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I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY

1.POŁOŻENIE

Dzielnica Bielany położona jest w północnej części Warszawy, na lewobrzeżnych tarasach 
Wisły. Zajmuje obszar 3234 ha tj. ponad 6% powierzchni Warszawy. Jest jedną z najładniejszych i 
najbardziej zielonych dzielnic warszawskich. Położona jest w sąsiedztwie Kampinoskiego Parku 
Narodowego, który jest unikatowym kompleksem leśnym w skali europejskiej. Obszary zieleni 
stanowią 28% jej powierzchni. Charakterystycznymi elementami bielańskiego krajobrazu są: m.in. 
Lasek Bielański, Park i Las Młociński oraz Las Bemowo. Lasek Bielański o powierzchni 130 ha jest 
rezerwatem krajobrazowym. Chroni on cenny starodrzew oraz bogaty świat owadów i ptaków. Jest 
również terenem otwartym dla ruchu turystycznego gdzie mogą wypoczywać nie tylko mieszkańcy 
Bielan, lecz także wszyscy Warszawiacy.

Na terenie Dzielnicy znajdują się ośrodki naukowo - dydaktyczne takie jak Akademia 
Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Papieski Wydział 
Teologiczny, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytut Sportu, Instytut Technologii 
Materiałów Elektronicznych, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Instytut Psychologii.

Ok. 30% powierzchni Dzielnicy stanowią tereny osiedlowe, podzielone na 12 rejonów 
(osiedli) tj.: Bielany Centralne, Wrzeciono, Wawrzyszew, Chomiczówka, Piaski, Ruda, Marymont, 
Słodowiec, Młociny, Placówka, Radiowo, Wólka Węglowa.

Położenie Dzielnicy Bielany na mapie administracyjnej Warszawy.
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2.STRUKTURA DEMOGRAFICZNA

Bielany zamieszkują 131 tys. 772 osoby, z czego 129 tys. 100 osób to stali mieszkańcy 
Dzielnicy, natomiast 2 tys.672 osoby posiadają na terenie Bielan meldunek czasowy. W porównaniu 
do roku 2005 nastąpił niewielki spadek ilości mieszkańców Bielan (o 0.78%). Osoby zamieszkujące 
na terenie Dzielnicy Bielany stanowią ok. 8% ludności m.st. Warszawy. Wśród dzielnic stolicy 
Bielany sytuują się na piątym miejscu pod względem liczby mieszkańców.

W podziale mieszkańców Dzielnicy wg. wieku, dzieci (od 0 do 18 roku życia) stanowią ok. 
15.5% ogólnej liczby mieszkańców. Obserwuje się tu niewielki wzrost w stosunku do roku 2005 o 
pół punktu procentowego. Osoby w wieku produkcyjnym (pow. 18 roku życia) stanowią ok. 63%, 
natomiast osoby w wieku poprodukcyjnym to ok. 21% ogólnej liczby mieszkańców. W tych 
kategoriach nie zaobserwowano zmian w stosunku do roku 2005. Wśród osób zamieszkujących 
Bielany przeważają kobiety, które stanowią ok. 55% ogółu mieszkańców Dzielnicy co związane jest 
ze statystycznie dłuższym okresem życia kobiet niż mężczyzn.

Z danych statystycznych wynika, że Bielany są dzielnicą stosunkowo młodą, bowiem osoby 
w wieku produkcyjnym stanowią ponad 60% ogółu mieszkańców. W roku 2006 w stosunku do 2005 
obserwuje się niewielki wzrost liczby dzieci w przedziale od 0-6 lat (wzrost o 1,6 %), w 
pozostałych przedziałach nastąpił niewielki spadek liczby dzieci: 7 -  12 lat (spadek o 3,88%) i 
13 -  18 lat (spadek o 4,21%).

Struktura demograficzna mieszkańców Bielan w roku 2006 nie zmieniła się w sposób 
znaczący w porównaniu do roku 2005. Obserwowalny niewielki spadek ilości dzieci i młodzieży jest 
zgodny z trendami ogólnokrajowymi. Według prognoz odsetek dzieci i młodzieży (od 0 do 14 lat) 
będzie maleć i z ok. 17% w skali kraju zmniejszy się do 13% w 2050 roku, przy równoczesnym 
wzroście odsetka liczby osób w wieku 65 lat i więcej (z 13% do 29% w roku 2050). Zmniejszać się 
będzie systematycznie liczba osób w wieku produkcyjnym. Oznacza to, że współczynnik obciążenia 
demograficznego (liczba osób w wieku 65+ przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym) 
będzie przyjmował coraz mniej korzystne wartości. W roku 2005 na Bielanach ukształtował się na 
poziomie 32,69% i był wyższy niż wskaźnik krajowy, który wynosił 18,9%. W roku 2006 
współczynnik ten wynosił 33,58%. Czyli, w przybliżeniu na Bielanach na trzy osoby w wieku 
produkcyjnym przypadała jedna w wieku poprodukcyjnym.

Poniżej przedstawiono tabele i wykresy zawierające dane statystyczne dotyczące struktury ludności 
zamieszkującej na terenie Dzielnicy Bielany.

STRUKTURA M IESZKAŃCÓW  DZIELNICY WG. PŁCI

Struktura mieszkańców Dzielnicy Bielany wg. p
Liczba

mieszkańców
2005

Liczba
mieszkańców

2006

Liczba
Kobiet
2005

Liczba
Kobiet
2006

Liczba
Mężczyzn

2005

Liczba
Mężczyzn

2006

Pobyt stały 129 777 129 100 70 707 70 341 59 070 58 759

Pobyt czasowy 3 036 2 672 1 653 1 422 1 383 1 250

Razem 132 813 131 772 72 360 71 763 60 453 60 009

ci
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Struktura mieszkańców Dzielnicy Bielany 

wg. płci. Stan na 31.12.2006

n  kobiety 

n  mężczyźni

STRUKTURA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY WG. WIEKU

Struktura mieszkańców Dzielnicy Bielany wg. wieku.

Pobyt

Liczba 
dzieci 
(0-18 lat)

2005r.

Liczba 
dzieci 
0-18 lat

2006r.

Liczba
osób
w wieku
produkcyjnym
(powyżej 18
roku
życia))
2005r.

Liczba
osób
w wieku
produkcyjnym
(powyżej 18
roku
życia)
2006r.

Liczba osób 
w  wieku 
poprodukcyjnym 
(kobiety 

pow. 60 lat, 
mężczyźni 
pow.65 lat) 
2005r.

Liczba osób 
w wieku
poprodukcyjnym 
(kobiety 
pow. 60 lat, 
mężczyźni 
pow.65 lat)
2006r.

stały 20 228 19 927 82 082 81 292 27 467 27 881

czasowy 625 483 2 293 2 070 118 119

Razem 20 853 20 410 84 375 83 362 27 585 28 000

S truktura  m ieszkańców  D zie ln icy  
B ielany wg. w ieku.

9 0 0 0 0  -t----------

8 0 0 0 0

7 0 0 0 0

6 0 0 0 0

5 0 0 0 0

4 0 0 0 0

3 0 0 0 0

2 0 0 0 0

1 0 0 0 0

0
liczba dziec i od 0 -1 8  

lat
liczba  osób w  w ieku  liczba  osób w  w ieku  
produkcyjnym  (pow. poprodukcyjnym  (kob. 

18  r. ż . )  pow .60  lat, m ę żc z .
pow .65  lat)

k a t e g o r i a
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Dzieci- podział wg. wieku
Liczba dzieci 
w  wieku 
od 0 
do 6 lat 
2005

Liczba dzieci 
w wieku 
od 0 
do 6 lat 
2006

Liczba dzieci 
w  wieku 
od 7
do 12 lat 
2005

Liczba dzieci 
w wieku 
od 7
do 12 lat 
2006

Liczba dzieci 
w  wieku 
od 13 
do18 lat 
2005

Liczba dzieci 
w wieku 
od 13 
do18 lat 
2006

Pobyt stały 6 964 7094 5940 5764 7324 7069

Pobyt czasowy 102 90 137 77 386 316

Razem 7 066 7 184 6077 5 841 7710 7 385

ilość dzieci
Dzieci wg. wieku
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□  2005
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liczba dzieci w wieku 
od 0-6 lat

liczba dzieci w wieku 
od 7 - 12 lat

liczba dzieci w wieku 
od 13 do 18 lat

kategoria

3. CHARAKTERYSTYKA OSIEDLI

Jak wspomniano wyżej ok. 30% powierzchni Dzielnicy stanowią tereny osiedlowe 
podzielone na 12 rejonów (osiedli) tj.: Bielany Centralne, Wrzeciono, Wawrzyszew, Chomiczówka, 
Piaski, Ruda, Marymont, Słodowiec, Młociny, Placówka, Radiowo, Wólka Węglowa. W/w rejony 
(osiedla) są zróżnicowane pod względem wielkości oraz infrastruktury.
Analizując dane dotyczące osób i rodzin zamieszkujących poszczególne osiedla dodatkowo 
wyodrębniono rejon budynków przy ul. Palisadowej, natomiast osiedla Marymont i Ruda z uwagi na 
bliski sąsiedztwo i położenie w wyodrębnionej części Bielan rozpatrywano wspólnie.

