124 osoby na 123,5 etatu. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. nastąpił wzrost 
zatrudnienia o 0,5 etatu. W OPS zatrudnionych jest 84% kobiet i 16% mężczyzn.

Tabela 4.

S truk tu ra  zatrudnienia w OPS na dzień 31.12.2010 r.

LICZBA
OSÓB

LICZBA
ETATÓW

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ -OGOŁEM
124 123,5

z tego:

dyrektor 1 1

zastępca dyrektora 1 1

pracownicy socjalni ogółem 50 49,5

w tym:

starszy specjalista pracy socjalnej 7 7

specjalista pracy socjalnej 20 20

starszy pracownik socjalny 12 12

pracownik socjalny 11 10,5

konsultant 3 3

koordynator ds. komputeryzacji 1 1

radca prawny 0 0

pozostali pracownicy 40 40

OŚRODKI WSPARCIA 

w tym:
28 28

środowiskowe domy samopomocy 19 19

ośrodki wsparcia dla seniorów 9 9

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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3. S tru k tu ra  w y k szta łcen ia

Wśród wszystkich osób zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej, zdecydowaną 
przewagę stanowiły osoby posiadające wykształcenie wyższe (ok.71%), w tym 17 osób po
siadało ukończone studia podyplomowe, a 1 osoba doktoranckie. Ponadto 7 pracowników 
socjalnych posiadało specjalizację II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, natomiast 
12 osób posiadało specjalizację I stopnia.

Tabela 5.

W ykształcenie pracowników O środka Pomocy Społecznej

W ykształcenie Liczba osób

Wyższe 89

Policealne 11

Średnie 22

Zasadnicze zawodowe 1

Podstawowe 1

Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjal

ny
12

Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik so

cjalny
7

Studia podyplomowe 17

Doktorat 1

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

4. P o d w y ż sz a n ie  k w a lif ik a c j i  z a w o d o w y c h  p ra c o w n ik ó w

Pozyskanie i zatrzymanie pracowników o wysokich kwalifikacjach oraz stałe uzupeł
nianie wiedzy i umiejętności pracowników w sposób decydujący wpływają na pozycję 
Ośrodka. Rosnące potrzeby i oczekiwania społeczeństwa powodują poszerzenie zakresu dzia
łań, a wykwalifikowani pracownicy radzą sobie znacznie lepiej z nowymi zadaniami. Jedną z 
najważniejszych funkcji polityki personalnej jest wspieranie rozwoju i kariery zawodowej 
pracownika. Prawidłowy wybór szkoleń pozwala na systematyczny wzrost umiej ętności i 
kwalifikacji specjalistycznych pracowników.

Pracownicy Ośrodka w 2010 r. brali udział w 126 szkoleniach, kursach, warsztatach 
i konferencjach o zróżnicowanej tematyce. Można podzielić je na 6 podstawowych grup.
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1. Szkolenia specjalistyczne z zakresu pomocy społecznej związane z:
-  uzależnieniami,
-  rodziną, w tym w środowiskach marginalizowanych, dotkniętych problemem 

przemocy,
-  osobami starszymi, bezdomnymi, niepełnosprawnymi fizycznie i intelektualnie, 

chorymi psychicznie.
2. Szkolenia związane ze zmianą przepisów prawnych, w tym z zakresu zamówień 

publicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, finansów, rachunkowości, prawa 
pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

3. Szkolenia informatyczne.
4. Kursy języka: migowego, angielskiego i rosyjskiego.
5. Szkolenia dotyczące projektów unijnych.
6. Inne szkolenia dotyczące działalności pomocy społecznej na terenie dzielnicy

i miasta.

Na szczególne miejsce zasługuje cykl szkoleń z norweskimi partnerami w ramach pro
jektu „Wykwalifikowana kadra - wysoka jakość usług. Doskonalenie warsztatu pracy pra
cowników realizujących miejską politykę społeczną” oraz projektu „Razem dla Mazowsza -  
Edukacja w Działaniu”, finansowanych ze środków EFS. Zróżnicowana tematyka szkoleń, 
oprócz pogłębiania umiejętności zawodowych pozwoliła na rozwój osobisty pracowników.
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IV. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU

1. W y d a tk i  b ie ż ą c e

W 2010 r. w budżecie na zadania realizowane przez Ośrodek zaplanowana została 
kwota 21.091.383 zł, z czego wydatkowano kwotę 20.985.275,87 zł.

T abela 6.

W ydatki z podziałem  na poszczególne rozdziały

Dział Rozdz. Nazwa rozdziału Plan Wykonanie % wykona
nia planu

851 Ochrona 
zdrowia

11.780 11.780 100

85195
Pozostała działalność (wydawanie decyzji 
potwierdzających prawo do korzystania z 
bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej) 11.780 11.780

852 Pomoc 
społeczna

19.626.432 19.604.261,15 99,89

85203 Ośrodki wsparcia 1.896.839 1.896.473,34

85213
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomo
cy społecznej

155.517 155.516,14

85214
Zasiłki i pomoc w  naturze oraz składki na ubez
pieczenie emerytalne i rentowe 4.514.140 4.498.783,29

85216
Zasiłki stałe 1.955.681 1.955.681

85219 Ośrodki pomocy społecznej 8.618.955 8.612.515,48

85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 2.069.000 2.068.991,90

85295
Pozostała działalność (realizacja Rządowego 
programu „Pomoc państwa w  zakresie doży
wiania")

416.300 416.300

853 Pozostałe 
zadania w  za
kresie polityki 
społecznej

1.453.171 1.369.234,72 94.22

85395
Pozostała działalność - realizacja 
projektów EFS 1.453.171 1.369.234,72

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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Głównymi pozycjami wydatków w roku 2010 były:
-  wynagrodzenia i pochodne 8.798.939,56
-  zasiłki i pomoc w naturze 7.026.280,43
-  usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.068.991,90
-  utrzymanie OPS wraz z placówkami 1.721.829,26.

W ramach środków realizowano również dwa programy finansowane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego:

1. Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Pozostających Bez Pracy na 
kwotę 674.038,14 złotych,

2. Centrum Aktywności Społecznej na kwotę 695.196,58 złotych.

W ykres 2.

Porów nanie w ydatków  w  latach 2007-2010

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Na przestrzeni ostatnich lat znaczącej zmianie ulegał poziom wydatków Ośrodka, za
równo w odniesieniu do całości budżetu jak i poszczególnych działów. Na powyższą zmianę 
wpłynęły przede wszystkim zmiany w zakresie realizowanych zadań. tj. zakończenie w 2008 
r. zadań wynikaj ących z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec 
dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej w zakresie prowadzenia postępo
wań dotyczących świadczeń rodzinnych oraz prowadzenia postępowań wobec dłużników ali
mentacyjnych oraz zadań w zakresie realizacji Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień. 
Zadania te są kontynuowane przez Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielni
cy.

15



2. D o ch o d y

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody pochodzą głównie ze spłat niena
leżnych świadczeń oraz ze zwrotów za dokształcanie pracowników.

Tabela 7.

Realizacja dochodów budżetowych

Plan W ykonanie

22.300 32.305,97

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

3. Rachunek dochodów własnych

Istotnym źródłem finansowania zadań w Ośrodku Pomocy Społecznej był Rachunek 
Dochodów Własnych, na którym wpływy wyniosły 1.157.856,42zł, a z którego w 2010 r. 
wydatkowano kwotę 998.686,59 zł. Uzyskane dochody, pochodzące z odpłatności za usługi 
opiekuńcze i posiłki oraz odpłatności za pobyt w dziennych placówkach OPS, przeznaczono 
głównie na:

-  zakupy dodatkowych usług opiekuńczych,
-  zakup posiłków,
-  utrzymanie placówek OPS
-  remont Ośrodka.

Zmiana ustawy o finansach publicznych zlikwidowała Rachunek Dochodów Wła
snych.
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V. ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2010 r. Ośrodek realizował następujące świadczenia wynikające z ustawy o pomo
cy społecznej:

1. świadczenia pieniężne:
a) zasiłek stały,
b) zasiłek okresowy,
c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

2. świadczenia niepieniężne:
a) praca socjalna,
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
c) składki na ubezpieczenia społeczne,
d) sprawienie pogrzebu,
e) poradnictwo specjalistyczne,
f) interwencja kryzysowa,
g) posiłek,
h) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i w ośrodkach wsparcia,
i) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach 

wsparcia.

W sprawach świadczeń pomocy społecznej w 2010 r. wydano 21 847 decyzji adm ini
stracyjnych i postanowień, w tym 727 decyzji zmieniających. Zgodnie z postanowieniem 
art. 99 ustawy o pomocy społecznej w 2010 r. dokonano 45 wystąpień do ZUS o zwrot za
siłków stałych lub okresowych przyznanych i wypłaconych w okresie oczekiwania na rentę 
lub emeryturę. ZUS dokonał zwrotu świadczeń w 21 przypadkach kiedy świadczeniobiorca 
uzyskał własne świadczenie emerytalne lub rentowe. Zgodnie z postanowieniem art. 101 
ustawy o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej, który przyznał świadczenie 
mieszkańcowi innej gminy, ma prawo do ubiegania się o zwrot wydatków poniesionych na 
ten cel. W 2010 r. sporządzono 12 wniosków o refundację świadczeń dla 11 osób jak rów
nież zrealizowano 41 wniosków przekazanych przez inne Ośrodki Pomocy Społecznej o re
fundację dla 15 osób.

Ponadto w 2010 r. wydanych zostało 1 861 zaświadczeń, w tym m.in. dla celów:
-  785 - uzyskania dodatku mieszkaniowego,
-  386 - załatwienia spraw mieszkaniowych u zarządców nieruchomości,
-  205 - załatwienia spraw mieszkaniowych w Wydziale Zasobów Lokalowych,
-  232 - w sprawach ubiegania się o stypendium szkolne dla dziecka,
-  5 - w sprawach dotyczących uzyskania bezpłatnych biletów komunikacji miejskiej,
-  13 - w celu ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych,
-  54 - do sądu,
-  60 - w celu ubiegania się o zwolnienie z opłat za przedszkole,
-  121 -  do innych celów
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W 2010 r. wniesiono 17 odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od 
wydanych w sprawach świadczeń pomocy społecznej decyzji administracyjnych.

Poniżej przedstawiono dane dotyczące rozstrzygnięć organu odwoławczego.

Tabela 8.
Odwołania

Rodzaj rozstrzygnięcia Liczba
rozstrzygnięć

decyzje rozpatrzone we własnym zakresie 1
decyzje utrzymane w mocy 10
orzeczenie o uchybieniu terminu wniesienia odwołania 3
umorzenie postęp. w zw. z niepodtrzymaniem odwołania 1
decyzje uchylone i przekazane do ponownego rozpatrzenia 2
sprawy w toku -

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

1. Struktura świadczeniobiorców

W 2010 r. wsparciem ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w formie świadczeń po
mocy społecznej (w tym w formie pracy socjalnej) objęte zostały osoby i rodziny pozostające 
w 4 283 gospodarstwach domowych o łącznej liczbie 7 923 osób. tj. ok. 6% mieszkańców 
dzielnicy.

Poniżej przedstawiono dane dotyczące liczby osób i rodzin korzystających ze świad
czeń pomocy społecznej w 2010 r.

Tabela 9.

Liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną w 2010 r.

Liczba osób, któ
rym przyznano 

świadczenia

Liczba rodzin Liczba osób w 
rodzinach

świadczenia przyznane w ramach 
zadań zleconych i własnych

3 209 2 418 4 396

świadczenia przyznane 
w ramach zadań zleconych

74 73 114

świadczenia przyznane 
w ramach zadań własnych

3 197 2 407 4 372

pomoc udzielona 
w postaci pracy socjalnej ogółem

- 4 283 7 923

w tym: wyłącznie w postaci pracy 
socjalnej

- 1 865 3 527

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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Wykres 3.

Liczba rodzin objętych pomocą w 2010 r

wyłącznie 
praca socjalna

zadania własne

zadania
zlecone

zadania własne 
i zlecone

□liczba rodzin którym przyznano 
świadczenie

□liczba rodzin objętych wyłącznie 
pracą socjalną

0 1000 2000 3000 4000 5000

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Na podobnym do roku ubiegłego poziomie pozostała liczba osób i rodzin korzystają
cych z pomocy realizowanej w ramach zadań zleconych (usługi dla osób z zaburzeniami psy
chicznymi). Zaznaczyć należy, że od sierpnia 2009 r. zasiłki stałe pozostają zadaniem wła
snym gminy (w przypadku Warszawy - dzielnicy). Powyższa zmiana spowodowała w kolej
nych latach spadek procentowego udziału zadań zleconych.

Poniżej przedstawiono strukturę gospodarstw domowych osób i rodzin korzystających 
z pomocy Ośrodka w 2010 r.
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Tabela 10.

Typy rodzin objętych pomocą na podstawie ustawy o pomocy społecznej

Wyszczególnienie
2010 r.

Liczba
rodzin

Liczba osób 
w rodzinach

rodziny ogółem 4 283 7 923

o liczbie osób 1 2 431 2 431
2 848 1 696
3 516 1 548
4 302 1 208
5 112 560
6 i więcej 74 480

rodziny z dziećmi ogółem
1 277 4 293

o liczbie dzieci 1 688 1 926
2 365 1 264
3 136 584
4 61 332
5 18 111
6 5 39
7 i więcej 4 37

rodziny niepełne ogółem
539 1514

o liczbie dzieci 1 271 567
2 178 551
3 66 265
4 i więcej 24 131

rodziny emerytów i rencistów ogółem
1619 2532

o liczbie osób 1 1034 1034
2 381 762
3 121 363
4 i więcej 83 373

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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Wykres 4.

Procentowy udział gospodarstw domowych w
zależ ności od liczby osób w rodzinie w 2010 r

□  1 -osobowe

□  2-osobowe
□  3-osobowe

□  4-osobowe
57%

□  5-osobowe

□  6-osobowe i więcej

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W ykres 5.

Procentowy udział gospodarstw domowych w zależności od liczby 
osób w rodzinie w latach 2007 - 2010

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
1-osobowe 2-osobowe 3-osobowe 4-osobowe 5-osobowe 6-osobowe i więcej

2% 2%

□ 2007 r
□ 2008 r
□ 2009 r
□ 2010 r

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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Jak wynika z wyżej przedstawionych danych, procentowy udział poszczególnych ka
tegorii świadczeniobiorców z uwzględnieniem liczby osób w gospodarstwie domowym, od 
kilku lat pozostaje na podobnym poziomie, ulegaj ąc niewielkim wahaniom w poszczególnych 
latach. Zdecydowanie największą grupę świadczeniobiorców stanowią w dalszym ciągu oso
by prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe. Udział większych gospodarstw domo
wych, liczących 4 i więcej osób, wynosi zaledwie ok. 11% wszystkich obejmowanych wspar
ciem środowisk.

W ykres 6.

Procentowy udział rodzin z dziećmi, rodzin niepełnych 
oraz rodzin emerytów i rencistów w stosunku do 

wszystkich gospodarstw domowych korzystających z 
pomocy społecznej w latach 2007 - 2010

60% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 0% ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------

40%

30%

20%

10%       ----

0% -I      ,      ,     -----
rodziny z dziećmi rodziny niepełne rodziny emerytów i

rencistów

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Wśród obejmowanych pomocą środowisk w 2010 r. ok. 30% stanowiły rodziny z 
dziećmi, natomiast poniżej 40% stanowiły środowiska emerytów i rencistów. W stosunku do 
roku ubiegłego można zauważyć niewielki spadek świadczeniobiorców, których głównym 
źródłem utrzymania pozostaje renta lub emerytura oraz rodzin z dziećmi. Spośród wszystkich 
korzystających w 2010 r. z pomocy społecznej rodzin z dziećmi, ok. 42% stanowiły rodziny 
niepełne.

□  2007

□  2008

□  2009

□  2010
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2. P o w o d y  u d zie la n ia  św ia d czeń

Poniżej przedstawiono dane liczbowe dotyczące osób i rodzin korzystaj ących ze 
świadczeń pomocy społecznej z uwzględnieniem powodów przyznania pomocy. Zaznaczyć 
należy, że wiele osób i rodzin dotkniętych jest wieloma z niżej uwzględnionych dysfunkcji.

T abela 11.

Pow ody przyznania pom ocy

Dysfunkcje

2010 r.

Liczba rodzin Liczba osób 
w rodzi

nach

ubóstwo 1 281 2 210

sieroctwo 5 7

bezdomność 171 184

potrzeba ochrony macierzyństwa 86 373

w tym wielodzietność 18 103

bezrobocie 1 241 2 981

niepełnosprawność 1 447 2 359

długotrwała lub ciężka choroba 1 435 2 462

bezradność w sprawach opiek. wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego - ogółem

658 1 958

w tym:

rodziny niepełne 526 1 486

rodziny wielodzietne 72 440

przemoc w rodzinie 99 292

alkoholizm 237 411

narkomania 33 53

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z Z.K. 96 135

trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu placówki 
opiekuńczo-wychowawczej

14 24

trudności w integracji uchodźców 37 163

zdarzenie losowe 9 11

sytuacja kryzysowa 46 110

klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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Najczęstszymi powodami pozostawania w trudnej sytuacji osób i rodzin korzystają
cych z pomocy społecznej, podobnie jak w latach ubiegłych, były: niepełnosprawność, długo
trwała lub ciężka choroba, ubóstwo, bezrobocie.

W ykres 7.

Procentowy udział ś rodowisk dotkniętych poszczególnymi 
dysfunkcjami w stosunku do wszystkich obejmowanych 

pomocą gospodarstw domowych w latach 2007 - 2010

40%

□ długotrwała lub ciężka  
choroba

□  niepełnosprawność

□  ubóstwo

□ bezrobocie

□  alkoholizm

□ przemoc w rodzinie

2007 r 2008 r 2009 r 2010 r

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W 2010 r. spadły bezwzględne liczby osób i rodzin korzystających z pomocy społecz
nej w odniesieniu do większości dysfunkcji. W stosunku do lat ubiegłych zmianie nie uległy 
główne kategorie powodów, z jakich osoby i rodziny znalazły się w sytuacji wymagającej 
wsparcia. W dalszym ciągu do najczęstszych powodów z jakich mieszkańcy Bielan korzystają 
z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej należą: niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka 
choroba, ubóstwo, bezrobocie.

Jak wynika z zamieszczonego wyżej wykresu, w odniesieniu do kilku ostatnich lat 
mamy do czynienia ze zmianą jakościową ww. danych, które w pewien sposób odzwiercie
dlają sytuację gospodarczą i zmiany społeczne, jakie dokonują się w ostatnim czasie w na
szym kraju, związane z procesem „starzenia” się społeczeństwa, a co za tym idzie częstszego 
występowania problemów zdrowotnych.
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3. Pom oc materialna

W ramach pomocy o charakterze materialnym, osobom i rodzinom pozostającym w 
trudnej sytuacji życiowej udzielano:

-  pomocy finansowej w formie zasiłków okresowych, celowych oraz stałych,
-  składek na ubezpieczenie zdrowotne przysługujących przy zasiłku stałym,
-  składek na ubezpieczenie społeczne,
-  pomocy w naturze w formie posiłków dla dzieci i młodzieży realizowanych w szko

łach i przedszkolach oraz dla dorosłych realizowanych w placówkach gastronomicz
nych,

-  świadczenia w formie sprawienia pogrzebu,
-  pomocy usługowej,
-  wsparcia w ramach ośrodków wsparcia.

Z asiłk i okresow e należą do zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Świad
czenia te przysługują osobom pozostającym poniżej kryterium dochodowego, w szczególno
ści ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzyma
nia lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

T abela 12.

Z asiłk i okresowe*

Rodzaj
świadczenia

Liczba 
osób, któ
rym przy
znano de
cyzją
świadczenie

Liczba
świadczeń

Kwota 
świadczeń 
w zł

Liczba
rodzin

Liczba 
osób w 
rodzinach

średnia
kwota
zasiłku

Średni
okres
korzystania 
z zasiłku

zasiłki okresowe- 
ogółem

277 983 363 370 273 548 369,65 3,5mies

w tym: 
środki własne

x x 125 810 x x x x

dotacja
x x 237 560 x x x x

*dane statystyczne nie uw zględniają świadczeń refundowanych

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Zasiłki okresowe należą do świadczeń realizowanych w ramach zadań własnych, które 
częściowo finansowane są w ramach dotacji z budżetu państwa. W 2010 r. wysokość dotacji 
wynosiła 237 560 zł, co stanowi ponad 65,38% ogółu wydatków na wypłatę zasiłków okre
sowych.

Z asiłk i celow e należą do zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Zasiłek ce
lowy stanowi jednorazowe świadczenie socjalne przyznane w celu zaspokojenia niezbędnych 
potrzeb bytowych tj. między innymi: zakup żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, drob
nych remontów czy niezbędnych przedmiotów użytku domowego.
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Zasiłek celowy przysługuje osobom, których dochód nie przekracza kryterium docho
dowego ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Osobom o dochodach przekracza
jących ww. kryteria, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może być przyznany spe
cjalny zasiłek celowy, który nie ma charakteru obowiązkowego.

T abela 13.
Z asiłk i celow e *

Rodzaj świadczenia Liczba osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenie

Liczba 
świad
czeń 
w zł

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba 
osób w 
rodzinach

Średnia 
kwota 
przypada
jąca na 1 
gospodar
stwo do
mowe

zasiłki celowe i w natu
rze- ogółem 1 865 x 2 464 638 1 694 3 295 1 455

w tym: zasiłki celowe 
specjalne

1 085 8 177 951 012 971 2 118 979

*dane statystyczne nie uw zględniają świadczeń refundowanych

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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Tabela 14.

Zasiłki celowe -  analiza wydatków 
z uwzględnieniem podstawowych celów, na jak i pomoc została przyznana

Cel pomocy Kwota w zł

leki, leczenie 261 711
wydatki związane z utrzymaniem mieszkania w tym: 983 576

czynsz 442 518
energia 396 734

gaz 112 514
opał 31 810

artykuły szkolne 77 829
wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym kolonie, obozy 62 700
turnusy rehabilitacyjne 23 854
Środki czystości i higieny 117 803
żywność 575 247

w tym 477 772 w ramach programu „Po
moc państwa w zakresie dożywiania”

odzież 161 881
obuwie 60 920
inne bieżące potrzeby w tym na : 139 117

wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego. 520
drobne remonty, naprawy i zakup sprzętu gospodarstwa

domowego, pościeli
75 099

koszty pobytu w przedszkolu i żłobku 26 228
Zakup okularów 16 095

opłata za zielona szkołę 200
zakup sprzętu rehabilitacyjnego 11 025

opłata za telefon 2 680
opłacenie kursu szkoleniowego 509

zakup biletów 6 761
*dane statystyczne nie uw zględniają świadczeń refundowanych

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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W ykres 8.

