
 

 
 
 

 

 
Projekt systemowy pod nazw ą: 

 
„Program aktywizacji społecznej i zawodowej osób po zostaj ących 

bez pracy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy” 
 
realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 
 
Priorytet VII  Promocja integracji społecznej 
Działanie 7.1.  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 

pomocy społecznej 
 
Finansowanie projektu: 
Projekt systemowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu stanowi: 

− 89,5% dotacji rozwojowej,  
− 10,5% wkład własny Ośrodka.  

 

Rok realizacji 
projektu 

 

Planowana warto ść 
projektu  

[PLN] 

Wydatkowana warto ść projektu [PLN] 

Dotacja celowa 
89,5% 

Wkład własny 
10,5% 

Razem 
wydatkowane 

środki 
Lata 2008 – 2014  

2008 rok 544.313,70 457.447,58 57.153,00 514.600,58 

2009 rok 737.660,00 646.259,60 77.454,30 723.713,90 

2010 rok 767.000,00 674.038,14 80.535,00 754.573,14 

2011 rok 767.000,00 679.765,97 80.535,00 760.300,97 

2012 rok 572.284,05 505.520,05 66.764,00 572.284,05 

2013 rok 731.159,31 648.734,31 82.425,00 731.159,31 

2014 rok 546.084,42 496.888,50 45.011,00 541.899,50 
 

Razem:  4.665.501,48 4.108.654,15 489.877,30 4.598.531,45 

 
Okres realizacji projektu: 
Projekt realizowany był w okresie  od 01.01.2008 roku do 31.12.2014 roku,  
na podstawie umowy ramowej zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania 
Programów Unijnych – Instytucją Pośredniczącą II stopnia. 
 
Cel główny projektu: 
Celem głównym projektu była integracja społeczna i przeciwdziałanie pogłębianiu się 
problemów związanych z wykluczeniem społecznym mieszkańców Dzielnicy Bielany. 
 
 



 
 
Adresaci projektu: 
Adresatami projektu były osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, 
będące w wieku aktywności zawodowej, pochodzące z rodzin wieloproblemowych, 
m.in.:  
- osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne, 
- osoby nieaktywne zawodowo, w tym uczące się lub kształcące, 
- osoby zatrudnione, zagrożone wykluczeniem społecznym, 
- młodzież w wieku 15 - 25 lat, pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 
 
Liczba uczestników projektu: 
W okresie od 2008 r. do 2014 r. w projekcie uczestniczyło 350 osób . Wśród tej grupy 
uczestników 215 osób tylko jeden raz uczestniczyło w projekcie, natomiast 135 osób 
powracało do udziału w projekcie w kolejnych latach jego realizacji, niektóre z nich 
powracały do udziału w projekcie więcej niż jeden raz.  
Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela. 
 

Rok realizacji 
projektu 

Planowana liczba 
osób do obj ęcia 

wsparciem 

Liczba osób, która przyst ąpiła do udziału w projekcie: 

po raz pierwszy po raz kolejny razem 

Lata 2008 – 2014  

2008 rok 82 osoby 92 osoby - 92 osoby 

2009 rok 87 osób 67 osoby 23 osoby 90 osób 

2010 rok 84 osoby 53 osoby 34 osoby 87 osób 

2011 rok 70 osób 36 osób 34 osoby 70 osób 

2012 rok 52 osoby 39 osób 14 osób 53 osoby 

2013 rok 66 osób 40 osób 25 osób 65 osób 

2014 rok 45 osób 23 osoby 27 osób 50 osób 

 

Razem: 486 osób 350 osób 157 osób 507 osób 

 
Podział uczestników ze wzgl ędu na płe ć: 
W okresie od 2008 r. do 2014 r. w projekcie uczestniczyło 350 osób , w tym 283  
kobiety i 67 mężczyzn.  
Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela. 
 