Do największych osiedli należą Bielany Centralne oraz Wrzeciono. Piaski, Wawrzyszew, 
Chomiczówka oraz Marymont i Ruda należą do średniej wielkości osiedli. Najmniejszymi rejonami 
pod względem liczby mieszkańców są osiedla Słodowiec, Młociny, Wólka Weglowa i rejon 
budynków przy ul. Palisadowej. Na terenie Bielan przeważa zabudowa wielkomiejska. 
Wielopiętrowe bloki mieszkalne stanowią istotny element zabudowy osiedli Wawrzyszew, 
Wrzeciono, Chomiczówka, Piaski i Ruda. Na terenie Bielan Centralnych dominują niskie 
kilkupiętrowe bloki i wielorodzinne kamienice. Niska zabudowa blokowa jest charakterystyczna dla 
osiedla Słodowiec, chociaż i tu występują wielokondygnacyjne bloki. Zabudowę Osiedla Młociny 
stanowią głównie domy jednorodzinne, kilka starych czynszówek oraz powstałe przed kilku laty 
przy ul. Heroldów osiedle, które jest wygrodzone i strzeżone. Na szczególną uwagę zasługuje Wólka 
Węglowa. Jest to nietypowy i peryferyjny obszar Dzielnicy Bielany. Jego specyfika polega przede
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wszystkim na tym, że jest to typowy obszar wiejski na terenie wielkomiejskim. Dominują tu domki 
jednorodzinne. Zwłaszcza w rejonie ul. Estrady, Dziewiarza, Parnas, Loteryjki, Linotypowej, Akcent 
i Kalambur ludzie żyją w warunkach typowo wiejskich.

Mieszkańcy Bielan w większości mają dogodny dostęp do infrastruktury handlowo 
usługowej i komunikacji miejskiej. Rejon Wólki Weglowej z uwagi na typowo wiejski charakter nie 
ma odpowiedniej infrastruktury usługowo - handlowej.

Z analizy danych dotyczących środowisk obejmowanych wsparciem przez rejonowych 
pracowników socjalnych wynika, że najwięcej osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej 
zamieszkiwało rejon największych osiedli tj. Bielan Centralnych (ok. 33%) oraz Wrzeciona (ok. 
31%). Najmniej osób korzystających ze wsparcia pracowników socjalnych zamieszkiwało w 
rejonach budynków przy ul. Palisadowej (ok. 0.8%), osiedla Młociny (ok. 0,9%), Wólki Węglowej 
(ok. 1,5%), oraz osiedla Słodowiec (ok. 3%). Pozostałe ok. 30% korzystających z pomocy 
społecznej środowisk zamieszkiwało osiedla Marymont/Ruda (ok. 6%), Wawrzyszew (ok. 6,5%), 
Chomiczówka (ok. 8%) i osiedla Piaski (ponad 9%).

Liczba korzystających z pomocy społecznej osób i rodzin zamieszkujących poszczególne 
osiedla związana jest niewątpliwie z wielkością poszczególnych osiedli. W tej sytuacji bardziej 
istotną wydaje się być analiza występujących w tych środowiskach podstawowych dysfunkcji i 
problemów.
Poniżej przedstawiono dane dotyczące procentowego udziału obejmowanych wsparciem środowisk 
w odniesieniu do wybranych dysfunkcji, z podziałem na poszczególne rejony.

procentowy udział środowisk dotkniętych najczęściej występującymi w  tych środowiskach 
problemami, w  odniesieniu do wszystkich środowisk korzystających w  danym rejonie z pomocy
ubóstwo bezrobocie niepełnosprawność dł. choroba bezradność

Bielany
Centralne

50% 27% 41% 32% 64%

Wrzeciono 34% 34% 40% 29% 56%
Piaski 18% 22% 39% 29% 55%
Chomiczówka 23% 14% 51% 24% 37%
Wawrzyszew 29% 20% 27% 23% 35%
Marymont/
Ruda

37% 25% 43% 38% 69%

Słodowiec 24% 12% 50% 31% 73%
Młociny 38% 31% 10% 13% 28%
Wólka
Węglowa

59% 49% 34% 33% 72%

Palisadowa 79% 39% 45% 18% 42%

Jak wynika z wyżej przedstawionych danych, problem ubóstwa dotykał przede wszystkim 
osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, które zamieszkiwały rejon budynków przy ul. 
Palisadowej, na Wólce Węglowej oraz Bielanach Centralnych. Najmniej środowisk dotkniętych 
problemem ubóstwa, w stosunku do wszystkich obejmowanych pomocą w danym rejonie środowisk, 
zamieszkiwało rejon osiedli: Piaski, Chomiczówka oraz Słodowiec.

Jeśli chodzi o problem bezrobocia, podobnie jak w przypadku ubóstwa, największy 
procentowy udział środowisk dotkniętych tym problemem występował w rejonie osiedla Wólka 
Węglowa oraz budynków przy ul. Palisadowej (prawie połowa korzystających z pomocy społecznej 
osób i rodzin zamieszkujących w/w rejony dotknięta była problemem bezrobocia.). Z kolei 
najmniejszy procentowy udział środowisk, w których występowało bezrobocie, dotyczył rejonu 
osiedla Słodowiec oraz Chomiczówka (ok. 13%).

W odniesieniu do problematyki niepełnosprawności, zauważyć można, iż najwyższy 
wskaźnik tego zjawiska występował w rejonie osiedla Chomiczówka oraz Słodowiec, najniższy 
wskaźnik występował na Młocinach oraz Wawrzyszewie.
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Jeśli chodzi o kwestię długotrwałej choroby -  najczęściej występowała ona w 
korzystających z pomocy społecznej środowiskach osób i rodzin zamieszkujących na terenie osiedli 
Marymont/Ruda, Wólki Węglowej oraz Bielan Centralnych. Najrzadziej problem długotrwałej 
choroby występował w rejonie osiedla Młociny oraz kompleksu budynków przy ul. Palisadowej.

Odnosząc się do zjawiska bezradności, stosunkowo najczęściej dotknięte nią były osoby i 
rodziny z Wólki Węglowej, Słodowca, Marymontu i Rudy oraz Bielan Centralnych. Najrzadziej 
zjawisko to dotyczyło osób i rodzin zamieszkałych w rejonie osiedla Młociny, Wawrzyszewa oraz 
Chomiczówki.

W roku 2006 przeprowadzono badania społeczne dotyczące występowania zjawiska 
przemocy domowej na terenie Dzielnicy Bielany. Badania przeprowadziła na zlecenie tut. Ośrodka 
firma Public Profits Sp. z o.o. Badania ankietowe zrealizowane w ramach projektu diagnozy stanu 
zjawiska przemocy domowej miały na celu dostarczenie informacji o poziomie występowania 
zjawiska przemocy wśród mieszkańców Dzielnicy Bielany. Wyniki przeprowadzonych badań 
wskazały, że problem przemocy domowej jest najczęściej dostrzegany przez mieszkańców Bielan 
Centralnych i Wrzeciona.

Podsumowując charakterystykę osiedli pod względem występujących w środowiskach 
korzystających z pomocy społecznej problemów i dysfunkcji, ze szczególnym uwzględnieniem 
wyników badań dotyczących zjawiska przemocy można wskazać, że:

• Bielany Centralne stanowią największą część Dzielnicy, którą zamieszkuje ok. 30% 
wszystkich korzystających z pomocy społecznej osób i rodzin. Rejon ten charakteryzuje 
bardzo wysoki poziom ubóstwa oraz bezradności. Ponadto stosunkowo wiele środowisk 
dotyka problem długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Procentowy wskaźnik 
środowisk dotkniętych bezrobociem utrzymuje się, w stosunku do pozostałych rejonów, na 
średnim poziomie. Ponadto jak wynika z przeprowadzonych badań jest to jeden z rejonów 
gdzie wysteruje największe natężenie zjawiska przemocy domowej. Mieszkańcy tego rejonu 
częściej niż pozostali mieszkańcy Bielan sygnalizowali występowanie przemocy w ich 
najbliższym otoczeniu (sąsiedztwie). Podkreślić należy, ze w rejonie tym częściej niż w 
pozostałych rejonach mieszkańcy wskazywali na występowanie przemocy psychicznej a 
także przemocy, której ofiarami były dzieci i żony sprawców.