□  utrzymanie mieszkania

□  żywność

□  leki i leczenie

□  odzież i obuwie

□  środki czystości i higieniczne

□  inne bieżące potrzeby

□  kolonie i obozy

□  turnusy rehabilitacyjne

□  artykuły szkolne

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy B ielany .

Przyznając zasiłki celowe, podobnie jak w latach ubiegłych, w pierwszej kolejności 
starano się zabezpieczać podstawowe potrzeby takie jak zakup żywności, leków, czy też 
odzieży i obuwia. Szczególną wagę przywiązywano także do zabezpieczenia rodzin w zakre
sie opłat mieszkaniowych, jak również zabezpieczenia potrzeb dzieci oraz osób niepełno
sprawnych.

W 2010 r. zasiłki na opłatę tu rnusu  rehabilitacyjnego przyznano 38 osobom nie
pełnosprawnym (wraz z 10 opiekunami) na łączną kwotę 23 854 zł.

W 2010 r. wsparciem w zakresie dofinansowania wypoczynku letniego objęto 132 
dzieci na łączną kwotę 62 700 zł. Działania w zakresie zapewnienia wypoczynku letniego 
dzieciom i młodzieży realizowane były we współpracy z instytucjami i organizacjami poza
rządowymi (w tym również Kościołem oraz organizacjami harcerskimi). Znaczna część dzieci 
miała możliwość korzystania z kolonii w ramach środków pozostających w dyspozycji ww. 
organizacji.

Rodzinom z dziećmi, w okresie rozpoczynającego się roku szkolnego, udzielano 
wsparcia w zakresie pomocy finansowej na zakup wyposażenia szkolnego. Pomocą obję
tych zostało 461 dzieci na łączną kwotę 77 829 zł.

Zasiłki celowe

turnusy
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Z asiłk i stałe od sierpnia 2009 r. realizowane są w ramach zadań własnych, w 100% 
dotowanych z budżetu państwa. Zasiłek stały przysługuje osobom niezdolnym do pracy z 
powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód, lub dochód na osobę 
w rodzinie, jest niższy od kryterium dochodowego wynikaj ącego z ustawy o pomocy społecz
nej. Od października 2006 r. kryterium dochodowe dla osób prowadzących jednoosobowe 
gospodarstwo domowe wynosi 477 zł natomiast dla osoby w rodzinie -  351zł. Wysokość za
siłku stałego jest ściśle uzależniona od posiadanego dochodu.

T abela 15.
Z asiłk i stałe*

Rodzaj świadczenia Liczba osób, 
którym przy
znano decyzją 
świadczenie

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń

w zł

Liczba
rodzin

Liczba 
osób w 
rodzinach

Średnia
wysokość
zasiłku

zasiłki stałe - ogółem 538 5 570 1 944 814 533 609 349,16

w tym dla osób: sa
motnie gospodarują
cych

486 5 021 1 835 436 486 486 365,55

pozostających w ro
dzinie

59 549 109 378 54 132 199,23

*dane statystyczne nie uw zględniają świadczeń refundowanych

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Osoby pobierające zasiłek stały, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia, 
podlegaj ą obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu zasiłku stałego, do którego zgła
szane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

T abela 16.
Składki na ubezpieczenie zdrow otne*

Rodzaj świadczenia Liczba świadcze
niobiorców, za 
których opłacana 
jest składka zdro
wotna

Liczba
należnych
składek

Kwota
należnych
składek

Średni 
koszt 1 
świadczenia

składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające zasiłek 
stały, niepodlegające obowiązkowi 
ubezpieczenia z innego tytułu

467 4 797 155 516 32,42

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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W 2010 r. składka na ubezpieczenie zdrow otne w wys. 9% wypłacanego zasiłku 
stałego, odprowadzana była za 86,8 % osób pobierających zasiłek stały. Pozostałe osoby były 
ubezpieczone przez członków najbliższej rodziny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 9 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych o cha
rakterze obowiązkowym należy opłacanie składek na ubezpieczenia em erytalne i rentow e  
za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpo
średniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspól
nie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem. W 2010 r. opłacono 12 składek spo
łecznych dla 1 osoby w łącznej wysokości 1 074,96 zł.

Zgodnie z art.18 ust.1 do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizo
wanej przez gminę (w przypadku Warszawy przez dzielnicę) Ośrodek wypłaca w ynagrodze
nie za spraw ow anie opieki. Środki na realizację i obsługę tego zadania zapewnia budżet 
państwa. W 2010 r. wpłynął pierwszy wniosek o wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna praw
nego. Ośrodek na mocy postanowienia wyroku sądu podjął wypłatę wynagrodzenia.

Warto również zaznaczyć, że w 2010r. Ośrodek był realizatorem Rozporządzenia Ra
dy Ministrów z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu 
pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych 
produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub hu
ragan w 2010r. Środki na realizację tego programu pochodziły z budżetu państwa. Do tutej
szego Ośrodka wpłynęły 3 wnioski o udzielenie pomocy. 1 wniosek został przekazany do 
rozpatrzenia zgodnie z właściwością miejscową, natomiast w 2 przypadkach Ośrodek udzielił 
pomocy na warunkach określonych w wyżej wskazanym rozporządzeniu.

Z apew nienie posiłku należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. 
Pomoc w postaci posiłku (doraźna lub okresowa) przysługuje osobom, które własnym stara
niem nie mogą go sobie zapewnić.

T abela 17.

Posiłki*

Rodzaj świadczenia Liczba osób, którym 
przyznano decyzją 
świadczenie

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeńw
zł

Liczba
rodzin

Liczba osób 
w rodzinach

posiłki - ogółem 1 491 267 038 2 014 044 1 147 2 465

w tym dla dzieci 748 85 795 426 228 447 1 664

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W 2010 r. średni koszt jednego posiłku dla osób dorosłych wynosił 8,76 zł, natomiast 
dla dzieci 4,97 zł. Średni koszt jednego posiłku ogółem wynosił 7,54 zł.

Posiłk i dla osób dorosłych realizowane były w 8 placówkach, w tym:
-  w stołówce OPS ul. Kasprowicza 53 ( tylko w styczniu 2010r.),
-  Barze Malwa ul. Conrada 11,
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-  Barze Marymont ul. Marymoncka 49,
-  Barze Sady ul. Krasińskiego 36
-  Ośrodku Wsparcia Dla Seniorów Nr 1 Al. Zjednoczenia 13,
-  Ośrodku Wsparcia Dla Seniorów Nr 2 ul. Wrzeciono 5a,
-  Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1ul. Grębałowska 14,
-  Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 2 ul. Grębałowska 14.

Obiady dla dzieci realizowane były w:
-  29 szkołach podstawowych,
-  27 gimnazjach,
-  18 szkołach ponadgimnazjalnych,
-  29 przedszkolach.

W 2010 r. część pomocy (uwzględnionej w wyżej zamieszczonej tabeli dotyczącej 
świadczeń w formie posiłków) realizowana była w ramach rządowego programu „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” . W ramach programu udzielana jest przede wszystkim po
moc w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku osobom i rodzinom, 
których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o po
mocy społecznej. Ogólny koszt realizacji tego programu w 2010 r. wyniósł 1 639 700 zł. Pro
gramem ogółem zostało objętych 2 022 osób, w tym:

-  477 772 zł wydatkowano na zasiłki celowe na żywność przyznane 747 osobom,
-  1 161 928 zł wydatkowano na posiłki dla 980 osób.

Na realizację tego zadania otrzymano dotację w wysokości 414 300 zł. Środki własne sta
nowiły kwotę 1 225 400 zł.

Sprawienie pogrzebu należy do zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Do
tyczy osób, które nie posiadaj ą rodziny, która mogłaby dokonać pochówku zmarłego.

Tabela 18.
Pogrzeby*

Rodzaj świadczenia
Liczba 
osób, któ
rym przy
znano decy
zją świad
czenie

Liczba
świadczeń

Kwota 
świadczeń 
w zł

Liczba ro
dzin

Liczba osób 
w rodzinach

Średni koszt 
pogrzebu

sprawienie pogrzebu 
- ogółem 21 21 66 048 21 27 3 145

w tym osobom bez
domnym 5 5 15 006 5 5 3 001

*dane statystyczne nie uw zględniają świadczeń refundowanych

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany

W 2010 r. usługę pogrzebową na rzecz Ośrodka w zakresie pochówku zmarłych 
świadczyło Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. Warszawa ul. Reduto
wa 25 wraz z Zarządem Cmentarzy Komunalnych Warszawa ul. Powązkowska 43/45 w za
kresie udostępniania miejsca grzebalnego na cmentarzu.
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Poniżej przedstawiono zestawienie danych dotyczących wyżej opisanych świadczeń z 
pomocy społecznej, z uwzględnieniem liczby osób, którym przyznano świadczenie i wydat
kowanych kwot.

W ykres 9.

Liczba osób, którym przyznano świadczenie w 2010 r

A

1865

n
1491 

/  3

538
467

21

zasiłki zasiłki celowe zasiłki stałe składka na posiłki 
okresowe ubezpieczenie

zdrowotne

pogrzeby

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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W ykres 10.

Kwota zrealizowanych świadczeń w 2010 r

2 464 638 zł

363 370 zł

1 944 814 zł
2 014 044 zł

66 048 zł

zasiłki zasiłki celowe zasiłki stałe składka na posiłki 
okresowe ubezpieczenie

zdrowotne

pogrzeby

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Jak wynika z powyższych zestawień, biorąc pod uwagę wymienione świadczenia, 
największy udział wśród wydatków stanowią wydatki na zasiłki celowe, następnie na posiłki 
oraz na zasiłki stałe. W odniesieniu do liczby świadczeniobiorców, którym ww. świadczenia 
zostały przyznane, największą grupę stanowią osoby objęte pomocą w formie zasiłków celo
wych oraz posiłków.

4. Pom oc pozam aterialna

Osoby i rodziny pozostające w trudnych sytuacjach życiowych obejmowane były po
mocą w formie wyżej opisanych świadczeń pomocy społecznej. Poza pomocą finansową, 
w naturze oraz pomocą usługową, osoby i rodziny wymagające wsparcia obejmowano także 
szeroko rozumianą pracą socjalną oraz poradnictwem specjalistycznym. Poniżej przedstawio
no dane liczbowe dotyczące liczby środowisk obj ętych wsparciem w ramach pracy socjalnej 
i poradnictwa specjalistycznego.
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Tabela 19.

P raca socjalna oraz poradnictwo specjalistyczne

Rodzaj pomocy Liczba
rodzin

Liczba 
osób w 
rodzinach

praca socjalna 4 283 7 923
poradnictwo specjalistyczne 893 2 123

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W ramach poradnictwa specjalistycznego w 2010 r. udzielano wsparcia:
-  psychologicznego:

• w zakresie problemów rodzinnych (w tym przemocy domowej),
• uzależnień,

-  poradnictwa prawnego,
-  poradnictwa psychiatrycznego,
-  doradztwa zawodowego.
Zgodnie z zapisem art. 6 pkt. 12 ustawy o pomocy społecznej, praca socjalna oznacza 

działalność zawodową ukierunkowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu
i odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, oraz na tworzeniu warunków
sprzyjaj ących temu celowi.

W ramach indywidualnej pracy socjalnej pracownicy socjalni podejmowali działania, 
które można podzielić na następujące grupy:

-  praca socjalna na rzecz uzyskania niezbędnych środków m aterialnych, która jest 
realizowana m.in. poprzez pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalno rentowych, za
siłków i dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, pomoc w 
uzyskaniu dodatku mieszkaniowego lub ulgi czynszowej, a także informowanie osób 
i rodzin o możliwościach skorzystania z innego rodzaju ulg oraz motywowaniu do 
skorzystania z uprawnień. To również pomoc w racjonalnym gospodarowaniu budże
tem domowym - planowanie wspólnie z klientem wydatków poprzez właściwe hierar- 
chizowanie potrzeb.

-  praca socjalna na rzecz poprawy warunków  mieszkaniowych, która jest realizo
wana m.in. poprzez pomoc w załatwianiu formalności związanych z uregulowaniem 
sytuacji mieszkaniowej (złożenie wniosku o przydział mieszkania, rozłożenie zaległo
ści na raty, umorzenie odsetek od spłaconej zaległości). To również pomoc w dosto
sowaniu mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej (złożenie wniosku o dofinan
sowanie), pomoc w pozyskaniu usług związanych z zakupem lub wymianą sprzętu 
domowego. Jeśli zachodzi potrzeba pracownicy socjalni organizują prace porządkowe 
w mieszkaniu klienta, w tym deratyzację i dezynfekcj ę. W przypadku osób bezdom
nych jest to często pomoc w uzyskaniu schronienia w placówce stacjonarnej.

-  p raca socjalna na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, której celem jest za
pewnienie opieki osobom starszym i niepełnosprawnym. To pomoc w organizowaniu 
czasu wolnego tym osobom a także działania interwencyjne w sytuacji osób zanie
dbanych i zagrożonych. Praca socjalna w stosunku do tych osób jest realizowania po
przez budowanie systemu wsparcia środowiskowego niezbędnego do prawidłowego 
funkcjonowania w środowisku (w tym wolontariat). To również pomoc w ustaleniu
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stopnia niepełnosprawności oraz udzielanie informacji o uprawnieniach z tego wyni
kaj ących. Pracownik socjalny pomaga klientowi w zorganizowaniu wyjazdu do sana
torium lub na turnus rehabilitacyjny jak również w uzyskaniu wizyty lekarskiej oraz 
uprawnień do świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia.

-  praca socjalna na rzecz osób bezrobotnych, w której zawiera się miedzy innymi 
pomoc w nabywaniu umiej ętności poszukiwania pracy, informowanie o możliwo
ściach udziału w szkoleniach, kursach i programach przekwalifikowuj ących lub udo
skonalaj ących posiadane kwalifikacje, motywowanie do aktywnych działań w zakresie 
poszukiwania zatrudnienia

-  praca socjalna na rzecz popraw y funkcjonow ania rodziny, poprzez poradnictwo i 
edukacj ę w obszarze opiekowania się i wychowywania dzieci, w tym pomoc w roz
wiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi (informowanie o placówkach 
wspierających rozwój dziecka). To pomoc w rozwiązywaniu lub łagodzeniu konflik
tów rodzinnych (w tym sąsiedzkich), wsparcie dla osób doznaj ących przemocy (Pro
gram Niebieska Karta), informacja o poradnictwie specjalistycznym i motywowanie 
do skorzystania z takiego poradnictwa oraz grup wsparcia i terapii. W przypadkach sy
tuacji kryzysowych pomoc w ww. zakresie polega również na uzyskaniu miejsca oraz 
udzieleniu pomocy w dotarciu do placówki interwencji kryzysowej. W toku pracy z 
rodziną pracownicy socjalni współpracuj ą z kuratorami sądowymi, pedagogami szkol
nymi oraz organizacjami pozarządowymi zajmuj ącymi się problematyką rodzin i dzie
ci.

-  praca socjalna na rzecz osób zaburzonych psychicznie, która polega m.in. na po
mocy w uzyskaniu konsultacji psychologicznej lub psychiatrycznej, motywowaniu do 
systematycznego leczenia, monitorowaniu zwiastunów zaostrzenia choroby. To po
moc rodzinie w radzeniu sobie z następstwami choroby. To także działania w celu 
uzyskania postanowienia o umieszczeniu w szpitalu lub w domu pomocy społecznej 
bądź działania w celu ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego osoby cho
rej. Praca socjalna z tą grupą osób oraz ich rodzinami polega również na pomocy 
w tworzeniu sieci oparcia społecznego poprawiaj ącego funkcjonowanie osoby chorej 
w środowisku (pomoc w uzyskaniu miejsca w ŚDS, usługi specjalistyczne, warsztaty 
terapii zajęciowej).

Szczególną formą pracy socjalnej jest praca socjalna w oparciu o kontrakt socjalny  
zawieraj ący określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub ro
dziny znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Kontrakt socjalny, zgodnie z ustawą 
o pomocy społecznej, zawierany jest w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności ży
ciowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W 2010 r. zawartych 
zostało 79 kontraktów  socjalnych , z czego 56 w ramach projektu systemowego realizowa
nego w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poza pracą socjalną skierowaną do osób indywidualnych, jak również ukierunkowaną 
na określone grupy społeczne, Ośrodek podejmował również działania na podstawie zgłoszeń 
innych Ośrodków bądź instytucji, a także działania wynikające z przepisów zawartych 
w ustawie o pomocy społecznej oraz innych ustawach.
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Tabela 20.

Pozostałe działania OPS

Rodzaj podejmowanych działań Liczba
spraw

wywiady środowiskowe, informacje i opinie dot. świadczeń rodzinnych na 
wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia 20
wywiady środowiskowe, informacje dotyczące dłużników alimentacyjnych 
na wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia

11

informacje i opinie na wniosek ZUS 41

wywiady, informacje dotyczące dodatków mieszkaniowych na wniosek 
Urzędu Dzielnicy

18

wywiady środowiskowe, informacje, opinie dot. spraw mieszkaniowych 
na wniosek Wydziału Zasobów Lokalowych 95
wywiady środowiskowe, informacje, opinie dot. spraw mieszkaniowych 
na wniosek Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami oraz innych 
zarządców nieruchomości

44

wywiady alimentacyjne, informacje na wniosek innych Ośrodków Pomo
cy Społecznej

495

informacje udzielane na wniosek Policji, Prokuratury, Sądu 184
informacje i opinie na wniosek Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

35

wywiady środowiskowe dotyczące odpłatności za pobyt dziecka w pla
cówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych

52

wywiady środowiskowe u kandydatów na rodziny zastępcze 15
wywiady środowiskowe dotyczące przyznania pomocy pieniężnej na usa
modzielnienie wychowanków placówek

13

wywiady środowiskowe u osób ubiegających się o skierowanie do domu 
pomocy społecznej i KOMR w Dąbku

69

wywiady środowiskowe dotyczące odpłatności za pobyt członka rodziny w 
DPS

85

wydawanie opinii w sprawach dot. świadczeń pieniężnych udzielanych 
przez Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowa
nych na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach bę
dących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

13

postępowania w sprawach dotyczących potwierdzenia uprawnień do 
świadczeń opieki zdrowotnej -  określonych w ustawie o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

121

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że w lipcu 2010 r. Ośrodek otrzymał z Biura Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy opinię prawną w sprawie zbieranych 
i przetwarzanych danych osobowych przez ośrodki pomocy społecznej w drodze rodzinnych 
wywiadów środowiskowych. W myśl tej opinii zbieranie i przekazywanie danych osobowych 
powinno być dokonywane wyłącznie do celów wskazanych w ustawie o pomocy społecznej. 
Nie należą do nich postępowania prowadzone przez inne podmioty tj. postępowanie w spra
wie umorzenia czy rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych , potwier
dzenie uprawnień do dodatku mieszkaniowego, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych 
u dłużników alimentacyjnych, czy sporządzenie opinii na wniosek Komisji ds. Rozwiązywa-
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nia Problemów Alkoholowych. Taka wykładnia przekłada się na liczbę spraw wykazanych w 
tabeli powyżej.

Zgodnie z art. 19 ust. 6-11 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, kombatanci oraz inne osoby uprawnione 
mogą uzyskać pomoc pieniężną udzielaną przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów
1 Osób Represjonowanych. Pomoc udzielana jest po otrzymaniu stanowiska kierownika 
ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, 
zawierającego informacje o sytuacji rodzinnej, materialnej oraz o pomocy udzielanej wnio
skodawcy przez ośrodek pomocy społecznej, a także opinię co do zasadności przyznania po
mocy pieniężnej.

W 2010 r., w ww. sprawach wydano 13 postanowień zawierających pozytywne opi
nie co do zasadności przyznania wnioskowanej pomocy.

Zgodnie z art.. 2 ust 1 pkt. 1 oraz art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej fi
nansowanych ze środków publicznych, do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finan
sowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie maj ą prawo inne niż 
ubezpieczeni, osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniaj ą kryterium dochodowe, o którym mowa 
w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono okoliczności, o której 
mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych. Doku
mentem potwierdzającym ww. prawo jest decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy wła
ściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzaj ąca to prawo.

Począwszy od marca 2008 r., w związku z upoważnieniem prezydenta m.st. Warsza
wy dyrektorów ośrodków pomocy społecznej do wydawania decyzji potwierdzaj ących prawo 
do świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt
2 ww. ustawy, Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi postępowania administracyjne w w/w 
sprawach.

W 2010 r. prowadzono 121 postępowań zakończonych decyzjami adm inistracyj
nymi. Postępowania dotyczyły 73 osób, przy czym 4 wnioski wraz ze zgromadzoną doku- 
mentacj ą zostały przekazane do realizacji innym organom, zgodnie z właściwością miejscową 
wnioskodawcy.

Spośród 121 decyzji administracyjnych wydano:
- 95 decyzji potwierdzaj ących prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej,
- 5 decyzji negatywnych,
- 9 decyzji stwierdzaj ących wygaśnięcie poprzednio wydanych decyzji,
- 11 decyzj i umarzaj ących postępowanie,
- 1 decyzję uchylającą.
W odniesieniu do prowadzonych postępowań wydano również 17 postanowień.

Poza prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu prawa do 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pracownicy socjalni 
przeprowadzali wywiady środowiskowe z osobami zamieszkałymi, bądź posiadaj ącymi ostat
ni meldunek poza dzielnicą Bielany, które nie posiadały ubezpieczenia natomiast znajdowały 
się w Szpitalu Bielańskim. Powyższe wywiady środowiskowe wraz ze zgromadzoną doku- 
mentacj ą były przekazywane do Ośrodków zgodnych z miejscem zamieszkania świadczenio- 
biorców.

Zaznaczyć należy, iż postępowania w sprawach dotyczących potwierdzenia prawa do 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w praktyce nastręczaj ą 
wiele trudności. Postępowania te w dużej części toczą się na wniosek szpitali, bez aktywnej 
współpracy ze strony osób których dotyczą. Osobami nieubezpieczonymi często są osoby
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bezdomne, które nierzadko po opuszczeniu szpitala nie kontaktują się z OPS a miejsce ich 
pobytu pozostaje nieznane. Powoduje to ogromne trudności w dokonywaniu ustaleń oraz 
gromadzeniu dokumentów niezbędnych do zakończenia postępowania oraz wydania decyzji 
administracyjnych, tym bardziej, że w przypadku części spraw wnioski przekazywane są 
przez szpitale już po wypisaniu pacjentów. Sytuacja ta nie dotyczy pacjentów Szpitala Bielań
skiego, z którym układa się dobra współpraca w powyższym zakresie.