Rok realizacji 
projektu 

Podział uczestników projektu ze wzgl ędu na płe ć: 

Liczba kobiet  Liczba m ężczyzn razem 

Lata 2008 – 2014  

2008 rok  58 34 92 osoby 

2009 rok  67 23 90 osób 

2010 rok  79 8 87 osób 

2011 rok  63 7 70 osób 

2012 rok  50 3 53 osoby 

2013 rok  59 6 65 osób 

2014 rok  45 5 50 osób 

 



 
 
Podział uczestników ze wzgl ędu na wiek: 
 

Wiek uczestnika  
w chwili 

przyst ąpienia do 
udziału w projekcie 

Podział uczestników projektu ze wzgl ędu na wiek: 

Liczba kobiet  Liczba m ężczyzn razem 

Lata 2008 – 2014  

15 – 19 lat 34 29 63 

20 – 29 lat 86 12 98 

30 – 39 lat 91 10 101 

40 – 49 lat 33 9 42 

50 – 59 lat 33 6 39 

60 – 64 lat 6 1 7 

 
 
Podział uczestników ze wzgl ędu na poziom wykształcenia: 
 

Poziom 
wykształcenia 

uczestnika w chwili 
przyst ąpienia do 

udziału w projekcie 

Podział uczestników projektu ze wzgl ędu na poziom wykształcenia: 

Liczba kobiet  Liczba m ężczyzn razem 

Lata 2008 – 2014  

Brak 1 1 2 

Podstawowe 76 11 87 

Gimnazjalne 40 25 65 

Ponadgimnazjalne 139 24 163 

Pomaturalne 20 5 25 

Wyższe  7 1 8 

 
 
Podział uczestników ze wzgl ędu na status na rynku pracy: 
 

Status na rynku pracy 
uczestnika w chwili 

przyst ąpienia do udziału w 
projekcie 

Podział uczestników projektu ze wzgl ędu na status na rynku 
pracy: 

Liczba kobiet  Liczba m ężczyzn razem 

Lata 2008 – 2014  

Bezrobotni 108 8 116 

w tym długotrwale bezrobotni 36 1 37 

Osoby nieaktywne zawodowo 119 48 167 

w tym osoby uczące  
i kształcące się 

37 27 64 

Zatrudnieni 56 11 67 

 
Wśród ww. uczestników projektu 47 osób posiadało orzeczenie o niezdolności  
do pracy bądź o stopniu niepełnosprawności, w tym 41 kobiet i 6 mężczyzn. 
 
 
 



 
 
Oferowane formy wsparcia w ramach zawartych kontrak tów socjalnych  
i zastosowanie instrumentów aktywnej integracji: 
 

Instrumenty aktywnej integracji  
zrealizowane w ramach projektu 

2008 rok – 2014 rok 

Liczba godzin 
zrealizowanego 

wsparcia 

Liczba osób 
objętych 

wsparciem 
Trening umiej ętno ści psychospołecznych /zaj ęcia 
grupowe + indyw./ 

186 godzin 30 osób 

Szkolenia zawodowe na otwartym rynku 
Zależna od 

rodzaju szkolenia 
38 osób 

Poradnictwo specjalisty ds. zatrudnienia 108 godzin 38 osób 

Grupa wsparcia dla osób z problemami natury 
emocjonalnej 

48 godzin 10 osób 

Wsparcie asystenta rodziny 

do 2011 roku: 
7 016,5 godzin  

od 2012 roku:  
3 etaty 

320 osób 

Wsparcie specjalisty ds. wychowawczych 4 023 godziny 248 osób 

Konsultacje specjalisty ds. uzale żnień i współuzale żnień 876 godzin 180 osób  

Grupa wsparcia w zakresie rozwi ązywania problemów 
interpersonalnych w rodzinie 

18 godzin 8 osób 

Warsztaty umiej ętno ści wychowawczych 432 godziny 116 osób 

Indywidualne konsultacje psychologiczne 504 godziny 142 osoby 

Psychologiczne wsparcie środowiskowe 440 godzin 95 osób 

Konsultacje prawne 420 godzin 165 osób 

Zajęcia grupowe rozwijaj ące umiej ętno ści społeczne w 
zakresie dbało ści o stan zdrowia dorosłych i małoletnich 
członków rodziny 

24 godziny 28 osób 

Grupa wsparcia dla rodzin z trudno ściami w zakresie 
opieku ńczo wychowawczym 

26 godzin 19 osób 

Poradnictwo specjalistyczne dla uczestników ww. gru py 
wsparcia 

12 godzin 19 osób 

Poradnictwo grupowe dla uczestników ww. grupy 
wsparcia 

13 godzin 19 osób 

 
 