• Drugie pod względem wielkości, osiedle W rzeciono, cechuje średni wskaźnik ubóstwa, 
bezrobocia, długotrwałej choroby i bezradności oraz jeden z wyższych wskaźników 
niepełnosprawności. W rejonie tym odnotowano również najwięcej osób deklarujących 
doświadczanie przemocy w rodzinie, przy tym ofiary wymieniały głównie doświadczanie 
przemocy fizycznej.

• Osiedle Piaski , podobnie jak Wawrzyszew i Chomiczówka, należy do średniej wielkości 
osiedli. Charakteryzuje je niski poziom ubóstwa, dość niski poziom bezrobocia oraz średni 
poziom niepełnosprawności i długotrwałej choroby. Mieszkańcy uczestniczący w badaniach 
ankietowych najrzadziej w stosunku do pozostałych mieszkańców dzielnicy wskazywali na 
występowanie w ich otoczeniu zjawiska przemocy. Przy czym dostrzegano jedynie 
występowanie przemocy fizycznej obserwowane w dalszym otoczeniu osób ankietowanych.

• Osiedle Chomiczówka charakteryzuje się jednym z najniższych wskaźników ubóstwa i 
bezrobocia oraz najwyższym wskaźnikiem niepełnosprawności. W odniesieniu do 
analizowanego zjawiska przemocy na terenie opisywanego osiedla występuje ono na 
średnim poziomie. W opinii mieszkańców stosunkowo częściej niż w innych rejonach na 
terenie Osiedla „Chomiczowka” obserwowana jest przemoc wobec osób starszych i 
niepełnosprawnych, w tym przede wszystkim przemoc fizyczna i ekonomiczna.

• Osiedle Wawrzyszew cechuje jeden z najwyższych wskaźników odnośnie dysfunkcji 
niepełnosprawności, długotrwałej choroby oraz bezradności a także średni poziom ubóstwa i 
bezrobocia. Biorąc pod uwagę nasilenie skali przemocy domowej rejon ten wg. opinii 
mieszkańców należy do osiedli o jednym z najniższych wskaźników występowania tego 
zjawiska.
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• Osiedla M arymont i Ruda (rozpatrywane razem z uwagi bliskie sąsiedztwo w 
wyodrębnionej części Bielan) charakteryzuje jeden z najwyższych wskaźników dysfunkcji 
niepełnosprawności, długotrwałej choroby oraz bezradności.

• W rejonie jednego z najmniejszych osiedli -  osiedla Słodowiec- zamieszkują osoby i 
rodziny dotknięte przede wszystkim problemem niepełnosprawności oraz dysfunkcją 
bezradności. Ponadto jak wynika z zebranych danych, w rejonie tym występuje jeden z 
najniższych wskaźników ubóstwa i bezrobocia. W badaniu dot. przemocy domowej rejon 
ten z uwagi na jego niewielki obszar został włączony do rejony Bielan Centralnych.

• Osiedle M łociny, specyficzne z uwagi na peryferyjne położenie, charakteryzuje najniższy 
wskaźnik niepełnosprawności oraz długotrwałej choroby a także średni wskaźnik ubóstwa i 
bezrobocia. Młociny są jednym z rejonów, gdzie wg. opinii mieszkańców najrzadziej 
występuje problem przemocy (w stosunku do opinii mieszkańców innych rejonów).

• Dla również peryferyjnie położonej Wólki Węglowej charakterystyczny był bardzo wysoki 
współczynnik wszystkich omawianych dysfunkcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
wyjątkowo często występujące wśród korzystających z pomocy społecznej mieszkańców 
Wólki, problemy ubóstwa, bezrobocia i bezradności. W przeprowadzonych badaniach w 
opinii mieszkańców największe nasilenie zjawiska przemocy domowej występuje w rejonie 
sąsiadującego z Wólką Węglową Radiowa. Wskazywano na występowanie w tym rejonie 
wszystkich form przemocy, dominującą jej formą była przemoc psychiczna.

• Rejon ulicy Palisadowej podobnie jak Wólki Węglowej charakteryzował się 
występowaniem wielu nakładających się dysfunkcji Znajdują się tam dwa budynki 
mieszkalne z lokalami socjalnymi. W obu budynkach zameldowanych jest 71 osób. W 2006 
roku z pomocy OPS korzystały 33 rodziny (54 osoby). Wśród osób i rodzin korzystających z 
pomocy społecznej zamieszkujących w/w rejon, zdecydowanie dominował problem 
ubóstwa, występował dość wysoki wskaźnik dysfunkcji bezrobocia i niepełnosprawności 
oraz stosunkowo niski- długotrwałej choroby.

II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające w szczególności z:
1. ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r Nr 64 poz 593 z późn.)
2. ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003r. Nr 228, poz. 

2255 z późn. zm.)
3. ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o 

zaliczce alimentacyjnej (Dz.U z 2005r Nr 86 poz.732 z późn. zm.)
4. ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 147 poz. 1231 z póź. zm)
5. ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania” (Dz.U. z 2005r. Nr 267, poz. 2259 )
6. ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2003 Nr 2004 

poz.198 z późn. zm.)
7. ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U z 2005r Nr 180 

poz. 1493)
8. ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994, Nr 111 poz. 535 

z późn.zm.)
9. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r. 

Nr 96 poz.873)
10. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy. (Dz.U. z 
2006r. Nr 155, poz.1109)
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Najważniejsze z realizowanych zadań:

I. Zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej
□ Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń
□ Praca socjalna
□ Poradnictwo specjalistyczne
□ Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, w tym prowadzenie ośrodków 

wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających wsparcia
□ Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
□ Realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych
□ Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych 

potrzeb -  realizacja lokalnych programów z zakresu pomocy społecznej na rzecz 
ograniczania i rozwiązywania występujących problemów społecznych

II. Zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją 
społeczną osób uzależnionych od alkoholu

□ Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego
□ Specjalistyczna pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla członków rodzin z problemem 

alkoholowym
□ Działania profilaktyczne w szkołach - zakup programów profilaktycznych dla dzieci, 

młodzieży, rodziców i nauczycieli
□ Ograniczanie rozmiaru ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży przez organizację czasu 

wolnego
□ Wyjazdy letnie o charakterze profilaktycznym
□ Dofinansowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia
□ Badania i sondaże
□ Opracowywanie lokalnego programu profilaktyki uzależnień oraz bieżący nadzór na 

realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
wykonywanych na terenie Dzielnicy

III. Zadania realizowane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu 
wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej

□ Prowadzenie postępowań dotyczących świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej
□ Wypłata przyznanych świadczeń
□ Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPS

1. PODSTAWOWE KOM ÓRKI ORGANIZACYJNE OŚRODKA

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin organizacyjny. 
Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka są:

1. Dział Pomocy Środowiskowej, ul. Przybyszewskiego 80/82, w tym:
a. Zespół Pomocy Środowiskowej Nr. I
b. Zespół Pomocy Środowiskowej Nr. II
c. Zespół Pomocy Środowiskowej Nr. III
d. Zespół ds. Usług

2. Dział Świadczeń, ul. Przybyszewskiego 80/82
3. Dział Świadczeń Rodzinnych i Zaliczki Alimentacyjnej, ul. Przybyszewskiego 80/82
4. Dział Pomocy Specjalistycznej, ul. Przybyszewskiego 80/82

a. Zespół ds. Niepełnosprawnych
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b. Zespół ds. Rodziny
c. Zespół ds. Bezrobocia -  Klub Pracy -  ul. Kleczewska 56

5. Dział ds. Uzależnień, ul. Grębałowska 14
6. Dział Finansowo-Księgowy, ul. Przybyszewskiego 80/82
7. Dział Administracyjny, ul. Przybyszewskiego 80/82
8. Ośrodki Wsparcia

a. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1, ul. Grębałowska 14
b. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 ul. Grębałowska 14
c. Ośrodek Wsparcia Dla Seniorów Nr 1 wraz z Klubem Seniora, Al. Zjednoczenia 13
d. Ośrodek Wsparcia Dla Seniorów Nr 2 wraz z Klubem Seniora, ul. Wrzeciono 5a
e. Klub Młodzieżowy „Homeik”, ul. Bogusławskiego 6a

9. Samodzielne stanowisko ds. Realizacji Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób 
Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym -  Kierownik Zespołu -  ul. Schroegera 82

10. Samodzielne stanowisko inspektora ds. BHP -  ul. Przybyszewskiego 80/82

2. STRUKTURA ZATRUDNIENIA

W Ośrodku Pomocy Społecznej, wg. stanu na 31.12.2006r zatrudnione były 134 osoby. Poniższa 
tabela przedstawia strukturę zatrudnienia w OPS.