Z perspektywy kilku lat realizacji zadania zauważyć również należy, że wprowadzenie 
przepisów dot. potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które nie są 
ubezpieczone, a pozostają w najtrudniejszych sytuacjach życiowych, dała wielu osobom moż
liwość dostępu do opieki medycznej nie tylko w sytuacjach nagłych, ratuj ących życie ale 
również w każdym innym przypadku. Z ww. względów powyższe sprawy stanowią jedno z 
ważniejszych zadań realizowanych przez OPS.
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VI. POMOC SPECJALISTYCZNA

Wiele osób i rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Bielany to środowiska dotknięte wielorakimi, często nakładającymi się problemami lub znaj
dujące się w szczególnej sytuacji, takiej jak bezdomność czy przemoc domowa. Powyższe 
sytuacje wymagają długofalowych działań zarówno w formie zintensyfikowanej pracy socjal
nej jak również poradnictwa specjalistycznego oraz współpracy wielu instytucji i organizacji. 
W ramach takich działań dokonywana jest pogłębiona diagnoza, udzielane są porady psycho
logiczne, zawodowe, prawne a także podejmowane są działania w ramach współpracy z orga
nizacjami i instytucjami działającymi w obszarze pomocy społecznej. Pomoc ukierunkowana 
jest przede wszystkim na zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania dzieci w rodzinach nie
wydolnych wychowawczo, pomoc osobom doświadczaj ącym przemocy domowej, przeciw
działanie wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych oraz niepełnosprawnych, w tym za
pewnienie godnych warunków życia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ograniczenie 
negatywnych skutków nadużywania alkoholu, przezwyciężenie innych trudnych sytuacji ży
ciowych.

Pracownicy Działu Pomocy Specjalistycznej współdziałają na co dzień z rejonowymi 
pracownikami socjalnymi w rozwiązywaniu problemów klientów i ich rodzin, przy wykorzy
staniu wiedzy specjalistycznej oraz różnorodnej oferty działań pozamaterialnych.

Dział Pomocy Specjalistycznej składa się z:

-  Zespołu do spraw rodziny,
-  Zespołu do spraw niepełnosprawnych,
-  Zespołu do spraw aktywizacji społeczno-zawodowej,
-  Zespołu do spraw realizacji projektów współfinansowanych przez UE w ramach EFS,
-  Stanowiska ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

1. R o d z in y  z d z ie ć m i

W ramach pracy socjalnej podejmowano systematyczne działania na rzecz rodzin dys
funkcyjnych. Powyższe działania miały charakter długofalowy jak również interwencyjny. 
Celem podejmowanej pracy socjalnej było motywowanie członków rodzin do podjęcia dzia
łań w kierunku zmiany swojej sytuacji życiowej oraz zabezpieczenie potrzeb dzieci.

W 2010 r. podjęto pracę socjalną ze 100 rodzinami, w szczególności z:
-rodzinami niewydolnymi wychowawczo, w tym niepełnymi, wielodzietnymi, zastęp

czymi,
-rodzinami doświadczaj ącymi przemocy domowej,
-rodzinami z problemem alkoholowym.

Podejmowane działania opierały się przede wszystkim na diagnozie i analizie sytuacji 
w rodzinie. Kolejnym krokiem pracy z rodziną było tworzenie planu pomocy adekwatnego do 
potrzeb rodziny w oparciu o istniejące zasoby wsparcia społecznego. Regularnie współpraco
wano z pracownikami placówek opiekuńczo -  wychowawczych typu dziennego. Kontynu
owano również współpracę z pedagogami i psychologami szkolnymi w zakresie diagnozowa
nia sytuacji szkolnej dzieci i adekwatnego reagowania na występujące problemy edukacyjne 
i wychowawcze.
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W okresie październik -  grudzień 2010 r. kontynuowano współpracę z pedagogiem 
rodzinnym działającym przy Ognisku TPD na ul. Pabla Nerudy 1. Działania pedagoga ro
dzinnego realizowane były w ramach środowiskowego programu pomocy pedagogicznej 
i wsparcia dla rodzin bezradnych w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego - „Pedagog Rodzinny”. Realizatorem był Krajowy Komitet Wy
chowania Resocjalizuj ącego w Warszawie. Pomocą pedagoga rodzinnego obj ęte zostały 4 
rodziny korzystające z pomocy OPS Dzielnicy Bielany.

Regularne wizyty w środowisku były z jednej strony elementem sprawdzenia realiza
cji dokonywanych ustaleń, umożliwiały obserwację rozwoju sytuacji w rodzinie, z drugiej zaś 
były najlepszą okazj ą do weryfikacji planów pomocy, diagnozowania nowych pojawiaj ących 
się problemów, jak również okazj ą do ciągłego motywowania rodziny do zmiany. Wizyty w 
środowisku pozwalały również wspierać rodzinę w jej funkcjonowaniu oraz w rozwiązywaniu 
bieżących problemów.

Ważnym elementem pracy z rodziną było wykorzystanie metody pracy, jaką są zespo
ły robocze. Współpraca poszczególnych instytucji i organizacji pozarządowych działających 
na rzecz danej rodziny umożliwiała wykorzystanie szerokiego wachlarza ofert wsparcia dla 
danej rodziny.

Stałym elementem działań było uczestnictwo pracowników OPS w spotkaniach zespo
łów dotyczących badania zasadności pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo -  wy
chowawczych. W trakcie spotkań analizowano sytuacje rodzin biologicznych i ich motywację 
do zmiany oraz gotowość do ponownego pełnienia ról rodzicielskich, poszukiwano alterna
tywnych form opieki zastępczej.
Spotkania odbyły się w następujących placówkach:
• Dom Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34, w dniu 22.01.2010 r., 15.06.2010 r.,
• Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Marii ul. Wałuszewska 48, w dniu 
18.01.2010 r.,
• Dom Dziecka Nr 3, ul. Dalibora 1, w dniu 27.01.2010 r., 29.01.2010 r.,
• Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25, w dniu 29.06.2010 r., 15.09.2010 r.,
• Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 16, w dniu 4.02.2010 r.,
• Zespół Małych Form Opieki i Wychowania „Chata” ul. Bohaterów 50, w dniu
22.03.2010r.,
• Pogotowie Opiekuńcze ul. Dembińskiego 1, w dniu 05.05.2010 r., 17.11.2010 r.
• Ośrodek Interwencyjno -  Diagnostyczny ul. Dalibora1, w dniu 17.11.2010 r.

W roku 2010 do Ośrodka wpłynęło łącznie 133 wniosków z prośbą o przeprowadzenie 
wywiadów środowiskowych dotyczących m.in. ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w ro
dzinie zastępczej, placówce opiekuńczo -  wychowawczej oraz wydania opinii na temat kan
dydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Ze 133 wniosków, które wpłynęły do 
Ośrodka, 41 dotyczyło klientów objętych pomocą OPS.
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Tabela 21.

W ywiady środowiskowe przeprowadzone i zaopiniowane 
przez pracowników socjalnych Zespołu ds. Rodziny

Wyszczególnienie Liczba

Wywiady środowiskowe u kandydatów na rodziny zastępcze 18

Wywiady środowiskowe -  dotyczący ustalenia aktualnej sytuacji rodziny zastępczej ( 
świadczenia nienależnie pobrane) 1

Wywiady mające na celu dokonanie oceny sytuacji życiowe rodziny biologicznej pod 
kątem ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 8

Wywiady mające na celu dokonanie oceny sytuacji życiowe rodziny biologicznej pod 
kątem ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuń
czo- wychowawczych

17

Wywiady dotyczące przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie wychowanków 
placówek 13

Łączna liczba przeprowadzonych wywiadów 57

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Pozostałe 35 spraw z różnych powodów nie zostały zakończone przeprowadzeniem 
wywiadu środowiskowego:

-  klient nie zamieszkuje pod wskazanym adresem (lub inne związane z błędnie poda
nym adresem) -  6

-  brak kontaktu z klientem -  27
-  kontakt z klientem został nawiązany, jednakże klient nie podjął dalszej współpracy -  1
-  wywiad anulowany - 1

W każdej sprawie pracownik socjalny podejmował działania w kierunku nawiązania 
kontaktu z rodziną. Jednocześnie każdorazowo została udzielona pisemna odpowiedź.
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W ykres 11.

Ilość wniosków skierowanych do OPS z prośbą o przeprowadzenie 
wywiadów środowiskowych w roku 2010 r.

□  wnioski zgłoszone do Zespołu Pomocy Środowiskowej

□  wnioski zgłoszone do Zespołu ds. Rodziny

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Kontynuowano regularną i intensywną współpracę z kuratorami zawodowymi 
i społecznymi pełniącymi nadzory w zgłoszonych do nas rodzinach. W ramach współpracy 
zespołu ds. rodziny z VI Wydziałem Sądu Rodzinnego i Nieletnich konsultowano z kurato
rami sprawy rodzin, w których sytuacja opiekuńcza dzieci była nieprawidłowa. Częste i oso
biste kontakty z kuratorami oraz ich uczestnictwo w organizowanych przez nas grupach robo
czych powodowały, iż współpraca ta dla obydwu stron stała się bardziej uporządkowana, a 
działania podejmowane na rzecz rodziny nie powielały się. Jednocześnie kierowano do Sądu 
pisemne informacje dotyczące szczególnie trudnych i zagrażaj ących dobru oraz bezpieczeń
stwu dziecka sytuacji. W 2010 r. do sądu zostało skierowanych 28 pism, dotyczących niepra
widłowej sytuacji opiekuńczo -  wychowawczej w rodzinach:
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Tabela 22.

Niepokojąca sytuacja opiekuńczo -  wychowawcza w rodzinach
zgłoszona do sądu

Wyszczególnienie Liczba

Sprawy zakończone ustanowieniem w rodzinie nadzoru kuratora 14

Zgłoszenia o niepokojącej sytuacji opiekuńczo -  wychowawczej w rodzinie biologicznej, 
w których nadal trwa postępowanie sądowe 4

Sprawy zakończone umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo -  wychowawczej 0

Sprawy zakończone umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej 3

Zgłoszenia o niepokojącej sytuacji opiekuńczo -  wychowawczej w rodzinie biologicznej 
objętej już nadzorem kuratora 6

Łączna liczba spraw, w których wystosowano pisma do sądu 27

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Porównuj ąc poprzednie lata zauważyć należy, iż ilość pism do sądu informuj ących 
o niepokojącej sytuacji opiekuńczo -  wychowawczej w rodzinie z roku na rok zmniejsza się, 
co zostało zaprezentowane poniżej w formie graficznej.

Tabela 23.

Ilość pism skierowanych do sądu informujących 
o niepokojącej sytuacji opiekuńczo -  wychowawczej w rodzinach

Wyszczególnienie
Rok

2006 2007 2008 2009 2010

Łączna liczba spraw, w których wystosowano 
pisma do sądu 29 50 47 31 27

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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W ykres 11.

Ilość pism skierowanych do sądu informujących 
o niepokojącej sytuacji opiekuńczo -  wychowawczej w rodzinach
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Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Ponadto nawiązywano bezpośrednie i indywidualne kontakty z instytucjami i organi
zacjami celem pozyskania aktualnych informacji o ofercie pomocy, m. in.:

• Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2
• Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej ul. Grębałowska 14
• Specjalistyczna Bielańska Poradnia Rodzinna Al. Zjednoczenia 11
• Komenda Rejonowa Policji Warszawa V w tym również z Wydziałem ds. Nieletnich 

i Patologii ul. Żeromskiego 7
• Placówkami opiekuńczo wychowawczymi typu dziennego prowadzonymi przez:

S Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Gniazdo”;
S Zespół Ognisk Wychowawczy im. K. Lisieckiego „Dziadka” (Ognisko „Bielany”); 
S Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „Biela-

S  „Przywrócić Dzieciństwo” -Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. Lisiec
kiego „Dziadka” (Klub Młodzieżowy „ZiS KLUB” ul. Nałkowskiej 11, Klub Mło
dzieżowy „Wrzeciono” ul. Gajcego 11);

S Ośrodek Dziecięco -  Młodzieżowy „Oratorium św. Jana Bosko”
• Współpraca z instytucjami o zasięgu ponadlokalnym - konsultacje:

S  Fundacja Dzieci Niczyje ul. Walecznych 59 
S  Komitetem Ochrony Praw Dziecka ul. Hoża 27 m.5.

W roku 2010 przygotowane zostały procedury podejmowania działań z rodziną biolo
giczną dziecka umieszczonego w zastępczych formach opieki w kierunku powrotu dziecka do 
rodziny własnej oraz zakres działań pracownika socjalnego w przypadku otrzymana informa
cji o bezpośrednim zagrożeniu życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie.

ny”
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2. P o ra d n ic tw o  p sy ch o lo g iczn e

W ramach specjalistycznego poradnictwa psychologicznego udzielono:
-  483 konsultacje psychologiczne,
-  podjęto udział w 54 zespołach roboczych,
-  podjęto udział w 15 zespołach interdyscyplinarnych,
-  udzielono pomocy w 32 przypadkach interwencji kryzysowych,
-  zrealizowano 169 wizyt w środowisku z pracownikami socjalnymi,
-  wydano 37 pisemnych opinii psychologicznych.
W ramach pomocy psychologicznej klienci Ośrodka korzystali z konsultacji psycho

logicznych, psychoedukacji, poradnictwa, krótkoterminowej terapii, krótkoterminowego
wsparcia, a w kilkunastu przypadkach z długoterminowego wsparcia psychologicznego.
Wspomagając pracę pracownika socjalnego oddziaływania psychologiczne często miały cha
rakter interwencyjny i dotyczyły problemu przemocy w rodzinie, a w niektórych przypad
kach związanej z tym niepokojącej sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dzieci. W 9 przypad
kach zgodnie z ustaleniami zespołu interdyscyplinarnego lub roboczego zwrócono się do Są
du Rodzinnego z wnioskiem o wgląd w sytuację niepełnoletnich dzieci. W 3 przypadkach 
zwrócono się o działania prewencyjne do dzielnicowego rejonu. W 3 przypadkach złożono 
zawiadomienie o przestępstwie do Prokuratury.

Udzielano pomocy i wsparcia psychologicznego osobom znajdującym się w długo
trwale trudnej sytuacji życiowej spowodowanej m.in. niepełnosprawnością, chorobą własną 
lub bliskich osób, starzeniem się i samotnością -  w sumie 10 środowisk. W tych przypadkach 
wsparcie i pomoc pomagały klientom samodzielnie rozwiązywać bieżące problemy, utrzymać 
potrzebną równowagę, motywowały do korzystania z pomocy specjalistycznej (prawnej, le
karskiej, socjalnej). Z pomocy i wsparcia psychologicznego korzystały również osoby pozo
stające w sytuacji kryzysu, mające trudności adaptacyjne, cierpiące z powodu reakcji depre
syjnej. W kilku przypadkach w wyniku interwencji motywującej osoby zgłosiły się do Porad
ni Zdrowia Psychicznego. Udzielano również pomocy osobom w sytuacji konfliktu poprzez 
realizowanie wizyt w środowisku, pomoc w diagnozie sytuacji i interwencje motywujące do 
korzystania z pomocy prawnej.

3. O so b y  d o ś w ia d c z a ją c e  p rz e m o c y  w  ro d z in ie

Niewątpliwie w 2010 roku jednym z najważniejszych wydarzeń dotyczących obszaru 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie było wej ście w życie nowelizacji Ustawy o Przeciw
działaniu Przemocy w Rodzinie, która została uchwalona 10 czerwca 2010 roku, natomiast 
weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2010 r.

Długo oczekiwana nowela wprowadziła kilka istotnych zmian. Po pierwsze wyraźnie 
określiła charakter zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, zezwalaj ąc służbom za
angażowanym w pomoc danej rodzinie na wyminę informacji bez wcześniejszej zgody ofiary 
przemocy domowej. Po drugie nowelizacja ustawy rozszerzyła katalog służb realizujących 
procedurę Niebieskiej Karty. Oprócz Policji i Ośrodków Pomocy Społecznej procedurę tą 
mają realizować Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Oświata i 
Ochrona Zdrowia. Co ważne, Niebieska Karta dla Pomocy Społecznej przestała być załączni
kiem do wywiadu środowiskowego i nie wymaga zgody ofiary na jej wypełnienie. W katalo
gu bezpłatnej pomocy ofiarom przemocy oprócz poradnictwa medycznego, psychologiczne-
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go, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego, interwencji kryzysowej 
i natychmiastowego wsparcia, zapewnia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpieczne 
schronienie w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Ponadto 
nowelizacja ustawy zakazuje stosowania kar cielesnych wobec dzieci.

Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw 
członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. 
Charakteryzuje się następuj ącymi własnościami: jest intencjonalna, powoduje cierpienie i ból, 
zakłada nieproporcjonalność sił, narusza prawa i dobra osobiste. Zgodnie z art. 207§1 Kodek
su Karnego przemoc w rodzinie jest przestępstwem.

Przemoc w rodzinie przybiera różne postacie. Odnosi się zarówno do dorosłych jak i 
dzieci. Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje przemocy - przemoc fizyczną, psychiczną, 
ekonomiczną (w tym zaniedbanie) oraz seksualną. Przemoc w rodzinie często występuje jako 
kombinacja dwóch lub więcej wyżej wymienionych rodzajów przemocy. Częstotliwość dia
gnozowanych rodzajów przemocy w rodzinie w 2010 roku przedstawia wykres poniżej (nale
ży pamiętać, iż nierzadko w środowiskach występowała kombinacja wielu rodzajów przemo
cy -  najczęściej była to przemoc fizyczna i psychiczna).

W ykres 12.

r  a
Występowanie rodzajów 

przemocy
y  fizyczne 

u psychiczna 
l i  ekonom iczna

U  seksualna
V__________________________________________J

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W 2010 roku dysfunkcję przemocy zdiagnozowano w 68 środowiskach. W porównaniu 
z rokiem wcześniejszym liczba środowisk spadła o 31. Łączna liczba osób w rodzinach wy
niosła 225, natomiast liczba ofiar przemocy to ogółem 79, z czego 87% stanowiły kobiety. 
Liczba osób doświadczających przemocy spadła o 57% w porównaniu z rokiem 2009. W 44 
przypadkach przemoc występowała w związkach małżeńskich lub konkubinatach, natomiast 
69% sprawców przemocy nadużywało alkoholu.
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W ykres 13.

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W ykres 14.

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Na terenie Dzielnicy Bielany osoby doświadczające przemocy mają dostęp do bezpłat
nej oferty pomocowej. Sprawcy przemocy także mogą korzystać ze wsparcia (konsultacji 
indywidualnych oraz spotkań grupowych) w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego dla 
sprawców przemocy domowej, realizowanego w Przychodni Zdrowia Wrzeciono.

W OPS Bielany ofiary przemocy mogą korzystać z indywidualnych konsultacji u psy
chologów, którzy udzielają wsparcia osobom krzywdzonym oraz motywują je do podejmo
wania działań zmierzających do zatrzymania przemocy, zapoznając je także z ofertą pomo
cową innych placówek oferuj ących wsparcie w przypadku doświadczania przemocy dowo
dowej.
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W ykres 15.

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W ramach współpracy z Policją w 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał in
formacje o założeniu 46 Niebieskich Kart przez Policję. Ponadto 15 rodzin zostało objętych 
procedurą Niebieska Karta -  Pomoc Społeczna.

W 2010 roku często korzystano z metody pracy jaką są grupy robocze, których człon
kowie szukali rozwiązań problemów w przypadku 41 rodzin z czego w 13 przypadków doty
czyło występowania przemocy domowej. Z inicjatywy pracowników Ośrodka zostały zorga
nizowane ogółem 54 spotkania grup roboczych, podczas prac których zastanawiano się nad 
poszukiwaniem rozwiązań problemów i zaoferowaniu wsparcia konkretnym rodzinom. W 
spotkaniach oprócz pracowników Ośrodka brali udział między innymi kuratorzy społeczni i 
zawodowi, pedagodzy i psychologowie szkolni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, 
pracownicy socjalni domów dziecka, lekarze, pracownicy świetlic.

Dużą przeszkodą w realizacji działań pomocowych na rzecz przeciwdziałania przemo
cy w rodzinie oraz niesienia pomocy rodzinom doświadczaj ącym przemocy jest trudność w 
odseparowaniu sprawcy od ofiary. Choć nowelizacja ustawy wprowadziła środki zapobie
gawcze w postaci zakazu zbliżania się i kontaktowania oraz zobowiązania do opuszczenia 
mieszkania na drodze nieprocesowej, trudno w tym momencie określić czy zapisy te będą 
wykorzystywane i przyniosą pozytywny skutek. Drugą trudnością, która wynika z braku moż
liwości separacji sprawcy jest wycofywanie się ofiar z podejmowanych działań. Ofiary prze
mocy domowej obawiają się utraty dachu nad głową, a także odwetu sprawcy za podjęte 
przez nie działania. W 2010 roku z jednej strony cieszy spadek ilości zgłoszeń dotyczących 
przemocy domowej, z drugiej jednak niepokoi, gdyż trudno jest jednoznacznie wyjaśnić taki 
stan rzeczy.

4. Osoby z problemem alkoholowym

Picie alkoholu może prowadzić do jego nadużywana, picia szkodliwego, uzależnienia, 
co generuje dalsze szkody w zdrowiu fizycznym i psychicznym, problemy w życiu rodzin
nym, społecznym, konflikty z prawem, trudności w pracy zawodowej.

W 2010 roku w ramach pomocy psychologicznej pracowano w OPS Bielany z 119 
osobami z problemem własnego picia, 5 członkami rodzin z problemem alkoholowym, udzie-
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lono 10 porad osobom nie korzystającym z pomocy społecznej. Liczba konsultacji utrzymała 
się na podobnym poziomie, jak w poprzednim roku.

T abela 24.

K onsultacje dla osób z problem em  alkoholow ym

Rok 2009 2010

Osoby z problemem własnego picia 111 119

Członkowie rodzin z problemem 
alkoholowym 11 5

Porady osobom niekorzystającym z 
pomocy socjalnej 12 10

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Problem alkoholowy wymaga długofalowych działań, dlatego też kontynuowano pra
cę z poprzednich lat z 31osobami, wznowiono współpracę z 30 klientami, 63 to nowe zgło
szenia.

Osoby z problemem własnego picia to głównie mężczyźni prowadzący samodzielne 
gospodarstwo. Kobiety stanowiły 26% . Wśród wszystkich konsultowanych klientów z tym 
problemem rozpoznano 90 osób uzależnionych od alkoholu (w tym 8 uzależnień mieszanych 
-  leki, narkotyki, hazard), 9 osób pijących szkodliwie, 4 nadużywające alkoholu, 16 osób po
zostawało w trakcie obserwacji. Członkowie rodzin z problemem alkoholowym to 5 kobiet 
wykazujących cechy współuzależnienia ze względu na picie mężów.