Spotkania indywidualne z uczestnikami projektu odbywały się w miejscu ich 
zamieszkania bądź w biurze projektu, realizowane były wg indywidualnie ustalonego 
harmonogramu z poszczególnymi uczestnikami projektu, w dogodnych dla nich 
dniach i godzinach, tak aby umożliwić uczestnikom godzenie pełnionych ról 
zawodowych, społecznych i rodzinnych.  
Terminy zajęć grupowych realizowane były także zgodnie z możliwościami 
rekrutowanych uczestników projektu, natomiast warsztaty oraz zajęcia grupowe 
rozwijające umiejętności społeczne były organizowane zarówno w godzinach 
porannych, jak i popołudniowych. 
 
 



 
 
Dodatkowe formy wsparcia: 
 

Dodatkowe formy wsparcia  
zrealizowane w ramach projektu 

2008 rok – 2014 rok 

Liczba osób, która skorzystała ze 
wsparcia 

Sfinansowanie bada ń lekarskich w Przychodni Medycyny 
Pracy 

38 osób 

Dofinansowanie zaj ęć szkolnych 6 osób 

Zapewnienie opieki nad dzie ćmi b ądź osobami zale żnymi 
w trakcie udziału uczestnika projektu w zaj ęciach 
grupowych 

34 osoby 

Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci 
uczestników projektu 

55 osób (dla 80 dzieci) 

Książki /poradniki o tematyce opieku ńczo-wychowawczej 105 osób 

Vouchery do kina dla uczestników projektu i członkó w ich 
rodzin – w ramach nauki korzystania z usług 
społecznych, nauki sp ędzania czasu wolnego, działa ń 
mających na celu wzmacnianie wi ęzi i integracj ę rodziny 

259 osób oraz 599 członków ich 
rodzin  

(1 591 szt. voucherów) 

Spotkania o charakterze  integracyjno-okoliczno ściowym 
dla uczestników grupy wsparcia i członków ich rodzi n 

19 osób  
oraz 39 członków ich rodzin 

 
 
Program Aktywno ści Lokalnej  
 

W ramach realizacji projektu systemowego w 2008 i 2009 roku Ośrodek 
realizował Program Aktywności Lokalnej pod nazwą „Pedagodzy Uliczni ”.  

 
Program realizowany był we współpracy z organizacjami pozarządowymi: 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w 
Warszawie, a w 2008 roku także we współpracy ze Stowarzyszeniem „Otwarte 
Drzwi” w Warszawie. 
Program skierowany był do młodzieży w wieku 15 – 25 lat, grupującej się w 
nieformalnych punktach spotkań na terenie Dzielnicy Bielany. W 2008 roku projekt 
skierowany był do 42 osób, w 2009 roku do 34 osób. 
Główne działania opierały się na pracy streetworkerów, jak również wsparciu 
indywidualnym i grupowym świadczonym przez wyspecjalizowaną kadrę. 
 
Głównym celem działań było podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych 
młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w tym kształtowanie osobowości, 
rozwój twórczego myślenia, naukę właściwej komunikacji oraz przygotowanie do 
poruszania się na rynku pracy. 
 
Głównymi działaniami podejmowanymi w ramach programu było poradnictwo oraz 
wsparcie indywidualne i grupowe skierowane do młodzieży. Zrekrutowana młodzież 
uczestniczyła m.in. w: 
− zajęciach integracyjno-rozwojowych /kawiarenka młodzieżowa, edukacja 

kulturalna, zajęcia taneczne, wolontariat młodzieżowy, klub dyskusyjno-filmowy, 
zajęcia kulinarne, nauka technik plastycznych/; 

 



 
 
 
 
− zajęciach edukacyjno-rozwojowych, w tym zajęcia z zakresu poznawania rynku 

pracy, inwestowania w rozwój własny, podnoszenie kompetencji społecznych;  
− wyjeździe letnim o charakterze  profilaktycznym, w trakcie którego uczestnicy 

projektu wzięli udział w zajęciach poświęconych tematyce uzależnień; 
− wsparcie w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz pracownika 

socjalnego. 
 

W roku 2010 i 2011 w ramach realizacji projektu systemowego Program 
Aktywności Lokalnej skierowany został do spokrewnionych rodzin zast ępczych  
zamieszkałych na terenie Dzielnicy Bielany.  
 