Stan na 31 grudnia 2006 r. LICZBA
OSÓB

LICZBA
ETATÓW

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ -OGÓŁEM 134 131,75

z tego:
Dyrektor 1 1
zastępca dyrektora 1 1
pracownicy socjalni ogółem 51 50,5
z tego :

starszy specjalista pracy socjalnej
4 4

specjalista pracy socjalnej 28 27,5
starszy pracownik socjalny 6 6

pracownik socjalny 13 13
Konsultant 3 3
koordynator ds. komputeryzacji 1 1
radca prawny - -
pozostali pracownicy 48 46,75

OŚRODKI WSPARCIA
w  tym: 29 28,5

środowiskowe domy samopomocy 18
18

ośrodki wsparcia dla seniorów 11
10,5

Wśród osób zatrudnionych zdecydowaną przewagę stanowiły osoby posiadające wyższe 
wykształcenie. Ponadto 17 pracowników socjalnych posiadało specjalizację w zawodzie pracownika 
socjalnego.

STRUKTURA W YKSZTAŁCENIA stan na 31 grudnia 2006 r.
Wykształcenie Liczba osób

Wyższe 87
Policealne 19
Średnie 23
Zasadnicze zawodowe 3
Podstawowe 2
Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny 5
Specjalizacja I  stopnia w zawodzie pracownik socjalny 12
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IV. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU

1. WYDATKI BIEŻĄCE 

Dział 851 -  Ochrona zdrowia

Plan W ykonanie % wykonania planu
768 390 zł 767 887 zł 99,93 %

Rozdział 85154 -  Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan Wykonanie % wykonania planu
763 740 zł 763 237 zł 99,93 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizacji zadań wynikających z Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Dzielnicy Bielany w ramach działalności Ośrodka 
Pomocy Społecznej Dzielnicy.

Wydatkowano:
• 274 853 zł - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w 

świetlicach, punkcie informacyjno-konsultacyjnym, grupach wsparcia, warsztatach 
umiejętności wychowawczych,

• 47 481 zł - na diety dla członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

• 94 813 zł -  na kolonie dla 123 dzieci,
• 346 090 zł - na wydatki rzeczowe, w tym m. in. na organizację czasu wolnego dzieci i 

młodzieży, prowadzenie Klubu Młodzieżowego, szkolenia, imprezy lokalne oraz programy 
profilaktyczne.

Rozdział 85195 -  Pozostała działalność

Plan Wykonanie % wykonania planu
4 650 zł 4 650 zł 100,00 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły kosztów przeprowadzania wywiadów u klientów przez 
pracowników Ośrodka w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający 
kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, 
zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych. Zadanie to jest realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji 
rządowej. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 46 wywiadów.

Dział 852 -  Pomoc społeczna

Plan Wykonanie % wykonania planu
26 595 831 zł 26 519 237 zł 99,71 %

Rozdział 85203 -  Ośrodki wsparcia

Plan Wykonanie % wykonania planu
1 645 370 zł 1 643 144 zł 99,86 %

Na wydatki tego rozdziału złożyły się koszty funkcjonowania dwóch Środowiskowych Domów 
Samopomocy (dla osób upośledzonych umysłowo oraz dla osób chorych psychicznie) oraz dwóch 
Ośrodków Wsparcia dla Seniorów o charakterze domów dziennego pobytu oraz Klubów Seniora.
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Wydatkowano:
• 1 270 620 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ośrodków
• 372 524 zł na wydatki rzeczowe, z czego finansowano między innymi: zakup materiałów 

i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, środki czystości, druki, materiały do terapii 
zajęciowej), zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych (opłaty 
telefoniczne, szkolenia, wywóz nieczystości, nadzór nad oprogramowaniem komputerowym, 
czynsze ), zakup żywności, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział 85212 -  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan W ykonanie % wykonania planu
10 250 047 zł 10 196 904 zł 99,48 %

Wydatki w /w rozdziale przeznaczone były na:
• 9 664 734 zł -  wypłatę świadczeń, w tym:

o 1 769 200 zł -  na wypłatę 35 862 świadczeń w formie zasiłków rodzinnych 
o 2 535 025 zł -  na wypłatę 14 313 świadczeń w formie dodatków do zasiłku rodzinnego 
o 1 975 881 zł -  na wypłatę 13 464 świadczeń w formie zasiłków pielęgnacyjnych 
o 391 230 zł -  na wypłatę 933 świadczeń w formie świadczeń pielęgnacyjnych
o 1 590 730 zł -  na wypłatę 6 671 świadczeń w formie zaliczki alimentacyjnej 
o na wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka dla 1279 osób ( na 

1 304 urodzone dzieci ), 
o na składki na ubezpieczenie społeczne za 136 osób.

• 532 170 zł - obsługę świadczeń w tym:
o 416 633 zł - wynagrodzenia i pochodne dla 10 osób zatrudnionych na 10 etatach oraz 2 

osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia, 
o 115 537 zł - wydatki rzeczowe.

Rozdział 85213 -  Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

Plan W ykonanie % wykonania planu
136 150 zł 135 288 zł 99,37 %

W/w środki przeznaczono na opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne za 528 osób 
pobierających świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85214 -  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan W ykonanie % wykonania planu
6 811 000 zł 6 792 290 zł 99,73 %

W ramach tego rozdziału były wydatkowane środki na świadczenia społeczne z tytułu realizacji 
zadań własnych oraz zleconych.
W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 5 124 641 zł, w tym:

o 4 301 268 zł -  276 371 świadczeń w formie zasiłków celowych, 
o 781 693 zł -  2 708 świadczeń w formie zasiłków okresowych 
o 41 680 zł -  sprawienie pogrzebu (22 świadczenia )

W ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę 1 667 649 zł przeznaczoną na 5 058 świadczeń w 
formie zasiłków stałych.
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Rozdział 85219 -  Ośrodki pomocy społecznej

Plan W ykonanie % wykonania planu
6 410 930 zł 6 409 278 zł 99,97 %

W w/w rozdziale wydatki Ośrodka realizującego zadania dla 10 079 podopiecznych przedstawiały 
się następująco:

• 5 329 511 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na 96 etatach
oraz umowy zlecenia

• 1 029 767 zł - wydatki rzeczowe, w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia (m.in.
meble i materiały biurowe, środki czystości, druki, paliwo), zakup energii, zakup usług 
remontowych, zakup usług pozostałych (opłaty porto od zasiłków, opłaty pocztowe, 
telefoniczne, szkolenia, wywóz nieczystości, czynsz, nadzór nad oprogramowaniem 
komputerowym, wpłaty na PEFRON, usługi prawne, usługi transportowe, podróże 
służbowe), a także odpisy na ZFŚS.

• 50 000 zł -  wydatki majątkowe, w tym: zakup sprzętu komputerowego, zakup licencji i
oprogramowania komputerowego oraz zakup kserokopiarek.

Rozdział 85228 -  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan W ykonanie % wykonania planu
1 162 000 zł 1 161 999 zł 100,00 %

W ramach zadań własnych na usługi opiekuńcze, którymi objęto 791 osób, wydatkowano kwotę 920 
000 zł.
Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowanymi z 
budżetu państwa jako zadanie zlecone objęto 106 osób na kwotę 241 999 zł.

Rozdział 85278 -  Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan W ykonanie % wykonania planu
10 784 zł 10 784 zł 100,00 %

W okresie sprawozdawczym zasiłkiem celowym przyznanym na mocy rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 29.08.2006r. w celu złagodzenia skutków suszy objęto 14 osób.

Rozdział 85295 -  Pozostała działalność

Plan W ykonanie % wykonania planu
169 550 zł 169 550 zł 100,00 %

Wydatkowane w ramach tego rozdziału środki w kwocie 169 550 zł przeznaczone zostały na 
realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego 
zapewniono posiłki oraz zasiłki celowe na żywność dla 1 879 osób.