W ykres 16.

r  a
Struktura |)lci oswli z proM-emem własnego picia

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Konsultacje psychologiczne polegały na diagnozie problemu, dostarczaniu wiedzy o 
chorobie, konsekwencjach picia, sposobach radzenia sobie z problemem, wsparciu, motywo
waniu, konstruowaniu programu zmian, monitorowaniu jego realizacji, współpracy z innymi 
instytucjami pomocowymi.
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W ykres 17.
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Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

83 osobom z rozpoznaniem zespołu uzależnienia zaproponowano terapię w placów
kach lecznictwa odwykowego. Klienci OPS korzystali głównie z oferty Ośrodka Terapii Uza
leżnienia od Alkoholu i Współuzależnienia ul. Żeromskiego 13. Klienci kierowani byli także 
do Poradni przy ul. Czumy, Zgierskiej, Solec, Elektoralnej, Marywilskiej, Wileńskiej, Dziel
nej oraz Oddziału Odwykowego przy ul. Kolskiej, Oddziału Dziennego dla osób uzależnio
nych od środków zmieniających nastrój - WAT przy ul. Kartezjusza.

Wielość miejsc leczenia wynikała ze specyfiki choroby, preferencji klientów, wcze
śniejszych miejsc leczenia, braku ubezpieczenia zdrowotnego, a także konieczności rozdzie
lenia w czasie terapii uzależnionych z tej samej rodziny. Ze względu na podwójną diagnozę, 
rozumianą jako współwystępowanie zaburzeń psychicznych i uzależnienia lub szkodliwego 
używania substancji psychoaktywnych, klienci OPS korzystali z pomocy psychiatrycznej Po
radni Zdrowia Psychicznego, Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Bielańskiego -  łącznie 13 
osób.

Dla osób po terapii oraz dopiero budujących motywację do utrzymywania trzeźwości, 
szukających wspierającego środowiska doskonałą ofertą wydają się być grupy samopomoco
we AA i Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich -  Klub „Stefan”. Dają one możliwość po
głębionej identyfikacji z chorobą i własny program rozwoju osobistego. Tę propozycj ę 
otrzymało 32 klientów.

Podopieczni maj ący trudności z adekwatnym wyrażaniem uczucia złości lub prezen
tujący zachowania agresywne otrzymywali informacje o programach korekcyjno - edukacyj
nych w odpowiednich instytucjach. Osobom pijącym szkodliwie oprócz postawienia wymogu 
abstynencji alkoholowej, dostarczenia wsparcia psychologicznego i wiedzy przez rozmowę, 
odpowiednią lekturę zalecano otwarte grupy AA, motywowano do leczenia somatycznego. W 
indywidualnym kontakcie ze psychologiem pozostawały również osoby utrzymujące długo
trwałą abstynencję. Spotkania te służyły zwiększeniu umiejętności radzenia sobie z życiowy
mi problemami, stresem i były dodatkowym źródłem wsparcia.

Rodziny osób z problemami własnego picia miały do dyspozycji terapię współuzależ- 
nienia i programy dla osób doświadczających przemocy w poradniach odwykowych, grupy 
samopomocowe Al-anon i DDA, grupę wsparcia w Klubie „Stefan”. Otrzymywały także in
formacje o Dzielnicowym Zespole Realizacji Program Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
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mów Alkoholowych w celu rozpoczęcia procedury sądowego zobowiązania do leczenia w 
sytuacjach, gdy zachodziły odpowiednie przesłanki.

5. Osoby niepełnosprawne

Osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom udzielano wsparcia w formie 
pomocy finansowej, pomocy w formie gorącego posiłku, pomocy usługowej (w formie usług 
opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez osoby przygo
towane do pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi), pomocy w ramach pobytu w 
ośrodku wsparcia tj. Środowiskowym Domu Samopomocy, pracy socjalnej, poradnictwa psy
chologicznego, poradnictwa lekarza psychiatry.

Wspierając osoby z zaburzeniami psychicznymi starano się udzielać pomocy w szcze
gólności w zakresie zapewnienia im bezpiecznego funkcjonowania w środowisku, pomocy w 
adaptacji społecznej oraz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu. Szczególnym wsparciem 
objęto 18 środowisk, gdzie dominującą dysfunkcją była bezradność w sprawach opiekuńczo- 
wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego wynikająca z choroby psychicznej 
klienta. Osoby te z racji zaawansowanych zmian wynikających z długoletnich zaburzeń psy
chicznych wymagały zapewnienia indywidualnego wsparcia we współpracy z innymi instytu
cjami i osobami pracującymi w sieci oparcia psychiatrii środowiskowej.

Istotnym aspektem pracy z osobami chorymi psychicznie była współpraca ze wszyst
kimi podmiotami psychiatrii środowiskowej działającymi na rzecz mieszkańców Bielan tj. 
Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Elbląska, Poradnia Zdrowia Psychicznego i Oddział Psy
chiatryczny przy Szpitalu Bielańskim, Oddział Dzienny ul. Felińskiego, oraz Stowarzyszenie 
POMOST. Dzięki tej współpracy, jak również możliwości korzystania z organizowanych 
przez Ośrodek usług specjalistycznych, zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz 
uczestnictwie w spotkaniach grupy wsparcia -  osoby chore psychicznie ich rodziny mogły 
być objęte kompleksową pomocą. Było to możliwe dzięki wymianie informacji i podejmowa
niu wspólnych działań przez wszystkie instytucje psychiatrii środowiskowej.

W większości przypadków wsparcie ze strony w/w instytucji mogło być udzielane w 
stosunku do osób zmotywowanych do przyj ęcia oferowanej pomocy. W wielu jednak wypad
kach występowała konieczność udzielenia natychmiastowej konsultacji psychiatrycznej jak 
również podejmowania działań wbrew woli osoby chorej.
Z uwagi na powyższe na bieżąco współpracowano z lekarzem psychiatrą, który miał możli
wość udzielenia wsparcia osobom wykazuj ącym zaburzenia psychiczne, które samodzielnie 
nie były w stanie dotrzeć do Poradni Zdrowia Psychicznego. W 2010 r. lekarz psychiatra 
udzielił łącznie 121 porad.

W sytuacjach, gdy istniała uzasadniona konieczność interwencji wbrew woli klienta, 
na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego we współpracy z lekarzem psychiatrą 
przygotowano wnioski do Sądu Rodzinnego o skierowanie na leczenie psychiatryczne i 
umieszczenie w placówkach całodobowej opieki bez zgody:

• do szpitala psychiatrycznego bez zgody - 5 wniosków, które zostały rozpatrzo
ne zgodnie z wnioskiem OPS

• do domu pomocy społecznej bez zgody - 13 wniosków, w tym 9 zostało rozpa
trzone zgodnie z wnioskiem OPS, 4 postępowania są w toku.

Ponadto działalność OPS Bielany na rzecz osób niepełnosprawnych polegała również 
na współpracy oraz utrzymywaniu kontaktów z instytucjami i organizacjami działaj ącymi na 
rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Utworzono w OPS bazę danych o instytucjach 
i organizacjach działaj ących na rzecz osób z niepełnosprawnością.

51



W trakcie podejmowanych działań współpracowano także z wypożyczalniami sprzętu 
medycznego i rehabilitacyjnego na terenie Warszawy oraz firmami zajmuj ącymi się produk
cją i dystrybucją sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego (w tym przedmiotów ortopedycznych i 
środków pomocniczych). Osobom zainteresowanym udzielano informacji dotyczących zasad i 
wysokości dofinansowania do sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych przez Naro
dowy Fundusz Zdrowia, kryteriów dochodowych oraz wymaganych dokumentach niezbęd
nych do złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabili
tacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioski dotyczyły:

a) turnusów rehabilitacyjnych
b) likwidacji barier architektonicznych
c) zakupu sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych
d) zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

T abela 25.

Instytucje i organizacje, z którym i w spółpracow ano

Lp. Nazwa instytucji Adres
1. Narodowy Fundusz Zdrow ia -  Oddział M azowiecki ul. Chałubińskiego 8

2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób N iepełnosprawnych ul. Gen. A ndersa 1

3. Stołeczne Centrum  Osób N iepełnospraw nych ul. Gen. A ndersa 1

4. M iejski Zespół ds. Orzekania N iepełnosprawności ul. Gen. A ndersa 1

5. Żoliborska Fundacja Charytatywna ul. Śmiała 5/7

6. Centrum  Integracja ul. Dzielna 1

7. Fundacja „Ader” ul. M .Dąbrowskiej15

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

6. Aktywizacja społeczno -  zawodowa

Analizując liczbę osób bezrobotnych w Warszawie na przestrzeni ostatnich 3 lat za
uważamy, iż sukcesywnie i w bardzo szybkim tempie zwiększa się.

W roku ubiegłym we wszystkich dzielnicach Warszawy zanotowano wzrost liczby 
osób bezrobotnych. Ogółem liczba bezrobotnych w Warszawie zwiększyła się o 17%. Naj
większy wzrost odnotowano w dzielnicy Mokotów -  o 1.001 osób oraz w dzielnicy Wola -  o 
981 osób. Najniższy wzrost osób bezrobotnych odnotowano w dzielnicy Wesoła -  o 41 osób 
oraz w dzielnicy Rembertów -  o 46 osób. Jednak należy dodać, iż w tych dzielnicach liczba 
osób bezrobotnych jest stosunkowo niska w porównaniu do innych dzielnic.

B ezrobocie na terenie dzielnicy B ielany w zrosło w  2010 roku o 553 osoby.
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Tabela 26.

Liczba bezrobotnych według dzielnic warszawskich

Dzielnice 2008 2009 2010

W arszaw a ogółem 20.682 31.302 38.640
Bemowo 1.117 1.809 2.288
Białołęka 821 1.317 1.564
Bielany 1.897 2.934 3.487
Mokotów 2.426 3.613 4.614
Ochota 873 1.321 1.648
Praga Południe 2.845 3.996 4.605
Praga Północ 1.411 2.134 2.520
Rem bertów 257 445 491
Śródmieście 1.607 2.369 3.035
Targówek 1.676 2.556 2.985
Ursus 442 792 1.102
Ursynów 1.278 1.883 2.406
W awer 938 1.261 1.448
Wesoła 234 375 416
Wilanów 90 184 244
Włochy 357 603 841
W ola 1.910 2.963 3.944
Żoliborz 503 747 1.002

Źródło: U rząd Pracy m. st. W arszawy.

Tabela 27.

Liczba bezrobotnych mieszkańców Dzielnicy Bielany 
zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. W arszawy w latach 2007-2010

Rok 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010r.

Liczba bezrobotnych 2071 1897 2934 3487

Źródło: Opracowanie w łasne na podstawie danych U rzędu Pracy m.st. W arszawy.

Na koniec 2010 r. w Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 3487 bezrobotnych miesz
kańców Bielan (w tym 1567 kobiet i 1900 mężczyzn), z czego 495 osób uprawnionych było 
do zasiłku dla bezrobotnych. Wśród bezrobotnych mieszkańców Bielan największą grupę 
stanowiły osoby w grupie wiekowej 25-34 lata (981 osób), oraz 45-54 lat (881 osoby).
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Tabela 28.

Liczba bezrobotnych długotrwale i po 50 -  tym roku życia 
na terenie Dzielnicy Bielany

2008 r. 2009 r.
2010r.

Długotrwale bezrobotni 743 778 1.788

Bezrobotni po 50-tym roku życia 660 915 1.147

Źródło: Opracowanie w łasne na podstawie danych U rzędu Pracy m.st. W arszawy.

Analogicznie do roku poprzedniego wśród osób korzystających ze wsparcia OPS 
w zakresie aktywizacji zawodowej w 2010 r. dominującą grupę stanowiły osoby z wykształ
ceniem podstawowym, następnie osoby z wykształceniem policealnym i zawodowym, w 
większości posiadające doświadczenie w wykonywaniu prac fizycznych. Większość klientów 
stanowili mężczyźni. Ponadto, duża grupa osób pozostających bez pracy korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej ma poważne deficyty społeczno-emocjonalne lub nadużywa 
alkoholu, co w znacznym stopniu utrudnia wszelkie działania związane z aktywizacj ą zawo
dową.

Poważnym problemem jest również brak możliwości zapewnienia opieki dzieciom 
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, co jest przyczyną bierności zawodowej dużej 
grupy kobiet korzystających ze wsparcia Ośrodka. Podjęcie pracy dla pewnej grupy osób bez
robotnych jest nieopłacalne, gdyż uzyskane poprzez własną pracę niskie dochody 
nie pozwalają im na zabezpieczenie swoich podstawowych potrzeb. Uważają natomiast, 
że potrzeby te mają szansę być zaspokojone poprzez zabezpieczenia socjalne wynikające 
z korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

Powyższe kwestie znacząco utrudniają proces aktywizacji osób, które zaangażowały 
się w zmianę sposobu myślenia i przerwania bierności zawodowej licząc na zdecydowaną 
poprawę swojej sytuacji finansowej i sytuacji bytowej.

Można zauważyć, że w dalszym ciągu mamy do czynienia z dość dużą grupą osób 
bezrobotnych, które we własnym zakresie i własnym staraniem nie są w stanie sprostać wy
mogom obecnego rynku pracy i niezbędne jest dla nich wsparcie w zakresie aktywizacji spo
łeczno-zawodowej w ramach OPS.

W 2010 r. z poradnictwa oraz informacji w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej 
skorzystały w OPS 742 osoby. W ramach działalności Zespołu ds. aktywizacji społeczno- 
zawodowej osobom bezrobotnym umożliwiano dostęp do informacji, telefonu oraz baz da
nych w zakresie poszukiwania zatrudnienia. Z takich form pomocy skorzystano 7102 razy. 
Udzielono 314 porad zawodowych.

W ramach bieżącej współpracy z pracownikami socjalnymi podpisano 19 kontraktów 
socjalnych oraz 39 protokołów ustaleń. Zespół ds. aktywizacji społeczno-zawodowej współ
pracował także w zakresie pomocy uczestnikom projektów realizowanych przez OPS w ra
mach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rok 2010 był drugim rokiem działalności Sali Aktywizacji Zawodowej. Sala wyposa
żona jest na potrzeby osób bezrobotnych i poszukuj ących pracy, można w niej skorzystać z 
Internetu, ogłoszeń prasowych, telefonu oraz odbyć rozmowę z doradcą zawodowym. Sala 
wyposażona jest w ofertomat bezpośrednio podłączony do bazy ofert Urzędu Pracy m. st. 
Warszawy. W 2010 r. Sala otwarta była od poniedziałku do piątku (oprócz środy) w godzi
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nach 8.30 -  12.30. W pozostałych godzinach odbywały się indywidualne konsultacje w zakre
sie doradztwa zawodowego.

7. U c h o d ź c y

Zgodnie z art. 5 ustawy o pomocy społecznej prawo do świadczeń z pomocy społecz
nej przysługuje między innymi cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywają
cym na terytorium RP na podstawie: zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezy
denta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas ozna
czony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy o 
cudzoziemcach, w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy , w 
związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej oraz w związku z 
uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt tolerowany.

Na terenie Dzielnicy Bielany przy ul. Improwizacji 7 od 2005 roku działał Ośrodek 
dla Cudzoziemców, który został zlikwidowany w listopadzie 2010 roku. W Ośrodku za
mieszkiwały rodziny czeczeńskie będące w procedurze o nadanie statusu uchodźcy lub posia
dające już status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany na teryto
rium RP. Wiele tych rodzin obejmowanych było Indywidualnym Programem Integracji, który 
realizowany był przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach tego programu 
rodziny otrzymały między innymi pomoc finansową na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 
Osoby i rodziny, które oczekiwały na realizacj ę programu lub go ukończyły i nie posiadały 
własnych źródeł dochodu, korzystały z pomocy OPS.

W 2010 roku pomocą ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem objęto 38 rodzin 
narodowości czeczeńskiej oraz jedną rodzinę narodowości irackiej. W większości były to 
rodziny wielodzietne. Po likwidacji Ośrodka dla Cudzoziemców przy ul. Improwizacji 7 pod 
opieką OPS pozostało 7 rodzin.

Rodziny objęte pomocą w przeważającej liczbie posiadały status prawny ochrony 
uzupełniającej, w nielicznych przypadkach status uchodźcy. Wśród osób korzystających z 
pomocy Ośrodka przewyższały osoby z wykształceniem średnim.

Dominującą dysfunkcją wśród osób i rodzin uchodźców korzystających ze wsparcia 
Ośrodka Pomocy Społecznej były: bezradność i trudności w adaptacji do warunków życia w 
Polsce, ubóstwo oraz bezrobocie. Ww. osoby obejmowane były zarówno pomocą materialną 
jak i systematyczna pracą socjalną, w ramach której udzielano pomocy w wypełnianiu różne
go rodzaju dokumentów, udostępniano adresy instytucji mogących wesprzeć ich proces inte
gracji społecznej, wskazywano placówki pomagające w znalezieniu zatrudnienia oraz nauce 
języka polskiego (np. Linguae Mundi). Słaba znajomość języka polskiego powoduje znaczne 
trudności w nawiązaniu poprawnych kontaktów społecznych, powoduj ąc problemy ze znale
zieniem zatrudnienia i załatwieniem niezbędnych spraw urzędowych. W ramach szeroko ro
zumianej pracy socjalnej prowadzono działania na rzecz ww. rodzin w zakresie uzyskania 
uprawnień miedzy innymi do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń emerytalno-rentowych. 
W przypadku trudnej sytuacji zdrowotnej osób i rodzin podejmowano działania mające na 
celu ustalenie stanu zdrowia, w tym pomoc w ustaleniu stopnia niezdolności do pracy lub 
stopnia niepełnosprawności.

W ramach działań dotyczących zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego 
dzieci i młodzieży uchodźczej, współpracowano z placówkami oświatowymi w zakresie reali
zacji obowiązku szkolnego, uzyskaniu niezbędnych podręczników i artykułów szkolnych. 
Osobom i rodzinom udzielano pomocy w odniesieniu do ich potrzeb i sytuacji, a także moż
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liwości Ośrodka w postaci zasiłków okresowych, celowych, obiadów szkolnych oraz pomocy 
rzeczowej.

Znacznym utrudnieniem w pracy z uchodźcami była ograniczona gotowość do podję
cia zatrudnienia, a z drugiej strony nadmierne oczekiwania pod względem uzyskiwanych wy
nagrodzeń z podejmowanej pracy. Problemy te wynikały zarówno z różnic kulturowych, jak i 
nieznajomości polskiego rynku pracy. Duża grupa uchodźców to osoby wykształcone, jednak 
nie posiadające żadnych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, co znacz
nie utrudniało podjęcie zatrudnienia. Jeśli podejmowały pracę, najczęściej była to praca do
rywcza głównie na budowach, w warsztatach samochodowych i na stanowisku sprzątaczki.

Należy również wspomnieć, że duże zainteresowanie problematyką uchodźctwa prze
jawiało się w formie wizyt studentów piszących prace dyplomowe związane z tą problematy
ką. W trakcie spotkań omawiano trudności w procesie integracji cudzoziemców oraz przed
stawiano aktywne formy pomocy uchodźcom.

8. Osoby bezdom ne

Ustawa o pomocy społecznej definiuje osobą bezdomną jako osobę, która nie za
mieszkuje w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów 
i mieszkaniowym zasobie gminy i nie jest zameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepi
sów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także nie zamieszkuje w lokalu mieszkal
nym i jest zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania 
W  2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. W arszawy objął pomocą 
196 rodzin bezdomnych, w tym 208 osób. Spośród tych osób: 166 osób to mężczyźni, 30 to 
kobiety w tym 5 samotnych matek (5 z jednym, 1 z trójką i 1 z czwórką dzieci). Osoby bez
domne obejmowane były pomocą finansową oraz w formie gorącego posiłku jak również 
wsparciem w ramach pracy socjalnej, która polegała w szczególności na:

-  pomocy w uzyskaniu schronienia w placówkach stacjonarnych dla osób bezdomnych,
-  pomocy w uzyskaniu świadczeń z innych Ośrodków Pomocy Społecznej zgodnych 

z właściwością miejscową osoby bezdomnej oraz z ubezpieczenia zdrowotnego,
-  przeprowadzeniu niezbędnych procedur oraz przygotowaniu dokumentacji w celu po

twierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu
blicznych,

-  pomocy w uzyskaniu odzieży poprzez skierowanie do magazynów PKPS-u,
-  motywowaniu do poszukiwania zatrudnienia, w tym we współpracy z konsultantami 

do spraw aktywizacji zawodowej i społecznej,
-  motywowaniu do zachowania abstynencji i podjęcia leczenia we współpracy ze spe

cjalistą ds. uzależnień.
Wśród pomocy materialnej wymienić należy takie formy jak:

-  zasiłki stałe (55 osób),
-  zasiłki okresowe i celowe (73 osoby),
-  obiady (42 osoby).

Osoby bezdomne, poza placówką dla osób bezdomnych Monar-Markot, przebywały na te
renie Dzielnicy Bielany w różnych miejscach m.in. na terenie ogródków działkowych, w pu
stostanach, w piwnicach, na klatkach schodowych i w garażach. W 2010 r. osoby, które nie 
wyrażały zgody na pobyt w placówkach dla osób bezdomnych stanowiły grupę 67 osób. Po-
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dobnie jak w latach ubiegłych, przeprowadzono analizę posiadanej dokumentacji dotyczącej 
osób bezdomnych przebywających w 2010 r. na terenie dzielnicy. Celem analizy była diagno
za porównawcza zjawiska bezdomności na terenie Bielan, w stosunku do lat ubiegłych. Więk
szość osób bezdomnych objętych pomocą w 2010 r. przez OPS (podobnie jak w latach ubie
głych) to mieszkańcy Bielan.

W ykres 18.

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy SpołecznejDzielnicy Bielany.

W odniesieniu do 2007, 2008 i 2009 r. zmniejszyła się liczba osób bezdomnych posia
dających ostatni adres zameldowania w innych dzielnicach Warszawy. Nie uległa natomiast 
znaczącej zmianie liczba osób bezdomnych przyjezdnych z poza Warszawy, z terenu woje
wództwa mazowieckiego oraz innych województw.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (art. 101 ust. 1 i.3), 
właściwość miejscową gminy ustala się według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o 
świadczenie. W przypadku osoby bezdomnej właściwą miejscowo jest gmina ostatniego miej
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sca zameldowania tej osoby na pobyt stały. Zgodnie z powyższym zapisem dla 36 osób Ośro
dek (zgodnie z właściwością miejscową) wypłacał świadczenia pieniężne, pomimo że osoby 
te przebywały poza terenem dzielnicy Bielany w takich placówkach, jak schroniska dla bez
domnych i Domy dla Samotnych Matek. Spośród bezdomnych klientów Ośrodka Pomocy 
Społecznej, 30 osób oczekuje na przyznanie lokalu mieszkalnego, w tym 27 osób w Dzielnicy 
Bielany. W 2010 r. 6 osób bezdomnych uzyskało miejsce w Domu Pomocy Społecznej, obec
nie nadal oczekują 2 osoby bezdomne na umieszczenie w DPS.