W 2010 roku projekt skierowany był do 28 spokrewnionych rodzin zastępczych, w 
2011 roku do 23 spokrewnionych rodzin zastępczych. 
Działania prowadzone w ramach programu miały na celu poszerzenie wiedzy i 
doskonalenie umiejętności wychowawczych, rozwijanie umiejętności 
interpersonalnych, wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów związanych z 
opieką nad dziećmi oraz zintegrowanie środowiska rodzin zastępczych poprzez 
organizowanie spotkań o charakterze integracyjno-okolicznościowym. 
Głównymi działaniami podejmowanymi w ramach Programu Aktywności Lokalnej 
były:  

− grupa samopomocowa,  
− poradnictwo grupowe,  
− poradnictwo specjalistyczne, 
− psychologiczne poradnictwo indywidualne. 

W trakcie uczestnictwa rodziców w zajęciach grupowych, odbywały się warsztaty 
ogólnorozwojowe dla dzieci.  
Zorganizowane zostały również spotkania integracyjno-okolicznościowe dla 
uczestników projektu oraz członków ich rodzin, m. in.:  

− spotkania wielkanocne,  
− spotkania wigilijne – na spotkanie zaprosiliśmy Św. Mikołaja, który wręczył 

upominki świąteczne dla dzieci,  
− jednodniowa wycieczki, m.in. do Pepelandu, Torunia, Grębiszewa i 

Sandomierza.  
W ramach działań mających na celu integrację rodziny uczestnicy projektu i 
członkowie ich rodzin otrzymali vouchery do kina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Planowane i osi ągnięte wska źniki na koniec realizacji projektu 
 
 

Nazwa wska źnika 
Okres 

realizacji 
wska źnika  

Zaplanowana 
warto ść do 
osiągnięcia 

Osiągnięta warto ść 
wska źnika 

Stopie ń 
realizacji 

wska źnika  Liczba 
kobiet  

Liczba 
mężczyzn  

razem 

Lata 2008 – 2014  
Liczba klientów 
instytucji pomocy 
społecznej, którzy 
zakończyli udział w 
projekcie 
dotycz ącym 
aktywnej integracji 

od 2008  
do 2014 

322 275 65 340 105,59 

Liczba klientów 
instytucji pomocy 
społecznej obj ętych 
kontraktami 
socjalnymi w ramach 
realizowanych 
projektów 

od 2008  
do 2014 

363 325 42 367 101,10 

Liczba osób, które 
otrzymały certyfikat 
ukończenia szkole ń 
zawodowych 

2008 30 28 10 38 126,67 

Liczba osób, które 
zadeklarowały 
wzrost umiej ętno ści 
opieku ńczo-
wychowawczych 

od 2009  
do 2014 184 190 20 210 114,13 

Liczba osób, które 
zadeklarowały 
wzrost kompetencji 
życiowych 

od 2008  
do 2014 183 186 19 205 112,02 

Liczba osób, które 
zadeklarowały 
wzrost umiej ętno ści 
pokonywania 
własnych barier i 
ogranicze ń 

od 2008  
do 2014 182 189 20 209 114,84 

Liczba osób, które 
zadeklarowały 
wzrost umiej ętno ści 
rozwi ązywania 
problemów 
interpersonalnych 

od 2008  
do 2014 179 188 19 207 115,64 

Liczba osób, które 
zadeklarowały 
zwiększenie 
kompetencji w 
zakresie pełnienia 
funkcji 
spokrewnionej 
rodziny zast ępczej 

2011 18 20 1 21 116,67 

Liczba osób, które 
podejm ą współprac ę 
z asystentem rodziny 
na podstawie 
zawartego 
porozumienia 

od 2012  
do 2014 82 95 10 105 128,05 

 



 
 
Miejsce realizacji projektu  
 
Na potrzeby realizacji projektu systemowego w latach 2008 – 2014 Ośrodek 
wynajmował pomieszczenia, w których realizowany był projekt. Pomieszczenia te 
mieściły się  w budynku Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego „Dom 
Nauki” z siedzibą w Warszawie przy ul. Schroegera 82, II piętro pok. 212, 215 oraz 
tymczasowo 217. 
 

 
Sporządziła: 

Magdalena Tkaczyk 