Dział 853 -  Pozostałe zadania w  zakresie polityki społecznej

Plan W ykonanie % wykonania planu
487 735 zł 462 972 zł 94,92 %

Rozdział 85395 -  Pozostała działalność

Plan W ykonanie % wykonania planu
487 735 zł 462 972 zł 94,92 %
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Na w/w kwotę składały się wydatki związane z:
• realizacją projektu „Program integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym,, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Plan W ykonanie % wykonania planu
413 135 zł 388 372 zł 94,01 %

w tym:
środki unijne 387 319 zł 365 660 zł 94,41 %
wkład własny 25 816 zł 22 712 zł 87,98 %

• działalnością Klubu Pracy

Plan W ykonanie % wykonania planu
74 600 zł 74 600 zł 100,00 %

Kwota na wydatki rzeczowe dotyczyła: kosztów utrzymania lokalu, działalności Klubu, rozmów 
telefonicznych oraz Internetu

2. DOCHODY

Realizacja dochodów budżetowych
Plan W ykonanie % wykonania planu

17 000 zł 18 716 zł 110,09 %

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody pochodzą z:
• 844 zł - odsetki od środków unijnych na realizację Programu „Integracja społeczna i

zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
• 17 872 zł -  wpływy z różnych dochodów -  wpływy z lat ubiegłych

Rachunek dochodów własnych

zrealizowanych wg art. 22 ust. 1
Plan W ykonanie % wykonania planu

dochody 15 000 zł 14 139 zł 94,26 %
wydatki 26 242 zł 18 924 zł 72,11 %

Uzyskane dochody pochodziły z darowizn na rzecz Ośrodków Wsparcia, które przeznaczono 
głównie na zakupy materiałów do terapii zajęciowej dla uczestników oraz na organizowanie imprez, 
wycieczek i opłacenie transportu.

zrealizowanych wg uchwały organu stanowiącego
Plan W ykonanie % wykonania planu

dochody 479 000 zł 480 248 zł 100,26 %
wydatki 697 353 zł 660 829 zł 94,76 %

Uzyskane dochody pochodziły z odpłatności za użyczenie lokali, odpłatności za usługi opiekuńcze 
oraz za obiady. Pozyskane z tych źródeł środki przeznaczono na utrzymanie Ośrodka Pomocy 
Społecznej i Ośrodków Wsparcia, zakup usług opiekuńczych oraz zakup posiłków dla klientów 
OPS.
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V. ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ

1.STRUKTURA ŚWIADCZENIOBIORCÓW

W 2006r ze wsparcia w ramach świadczeń pomocy społecznej korzystało 5 326 środowisk, w tym :
- ze świadczeń przyznanych w ramach zadań zleconych -  594 środowiska
- ze świadczeń przyznanych w ramach zadań własnych -  2 974 środowiska
- wyłącznie w formie pracy socjalnej -  2 246 środowisk

W stosunku do 2005r nastąpił spadek liczby osób i rodzin korzystających ze świadczeń przyznanych 
w ramach zadań własnych oraz niewielki wzrost liczby środowisk korzystających ze świadczeń w 
ramach zadań zleconych i wyłącznie w formie pracy socjalnej.

Liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną

wyszczególnienie
liczba osób 
którym przyznano 
świadczenia

liczba rodzin liczba osób 
w rodzinach

2005r 2006r 2005r 2006r 2005r 2006r
świadczenia przyznane 
w ramach zadań zleconych i własnych 4 255 4 455 3 217 3 080 6 458 6 158

świadczenia przyznane 
w ramach zadań zleconych 540 603 534 594 706 840

świadczenia przyznane 
w ramach zadań własnych 4 147 4 340 3 115 2 974 6 337 6 028

pomoc udzielona 
w postaci pracy socjalnej ogółem x x 5 252 5 326 10 576 10 079

w tym: wyłącznie w postaci pracy socjalnej x x 2 035 2 246 4 118 3 921

Poniżej przedstawiono dane dotyczące osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej na 
podstawie ustawy o pomocy społecznej, w odniesieniu do struktury gospodarstw domowych.

Typy rodzin objętych pomocą na poc stawie ustawy o pomocy społecznej

Wyszczególnienie
2005r 2006r

liczba rodzin liczba osób 
w rodzinach

liczba rodzin liczba osób 
w rodzinach

Rodziny ogółem 5252 10576 5326 10079
o liczbie osób 1 2599 2599 2927 2927

2 1124 2248 1044 2088
3 778 2334 683 2049
4 474 1896 455 1820
5 178 890 136 680
6 i więcej 99 609 81 515

Rodziny z dziećmi ogółem 1413 4914 1283 4413
o liczbie dzieci 1 687 1879 619 1631

2 487 1794 440 1628
3 160 737 55 709
4 54 321 49 287
5 13 88 11 81
6 7 52 4 32
7 i więcej 5 43 5 45

Rodziny niepełne ogółem 720 2068 702 2003
o liczbie dzieci 1 388 902 374 836

2 234 735 221 696
3 79 324 84 347
4 i więcej 19 107 23 124
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Rodziny emerytów  
i rencistów ogółem

2381 3984 2295 3670

o liczbie osób 1 1396 1396 1432 1432
2 592 1184 536 1072
3 237 711 204 612
4 i więcej 156 693 123 554

W stosunku do 2005r wzrosła ogólna liczba korzystających z pomocy społecznej gospodarstw 
domowych, przy jednoczesnym spadku liczby pozostających w tych gospodarstwach domowych 
osób. Tym samym zmianie uległa struktura korzystających z pomocy społecznej rodzin.

Procentowy udział gospodarstw domowych w zależności od liczby osób w rodzinie
gospodarstwa
domowe

% udział w  2005r % udział w  2006r

1 -  osobowe 49,49 54,96
2 -  osobowe 21,40 19,60
3 -  osobowe 14,81 12,82
4 -  osobowe 9,03 8,54
5 -  osobowe 3,39 2,55
6 -  osobowe i więcej 1,88 1,52

Spośród wszystkich obejmowanych pomocą środowisk w 2006r ponad połowę stanowiły 
jednoosobowe gospodarstwa domowe (54,96% ). W stosunku do 2005r zaobserwowano wzrost 
liczby jednoosobowych gospodarstw domowych o ponad 5%. Tym samym zmniejszył się odsetek 
korzystających z pomocy społecznej dwu i więcej osobowych gospodarstw domowych.

Procentowy udział rodzin z dziećmi, rodzin niepełnych i rodzin emerytów i rencistów w stosunku do 
wszystkich korzystających z pomocy społecznej rodzin___________________________

% udział w  2005r % udział w  2006r
rodziny z dziećmi 26,90 24,09
rodziny niepełne 13,71 13,18
rodziny emerytów i 
rencistów

45,34 43,09

Wśród obejmowanych pomocą rodzin w 2006r ok. 24% stanowiły rodziny z dziećmi, 
natomiast ok. 43% stanowiły rodziny emerytów i rencistów . W stosunku do 2005r 
zaobserwowano niewielki spadek procentowego udziału rodzin z dziećmi oraz rodzin emerytów i 
rencistów w stosunku do wszystkich korzystających z pomocy społecznej rodzin

Procentowy udział rodzin niepełnych w stosunku do wszystkich rodzin z dziećmi korzystających z pomocy 
społecznej _______________________________________________________

% udział w  2005r % udział w  2006r
rodziny niepełne 50,96 54,72

Spośród wszystkich rodzin z dziećmi korzystających z pomocy społecznej w 2006r ponad 
połowę (ok. 55%) stanowiły rodziny niepełne. W stosunku do 2005r zanotowano wzrost o ok. 4% 
odsetka rodzin niepełnych w stosunku do wszystkich rodzin z dziećmi.

2. POW ODY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

Poniżej przedstawiono dane dotyczące osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej na 
podstawie ustawy o pomocy społecznej, w odniesieniu do powodów przyznania pomocy.
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Powody przyznania pomocy

Powód trudnej sytuacji życiowej
2005r 2006r

Liczba
rodzin

Liczba osób w  
rodzinach

Liczba
rodzin

Liczba 
osób w  
rodzinach

Ubóstwo 1513 2777 1519 2651
Sieroctwo 7 12 3 8
Bezdomność 197 207 217 245
Potrzeba ochrony macierzyństwa 64 242 55 208

w tym wielodzietność 18 113 14 77
Bezrobocie 1875 4611 1714 4079
Niepełnosprawność 1918 3017 1863 2922
Długotrwała lub ciężka choroba 1576 2829 1561 2621
Bezradność w sprawach opiek. 
wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego 
- ogółem

2391 4746 2368 4443

w tym:
rodziny niepełne 609 1757 635 1806

rodziny wielodzietne 56 360 63 396
Przemoc w rodzinie 155 510 157 536
Alkoholizm 249 420 248 453
Narkomania 37 60 30 52
Trudności w przystosowaniu do 
życia po zwolnieniu z Z.K.