W ykres 19.

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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W ykres 20.

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Z dokonanej analizy wieku bezdomnych oraz okresu pozostawania w bezdomności 
wynika, iż dominującą grupę osób bezdomnych stanowiły osoby w wieku 56-65 lat oraz oso
by pozostające w bezdomności powyżej 10 lat. Porównując dane z lat ubiegłych stwierdzić 
należy, że nie uległa znaczącej zmianie grupa osób bezdomnych pod względem wieku i czasu 
trwania bezdomności. Wielu danych dotyczących osób bezdomnych nie udało się pozyskać 
lub potwierdzić często z uwagi na stan zdrowia ww. osób oraz ich niechęć do udzielania in
formacji szczególnie w sytuacjach interwencyjnych.

Osoby bezdomne to często osoby chore i niepełnosprawne, co utrudniało ich aktywi- 
zacj ę zawodową.
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W ykres 21.

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Spośród osób niepełnosprawnych największą grupę stanowiły osoby z orzeczonym 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zaznaczyć należy, że uzyskanie stopnia nie
pełnosprawności wśród tak wielu osób bezdomnych najczęściej było efektem pracy socjalnej, 
bowiem osoby te rzadko z własnej inicjatywy podejmowały jakiekolwiek działania, szczegól
nie w zakresie dbania o stan zdrowia oraz załatwiania spraw urzędowych.

Osoby bezdomne to często osoby dotknięte problemem uzależnienia, stanowiącym 
często podstawową przyczynę bezdomności. Problem ten był często negowany przez osoby 
bezdomne, które nie chciały podejmować terapii odwykowej. Do uzależnienia od alkoholu 
przyznało się 37 osób, natomiast do uzależnienia od narkotyków przyznały się 3 osoby. Z 
obserwacji pracowników socjalnych wynika, iż liczba osób uzależnionych od alkoholu w 
grupie osób bezdomnych była dużo większa, jednak osoby te nie dostrzegały problemu uza
leżnienia i jego wpływu na ich życie a motywowane do diagnozy i leczenia często zrywały 
kontakt z pracownikiem socjalnym.

W przeważającej większości osoby bezdomne posiadały wykształcenie podstawowe 
lub zawodowe oraz nie posiadały stałych, własnych źródeł dochodów.

Poniżej przedstawiono dane dotyczące osób bezdomnych obejmowanych wsparciem 
Ośrodka z uwzględnieniem informacji odnośnie wykształcenia i źródeł dochodu tych osób.
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W ykres 22.

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W ykres 23.

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Brak kwalifikacji był poważną barierą w podjęciu stałej pracy i w konsekwencji w 
wyj ściu z bezdomności.

Analiza problemu bezdomności na Bielanach potwierdza wskazywane w literaturze 
przedmiotu następujące cechy zjawiska:
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-  zdecydowana większość osób bezdomnych prowadzi jednoosobowe gospodarstwo 
domowe -  189 osób,

-  od lat ww. osoby nie utrzymują kontaktu ze swoimi bliskimi - tylko 31 osób bezdom
nych (z grupy osób objętych pomocą przez Ośrodek) utrzymywało systematyczny 
kontakt z rodziną,

-  źródłem utrzymania osób bezdomnych są w znacznym stopniu świadczenia z pomocy 
społecznej lub/i praca dorywcza, w tym zbieractwo,

-  wśród najważniejszych przyczyn bezdomności wyróżnić należy: rozpad rodzin, eks
misja, powrót z zakładu karnego, uzależnienia, brak lub utrata stałych dochodów,

-  osoby bezdomne niechętnie podejmuj ą współpracę z pracownikiem socjalnym w celu 
zmiany swojej sytuacji bytowej i wyj ścia z bezdomności,

-  barierą w wychodzeniu z bezdomności jest między innymi niezaradność życiowa, brak 
umiejętności gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi jak również trud
ności w załatwianiu spraw urzędowych,

-  osoby bezdomne, to osoby niesystematyczne w swoich działaniach, niekonsekwentne, 
szybko zniechęcające się, a także łatwo popadające w pułapkę uzależnień.

Pracownicy socjalni OPS, zajmujący się osobami bezdomnymi, stale współpracowali 
z wieloma instytucjami i organizacjami tj. Straż Miejska, Policja, Szpital Bielański, Ośrodek 
Monar-Markot przy ul. Rudnickiego 1A oraz innymi placówkami dla osób bezdomnych.

Należy dodać, że na terenie Dzielnicy Bielany działa Specjalistyczne Schronisko dla 
Osób Bezdomnych prowadzony przez Stowarzyszenie Monar-Markot przy ul. Rudnickiego 
1A. Placówka przeznaczona jest dla 65 osób, głównie niepełnosprawnych i chorych przewle
kle mężczyzn. W okresie zimy 2010/2011placówka uruchomiła dodatkowo 13 miejsc nocle
gowych. Mieszkańcy placówki maj ą zapewnione trzy posiłki dziennie oraz opiekę zatrudnio
nej tam pielęgniarki, wychowawcy i pracownika socjalnego. W ramach współpracy, pracow
nicy socjalni Ośrodka prowadzili dyżury w ośrodku Monar-Markot raz w tygodniu, podczas 
których na bieżąco konsultowane były sprawy mieszkańców Markotu oraz ustalane były 
wspólne kierunki działań.

Współpraca ze Strażą Miejską i Policją prowadzona była przez cały rok. Polegała ona 
miedzy innymi na wymianie informacji o miejscach przebywania osób bezdomnych oraz in
formacji o potrzebach osób bezdomnych i możliwościach udzielania pomocy. W okresie zi
my systematycznie prowadzone były wspólne patrole pracowników socjalnych i Straży Miej
skiej monitorujące miejsca przebywania osób bezdomnych.

Prowadzona była również systematyczna akcja informacyjna dla osób bezdomnych 
oraz instytucji działaj ących na terenie Bielan w zakresie udzielania pomocy osobom bezdom
nym, szczególnie nasilona w okresie zimowym, gdy bezdomni narażeni bylina zimno oraz 
zwiększoną w tym czasie zachorowalność i zagrożenie życia.

Wzorem lat ubiegłych Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził dla osób bezdomnych 
Akcję „Zima dla bezdomnych”. Celem tej akcji było zwiększenie w tym okresie współpracy 
instytucji działających na rzecz osób bezdomnych na rzecz bezpiecznego przeżycia tego trud
nego okresu przez osoby bezdomne. W trakcie organizowanych spotkań, w których uczestni
czą przedstawiciele OPS oraz Policji, Straży Miejskiej, Szpitala Bielańskiego i Stowarzysze
nia Monar-Markot, wymieniane były informacje dotyczące miejsc pobytu osób bezdomnych, 
doświadczenia w pracy z tą grupą osób, a także dokonywane są ustalenia odnośnie wspólnych 
kierunków działań.
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9. G ru p y  w sp a rc ia

Poza działaniami ukierunkowanymi na indywidualną pomoc osobom i rodzinom po
zostającym w trudnych sytuacjach oraz działaniami środowiskowymi, Ośrodek Pomocy Spo
łecznej starał się również pobudzać działania samopomocowe poprzez inicjowanie i prowa
dzenie grup wsparcia. W 2010 r. odbywały się spotkania 3 grup wsparcia.

1. Grupa wsparcia dla rodzin osób chorych psychicznie.
2. Grupa wsparcia dla osób chorych na chorobę Alzheimera i ich rodzin.
3. Grupa samopomocowa rodzin zastępczych mieszkających na terenie Dzielnicy Biela

ny.

10. D z ia ła n ia  z w ią z a n e  z k ie ro w a n ie m  d o  D o m ó w  P o m o c y  S p o łeczn e j

Osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, które wymagały zapewnienia całodo
bowej opieki, kompletowano dokumenty niezbędne do umieszczenia w domu pomocy spo
łecznej zgodnie z wymogami Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, które wydawało 
decyzje o skierowaniu, odpłatności oraz umieszczeniu w domu pomocy społecznej. 
W ramach w/w postępowań:

-  przeprowadzano wywiady środowiskowe u osób wymagających całodobowej opieki 
oraz pomocy w codziennym funkcjonowaniu -  ubiegających się o skierowanie i 
umieszczenie w domu pomocy społecznej,

-  przeprowadzano wywiady środowiskowe u osób zobowiązanych do ponoszenia od
płatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej,

-  przeprowadzano wywiady aktualizujące sytuacj ę życiową osób oczekuj ących na 
umieszczenie w placówce,

-  przeprowadzano wywiady aktualizujące sytuacj ę życiową u osób zobowiązanych do 
ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej,

-  podpisywano umowy z osobami zobowiązanymi do alimentacji.
Pracownicy kompletowali również dokumentacj ę osób chorych na stwardnienie roz

siane celem skierowania do Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Dąbku, 
jak również udzielali informacji dotyczących ubiegania się o tę formę pomocy.

Prowadzono szeroko rozumiane poradnictwo informacyjne:
-  z zakresu kierowania i umieszczania osób wymagaj ących całodobowej opieki w pań

stwowym domu pomocy społecznej oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 
w/w placówkach,

-  dotyczące państwowych i prywatnych domów pomocy społecznej,
-  na temat zasad kierowania i umieszczania w zakładach opiekuńczo-leczniczych i in

nych placówkach całodobowej opieki,
-  z zakresu form wsparcia świadczonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej i inne pla

cówki pomocowe z terenu Warszawy (usługi opiekuńcze, pomoc finansowa, prawna, 
psychologiczna itp.).
W związku z kompletowaniem dokumentów niezbędnych do skierowania do domu 

pomocy społecznej stale współpracowano z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, jak 
również z jednostkami pomocy społecznej z terenu całego kraju (MOPS, GOPS i PCPR,
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DPS), szpitalami, zakładami opiekuńczo-leczniczymi i schroniskami, w których przebywali 
mieszkańcy Dzielnicy Bielany. Prowadzono współpracę z różnego typu instytucjami, w 
szczególności z wydziałami sądów, wydziałami urzędów poszczególnych dzielnic, Departa
mentem Spraw Wewnętrznych MSWiA, ZUS, USC.

Tabela 29.

Osoby kierowane do domu pomocy społecznej w 2010r.

Tryb kierowania

Na wniosek osoby 
zainteresowanej

Na podstawie postanowienia 
sądu

Ogółem

51 11 62

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W 2010 r. przesłano do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie 62 komplety do
kumentów osób wymagających umieszczenia w DPS. W przypadku 11 osób sąd stwierdził, że 
zachodzą przesłanki do umieszczenia w placówce bez zgody osoby kierowanej, natomiast 51 
pozostałych wniosków, złożonych przez osoby zainteresowane spełniało przesłanki art. 54 
ustawy o pomocy społecznej do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Tabela 30.

Instytucje przeprow adzające wywiad na rzecz osoby ubiegającej się o skierowanie
do domu pomocy społecznej

Wywiady własne OPS Wywiady przeprowadzone przez 
inne instytucje 

(tym ZOL, szpital)

Ogółem

44 18 62

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Spośród 62 wywiadów środowiskowych przesłanych do WCPR 44 wywiady były 
wywiadami własnymi Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany, w tym 3 zostały prze
prowadzone na prośbę innych instytucji pomocy społecznej i dotyczyły mieszkańców innych 
Dzielnic Warszawy czasowo przebywających na terenie Bielan. 18 wywiadów zostało prze
prowadzonych przez inne instytucje z mieszkańcami Dzielnicy Bielany czasowo przebywaj ą- 
cymi w szpitalu, ZOL-u, lub poza terenem Bielan.
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Tabela 31.

S truk tu ra  osób kierowanych do domów pomocy społecznej ze względu na płeć

Mężczyźni Kobiety Ogółem

24 38 62

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Wśród osób kierowanych do domów pomocy społecznej większość stanowiły kobiety 
-  38 osób. Kierowanych do DPS mężczyzn było 24.

Tabela 32.

Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności z pobyt członka rodziny 
kierowanego lub umieszczonego w domu pomocy społecznej

Wywiady u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności na rzecz osób kierowanych bądź umieszczo
nych w DPS

Wywiady na rzecz osób 
ubiegających się o skie

rowanie do DPS 
w 2010 r.

Wywiady na rzecz osób 
kierowanych do DPS w 

latach ubiegłych.

Wywiady przeprowa
dzone na wniosek in

nych OPS

Ogółem

30 35 20 85

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W 2010 r. przeprowadzono 85 wywiadów środowiskowych z osobami zobowiązany
mi do ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej. 20 wy
wiadów przygotowano na prośbę innych instytucji, 35 wywiadów przeprowadzono na rzecz 
osób kierowanych do DPS w latach ubiegłych i 30 wywiadów na rzecz osób ubiegających się 
o skierowanie do placówki w 2010 r. Ponadto pracownicy OPS skierowali 7 osób do Krajo
wego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Dąbku. KOM-R w Dąbku jest regionalnym 
domem pomocy społecznej o charakterze specjalistycznym, okresowego pobytu, przyjmują
cym chorych na stwardnienie rozsiane z terenu całego kraju.
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VII. POMOC USŁUGOWA

1. U s łu g i o p ie k u ń c z e

Usługi opiekuńcze są zadaniem obligatoryjnym gminy. Zabezpieczaj ą one podstawo
we potrzeby osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych i tych, których rodziny nie są w 
stanie zapewnić potrzebnej opieki. Usługi opiekuńcze kierowane są do osób mających trudno
ści związane z poruszaniem się, samoobsługą, kontaktami z otoczeniem oraz funkcjonowa
niem w środowisku przede wszystkim ze względu na wiek lub ciężkie i przewlekłe choroby.

Usługi opiekuńcze obejmuj ą pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych 
(np. zakupy, przygotowanie posiłku, sprzątanie), opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza 
pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ośrodek 
pomocy społecznej, przyznaj ąc usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świad
czenia.

W 2010 r. wykonawcą usług opiekuńczych (wyłonionym w procedurze przetargowej) 
była Firma GWARANT- TOMCZYK Sp.j. z siedzibą w Warszawie ul. Nocznickiego 33 lok. 
18. Cena 1 godziny usług wynosiła 11,30 zł.

Usługi opiekuńcze realizowane były w następuj ących formach:
1) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
2) czynności higieniczne,
3) zlecona przez lekarza pielęgnacja,
4) zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Spośród wszystkich osób objętych pomocą usługową, ok. 40% świadczeniobiorców 

korzystało z usług, w których zakresie uwzględniano czynności pielęgnacyjno-higieniczne. 
Pozostałe 60 % osób korzystało z pomocy usługowej wyłącznie w zakresie pomocy w czyn
nościach związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego tj. sprzątanie, zakupy, pomoc 
w zapewnieniu posiłku, pranie, prasowanie, i inne.

W 2010 r. z pomocy w formie usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań 
własnych gminy korzystało 530 osób pozostających w 506 gospodarstwach domowych. Po
wyższe oznacza, że w 24 przypadkach usługami obj ęta została więcej niż jedna osoba w ro
dzinie.

W ykres 24.

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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Tabela 33.

Usługi opiekuńcze -  zadania własne

Forma
pomocy

Liczba osób 
objętych 
pomocą

Liczba
rodzin

Liczba osób 
w rodzinach

Liczba
godzin Łączny koszt w zł

usługi
opiekuńcze

530 506 627 167 783 1 888 999

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W 2010 r. ogółem rozliczono 167 783 godz. usług na łączną kwotę 1 888 999 zł. 
Średnia miesięczna liczba zrealizowanych godzin przypadająca na jednego klienta - wyniosła 
ponad 26 godz.

Zaznaczyć należy, że zapewnienie i realizacja pomocy w formie usług opiekuńczych 
należą do jednych z najważniejszych zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecz
nej. Pomoc ta często dotyczy podstawowych czynności w zakresie higieny, pielęgnacji, sa
moobsługi, zapewnienia posiłku, a także dostępu do służby zdrowia czy utrzymania porządku 
w otoczeniu chorego. Osoby pozbawione w/w pomocy często nie miałyby możliwości funk
cjonowania w miejscu dotychczasowego zamieszkania. Objęcie systematyczną pomocą usłu
gową w wielu przypadkach umożliwia także szybszą reakcj ę w sytuacjach kryzysowych oraz 
zapobiega wielu dramatycznym sytuacjom.

2. S p e c ja l is ty c z n e  u s łu g i o p ie k u ń c z e

W 2010 r. w ramach zadań zleconych Ośrodek realizował specjalistyczne usługi opie
kuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są jedną 
z form oparcia społecznego dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia 
umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swo
ich stosunków z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz w sprawach bytowych. 
Usługi te są dostosowane do szczególnych potrzeb i możliwości klientów, wynikających z 
rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym 
przygotowaniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania 
chorego. Działania podejmowane w ramach tych usług maj ą na celu między innymi zminima
lizowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, poprawę jakości ży
cia oraz nabycie umiejętności społecznego funkcjonowania w środowisku rodzinno - społecz
nym.

W 2010 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane były w zakresie wynikają
cym z Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie 
specjalistycznych usług opiekuńczych, tj:

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
2) pielęgnacj a -  j ako wspieranie procesu leczenia,
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3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu,
4) pomoc mieszkaniowa.

W 2010 r. Wykonawcą specjalistycznych usług opiekuńczych (wyłonionym w proce
durze przetargowej) było: Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburze
niami Psychicznymi „Pomost” ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa. Cena jednej godziny 
usług wynosiła 22,00 zł.

W 2010 r. z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w 
ramach zadań zleconych korzystały 74 osoby pozostające w 73 gospodarstwach domowych. 
Powyższe oznacza, że w 1 przypadku usługami objęte zostały dwie osoby pozostające we 
wspólnym gospodarstwie domowym. Z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuń
czych skorzystało:

- 56 osób chorych psychicznie,
- 13 osób upośledzonych umysłowo,
- 5 osób z autyzmem

W ykres 25.

S t r u k t u r a  m ie s z k a ń c ó w  B ie la n  k o r z y s t a ją c y c h  ze  

s p e c ja lis .ty c .z n y  ch  u s łu g  o p ie k u ń c z y c h  ze- w z g lę d u

n a  s c h o r z e n ia

3 0

J O

1

o s o b y  c h c w c  p s y c h łc z r f iiłc : o s o b y  u j » i l c d 2 o n c  u m y s ło w o  o i o b y  2 a u t y z m e m

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Średnia miesięczna liczba zrealizowanych godzin przypadająca na jednego klienta - 
wyniosła 9 godz.

T abela 34.

U sługi specjalistyczne - zadania zlecone

Forma
pomocy

Liczba osób 
objętych 
pomocą

Liczba
rodzin

Liczba osób 
w rodzinach

Liczba
godzin

Łączny 
koszt w zł

specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób 

z zaburzeniami 
psychicznymi

74 73 114 8 181,5 179 993

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych był jednym z istotnych ele
mentów systemu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomoc w tej formie nierzadko 
bywa alternatywą dla pobytu w domu pomocy społecznej, jak również stanowiła odciążenie 
dla rodziny obarczonej koniecznością opieki na chorym. Jak wynika z dotychczasowych do
świadczeń, regularny kontakt z opiekunem realizuj ącym pomoc usługową w znaczącym stop
niu zapobiegał sytuacjom kryzysowym związanym z nawrotami choroby, jak również margi
nalizacją i izolacją społeczną. W ramach pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuń
czych, osoby chore miały między innymi możliwość uzyskania pomocy w dotarciu do leka
rza, podjęciu leczeni, również w regularnym przyjmowaniu zaleconych leków, podjęciu tera
pii oraz uzyskaniu pomocy w załatwieniu spraw urzędowych, a także uzyskaniu pomocy 
i wsparcia psychicznego w sprawach bieżących i w sytuacjach kryzysowych.

Pozytywnymi efektami oddziaływań w ramach pomocy w formie specjalistycznych 
usług opiekuńczych były między innymi:

- stabilizacja lub poprawa sytuacji zdrowotnej,
- poprawa zdolności i umiejętności zarówno w zakresie podstawowym jak również np. 

w załatwianiu spraw urzędowych,
- poprawa relacji pomiędzy rodziną a osoba chorą,
- zmniejszenie występowania zachowań niewłaściwych, w tym agresywnych,
- zwiększenie aktywności życiowej,
- zwiększenie udziału w życiu społecznym poprzez udział w zajęciach i spotkaniach w 

ramach funkcjonuj ących ośrodków wsparcia, klubów, grup wsparcia,
- poprawa higieny, wyglądu zewnętrznego jak również najbliższego otoczenia (pokoju, 

mieszkania),
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.
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VIII. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJ

SKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Realizacja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 
jest zadaniem dodatkowym i fakultatywnym, którego przyj ęcie do realizacji zależy od decyzji 
samorządu gminnego lub powiatowego (w przypadku Warszawy decyduj ą o tym władze mia
sta i dzielnic).

1. P r o je k t  sy s te m o w y  P r o g r a m  a k ty w iz a c ji  sp o łec z n e j i z aw o d o w e j 
o só b  p o z o s ta ją c y c h  b ez  p ra c y  w  D z ie ln icy  B ie la n y  m . st. W a rs z a w y

Zgodnie z założeniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, w ramach któ
rych funkcjonuje w Polsce Europejski Fundusz Społeczny na lata 2007-2013 ujęty w Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki, w 2008 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany rozpo
czął realizację w 2008 r. projektu systemowego pod hasłem „Program aktywizacji społecznej 
i zawodowej osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy”.

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki koncentrują się na kluczowych obsza
rach i najważniejszych problemach wymagaj ących interwencji w zakresie zatrudniania oraz 
podnoszenia jakości kapitału ludzkiego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki zawiera Priory
tet VII -  Promocja integracji społecznej obejmujący działania z zakresu polityki integracji 
społecznej, których celem jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom wyklu
czonym, zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a 
także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego. W ramach Priorytetu VII, obok 
projektów konkursowych rozpoczęła się realizacja projektów systemowych -  Działanie 7.1. 
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.

W roku 2010 kontynuowano realizację projektu systemowego. Wartość projektu 
przedstawia poniższa tabela.

Tabela 35.

W artość projektu

Wartość projektu w 2010 roku Wartość wg wniosku 
o dofinansowanie

Wartość wg wniosku 
o płatność

Całkowita wartość projektu 767.000,00 zł 754.573,14 zł
Wnioskowane dofinansowanie 686.465,00 zł 674.038,14 zł
Wysokość wkładu własnego 80.535,00 zł 80.535,00 zł

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Celem głównym projektu systemowego w 2010 roku była integracja społeczna i prze
ciwdziałanie pogłębianiu się problemów związanych z wykluczeniem społecznym 84 miesz
kańców Bielan w okresie 12 m-cy. Realizacja projektu oparta była o dwie formy wsparcia:

1) kontrakty socjalne,
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2) Program Aktywności Lokalnej (PAL).
Ogółem w projekcie uczestniczyło 87 osób, w tym 79 kobiet i 8 mężczyzn (1 kobieta 

uczestniczyła w obu formach wsparcia). Dane te obrazuje poniższy wykres:

W ykres 26.

ro d z in l uczestn ików  projek tu  w g

kobiety męzczyzm

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W ykres 27.

Status uczestników na rynku pracy 
w chwili przystąpienia do udziału w projekcie

Podział uczestników projektu wg statusu na iti 111 cv

liczba cusob liczba osob liczba osób 
pracujących nieaktywnych bezrobotnych

zawodowo

i kobiety 

i mężczyzni

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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W ykres 28.

W iek uczestników projektu

Podział uczestnik ów projektu wg wieku

i k o b ie ty  

i m ężczy źn i

2 0 - 2 9 lat 3 0 - 3 9 la t 1 0 -1 9 lat ^O -^O lat 6 0 -6  I la ta

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W ykres 29.

L iczba uczestników  projektu z podziałem  na form y w sparcia

Podział uczestników pi oj ektu wg udziału w 
poszczególnych formach wsp.u du

~7

kontrakty socjalne Program 
Aktywności

l kobiety 

■mężczyźni

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

K ontrakty socjalne

W okresie styczeń - luty 2010 r. zrekrutowano 56 uczestników projektu systemowego 
zgłoszonych przez pracowników socjalnych. W okresie marzec -  grudzień 2010 r. realizowa-
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ne były działania programowe. Wszyscy uczestnicy projektu objęci byli wsparciem asystenta 
rodziny. W okresie kwiecień -  maj 2010 r. oraz październik -  listopad 2010 r. zostały zorga
nizowane warsztaty umiejętności wychowawczych, w których udział wzięło ogółem 29 osób 
(10 uczestnikom zapewniono opiekę nad dziećmi w trakcie ich udziału w zajęciach). W okre
sie marzec - grudzień 2010 r. 34 uczestników skorzystało z indywidualnych konsultacji psy
chologicznych, 33 osoby skorzystały z psychologicznego wsparcia środowiskowego, 32 oso
by skorzystały z konsultacji prawnika oraz 38 osób skorzystało ze wsparcia specjalisty ds. 
wychowawczych.

W okresie letnim, tj. czerwiec -  sierpień 2010 r. dofinansowano wypoczynek letni dla 
dzieci uczestników projektu. Z tej formy wsparcia skorzystało 20 uczestników projektu, dofi
nansowanie otrzymało 25 dzieci w łącznej wysokości 18.920,00 zł. Ponadto w trakcie realiza
cji projektu wprowadzono dodatkowe wsparcie dla uczestników projektu w formie konsultacji 
specjalisty ds. uzależnień i współuzależnień w okresie lipiec -  grudzień 2010 r., którym obję
tych zostało 13 uczestników. W ramach wkładu własnego w okresie marzec-grudzień 2010 r. 
uczestnikom projektu przyznano pomoc w formie zasiłków celowych specjalnych w łącznej 
wysokości: 80.535,00 zł.

Na zakończenie uczestnictwa w projekcie 56 uczestników objętych kontraktem socjal
nym wypełniło anonimową ankietę ewaluacyjną, w której bardzo wysoko ocenili oferowane 
w ramach projektu formy wsparcia. Wyniki ankiety przedstawia poniższa tabela.

T abela 36.

O cena projektu dokonana przez uczestników

Oferowane formy wsparcia

Ilość udzie
lonych od
powiedzi 
ogółem 
[w %]

w tym ilość udzielonych odpowiedzi 
w skali 1 do 5 

[w %]
Ocena

1
Ocena

2
Ocena

3
Ocena

4
Ocena

5
Asystent rodziny 100% - 3,57% 16,07% 78,57%
Konsultacje psychologiczne 85,71% 2,08% 6,25% 20,83% 16,67% 54,17%
Psychologiczne wsparcie środowi
skowe 75% - 7,14% 21,43% 28,57% 47,62%

Specjalista ds. wychowawczych 71,43% - 10% 15% 27,50% 47,50%
Specjalista ds. uzależnień i współuza
leżnień 30,36% - 5,88% 23,53% 11,77% 58,82%

Konsultacje prawnika 64,30% 2,78% 2,78% 16,67% 22,22% 50%
Warsztaty umiejętności wychowaw
czych 55,36% 6,45% - 16,13% 16,13% 58,07%

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Udział w projekcie spełnił oczekiwania 91,07% uczestników, nie spełnił oczekiwań 
5,36% uczestników, pozostałe 3,57% uczestników nie udzieliło odpowiedzi. Oferowane for
my wsparcia były wystarczające dla 80,36% pytanych, 16,07% uczestników uznało, iż wspar
cie nie było wystarczające, natomiast 3,57% nie udzieliło odpowiedzi. Udziałem w projekcie 
w latach następnych jest zainteresowanych 87,5% uczestników, 10,71%% nie jest zaintereso
wane, natomiast 1,77% uczestników nie udzieliło odpowiedzi. Jako najbardziej przydatną 
i pomocną formę wsparcia w rozwiązywaniu codziennych trudności życiowych uczestnicy
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wskazywali współpracę z asystentem rodziny oraz szeroko rozumiane wsparcie psycholo
giczne.

Program  aktywności lokalnej -  PAL

Jedną z form zapewnienia całkowitej opieki nad dziećmi, które zostały pozbawione 
opieki rodzica biologicznego jest rodzina zastępcza. W większości przypadków dzieci trafiają 
do rodzin zastępczych na skutek poważnych zaniedbań, których doświadczaj ą ze strony swo
ich rodziców. Często rodzina zastępcza sprawuje opiekę nad dzieckiem do uzyskania jego 
pełnoletniości. Spokrewnione rodziny zastępcze pełnią ważną rolę w systemie opieki zastęp
czej nad dzieckiem. W takiej rodzinie przy zachowaniu niezbędnych warunków udaje się w 
najmniej bolesny sposób uchronić dziecko przed zaniedbaniem, a więzi w rodzinie zostaj ą 
zachowane w sposób naturalny. Większość rodzin zastępczych to dziadkowie. Przejęcie funk
cji rodziny zastępczej jest dla nich szczególnym wyzwaniem, któremu nie zawsze są w stanie 
sprostać bez wsparcia profesjonalistów, dlatego też w 2010 roku w ramach realizacji projektu 
systemowego wsparciem objęto spokrewnione rodziny zastępcze.

Program Aktywności Lokalnej realizowany był w okresie luty -  grudzień 2010 r. W 
lutym 2010 r. odbyła się rekrutacja potencjalnych uczestników projektu. Ostatecznie zrekru- 
towano 28 uczestników projektu.

W okresie marzec -  czerwiec 2010 r. oraz wrzesień -  grudzień 2010 r. prowa
dzona była grupa samopomocowa w ramach, której zorganizowane zostały 
spotkania integracyjno-okolicznościowe dla uczestników projektu i członków 
ich rodzin, m. in.: spotkanie wielkanocne, spotkanie wigilijne oraz dwie jed
nodniowe wycieczki: do Dziekanowa Nowego i do Torunia. W maju 2010 r. z 
okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowany został pik
nik dla uczestników projektu i członków ich rodzin, w którym uczestniczyło 
ogółem 92 osoby, w tym 44 dzieci. Ponadto zorganizowane zostały warsztaty 
dla dzieci uczestników projektu pn. „Grupa rozwoju osobistego”, w których 
uczestniczyło 30 dzieci. W ramach działań mających na celu integrację rodzi
ny uczestnicy projektu otrzymali vouchery do kina. W powyższym okresie 
realizowane było również poradnictwo specjalistyczne, poradnictwo grupowe 
oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne. Uczestnicy projektu skorzy
stali ze wszystkich oferowanych form wsparcia.

Na zakończenie uczestnictwa w projekcie 26 uczestników obj ętych programem ak
tywności lokalnej wypełniło anonimową ankietę ewaluacyjną, w której bardzo wysoko ocenili 
oferowane w ramach projektu formy wsparcia. Wyniki ankiety przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 37.

Ocena projektu dokonana przez uczestników PAL

Oferowane formy wsparcia

Ilość udzie
lonych od
powiedzi 
ogółem 
[w %]

w tym ilość udzielonych odpowiedzi 
w skali 1 do 5 

[w %]
Ocena

1
Ocena

2
Ocena

3
Ocena

4
Ocena

5
Grupa samopomocowa 100% - - 3,85% 19,23% 76,92%
Poradnictwo specjalistyczne 100% - - 3,85% 19,23% 76,92%
Poradnictwo grupowe w zakresie 
umiejętności społecznych 100% - - 3,85% 23,08% 73,08%

Indywidualne poradnictwo psycho
logiczne 100% - - 3,85% 23,08% 73,08%

Spotkanie o charakterze integracyj
nym 100% - - 3,85% 15,39% 80,77%

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Udział w projekcie spełnił oczekiwania 100% uczestników. Oferowane formy wspar
cia były wystarczające dla 96,15% pytanych, natomiast 3,85% uczestników uznało, iż wspar
cie nie było wystarczające. Udziałem w projekcie w latach następnych jest zainteresowanych 
100% uczestników projektu. Ankietowani najwyżej ocenili uzyskane wsparcie w zakresie 
pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz działania podejmowane w zakresie rozwoju umie
jętności wychowawczych i radzenia sobie z dziećmi.

Kierownik projektu systemowego ściśle współpracował z Działem Administracyjnym, 
Działem Księgowym, Działem Świadczeń oraz Działem Pomocy Środowiskowej OPS Biela
ny.

2. Projekt konkursowy Centrum A ktyw ności Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej m. st. Warszawy w 2010 roku kontynuował realizację 
rozpoczętego w 2009 roku czteroletniego projektu „Centrum Aktywności Społecznej” w ra
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskie
go Funduszu Społecznego, Priorytet VII -  Promocja integracji społecznej, obejmującego 
działania z zakresu polityki integracji społecznej, którego celem było zapewnienie równego 
dostępu do zatrudnienia osobom wykluczonym, zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz 
dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecz
nego. Odbiorcami projektu były osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo (niezatrudnio- 
ne), w tym korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Pierwszeństwo udziału w projekcie 
miały osoby zamieszkałe na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. Udział w szkoleniach 
był bezpłatny.

W projekcie zaplanowano działania indywidualne i grupowe. W ramach projektu pro
ponowano wsparcie dla 100 uczestników w 10-osobowych grupach. Osoby biorące udział w 
programie, w pierwszej części uczestniczyły w 8-tygodniowym, intensywnym szkoleniu we
wnętrznym, a następnie po jego odbyciu mogli skorzystać z:
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-  szkoleń zawodowych,
-  przygotowania zawodowego,
-  wsparcia pracownika ds. zatrudnienia oraz wolontariatu.
Koszty na realizację projektu zaplanowano na poziomie 1 547 257 zł, z tego w roku 

2010 wydatkowano kwotę 695.630,76 zł.
Struktura wydatkowania środków finansowych w roku 2010 przedstawiała się nastę

pująco:
-  wydatki związane z wynagrodzeniem personelu 167.490,78 zł,
-  wydatki dotyczące beneficjentów projektu 457.010,81 zł, w tym:

> szkolenia zawodowe dla uczestników projektu 180.974,90,
>  przygotowanie zawodowe dla uczestników projektu 37.646,03,

-  pozostałe wydatki 71.129,17 zł (promocja projektu, badania lekarskie dopuszczające
do kursów zawodowych, materiały biurowe i eksploatacyjne, zakup wyposażenia po
mieszczeń, wynajem pomieszczeń oraz opłaty eksploatacyjne).

Kadrę projektu stanowili: kierownik projektu, specjalista ds. finansowych oraz zespół 
pracowników merytorycznych prowadzących bezpośrednio zajęcia i konsultacje z uczestni
kami projektu: doradca zawodowy, psycholog, informatyk, prawnik, terapeuta ds. uzależnień, 
pracownik ds. zatrudnienia, specjalista ds. wolontariatu.

W 2010 r. w projekcie rozpoczęło udział 60 osób, w tym 30 kobiet i 30 mężczyzn. 
W naborze i rekrutacji pierwszeństwo mieli mieszkańcy Dzielnicy Bielany oraz podopieczni 
OPS Bielany.

T abela 38.

Cechy społeczno-dem ograficzne uczestników

Liczba
badanych

Płeć W iek W ykształcenie

K M
Do
24

25
40

41
54

Pow.
55

Podst. Zawod.
śred.
ogól.

śred.
zawod.

W yższe

razem 57 30 27 11 23 17 6 8 11 14 17 7

w % 100 53 47 19 40 30 11 14 19 25 30 12

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Ponad połowę uczestników (53%) stanowiły kobiety. Blisko dwie trzecie uczestników 
(59%) nie ukończyło 40 lat i znajduje się w okresie największej aktywności zawodowej. Jed
na trzecia była w wieku ponad 41 lat (w tym 6 osób po 55. roku życia). Ponad połowa uczest
ników legitymowała się wykształceniem co najmniej średnim (w tym 7 osób posiadało wyż
sze wykształcenie). Wykształcenie zawodowe posiadało 19% uczestników, a szkołę podsta
wową 14%.

Na dzień 31 grudnia 2010 r. udział w projekcie kontynuowało 35 kobiet i 28 męż
czyzn.
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Tabela 39.

Okres pozostawania bez pracy uczestników przed przystąpieniem do projektu

Liczba
badanych

Do 6 
mies.

6-12
mies.

12-24
mies.

Ponad 
24 mies.

Ponad 6 
lat

razem 57 30 7 6 12 2

w % 100 52 12 11 21 4

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Ponad połowa uczestników pozostawała bez pracy krócej niż 6 miesięcy. Jedną piątą 
stanowiły osoby długotrwale bezrobotne -  pozostające bez zatrudnienia ponad 2 lata. Stosun
kowo krótki okres pozostawania bez pracy 64% uczestników w połączeniu z programem ak- 
tywizacyjnym stwarzał szanse na szybkie znalezienie pracy dla większości uczestników.

Po dwumiesięcznym szkoleniu wewnętrznym uczestnicy projektu kierowani byli na 
specjalistyczne kursy zawodowe zakupione indywidualnie dla każdego uczestnika w ze
wnętrznych firmach szkoleniowych. W wyborze kursów zawodowych wspomagał uczestni
ków doradca zawodowy po szczególnej analizie ich dotychczasowych kwalifikacji, umiej ęt- 
ności oraz predyspozycji zawodowych. Ważne były także osobiste preferencje i zaintereso
wania samych uczestników, jednak ostateczny wybór kursu wynikał z rozpoznania potrzeb 
rynku pracy i miał na celu zdobycie zawodów najczęściej poszukiwanych przez pracodaw
ców, które będą dawały szansę zatrudnienia.

W 2010 r. w działania projektu włączył się pracownik ds. zatrudnienia, który ofero
wał wsparcie z zakresu pomocy w wyszukiwaniu ofert pracy, tworzenia dokumentów aplika
cyjnych, a także pomocy w podjęciu przygotowania zawodowego. Na dzień 31.12.2010 r. 
łącznie pracę podjęło 25 osób.

Tabela 40.

Osoby zatrudnione w 2010 r.

Osoby, które przystąpiły do projektu 
w 2009 r.

Osoby, które przystąpiły do projektu 
w 2010 r.

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni

7 5 6 7

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W 2010 r. w ramach projektu przy wsparciu pracownika ds. zatrudnienia 8 osób od
było przygotowanie zawodowe w instytucjach takich jak:

^  Centralny Szpital Kliniczny MSWiA -  referent ds. pracowniczych 
^  Archiwum Akt Nowych -  archiwista
^  Dom Pomocy Społecznej -  siedziba przy ul. Nowoursynowskiej, po generalnej rozbu

dowie i modernizacji , opiekun osób starszych 
oraz nowoczesnych, prężnie rozwijających się firmach, tj.
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S  Euro Info Group -  Centrum Kursów i Szkoleń Komputerowych, specjalista IT oraz 
asystent działu sprzedaży 

S  Pracownia Proj ektowa „Bozart” -  asystent proj ektanta 
S  Klinika dentystyczna -  pomoc stomatologiczna.

Do końca 2010 r. zatrudnienie po przygotowaniu zawodowym otrzymały 2 osoby.

Zdjęcia.
W arsztaty jednodniowe dla uczestników projektu 

„Aktywne poszukiwanie pracy”

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadził ewaluację w zakresie oceny rezultatów 
miękkich projektu. Większość badanych oceniła pozytywnie wpływ udziału w projekcie na 
swoje dalsze życie oraz podawała konkretne przykłady tej zmiany. Badani zwiększyli swoj ą 
motywacj ę do poszukiwania pracy oraz wiarę w szybkie znalezienie pracy po zakończeniu 
projektu. Wzmocnili takie cechy jak asertywność, komunikatywność, umiejętność stawiania 
sobie celów, decyzyjność, umiejętność pracy w zespole, które ułatwiają wyjście na rynek pra
cy i poszukiwanie pracy.

79



IX . D Z IA Ł A L N O Ś Ć  O Ś R O D K Ó W  W S P A R C IA  P R O W A D Z O N Y C H  

P R Z E Z  O P S

1 . Ś ro d o w isk o w y  D o m  S a m o p o m o c y  d la  O s ó b  N ie p e łn o s p ra w n y c h  

I n te le k tu a ln ie

Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1 w roku 2010 realizował zadania zgodnie z 
planem pracy oraz programem Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1. Adresatami dzia
łań były dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami współistniej ącymi, 
jak również ich rodziny. Swoje działania terapeutyczne ŚDS nr 1 opierał na założeniu, że 
punktem wyj ścia do wszelkich skutecznych form pracy jest konstruktywna współpraca z ro
dzinami uczestników.

W Środowiskowym Domu Samopomocy nr 1 w 2010 roku zatrudnionych było 12 
osób, łącznie na 11,5 etatów: kierownik, zastępca kierownika, starszy pracownik socjalny, 
konsultant psycholog, 3 starszych terapeutów, 2 terapeutów, 1 starszy instruktor terapii zaję
ciowej, 1 opiekun oraz 0,5 etatu pracownik gospodarczy. W ramach umowy zlecenia w wy
miarze 1,5 godzin tygodniowo w okresie sprawozdawczym zatrudniony w ŚDS nr 1 był le
karz psychiatra -  konsultant.

Uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 przy ul. Grębałowskiej 14 w 
Warszawie wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku było 45 osób z niepełnosprawnością in
telektualną i schorzeniami współistniej ącymi (100% wykorzystania miejsc), w ciągu całego 
roku na pobyt w ŚDS nr 1 wydanych zostało 47 decyzji administracyjnych.

Strukturę podopiecznych -  uczestników ŚDS nr 1 w 2010 roku przedstawiają poniż
sze tabele.

Tabela 41.

S truk tu ra  uczestników z podziałem na wiek i płeć

Przedział wiekowy Ilość osób
Kobiety Mężczyźni Razem

do 20 lat - - -
20 - 30 lat 4 5 9
31 - 40 lat 13 12 25
41 - 50 lat 4 5 9
51 - 60 lat 1 2 3
pow. 60 lat - 1 1
Razem 22 25 47

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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Tabela 42.

Charakterystyka uczestników pod względem stopnia niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności wg orzeczenia o niepełnosprawności Ilość osób

znaczny (odpowiednik I grupy) 37

umiarkowany (odpowiednik II grupy) 10

lekki (odpowiednik III grupy) -

Razem 47

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Tabela 43.

C harakterystyka uczestników 
pod względem stopnia niepełnosprawności intelektualnej

Stopień niepełnosprawności intelektualnej Ilość osób

lekki 9

umiarkowany 21

znaczny 7

głęboki 10

Razem 47

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Tabela 44.

Charakterystyka uczestników pod względem schorzeń współistniejących

Nazwa schorzenia Ilość osób

epilepsja 12

mózgowe porażenie dziecięce 10

osoby poruszające się na wózku inwalidzkim 7

zespół Downa 8

autyzm/cechy autyzmu 4

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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Tabela 45.

Sytuacja rodzinna uczestników

Sytuacja rodzinna Ilość osób

mieszkający z rodzicami 23

mieszkający z matką lub ojcem 15

mieszkający z rodzeństwem (lub innym członkiem rodziny) 8

mieszkający samotnie 1

Razem 47

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W okresie sprawozdawczym zajęcia w ŚDS nr 1 realizowane były w sześciu grupach 
terapeutycznych, adekwatnie do poziomu sprawności uczestników. Ponadto zgodnie z planem 
pracy oraz harmonogramem poszczególnych zajęć realizowane były następujące formy zajęć: 
zebrania społeczności, zajęcia z psychologiem (indywidualne i grupowe), rehabilitacja ru
chowa (indywidualna oraz grupowa), zajęcia muzyczne, zajęcia teatralne, zajęcia ceramiczne, 
relaksacja, zajęcia integracyjne, wycieczki, trening higieniczny, zajęcia z zakresu promocji 
zdrowia, zajęcia komputerowe, zajęcia sportowe z wykorzystaniem stepu i inne.

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem 
Downa „Bardziej Kochani” kontynuowane były zajęcia w ramach Programu Intensywnej 
Rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokim, 
jako dodatkowa oferta programowa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w godzinach 
popołudniowych.

Szczególną i bardzo ważną formą zajęć w roku sprawozdawczym były zajęcia teatral
ne. Ich efektem było kolejne przedstawienia teatralne, musical „Bella Donna” które pozwoli
ło na stopniowe przełamywanie stereotypu postrzegania osób niepełnosprawnych jako wiecz
nych dzieci. Przedstawienie spotkało się z dużym zainteresowaniem zaproszonych gości i w 
dużej mierze przyczyniły się wzrostu poczucia własnej wartości uczestników.

Uczestnicy ŚDS nr 1 uczestniczyli w wielu imprezach integracyjnych i okoliczno
ściowych.

Niezwykle ważnym elementem całorocznej pracy terapeutycznej była organizacja ko
lejnego turnus rehabilitacyjnego, który odbył się w Muszynie w terminie 16-30 sierpnia 2010 
roku. Turnus odbył się dzięki wsparciu i zaangażowaniu Burmistrza Dzielnicy Bielany oraz 
dyrektora OPS Dzielnicy Bielany. W turnusie uczestniczyło 28 osób niepełnosprawnych, 9 
wolontariuszy oraz 8 osób kadry. Najważniejszym założeniem turnusu była integracja uczest
ników w naturalnych formach aktywności, jak również rehabilitacja osobista i społeczna 
uczestników. Do najważniejszych efektów turnusu należą: wzrost zaradności i samodzielności 
życiowej uczestników, głównie w podstawowych sferach życia codziennego oraz integracja 
uczestników.