44 65 55 82

Trudności w przystosowaniu do 
życia po opuszczeniu placówki 
opiekuńczo-wychowawczej

4 9 6 11

Trudności w integracji uchodźców 6 11 27 92
Zdarzenie losowe 5 11 5 6
Sytuacja kryzysowa 84 270 41 131
Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 0 0

Jak wynika z powyższego zestawienia najczęstszymi powodami ubiegania się osób lub rodzin o 
pomoc w 2006r były podobnie jak w 2005r: bezradność w sprawach opiekuńczych i prowadzeniu 
gospodarstwa domowego (ok. 45% obejmowanych pomocą gospodarstw domowych), 
niepełnosprawność (ok. 35% -spadek o ok.2% w stosunku do 2005r), bezrobocie (ok. 32% -spadek o 
ok.4% w stosunku do 2005r, długotrwała lub ciężka choroba (podobnie jak w 2005r -ok. 30%) oraz 
ubóstwo (podobnie jak w 2005r -ok.29%).

Analizując problemy występujące w środowiskach wymagających wsparcia ze strony ośrodka 
pomocy społecznej, szczególną uwagę zwrócono na problem bezdomności, cudzoziemców oraz 
rodzin niepełnych.

Cudzoziemcy

W roku 2006 z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej korzystały osoby nie posiadające 
obywatelstwa polskiego, a mające uprawnienia do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej na 
podstawie art. 5 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej.
Pomocą zostało objętych 27 rodzin, w których przebywały 92 osoby.
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Cudzoziemcy posiadali dwa rodzaje decyzji uprawniających do korzystania z systemu pomocy 
społecznej: status uchodźcy i zgodę na pobyt tolerowany. Jedna osoba pochodziła z Pakistanu, 
pozostałe deklarowały narodowość czeczeńską. Szczegółowe dane zawierają poniższe tabele.

Status
Status Cudzoziemcy ob ęci pomocą OPS

Liczba rodzin Liczba osób w 
rodzinach

Zgoda na pobyt 
tolerowany

26 88

Status uchodźcy 1 6
Razem 27 92

Podział wg. narodowości
Cudzoziemcy ob ęci pomocą OPS

Liczba rodzin Liczba osób w 
rodzinach

Narodowość
czeczeńska

26 91

Pakistan 1 1
Razem 27 82

Wśród wszystkich rodzin 10 to gospodarstwa jednoosobowe, 1 gospodarstwo dwuosobowe, 
bezdzietne. Pozostałe 17 to rodziny z dziećmi, wśród których była jedna rodzina niepełna z 4 dzieci. 
Szczegółowe zestawienie danych dotyczących rodzin z dziećmi przedstawia poniższa tabela:

Rodziny z dziećmi
Ilość dzieci w 

rodzinie
Ilość rodzin Ilość osób w 

rodzinie
1 1 3
2 5 20
3 6 30
4 4 (w tym jedna niepełna) 23
5 1 4

Rodziny korzystających z pomocy społecznej cudzoziemców utrzymywały się głównie z pomocy 
otrzymywanej z OPS oraz świadczeń rodzinnych. Poniższa tabela obrazuje źródła utrzymania 
opisywanych rodzin.

Źródła utrzymania
Źródła utrzymania liczba rodzin Liczba osób w rodzinach

zasiłki z pomocy społecznej 26 88
świadczenia rodzinne 16 76
praca dorywcza 3 16
inne 8 34

Dominującymi dysfunkcjami występującymi u wszystkich korzystających z pomocy OPS rodzin 
uchodźców były: ubóstwo, bezrobocie, bezradność oraz trudności w integracji.

Cudzoziemcy posiadający status uchodźcy lub zgodę na pobyt tolerowany posiadają 
uprawnienia do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej na takich samych zasadach jak 
obywatele polscy.
W 2006r 25 rodzin korzystało z pomocy finansowej w formie zasiłków okresowych, 4 rodziny 
uzyskały pomoc w formie zasiłków celowych, 1 rodzina w formie obiadów szkolnych. Brak
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zainteresowania tą ostatnią z w/w form pomocy wynikał przede wszystkim z różnic kulturowych, w 
tym przypadku w zakresie żywienia.

Podstawową formą pomocy udzielaną w/w rodzinom była praca socjalna prowadzona przede 
wszystkim pod kątem motywacji do nauki języka polskiego oraz poszukiwania pracy.
Uchodźcy wymagają wsparcia w wielu dziedzinach życia społecznego. Bardzo często nie potrafią 
wypełnić odpowiednich wniosków, dokumentów, nie znają adresów instytucji mogących wesprzeć 
ich proces integracji. Słaba znajomość języka polskiego powoduje znaczne trudności w nawiązaniu 
poprawnych kontaktów społecznych. Omawiana grupa ma również duże problemy ze znalezieniem 
pracy. Bardzo często uchodźcy nie posiadają wykształcenia oraz żadnych dokumentów 
potwierdzających dotychczasowe doświadczenia zawodowe, co znacznie utrudnia podjęcie 
zatrudnienia. Jeśli podejmują pracę, najczęściej jest to praca dorywcza głównie na budowach czy w 
ochronie. Dodatkowym problemem są nierealne oczekiwania względem podejmowanej pracy i słaba 
gotowość do jej podjęcia -  co uwarunkowane jest kulturowo, a także wynika z nieznajomości 
polskiego rynku pracy.

Uchodźcom i osobom z pobytem tolerowanym udzielano informacji oraz pomocy w 
załatwianiu spraw urzędowych, w tym między innymi pomocy w nadaniu nr PESEL czy NIP, 
wypełnieniu stosownych wniosków i dokumentów, pomocy w korzystaniu ze służby zdrowia. 
Ponadto w/w grupie osób oferowano pomoc w ramach oferty Klubu Pracy OPS, gdzie obejmowane 
były szczególnym wsparciem, dostosowanym do potrzeb i umiejętności. W ramach pomocy w 
znalezieniu zatrudnienia OPS współpracował także z:
• Caritas, gdzie od września 2006 roku prowadzone jest poradnictwo zawodowe;
• Międzykulturowym Centrum Adaptacji Zawodowej, gdzie organizowane były kursy zawodowe
• Polską Akcj ą Humanitarną, gdzie także prowadzony j est klub pracy;

W ramach pomocy w nauce języka polskiego cudzoziemcy kierowani byli do organizacji 
prowadzących taką działalność:
• Fundacji Lingue Mundi
• Polskiej Akcji Humanitarnej.

Niezwykle istotnym problemem dotyczącym wszystkich uchodźców jest problem 
mieszkaniowy. Obecnie na terenie Bielan rodziny uchodźcze wynajmują pokoje w Zajeździe 
„Lipsk” przy ul. Improwizacji 7, w którym mieści się Ośrodek dla Cudzoziemców Ubiegających się 
o Nadanie Statusu Uchodźcy lub Azylu prowadzony przez Biuro Organizacji Ośrodków Urzędu ds. 
Repatriacji i Cudzoziemców. Dla właściwego procesu integracji niezmiernie istotnym jest aby 
rodziny te miały możliwość samodzielnego funkcjonowania. Dlatego też ważnym aspektem 
prowadzonej z rodzinami uchodźców pracy socjalnej była pomoc w znalezieniu miejsca 
zamieszkania poza Ośrodkiem. Okazało się to niezwykle trudne z uwagi na niski poziom materialny 
tych rodzin jak również niechęć społeczeństwa polskiego do wynajęcia mieszkania czy pokoju 
rodzinom uchodźczym. Niemniej jednak w w 2006r 8 rodzin przy współpracy z OPS znalazło 
mieszkania poza Ośrodkiem i rozpoczęło proces integracji ze społeczeństwem polskim, 
zamieszkując w wynajmowanym lokalu. Z tego 2 rodziny zostały przyjęte do Domu Uchodźcy 
prowadzonym przez PAH. Ponadto 2 rodziny powróciły do rodzinnego kraju -  do Czeczenii.

Osoby bezdomne

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2006r obejmował pomocą 245 osób bezdomnych z 217 
rodzin. W tej grupie 111 osób ze 101 rodzin zostało objętych pomocą wyłącznie w postaci pracy 
socjalnej. Wśród osób korzystających z różnych form wsparcia finansowego i rzeczowego 90 osób 
to osoby posiadające ostatnie stałe miejsce zameldowania na terenie dzielnicy Bielany. Pozostałe 44 
osoby posiadały ostatnie miejsce stałego zameldowania na terenie innych dzielnic Warszawy oraz na 
terenie całego kraju. Inaczej sytuacja układa się w przypadku osób korzystających wyłącznie z pracy 
socjalnej. W tej grupie klientów 32 osoby to „bielańczycy” 79 osób posiadało ostatnie miejsce 
zameldowania poza dzielnicą Bielany.
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Najczęstszą przyczyną bezdomności była utrata mieszkania w wyniku eksmisji będącej 
skutkiem wieloletnich zaległości czynszowych oraz rozpadu rodziny. Wielu bezdomnych zostało 
wymeldowanych z uwagi na wieloletnie przebywanie poza rodziną i nie utrzymywanie z nią 
kontaktów. Bezdomnymi stają się również osoby opuszczające zakłady karne, które zostały 
wymeldowane przez rodziny w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Niektóre z osób 
bezdomnych korzystających z pomocy tut. Ośrodka przebywało i nadal przebywa w noclegowniach, 
szpitalach psychiatrycznych czy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym na terenie innych dzielnic 
Warszawy oraz w innych rejonach Polski. Z uwagi na ostatnie miejsce zameldowania na terenie 
Dzielnicy Bielany, osoby te zgodnie z właściwością miejscową były obejmowane pomocą przez tut. 
Ośrodek.

Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela:
Osoby posiadające ostatni stały 
meldunek na Bielanach

Osoby posiadające ostatni stały 
meldunek poza terenem Bielan

Ilość osób % Ilość osób %
Osoby, które 
korzystały z 
pomocy 
materialnej

90 36,7% 44 18%

Osoby, które 
korzystały 
wyłącznie z 
pracy socjalnej

32 13,1% 79 32,2%

Razem 122 49,8% 123 50,2%

W stosunku do 2005r, w 2006r wzrosła liczba osób bezdomnych korzystających z pomocy Ośrodka 
(w 2005r wsparcia udzielano 207 osobom bezdomnym a w 2006r- 245 osobom). W ocenie tut. 
Ośrodka przyczyną wzrostu liczby osób bezdomnych obejmowanych pomocą społeczną może być 
wzmożenie wspólnych ze Strażą Miejską patroli kontrolujących miejsca pobytu osób bezdomnych 
oraz ograniczenie możliwości samodzielnego zdobywania środków utrzymania (zbieranie surowców 
wtórnych, trudność w uzyskaniu prac dorywczych.).
Podstawowym problemem osób bezdomnych jest brak mieszkania.

W 2006r w schroniskach dla bezdomnych przebywało 69 osób korzystających ze wsparcia 
ośrodka pomocy społecznej. Pozostałe 176 osób najczęściej przebywało na działkach, w 
pustostanach, klatkach schodowych lub przebywało na terenie Bielan „okazjonalnie” a ich dalszy los 
nie jest znany. Ta grupa klientów mimo podejmowanych działań i motywowania kategorycznie 
odmawiała zgody na pobyt w placówkach dla osób bezdomnych.

Na terenie Bielan znajduje się tylko jeden ośrodek dla bezdomnych przy ul. Rudnickiego 1a. 
Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „Monar-Markot” jest przeznaczony dla ludzi chorych 
przewlekle oraz niepełnosprawnych. Na koniec 2006r przebywało tam około 60 osób, z których 33 
osoby otrzymywały zasiłki stałe, 19 osób skorzystało z pomocy w formie zasiłków celowych na leki 
oraz wyrobienie dowodu osobistego. Dom, poza schronieniem, zapewnia całodobowe wyżywienie, 
opiekę pielęgniarki i pomoc pracownika socjalnego.

Spośród korzystających z pomocy społecznej osób bezdomnych - 26 oczekuje na przyznanie 
lokalu komunalnego.19 osób złożyło wnioski o umieszczenie w domu pomocy społecznej. W 2006 
roku 11 osób zostało umieszczonych w DPS, w tym 6 osób zamieszkałych w Markocie. Na decyzję 
w sprawie umieszczenia w placówce oczekuje 5 osób w tym 4 osoby z Markotu. Wnioski o DPS 
wycofały 3 osoby. Nie wszyscy kierowani do domów pomocy społecznej wyrażali zgodę na 
umieszczenie w placówce. W stosunku do 3 osób, w sytuacjach tego wymagających, OPS 
występował do Sądu Rodzinnego z wnioskiem o umieszczenie w dps wbrew woli.
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Najczęściej występującymi w omawianej grupie dysfunkcjami były: ubóstwo, niepełnosprawność, 
długotrwała choroba oraz bezrobocie. Szczegółowe dane przedstawiono w niżej zamieszczonej 
tabeli:

dysfunkcje liczba osób %
bezdomność 245 100
ubóstwo 237 96,7
bezrobocie 79 32,2
niepełnosprawność 83 33,9
długotrwała choroba 61 24,9
trudności w 
przystosowaniu po 
opuszczeniu ZK

10 4,1

alkoholizm 15 6,1
narkomania 1 0,4

W 2006r 62 osoby bezdomne korzystające ze wsparcia OPS otrzymywały zasiłki stałe, przy 
czym 45 osób otrzymywało zasiłki stałe z tut. OPS natomiast pozostałym osobom świadczenie to 
wypłacały ośrodki pomocy społecznej właściwe ze względu na ich ostatnie miejsce zameldowania. 
Głównymi źródłami utrzymania osób bezdomnych były najczęściej świadczenia pomocy społecznej, 
dochód z prac dorywczych oraz dochód uzyskiwany ze zbierania surowców wtórnych. Tylko 8 osób 
posiadało własne świadczenia ZUS.

W stosunku do 41 osób bezdomnych prowadzono postępowanie w sprawie potwierdzenia 
prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Osoby bezdomne zdolne do podjęcia zatrudnienia najczęściej posiadały niskie wykształcenie oraz 
nie posiadały kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Przeważnie były to osoby o bardzo niskiej 
motywacji do pracy, które ewentualne prace dorywcze bądź „zbieractwo” traktowały jako jedyny 
możliwy sposób zdobywania środków na utrzymanie.

Osobom bezdomnym udzielana była pomoc finansowa w formie zasiłków stałych, 
okresowych oraz celowych, a także pomoc w formie gorącego posiłku. W okresie jesienno- 
zimowym z uwagi na niskie temperatury osoby bezdomne otaczane były szczególną troską. W 
2006 kontynuowano współpracę ze Strażą Miejską. Podczas wspólnych wyjazdów z patrolami 
Straży Miejskiej penetrowane były miejsca pobytu osób bezdomnych. Rozdawana była ciepła 
odzież. 11 osób przebywających na działkach w letnich altanach otrzymało pomoc na zakup opału.

Poza pomocą finansową, osobom bezdomnym udzielano wsparcia w formie pracy socjalnej, 
w ramach której udzielano niezbędnych informacji oraz kierowano do placówek świadczących 
pomoc w zapewnieniu schronienia, wyżywienia, opieki medycznej, uzyskania odzieży. Udzielano 
pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, w tym przede wszystkim dotyczących spraw 
mieszkaniowych. Osoby bezrobotne motywowano do rejejestracji w Urzędzie Pracy oraz 
poszukiwania zatrudnienia również w ramach współpracy z Klubem Pracy OPS. Osoby z 
problemem alkoholowym motywowane były do podjęcia leczenia przy wsparciu psychologa- 
specjalisty ds. osób uzależnionych.

Podsumowując stwierdzić należy, iż mimo podejmowanych działań współpraca z 
bezdomnymi klientami w zakresie poprawy ich sytuacji życiowej jest niezwykle trudna. Osoby te 
niechętnie podejmują jakąkolwiek aktywność i czym dłużej trwa bezdomność tym mniejsze są 
możliwości uzyskania pozytywnych efektów współpracy a tym samym poprawy sytuacji w jakiej 
się znajdują.
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Rodziny niepełne

Jak wynika z danych dotyczących struktury korzystających ze wsparcia pomocy społecznej 
środowisk, mimo spadku w stosunku do 2005r liczby korzystających z pomocy rodzin z dziećmi, 
zauważyć można niepokojącą tendencję wzrostu udziału rodzin niepełnych w stosunku do 
wszystkich obejmowanych wsparciem rodzin z dziećmi. Wśród korzystających z pomocy społecznej 
rodzin z dziećmi zdecydowaną przewagę stanowiły rodziny niepełne.

Analizując strukturę obejmowanych wsparciem środowisk, biorąc pod uwagę przede 
wszystkim dane dotyczące rodzin korzystających z pomocy materialnej, usługowej i rzeczowej 
ustalono, że najwyższy procentowy wskaźnik rodzin niepełnych w stosunku do wszystkich 
obejmowanych wsparciem środowisk, występował w rejonach osiedli: Wrzeciono, Marymont i 
Ruda, Chomiczówka, Piaski, Wawrzyszew, Wólka Weglowa i rejonie budynków przy ul. 
Palisadowej. Najniższy wskaźnik rodzin niepełnych występował w rejonie Słodowca, Młocin oraz 
Bielan Centralnych. Analizując występujące w rodzinach niepełnych dominujące dysfunkcje 
wskazać należy, iż ok. 40% środowisk posiadało dochód poniżej kryterium dochodowego 
ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, ok. 40% rodzin niepełnych to rodziny dotknięte 
problemem bezrobocia. Ponadto w ok. 20% rodzin niepełnych występował problem 
niepełnosprawności. Taki sam odsetek rodzin dotkniętych był problemem długotrwałej choroby. 
Dochód z pracy stanowił główne źródło utrzymania w nieco powyżej 40% rodzin. Pozostałe rodziny 
utrzymywały się przede wszystkim ze świadczeń rodzinnych, alimentów, zaliczki alimentacyjnej 
oraz świadczeń pomocy społecznej.