W 2010 roku, podobnie jak w latach poprzednich współpraca z rodzinami osób nie
pełnosprawnych stanowiła jeden z podstawowych elementów pracy rehabilitacyjnej ośrodka. 
Odbyło się wiele indywidualnych spotkań maj ących na celu omówienie funkcjonowania 
uczestników, jak również 4 zorganizowane spotkania informacyjne.
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W trakcie spotkań indywidualnych z rodzinami świadomie podejmowany był temat 
perspektywicznej przyszłości uczestników ŚDS nr 1. Przez cały rok systematycznie w zależ
ności od potrzeb rodziny osób niepełnosprawnych mogły korzystać z indywidualnych kon
sultacji psychologicznych

W okresie sprawozdawczym ŚDS nr 1 w różnych formach współpracował z wieloma 
ośrodkami i instytucjami, głównie w zakresie wymiany doświadczeń jak również integracji 
środowiska. Realizowana była również współpraca z Centrum Medycznym Kształcenia Po
dyplomowego na Bielanach. Polegała ona na systematycznych wizytach grupy lekarzy: słu
chaczy Centrum w ŚDS nr 1.

Systematycznie pracownicy ŚDS nr 1 uczestniczyli w szkoleniach, warsztatach, kon
ferencjach, podnoszących ich kwalifikacje osobiste i zawodowe.

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecz
nych BORIS ŚDS nr 1 aktywnie uczestniczył w pracach Mazowieckiego Forum Środowi
skowych Domów Samopomocy. Efektem tej pracy jest m.in. wydanie mazowieckiego infor
matora o środowiskowych domach samopomocy, którego ŚDS nr 1 jest współautorem.

Zdjęcie.

ŚDS n r 1 na turnusie rehabilitacyjnym  w Muszynie

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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2. Ś ro d o w isk o w y  D o m  S a m o p o m o c y  d la  O só b  P sy c h ic z n ie  C h o ry c h

Oferta placówki jest skierowana do dorosłych osób niepełnosprawnych, przewlekle 
chorych psychicznie, mających trudności w funkcjonowaniu społecznym oraz ich rodzin.

W Środowiskowym Domu Samopomocy nr 2 w 2010 roku zatrudnionych było 7 osób, 
łącznie na 7,5 etatów: kierownik, starszy pracownik socjalny, konsultant psycholog, 1 tera
peuta, 3 instruktorów terapii zajęciowej (w tym jeden przebywał na urlopie wychowawczym) 
oraz 0,5 etatu pracownik gospodarczy. W ramach umowy zlecenia w wymiarze 1,5 godzin 
tygodniowo zatrudniony w ŚDS nr 2 był lekarz psychiatra -  konsultant.

W roku 2010 z oferty Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 w Warszawie przy 
ul. Grębałowskiej 14 skorzystało łącznie 40 osób (decyzje administracyjne), z rozpoznaniem 
choroby psychicznej (70 % z rozpoznaniem schizofrenii). Strukturę uczestników ŚDS nr 2 w 
2010 roku z uwagi na rodzaj schorzenia, stopień niepełnosprawności, wiek i płeć, oraz sytu
ację rodzinną przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 46.

S truk tu ra  uczestników z podziałem na wiek i płeć

Przedział wiekowy
Ilość osób:

kobiety mężczyźni razem

Do 20 lat - - -

21-30 lat 1 1 2

31-40 lat 1 5 6

41-50 lat 6 8 14

51-60 lat 6 6 12

Pow. 60 lat 4 2 6

RAZEM 18 22 40

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Tabela 47.

C harakterystyka uczestników pod względem stopnia niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności wg orzeczenia o niepełnosprawności Ilość osób

znaczny (odpowiednik pierwszej grupy) 10

umiarkowany (odpowiednik II grupy) 27

lekki (odpowiednik III grupy) 1

Inne (emerytura, wszczęta procedura) 2

RAZEM 40

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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Tabela 48.

C harakterystyka uczestników ze względu na rodzaj schorzenia

Rozpoznanie Ilość osób

Schizofrenia paranoidalna 28

Zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne 1

Zespół paranoidalny 1

Zaburzenia urojeniowe 1

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe 1

Psychoza schizoafektywna 1

Psychoza organiczna 1

Zaburzenia depresyjne ( lękowo- depresyjne, depresja psychotyczna) 5

Zespół amnestyczny 1

RAZEM 40

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Tabela 49.

Sytuacja rodzinna uczestników

Sytuacja rodzinna Ilość osób

Mieszkający z rodziną 27

Mieszkający samotnie 13

RAZEM 40

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W roku 2010 placówka prowadziła m.in. następujące zajęcia: trening kulinarny, goto
wanie, trening higieniczny, zajęcia plastyczne, zajęcia komputerowe, zajęcia gimnastyczne, 
estetoterapia, hortikuloterapia, prasówka, trening pamięci, muzykoterapia, psychorysunek, 
zebrania społeczności, psychoedukacja (z elementami treningu lekowego), indywidualna pra
ca z uczestnikiem, praca socjalna z uczestnikami, zajęcia świetlicowe -  gry, wycieczki, zaję
cia manualne, zajęcia komputerowe, trening asertywności, biblioterapia, trening relaksacyjny, 
trening pozytywnego myślenia, budowanie poczucia własnej wartości, savoir -  vivre, trening 
zachowań prozdrowotnych, gimnastyka dla kobiet, śmiechoterapia , „Mój Kabaret”, itp.

Uczestnicy ŚDS 2 w 2010 roku min.brali udział w:
-  Balu Karnawałowym na Białołęce
-  Kuligu w Julinku
-  Konkursie Piosenki o Miłości - Strzegowo
-  Wystawie w Domu Spotkań z Historią
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-  Spotkaniu Wielkanocnym
-  Wycieczce do Muzeum Fryderyka Chopina
-  Wycieczce do Muzeum Etnograficznego
-  Turnieju Tenisa Stołowego, Ostrów Mazowiecka
-  Konkursie Literackim,
-  Konkursie Plastycznym
-  Wakacyjnym Pikniku nad Kanałkiem
-  I Ochockim Dniu Sportu Osób Niepełnosprawnych „Ochota na sport”
-  V Mazowieckim Turnieju Bowlingowym Środowiskowych Domów Samopomocy.
-  Wycieczce na Wystawę Grzybów
-  Balu Andrzejkowym na Białołęce
-  Wycieczce na Zamek Królewski - Wystawa Rembrandt, Leonardo da Vinci
-  Kameralnych obchodach X-ciolecia naszej placówki

Bardzo ważnym aspektem działalności ŚDS była współpraca z rodzinami osób cho
rych psychicznie. W roku 2010 kontynuując tradycję lat ubiegłych, pracownicy ŚDS prowa
dzili spotkania grupy wsparcia dla rodzin oraz bliskich osób chorych psychicznie z terenu 
Dzielnicy Bielany. Spotkania odbywały się regularnie i przez samych uczestników były oce
niane jako potrzebne, a nawet niezbędne. Dzięki nim uczestnicy spotkań zdobywali potrzebną 
im wiedzę na temat chorób psychicznych, wymieniali się bardzo cennymi spostrzeżeniami 
dotyczącymi polepszenia ich relacji z chorym w rodzinie, a także byli dla siebie wsparciem w 
sytuacjach kryzysowych.

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych w 2010 roku pracownicy mieli moż
liwość udziału w szkoleniach, konferencjach naukowych, warsztatach ( dotyczących zagad
nień merytorycznych, językowych, komputerowych.)

W ramach porozumienia z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie został zrealizo
wany projekt „Integracja dla samodzielności” współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -  Priorytet VII -  
Promocja integracji społecznej, zadanie „Partnerstwo dla samodzielności -znacząca rola ro
dziny i osób bliskich w procesie rehabilitacji osób chorych psychicznie” .

Projekt był działaniem pilotażowym, które może być wstępem do pracy z pacjentem 
chorym psychicznie i jego rodziną, wzorowanej na nowoczesnej metodzie pracy „Zrozumieć 
psychozę” wprowadzanej w Niemczech.

Projekt skierowany został do osób niepełnosprawnych korzystaj ących ze wsparcia 
Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2,oraz ich rodzin, w ramach którego w lutym 2010 
roku zorganizowano 3-dniowy, weekendowy wyjazd integracyjno -  psychoedukacyjny do 
Pułtuska.

W czasie pobytu uczestnicy zostali objęci wsparciem w formie zajęć warsztatowych 
mających na celu m. in.: pomoc rodzinom osób chorych psychicznie, a także samym chorym 
„oswoić” ten trudny temat, znaleźć spójne sposoby postępowania, uświadomić sobie i prze
pracować trudne emocje. Istotnym celem wyjazdu było wyposażenie rodziny osób chorych w 
specjalistyczną wiedzę, umiej ętności oraz wskazanie im najbardziej skutecznych metod od
działywania, które mogą wpłynąć na poprawę jakości życia całej rodziny.

W 2010 roku ŚDS nr 2 w różnych formach współpracował z wieloma ośrodkami i in
stytucjami, głównie w zakresie wymiany doświadczeń jak również integracji środowiska 
lokalnego. ŚDS ponadto współpracował z wolontariuszami ( w tym z Kołem Wolontariatu z 
Gimnazjum) oraz uczelniami wyższymi (głównie APS) w realizacji praktyk i hospitacji stu
denckich.
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Uczestnicy i personel ŚDS 2 w roku 2010, w ramach Mazowieckiego Forum Środowi
skowych Domów Samopomocy przy Stowarzyszeniu Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Spo
łecznych BORIS uczestniczyli w projekcie Kampania Informacyjna na rzecz osób z zaburze
niami psychicznymi „Wiele robimy osobno, zróbmy to razem”. Projekt został dofinansowany 
ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej we współpracy z Państwowym 
Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Efektem tych działań jest publikacja 
„Środowiskowe Domy Samopomocy -  Informator Mazowiecki” prezentująca ofertę naszych 
placówek, podstawowe informacje o codziennej pracy, wskazująca rolę i miejsce jakie zajmu
ją  w życiu osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Zdjęcie.

W arsztaty odbywające się w Pułtusku.

Źródło: Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

3. O ś r o d e k  W s p a r c ia  d la  S e n io ró w  n r  1

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1 jest placówką dzienną, przeznaczoną dla osób 
starszych zamieszkujących dzielnicę Bielany. W ramach działalności ośrodka funkcjonuje:

1. Pobyt dzienny -  dla osób uczestniczących w zajęciach i korzystających z posiłków.
2. Klub Seniora -  dla wszystkich seniorów zainteresowanych udziałem w różnorodnych 

zajęciach dostępnych w placówce
3. Grupa wsparcia dla opiekunów i osób chorych na chorobę Alzheimera
4. Związek Kombatantów RP i BWP Koła Dzielnicowego Warszawa Bielany

Celem działalności ośrodka jest przede wszystkim podnoszenie jakości życia seniorów 
poprzez przeciwdziałanie marginalizacji i poczuciu osamotnienia, tworzenie oparcia społecz
nego (zaspokojenie potrzeby kontaktu, przynależności, kształtowanie poczucia wspólnoty, 
integracja z najbliższym środowiskiem). Priorytetem jest również optymalizowanie sprawno
ści fizycznej oraz intelektualnej uczestników, rozwijanie zainteresowań i twórczości, zapew-
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nienie dostępu do dóbr kultury, organizacja wypoczynku i rekreacji. Z celami tymi łączy się 
także zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych uczestników ośrodka, poprawa sytuacji 
ekonomicznej, działania podejmowane na rzecz ochrony zdrowia, usamodzielnienia, pobu
dzanie zaradności, pomoc psychologiczna, pomoc rodzinom w sprawowaniu opieki.

W 2010 r. z oferty Ośrodka systematycznie korzystały 222 osoby, (w tym: 34 osoby 
z oferty pobytu dziennego i 156 z zajęć oferowanych przez Klub Seniora).

Uczestnicy pobytu dziennego to przede wszystkim osoby mieszkające samotnie (pra
wie 80 %). Z oferty zdecydowanie częściej korzystały kobiety, niż mężczyźni, którzy stano
wią niecałe 20% uczestników. Wiek uczestników wahał się w przedziale 51-90 lat, przy czym 
zdecydowana większość to osoby w wieku 71-90 lat.

Tabela 50.

Sytuacja rodzinna uczestników dziennego pobytu w 2010 roku

Sytuacja rodzinna Ilość osób
Mieszkający z rodziną 7
Mieszkający samotnie 27
Razem 34

Źródło: Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Tabela 51.

S truk tu ra  uczestników dziennego pobytu w 2010 roku ze względu na wiek i płeć

Przedział wiekowy Ilość osób
Kobiety Mężczyźni Ogółem

40-50 lat - - -
51-60 lat 1 - 1
61-70 lat 7 1 8
71-80 lat 11 2 13
81-90 lat 9 3 12
Powyżej 90 lat - - -
Razem 28 6 34

Źródło: Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Pełna odpłatność za pobyt dzienny w OWDS Nr 1 w 2010 roku wynosiła: w styczniu 
-  183 zł, a w okresie luty -  grudzień -  195 zł. Uczestnicy pokrywali od 5% do 100% wyżej 
wymienionej kwoty, w zależności od sytuacji finansowej.

Tabela 52.

Odpłatność za pobyt uczestników

% odpłatności 0% 5% 10% 20% 40% 50% 80% 100%

Ilość osób 2 2 3 1 1 1 3 21

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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Cele Ośrodka realizowane były poprzez zapewnienie codziennego posiłku, pozyski
wanie darów, paczek i upominków oraz poprzez prowadzenie różnorodnych zajęć.

Przez cały rok w ramach terapii zajęciowej seniorzy mieli możliwość wyrażenia swo
jej ekspresji twórczej i ruchowej poprzez uczestnictwo w: zajęciach plastycznych, teatralnych, 
gelotologii, gimnastyce umysłowej, choreoterapii (zabawy taneczne, tańce integracyjne, tańce 
w kręgu i na siedząco), muzykoterapii i biblioterapii (punkt biblioteczny, prasówka, zajęcia 
kronikarskie, kalendarium, wieczorki poetyckie).

Na terenie ośrodka, a także poza nim odbywały się regularnie zajęcia podnoszące 
sprawność fizyczną (poranna gimnastyka, zajęcia ruchowe na basenie, gimnastyka rehabilita
cyjna, nordic walking, zajęcia relaksacyjne, zajęcia turystyczno-rekreacyjne, silwoterapia), a 
także zajęcia rozwijające umiejętności społeczne (zajęcia kulinarne, prelekcje i pogadanki 
tematyczne). Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia rozwijające zaintereso
wania (nauka języka angielskiego i francuskiego, zajęcia komputerowe, krawieckie, hafciar
skie, robótki ręczne, zajęcia fryzjersko-kosmetyczne, projekcje filmowe).W ramach ułatwia
nia dostępu do dóbr kultury ośrodek organizował wspólne wyjścia do teatru, opery, filharmo
nii, kina, muzeum, galerii, na koncerty. Uczestnicy brali również udział w konkursach i wy
cieczkach. W 2010 r. seniorzy z naszego ośrodka mieli okazję zwiedzić m.in. Kałków, Go
dów, Płock, Szydłowiec, Żelazową Wolę, Sochaczew, Częstochowę oraz Łowicz.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się także spotkania integracyjne (z dziećmi 
i młodzieżą gimnazjalną, z uczestnikami innych ośrodków i klubów seniora) oraz uroczysto
ści okolicznościowe (imieniny, urodziny, pożegnanie lata, Dzień Seniora, spotkania wigilijne, 
wielkanocne, Andrzejki, Mikołajki, bale karnawałowe itp.), które sprzyjały zawieraniu no
wych znajomości, zapobiegały wycofaniu i samotności.

W placówce odbywały się również zebrania społeczności, prowadzona była edukacja 
zdrowotna i ochrona zdrowia, pomoc psychologiczna, podtrzymywana była współpraca ze 
środkami masowego przekazu, instytucjami, organizacjami, uczelniami, wolontariuszami.

Ośrodek brał aktywny udział w organizacji imprez przeznaczonych dla szerokiego 
grona seniorów bielańskich.

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1 włączył się aktywnie w obchody Europejskiego 
Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. W dniach 19-20 maja zorganizowano 
w dolnym kościele pw. św. Zygmunta dwa spotkania integracyjne. Ich głównym celem było 
łamanie stereotypu starości niesprawnej, biernej, bezwartościowej, integracja pomiędzy 
uczestnikami spotkania, stworzenie okazji do współdziałania i współtworzenia oraz umacnia
nie więzi międzypokoleniowej. Spotkaniom towarzyszyła wystawa "Młodzi duchem", na któ
rej można było zobaczyć fotografie ilustrujące cały przekrój działalności Ośrodka oraz wiele 
pięknych prac wykonanych różnymi technikami (np. decoupage, malowanie na szkle i tkani
nie, scarpbooking, hafty, szydełkowanie, origami) na zajęciach arteterapeutycznych 
w OWDS Nr 1.

Ośrodek organizuje od lat „Wczasów dla seniorów”. W 2010 r. impreza ta odbyła się 
na terenie Akademii Wychowania Fizycznego.

W 2010 r. placówka utrzymywała współpracę z wieloma ośrodkami wsparcia, szko
łami i uczelniami. W ramach rozwijania integracji międzypokoleniowej nawiązano również 
współpracę z kolejnym gimnazjum w naszej dzielnicy należącym do Zespołu Szkół Sióstr 
Imienia Jezus. W ramach poszerzenia oferty placówki wprowadzono także nowe formy za
jęć, tj. konwersacje z języka angielskiego.

W ośrodku przeprowadzono też gruntowny remont z wymianą okien, drzwi we
wnętrznych i wejściowych oraz wymianą wykładziny dywanowej i malowaniem ścian.
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Przedstawienie dla dzieci w wykonaniu seniorów z OW DS N r 1 
- „Czerwony K apturek”

Zdjęcia.
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„Budujemy most między nam i-pokoleniami" -  spotkanie z przedszkolakami 
z okazji Europejskiego Roku W alki z Ubóstwem i W ykluczeniem Społecznym.
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Spotkanie wielkanocne seniorów.

Źródło: Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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4. O śro d ek  W sp a rc ia  d la  S en io ró w  n r  2

Oferta programowa Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 2 przy ul. Wrzeciono 5A ad
resowana jest do wszystkich seniorów zamieszkujących na terenie Bielan.

Podstawowym celem funkcjonowania OWdS Nr 2, ul. Wrzeciono 5A jest wszech
stronne wspieranie uczestników i pomoc w pokonywaniu trudności w ich życiu codziennym. 
W ramach działalności Ośrodka funkcjonują:

1. Oddział Dzienny, którego uczestnicy korzystają z posiłków oraz z zajęć 
terapeutycznych.

2. Klub Seniora, czynny w dni powszednie w godzinach popołudniowych, w ramach 
którego działań prowadzone są zajęcia świetlicowe i spotkania tematyczne.

3. Koło Kombatantów Światowego Związku Żołnierzy AK „Grupa Kampinos”.
4. Zespół Bielańskich Animatorów Kultury przy Radzie Programowej Wydziału Kultury 

Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
5. Rada Programowa Seniorów Bielańskich.

W 2010 r. z oferty Ośrodka systematycznie korzystało 278 osób, w tym: 44 osoby 
skorzystały z oferty Oddziału Dziennego, 154 osób zaś z oferty Klubu Seniora.

Tabela 53.

Sytuacja rodzinna uczestników Oddziału Dziennego

Sytuacja rodzinna Liczba osób

Mieszkający z rodziną 14

Mieszkający samotnie 30

Razem 44

Źródło: Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Osoby korzystające z oferty Oddziału Dziennego to przede wszystkim osoby zamiesz
kujące samotnie, co stanowiło 68,18% wszystkich uczestników.

Tabela 54.

S truk tu ra  Oddziału Dziennego ze względu na wiek i płeć

Przedział wiekowy Liczba osób
Kobiety Mężczyźni Ogółem

40-50 lat - - -
51-60 lat 1 2 3
61-70 lat 5 3 8
71-80 lat 16 5 21
81-90 lat 8 3 11
Powyżej 90 lat 1 - 1
Razem 31 13 44

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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Wśród osób korzystających z oferty Oddziału Dziennego największą grupę stanowiły 
osoby powyżej 70-tego roku życia, zdecydowanie przeważały kobiety.

Tabela 55.

Odpłatność za pobyt

Procent odpłatności 0% 20% 30% 40% 50% 60% 100%

Ilość osób 9 3 1 3 2 2 24

Źródło: Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Pełna odpłatność za pobyt dzienny w OWdS Nr 2 w 2010 roku wynosiła 195 zł. 
Uczestnicy pokrywali od 5% do 100% należności, w zależności od sytuacji finansowej, bada
nej i aktualizowanej przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej.

W 2010 roku uczestnicy OWdS Nr 2 wzięli udział w następujących zajęciach terapeu
tycznych prowadzonych w Ośrodku: zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, nauka języka an
gielskiego, francuskiego i rosyjskiego, zajęcia teatralno-artystyczne, nordic walking, bibliote- 
rapia, zajęcia turystyczne, zajęcia tańca towarzyskiego, silwoterapia, zajęcia komputerowe, 
tańce grupowe, zajęcia ruchowe, tańce integracyjne w kręgu, zajęcia fryzjersko- kosmetyczne, 
fototerapia, zajęcia krawieckie, trening kulinarny, gry i zabawy świetlicowe, prasówka, ze
brania społeczności, wieczorki poetyckie oraz w zajęciach prowadzonych poza Ośrodkiem: 
gimnastyka rehabilitacyjna, zajęcia na basenie, nauka tańca towarzyskiego.

W ramach upowszechniania profilaktyki zdrowotnej seniorzy mieli możliwość skorzy
stania z porad lekarza specjalisty - geriatry oraz codziennego pomiaru ciśnienia.

Uczestnicy Ośrodka brali udział w następujących imprezach: bale karnawałowe, spo
tkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka, spotkanie z okazji Walentynek, Andrzejki, Mikołajki, 
spotkanie Wielkanocne, Wigilijne, Dzień Seniora, pikniki, spotkania integracyjne z dziećmi z 
bielańskich przedszkoli, Domu Dziecka nr 1 im. Maryny Falskiej, młodzieżą, harcerzami z 
253 WDH, spotkania integracyjne ze społecznością lokalną, spotkania integracyjne z miesz
kańcami DPS „Leśny”, ul. Tułowicka 9, DPS „Kombatant”, ul. Sternicza 125, Domu Seniora 
„Piękny Brzeg”, ul. Popiełuszki 16, DDPS ul. Bałuckiego 5, Klubu Seniora, ul. Czechowa.

Seniorzy korzystaj ący z oferty programowej OWdS Nr 2 uczestniczyli w wielu impre
zach kulturalnych, takich jak: wyj ścia do kin, teatrów, muzeów, na wystawy i koncerty.

W ramach spotkań edukacyjnych uczestnicy Ośrodka wzięli udział w spotkaniach z 
policjantami z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, warsztatach historycznych prowa
dzonych przez pracownika Domu Spotkań z Historią, wykładach zorganizowanych we 
współpracy z Uniwersytetem III Wieku, prelekcjach o tematyce promującej zdrowy styl ży
cia.

Uczestnicy Ośrodka wzięli udział w następujących wycieczkach: do Lichenia, Płocka, 
Łowicza, Żelazowej Woli, Powsina, Kałkowa Godowa, Konstancina, zwiedzili też Sejm RP.

W lutym 2010 r. grupa seniorów z OWdS Nr 2 wyjechała do Mielna na turnus 
usprawniający, zorganizowany przez Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Kil- 
kunastodniowy pobyt w Mielnie przyczynił się do znaczącej poprawy kondycji i stanu zdro
wia seniorów.

W 2010 roku OWdS Nr 2 był koordynatorem bielańskiej akcji letniej „Wczasy dla 
Seniorów”. Wczasy składały się z dwóch turnusów. W pierwszym turnusie uczestniczyły 103 
osoby, w drugim 101 osób. Uczestnicy imprezy brali czynny udział w zajęciach prowadzo
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nych przez instruktorów AWF: gimnastyce porannej, gimnastyce rehabilitacyjnej, nordic wal- 
king, zajęciach tanecznych oraz komputerowych. Uczestniczyli również w konkursach i zaję
ciach terapeutycznych prowadzonych przez pracowników OWdS Nr 2. W trakcie wczasów 
odbyły się wycieczki autokarowe do Żelazowej Woli oraz do Łowicza. Seniorzy wzięli udział 
w interaktywnych prezentacjach multimedialnych o tematyce podróżniczej, przygotowanych 
przez pracowników OWdS Nr 2. Podczas trwania wczasów odbyły się spotkania edukacyjne z 
policjantami oraz wykłady z historii sztuki. Na zakończenie wczasów uczestnicy otrzymali 
upominki, ufundowane przez Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Aktywny wypoczy
nek wpłynął znacząco na poprawę kondycji psychofizycznej seniorów.

W ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo
łecznym w Ośrodku zorganizowano cztery spotkania integracyjne.

Odbyło się spotkanie z mieszkańcami DPS „Leśny”, ul. Tułowicka, podczas którego 
seniorzy wraz z mieszkańcami DPS -u  mieli możliwość wzięcia udziału w zabawie integra
cyjnej, połączonej z konwersacją w języku angielskim (przy zastosowaniu prezentacji multi
medialnej). Spotkanie międzypokoleniowe z dziećmi z przedszkola „Słoneczny Promyk”, ul. 
Przytyk pt. „Co Babcia i Dziadek śpiewali, kiedy byli mali”, a także spotkanie integracyjne z 
dziećmi z Domu Dziecka nr 1 „Nasz Dom” im. Maryny Falskiej, w trakcie którego seniorzy 
zaprezentowali przedstawienie kukiełkowe. Czwarte spotkanie było spotkaniem integracyj
nym ze społecznością lokalną. Podczas niego uczestnicy zostali zapoznani z nowoczesnymi 
technologiami multimedialnymi.

Innowacyjne działania wprowadzone w 2010 roku to: cykliczne spotkania międzypo
koleniowe pt. „Seniorzy czytają dzieciom”, warsztaty edukacyjne o tematyce historycznej, 
wprowadzenie kolejnego lektoratu - nauka j ęzyka rosyjskiego, stymulowanie aktywności i 
kreatywności osób starszych poprzez utworzenie chóru „Czerwone Korale”, biorącego udział 
w koncertach i festiwalach.

Maj ąc na celu podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych i zwiększenie przygoto
wania do wykonywanej pracy, pracownicy Ośrodka wzięli udział w wielu szkoleniach i kon- 
ferencjach.Kadra pracownicza OWdS Nr 2 w trosce o poprawę kondycji psychiczno-fizycznej 
seniorów systematycznie kontaktowała się osobiście i telefonicznie z ich rodzinami i opieku
nami. Prowadzona była ścisła współpraca z pracownikami socjalnymi z OPS.

W grudniu 2010 roku w placówce został przeprowadzony remont i modernizacja po
mieszczeń, co znacząco wpłynęło na poprawę funkcjonowania Ośrodka.

Zdjęcia.

C hór Czerwone Korale
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Seniorzy czytają dzieciom

Jasełka

tt l‘

Źródło: Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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X. REALIZACJA INNYCH ZADAŃ

1. Z am ów ienia  publiczne

Dla pełnej i prawidłowej realizacji zadań konieczne było przeprowadzenie szeregu po
stępowań wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicz
nych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Poniżej tabela przedstawia ilość i 
zakres przeprowadzonych postępowań z zastosowaniem trybu przetargowego.

T abela 56.

Z am ów ienia udzielone w  trybie przetargu nieograniczonego

L.p. Przedmiot zamówienia Wykonawca Termin realizacji 
umowy

Wartość 

umowy brutto

1 Posiłki cateringowe do placówek 
OPS

Sodexo Polska 
02-486 W arszawa 
, ul. Al. Jerozo
limskie 172

U m ow a nr 1 z dn.
05.01.2010 r. 
Termin realizacji
01.01.2010 r. do
31.12.2010 r.

261 508,00 zł

2 U sługa sprzątania OPS i p lacó
w ek w  roku 2010

"Bog-art.” ul. 
H usarska 19/25 
05-120 Legiono
wo

Um ow a nr 27 z dn.
27.01.2010 r. Ter
m in realizacji od
02.01.2010 r. -
31.01.2011 r.

79 374,80 zł

3 Roboty budow lane polegaj ące na 
w ykonaniu rem ontu i adaptacja 
pom ieszczeń na drugim  piętrze 
w  budynku OPS -Bielany przy ul. 
Przybyszewskiego 80/82.

Zakład Usług 
Budowlanych „ 
OL-BUD”05-530 
G óra Kalwaria, 
ul. W iślana 11,

U m ow a nr 20 /z 
dnia 17.01.2010 r. 
Czas realizacji do5 
tygodni

60 377,76zł

4 Przygotow anie i wydawanie gorą
cych posiłków  dla klientów  OPS- 
Bielany

B ar M leczny 
M ARYM ONT 
ul. M arym oncka 
49
01-802 W arszawa

Um ow a 106 z dnia 
26.05.2010Term in 
realizacji od
01.07.2010 r. -
31.12.2010 r.

463 251,15 zł

5 Przygotow anie i wydawanie gorą
cych posiłków  dla klientów  OPS- 
Bielany

B ar M leczny 
M ALW A 
ul. Conrada 11 
01-922 W arszawa

Um owa 107 z dnia
26.05.2010 r. Ter
m in realizacji od
01.07.2010 r. -
31.12.2010 r.

361 672,68 zł

6 Rem ont klatek schodowych w 
OPS

Tomasz G ołę
biowski 05-092 
Łomianki ,ul. 
N arciarska 7A,

Um owa 168/2010 z 
dnia 11.10.2010

95 960,00 zł

7 Specjalistyczne usługi opiekuńcze 
dla klientów  OPS- Bielany w

Bródnowskie
Stowarzyszenie

Um ow a 190/2010 
z dnia 19.11.2010 r.

158 400,00 zł
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2011 r. Przyjaciół i R o
dzin Osób z Zabu
rzeniam i Psy
chicznymi „PO 
M O ST”, W arsza
w a ul. W incentego 
85

Termin realizacji od 
01.01.2011r. do 
31.12.2011 r.

8 Usługi opiekuńcze dla klientów  
OPS- Bielany w  2011 r.

" Gwarant " 
Tom czyk Spółka 
Jawna ul. Rynek 
3A
67-200 Głogów

U m ow a 193/2010 
z dnia 25.11.2010 r. 
Termin realizacji od 
0 1.01.2011 r. - 
31.12.2011 r.

1 555 200,00 zł

9 Przygotowanie i wydawanie gorą
cych posiłków dla klientów  OPS- 
Bielany od 01.01.2011 do 
31. 12.211 ( P rzetarg z podziałem  
na części odpowiadające 3 R ejo
nom  Bielan)

B ar M leczny 
M ARYM ONT 
ul. M arym oncka 
49
01-802 W arszawa

Um owa 194/2010 
z dnia 25.11.2010 r. 
Termin realizacji od
01.01.2011 r. -
31.12.2011 r.

827 035,00 zł

10 Przygotowanie i w ydaw anie gorą
cych posiłków dla klientów  OPS- 
Bielany od 01.01.2011 do 
31.12.211 ( P rzetarg z podziałem  
na części odpowiadające 3 R ejo
nom  Bielan

B ar M leczny 
M ALW A 
ul. Conrada 11 
01-922 W arszawa

Um owa 195/2010 
z dnia 25.11.2010 r. 
Termin realizacji od
01.01.2011 r. -
31.12.2011 r.

827 035,00 zł

11 D ostawa sprzętu kom puterowego 
w raz z oprogram owaniem

„Siltec” Sp. z o. o 
02-374 W arszawa 
ul. E. O rzeszko
wej

U m ow a 198/2010 z 
dnia 26.11.2010 
Termin realizacji do 
20.12. 2010

37 576,00 zł

12 Przygotowanie i dostarczenie 
gorących posiłków  (obiadów) do 
placówek OPS- Bielany w  roku 
2011

Postępowanie 
zostało uniew aż
nione na podsta
wie art. 93 ust. 1 
pkt. 6  ustawy PZP

Dzielnicowy p ro
jek t budżetu nie 
został zatwierdzony 
przez Radę M iasta

13 Roboty budowlane związane z 
rem ontem  w  Ośrodkach W spar
cia dla Seniorów nr 1 oraz nr 2

„Andre „Sp.z o.o 
W arszawa ul 
Nowy Swiat 54

U m ow a 2 1 5 /2010 z 
dnia 10.12.2010 
Termin realizacji do 
20.12. 2010

35 701,62 zł

14 Ochrona i m onitoring ośrodka i 
placówek

Patron Service 
02-676 W arszawa 
ul. Postępu 2

U m ow a 235/2010 
z dnia 30. 1 2. 20 10 
Termin realizacji od
01.01.2011 r. do
31.12.2011 r.

77 738,40 zł

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Zamówienia realizowane były również z zastosowaniem innych trybów przewidzia
nych w ustawie PZP . Z wolnej ręki z zastosowaniem art. 66 ustawy PZP -  20 (w tym 15 
realizowanych na potrzeby EFS) oraz zapytanie o cenę z zastosowaniem art. 69 ustawy PZP - 
na dostawę paczek świątecznych.
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Tabela 57.

Zamówienia udzielone w trybie zapytania o cenę 
oraz zamówienia z wolnej ręki

Przedmiot zamówienia Wykonawca Termin realizacji 
umowy

Wartość 
Umowy brutto

Obiady barze" M alw a "- zam ó
wienie uzupełniające

Bar M leczny 
M ALW A 
ul. Conrada 11 
01-922 W arszawa

Um ow a 87/2010 z 
dnia 26.04.2010 
Termin realizacji od 
czerwiec 2010r.

49 440,00 zł

Obiady barze" M arym ont "
zam ówienie uzupełniające

Bar M leczny 
M ARYM ONT ul. 
M arym oncka 49 
01-802 W arszawa

Um owa 88/2010 z 
dnia 26.04.2010 
Termin realizacji od 
czerwiec 2010r.

63 471,33 zł

D odatkowe roboty budowlane 
związane z rem ontem  klatek 
schodowych oraz w ybranych 
pom ieszczeń na I  piętrze w 
budynku OPS

Tomasz G ołębiow 
ski 05-092 Ło
m ianki ,ul. N ar
ciarska 7A,

Um ow a 187/2010 
z dnia 19.11.2010 
Termin realizacji do 
20.12.2010

31 939,60 zł

D ostawa 1 000 paczek żyw no
ściowych św iątecznych dla 
klientów  Ośrodka Pom ocy Spo
łecznej Dzielnicy Bielany m.st. 
W arszawy (tryb zapytania 
o cenę).

„Polla Plus” Joanna 
Stępień i Leszek 
Stępień Spółka 
Jawna
26-604 Radom  
ul. O drodzenia 29

U m ow a nr 
196/2010 z dnia 
26.11.2010

39 750,00zł

D ostawa drukarek do OPS- 
zam ówienie uzupełniające

Siltec” Sp.z o.o 
02-374 W arszawa 
ul. E.Orzeszkowej

U m ow a 214A /2010 
z dnia 13.12.2010 
Termin realizacji do 
30.12.2010

2 501,00 zł

D odatkowe roboty budowlane 
związane z w ym ianą okien w 
budynku przy ul. Al. Z jednocze
nia siedziby OW DS nr. 1

Andre sp.z o.o 
W arszawa 
ul Nowy Swiat 
54/56

Umo wa 220/2010 z 
dnia 16.12.2010 
Termin realizacji do 
30.12.2010

15 725,80 zł

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pom ocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Pozostałe zamówienia z zastosowaniem trybu z wolnej ręki realizowane były na po
trzeby projektu systemowego EFS p.n.”Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób 
pozostających bez pracy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Zamówienia dotyczyły reali
zacji następujących zadań :

-  pełnienia funkcji asystenta rodziny,
-  przeprowadzeniu- warsztatów umiejętności wychowawczych,
-  świadczenie usługi indywidualnych konsultacji psychologicznych, w ramach realiza

cji projektu systemowego.
Pozostałe zamówienia nie przekraczały kwoty 14 tysięcy euro i zawierane były z za

stosowaniem art. 4 pkt. 8 ustawy PZP.
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2. W o lo n ta ria t

Program wolontarystyczny w OPS realizowany jest od 10 lat, jest on istotnym uzupeł
nieniem wachlarza usług realizowanych przez OPS na rzecz osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej.

W roku 2010 liczba osób biorących udział w realizacji programu wynosiła 87, z czego 
aktywnie współpracowało z OPS 71 wolontariuszy, 10 osób pomimo zadeklarowania chęci 
bycia wolontariuszem nie podjęło się tej pracy. W roku 2010 pozyskano 56 nowych wolonta
riuszy.

Najbardziej popularną formą realizowaną przez wolontariuszy była pomoc w wyrów
nywaniu braków edukacyjnych. 30 wolontariuszy było zaangażowanych w pomoc uczniom, 
którzy mieli kłopoty z matematyki, języka angielskiego czy języka polskiego. Tą formą po
mocy objętych było 37 dzieci, w tym 2 dzieci niepełnosprawnych (choroba Aspergena, wada 
serca). Przeciętny czas jaki poświęcali wolontariusze dzieciom wynosił około 2 godziny ty
godniowo. Jedenastu wolontariuszy pomagało osobom starszym i niepełnosprawnym, poprzez 
rozmowy wspierające bądź asystowało podczas wizyt lekarskich. Działalność Środowiskowe
go Domu Samopomocy nr 1 w omawianym okresie była wspierana przez 11 wolontariuszy, w 
tym 9 wolontariuszy pełniło rolę opiekunów indywidualnych podopiecznych ŚDS na turnusie 
ogólno usprawniaj ący z programem rekreacyjno-wypoczynkowym, który odbył się w sierp
niu 2010 w Muszynie.

W lipcu 2010 pięciu wolontariuszy pomagało w organizacji „Wczasów dla seniorów”. 
Osoby starsze korzystały również z prowadzonych przez 3 wolontariuszy zajęć nauki języ
ków obcych - j ęzyka angielskiego oraz j ęzyka francuskiego. Udało się nam również pozyskać 
wolontariusza z Turcji, który prowadził konwersacje z j ęzyka angielskiego dla podopiecznych 
z Ośrodka Wsparcia nr 2. W Ośrodku Wsparcia nr 1 dwie wolontariuszki prowadziły gimna
stykę.

W listopadzie 2010 roku, 4 wolontariuszy zaangażowało się w pomoc osobom bezro
botnym realizowaną w Zespole ds. Aktywizacji Społecznej OPS . Jedna wolontariuszka 
współprowadziła z pracownikiem OPS warsztaty w zakresie komunikacji w rodzinie dla gru
py rodzin zastępczych.

Wolontariusze z Zespołu Szkół nr 3 wspierali imprezy organizowane dla seniorów 
takie jak: Śniadanie Wielkanocne, Dzień Seniora, Wigilia .Grupa gimnazjalistów ze Szkoły 
Sióstr im. Jezus zorganizowała dwa przedstawienia z okazji Dnia Niepodległości dla klientów 
z Ośrodków Wsparcia Nr 1i 2.

Najmłodszy wolontariusz zaangażowany w program wolontarystyczny OPS miał 17 
lat a najstarszy 77 lat. Najczęściej wolontariuszami byli studenci warszawskich uczelni takich 
jak Akademia Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet im Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
Uniwersytet Warszawski (30 osób), równie liczną grupę (20 osób) stanowiły osoby aktywne 
zawodowo w wieku od 26 do30 lat. Jedenastu uczniów zaangażowanych w program wolonta
rystyczny to młodzież z bielańskich szkół średnich takich jak Zespół Szkół nr 3 oraz Liceum 
Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza. Kolejną grupą (5 osób) zaangażo
waną w pomoc wolontarystyczną były osoby powyżej 51 roku życia, natomiast 5 wolontariu
szy to osoby aktywne zawodowo w wieku od 31do 50 lat.

W październiku 2010 r. wytypowano trzech wolontariuszy do nagrody „Bielański Wo
lontariusz Roku” Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. Wytypowani wolontariusze 
otrzymali statuetki na uroczystej gali w grudniu.
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3. In fo rm a ty zac ja

Oprócz rutynowych czynności związanych z utrzymywaniem prawidłowego działania 
systemu informatycznego OPS (również w placówkach OPS) tj:

-  konserwacji sprzętu komputerowego;
-  instalacji i ustawicznej aktualizacji oprogramowania;
-  kontroli jakości pracy serwerów oraz urządzeń sieciowych;
-  nadzoru nad systemem tworzenia kopii zapasowych (backup);
-  udzielaniem doraźnej pomocy użytkownikom.

w 2010 r. nastąpiła modernizacja sprzętu komputerowego w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów 
nr 1. Zakupiony został nowy zestaw komputerowy wraz z systemem Windows XP oraz pakie
tem biurowym Office 2010 na potrzeby Ośrodka.

Ponadto w czwartym kwartale 2010 roku zakupionych zostało łącznie 9 sztuk stacji 
roboczych Dell wraz z monitorami o przekątnej ekranu 19” i oprogramowaniem, w którego 
skład wchodzi system operacyjny Windows XP oraz pakiet biurowy Office 2007, Office 
2010. Zakupione również zostały nowe drukarki laserowe i igłowe oraz dwa laptopy. Kompu
tery są wykorzystywane przez pracowników Działu Księgowości. Wymienione zostały rów
nież stare i wyeksploatowane drukarki igłowe wykorzystywane w Dziale Świadczeń na szyb
sze i nowocześniejsze urządzenia.

W związku z kończącym się okresem licencjonowania dotychczas używanego w 
Ośrodku oprogramowania antywirusowego firmy Eset, podjęte zostały czynności mające na 
celu przedłużenie licencji na to oprogramowanie celem zapewnienia ciągłości ochrony anty
wirusowej serwerów i stacji roboczych znajdujących się w siedzibie OPS i placówkach.

W ostatnim kwartale 2010 roku podjęte zostały działania mające na celu wymianę 
oprogramowania finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego wykorzystywanego w 
OPS. Dotychczas używane oprogramowanie w znaczącym stopniu zaczęło odbiegać od po
wszechnie obowiązuj ących standardów. Organizowane były prezentacje różnych producen
tów celem zapoznania się z ofertą i wyboru najkorzystniejszego oprogramowania spełniaj ące- 
go wszystkie wymagania.
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PODSUMOWANIE

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy działającą 
na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Ze wsparcia Ośrodka korzysta rocznie ponad 4 
tysiące rodzin (prawie 8 tys. osób), tj. ponad 6% mieszkańców dzielnicy. W strukturach OPS 
działają: Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1, Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2, 
Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1, Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 2.

Wyzwaniem dla Bielan są osiedlowe kumulacje problemów społecznych, wysokie 
bezrobocie w porównaniu do pozostałej części miasta, istnienie obszarów o dużej koncentra
cji ubóstwa społecznego i zjawisk patologicznych, duża liczba dzieci niedożywionych i po
zbawionych opieki, problem starzenia się ludności.

Głównym celem OPS w 2010 r. było podejmowanie działań, które umożliwiły oso
bom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. Głównym dążeniem było jed
nak usamodzielnienie ekonomiczne klienta pomocy społecznej, w tym celu prężną działalność 
prowadziła Sala Aktywizacji Zawodowej dla potrzeb osób bezrobotnych i poszukujących 
pracy, w której klienci mieli możliwość skorzystania z ofert pracy, Internetu, prasy, telefonu 
oraz ofertomatu, urządzenia bezpośrednio połączonego z ofertami pracy udostępnianymi 
przez Urząd Pracy m. st. Warszawy.

Dzięki dalszej modernizacji (remont klatek schodowych i wentylacji) OPS został 
przystosowany na potrzeby osób niepełnosprawnych i niewidomych. Wyremontowane zosta
ły również Ośrodki Wsparcia dla Seniorów.

Odpowiedzią na osiedlowe kumulacje problemów społecznych oraz zgłaszane postula
ty mieszkańców było udzielanie różnego rodzaju pomocy materialnej, rzeczowej, usługowej, 
realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz działania podejmowane wobec osób starszych i niesprawnych nastawione przede 
wszystkim na wsparcie tych osób w ich środowisku naturalnym.

Minusem funkcjonowania OPS była i jest zbyt mała liczba pracowników socjalnych w 
stosunku do założeń ustawy o pomocy społecznej. Obecnie 1 pracownik socjalny przypada na 
2761 mieszkańców Dzielnicy Bielany, według ustawy powinien 1 pracownik socjalny przy
padać na 2000 mieszkańców -  wg założeń ustawy w OPS brakuje 16 pracowników socjal
nych .

Trudności w 2010 r. wyniknęły także przy konstruowaniu budżetu OPS na rok 2011 r. 
Pierwotny limit wydatków otrzymany z Dzielnicy w wysokości 14 970 916 PLN nie pozwalał 
na realizację nawet na minimalnym poziomie zadań ustawowych i był najbardziej zmniejszo
nym budżetem OPS ze wszystkich dzielnic. Dzięki zaangażowaniu władz Dzielnicy i radnych 
udało się jednak przezwyciężyć te trudności, co jest o tyle ważne, że obecny kryzys gospo
darczy i napięcia z nim związane wymuszaj ą działania i środki, które mogą i powinny zostać 
podjęte, by ochronić grupy najsłabsze i najbardziej narażone na pogorszenie statusu material
nego. Ograniczenia w przyznawanych kwotach lub brak zasiłków spowodowały pogłębienie 
się obszarów biedy i ubóstwa wśród mieszkańców Bielan.

Sporządziła:
Ewa Flaszyńska -  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany na podstawie sprawozdań 
komórek organizacyjnych OPS.
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