3. RODZAJE POM OCY MATERIALNEJ

W ramach ustawy o pomocy społecznej, osobom i rodzinom pozostającym w trudnej sytuacji 
życiowej udzielano między innymi pomocy w formie finansowej, w naturze (w formie gorącego 
posiłku) oraz usługowej.

W 2006r w sprawach świadczeń z pomocy społecznej wydano 27 283 decyzji administracyjnych. 
W 2005r wydano 21 695 decyzji administracyjnych, tym samym w porównaniu do 2005r nastąpił 
wzrost liczby wydanych decyzji o ponad 5 tys.

POMOC FINANSOWA

ZASIŁKI OKRESOWE

Zasiłki okresowe *
Rodzaj świadczenia Liczba osób,

którym
przyznano
decyzją
świadczenie

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba osób 
w
rodzinach

zasiłki okresowe- ogółem 587 2708 783 416 574 1218
w tym: środki własne 

dotacja
x x 442 416 x x
x x 341 000 x x

przyznane z powodu: 
bezrobocia 411 1567 475 815 401 896

długotrwałej choroby 177 750 205 558 174 316
niepełnosprawności 77 310 82 849 77 157
możliwości nabycia 
uprawnień 
z innych systemów

27 81 19 194 27 52

*dane statystyczne nie uwzględniają świadczeń refundowanych

W 2006r pomocą w formie zasiłków okresowych objęto 574 gospodarstwa domowe. Średnio 
na jedną rodzinę wydatkowano 1 365zł. (w 2005r pomocą w formie zasiłków okresowych objęto 
708 gospodarstw domowych. Średnio na jedną rodzinę wydatkowano kwotę 1269zł.).
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ZASIŁKI CELOWE

Zasiłki celowe*
Rodzaj świadczenia Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 
świadczenie

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba osób w 
rodzinach

Zasiłki celowe na pokrycie 
wydatków powstałych w 
wyniku zdarzenia losowego

5 6 1533 5 6

inne zasiłki celowe i w 
naturze- ogółem 2789 x 2 967 253 2 313 4 913

w tym: zasiłki celowe specjalne 1 381 4970 823 834 1 199 2 721

*dane statystyczne nie uwzględniają świadczeń refundowanych

W 2006r pomocą w formie zasiłków celowych objęto 2 313 gospodarstw domowych, w tym 
1 199 gospodarstw domowych korzystało z zasiłków celowych specjalnych.
Średnio na jedną rodzinę wydatkowano kwotę 1 283zł, w tym w ramach zasiłków celowych 
specjalnych średnio na jedną rodzinę wydatkowano kwotę 687zł
W 2005r pomocą w formie zasiłków celowych objęto 2 748 gospodarstw domowych, w tym 1251 
gospodarstw domowych korzystało z zasiłków celowych specjalnych. Średnio na jedną rodzinę w 
2005r wydatkowano kwotę 1 038zł, w tym na zasiłki celowe specjalne średnio na jedną rodzinę 
wydatkowano kwotę 634zł.

Poniższa tabela przedstawia analizę przyznanych zasiłków celowych z uwzględnieniem celu pomocy.

Zasiłki celowe -  analiza z uwzględnieniem celów przyznania pomocy

Rodzaj świadczenia
Kwota świadczeń 
wydatkowana w 

2005r

Kwota świadczeń 
wydatkowana w 

2006r
Zdarzenia losowe 2 800zł 1533

Zasiłki celowe 2 849 284zł 2 967 253

w  tym przyznane między innymi na:

- czynsz 597 247zł 370 792zł

- energię 314 641zł 439 919zł

- gaz 74 675zł 126 908zł

- opał 28 543zł 24 110zł

- drobne remonty i naprawy 24 453zł 13 396zł

- zakup sprzętu gosp. domowego 1 550zł 23 918zł

- żywność 724 835zł 700 663zł

- odzież i obuwie 160 724zł 263 739zł

-środki czystości 98 276zł 114 216zł

-zakup biletów 8 946zł 9 184zł

-wyrobienie dowodu osobistego i zdjęć 4 679zł 3 040zł

- leki, leczenie, sprzęt rehabilitacyjny 251 348zł 309 438zł

- art. szkolne 90 058zł 80 470zł

24



- kolonie i obozy , wypoczynek letni 147 996zł 170 416zł

- obozy i turnusy rehabilitacyjne 34 601 zł 44 424zł

inne cele tj. opłata za przedszkole, zużycie wody, 
zakup pościeli, bielizny pościelowej, mebli, 
pokrycie kosztów dezynsekcji, transportu, kursów i 
szkoleń, wynajmu mieszkania i inne

286 712zł 280 886zł

Przyznając zasiłki celowe (podobnie jak w 2005r) starano się zabezpieczyć najważniejsze 
potrzeby bytowe klientów takie jak zakup żywności, odzieży czy leków. Szczególną wagę 
przywiązywano także do zabezpieczenia rodzin w zakresie:
- świadczeń mieszkaniowych
- pomocy na rzecz dzieci (zasiłki celowe na zakup art. szkolnych czy pomoc w opłaceniu 
wypoczynku letniego)
-pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych (opłacenie turnusu rehabilitacyjnego, zakup sprzętu 
rehabilitacyjnego).

W stosunku do 2005r znacznemu zwiększeniu uległy przede wszystkim wydatki na takie cele 
jak opłata energii, gazu, zakup leków, odzieży oraz wydatki związane z opłatą wypoczynku letniego 
dla dzieci, co związane było przede wszystkim ze wzrostem cen w/w towarów i usług.

W 2006r pomocą finansową na opłacenie wypoczynku letniego objęto 289 dzieci. Ogólny 
koszt wyniósł 170 416zł. (w 2005r pomocy finansowej na opłacenie wypoczynku letniego 
udzielono na rzecz 269 dzieci na ogólną kwotę 147 996zł).

W 2006r z pomocy w formie zasiłków celowych przeznaczonych na opłatę turnusu 
rehabilitacyjnego skorzystało 75 osób niepełnosprawnych. Na w/w cel wydatkowano 44 424zł (w 
2005r z w/w pomocy skorzystały 63 osoby niepełnosprawne a na powyższy cel wydatkowano kwotę 
34 601zł).

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2006r przyznając zasiłki celowe brano pod uwagę przede 
wszystkim potrzeby osób i rodzin o dochodach poniżej kryterium ustawowego. Analogicznie jak w 
2005r ok.72 % środków wydatkowanych na zasiłki celowe skierowano do osób znajdujących się w 
najtrudniejszych sytuacjach życiowych a ok. 28% do osób i rodzin posiadających dochód powyżej 
kryterium dochodowego.

ZASIŁKI STAŁE

Zasiłki stałe*
Rodzaj świadczenia Liczba osób,

którym
przyznano
decyzją
świadczenie

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba osób 
w
rodzinach

Zasiłki stałe - ogółem 507 5 058 1 671 373 501 664
w tym dla osób: 
samotnie gospodarujących

439 4 439 1 570 264 439 439

Pozostających w rodzinie
84 619 101 109 78 254

*dane statystyczne nie uwzględniają świadczeń refundowanych

W 2006 roku pomocą w formie zasiłków stałych objęto 507 osób pozostających w 501 
gospodarstwach domowych. Średnia miesięczna wysokość zasiłku wynosiła 330,44zł.
W 2005 roku pomocą w formie zasiłków stałych obejmowano 437 osób pozostających w 434 
gospodarstwach domowych. Średnia miesięczna wysokość zasiłku wynosiła 324,61zł. Tym samym 
w stosunku do 2005r nastąpił znaczny wzrost świadczeniobiorców zasiłków stałych oraz wzrost 
średniej wysokości zasiłku. Wzrost wysokości świadczeń wynikał w głównej mierze ze zmiany 
kryteriów dochodowych począwszy od października 2006r.
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Składki na ubezpieczenie zdrowotne (na podstawie ustawy z dn. 27.08.2004 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych art.66 ust.1)*

Rodzaj świadczenia

Liczba
świadczeniobiorców, 
za których opłacana 
jest składka 
zdrowotna

Liczba
należnych
składek

Kwota
należnych
składek

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

392 3 952 121 202

*dane statystyczne nie uwzględniają świadczeń refundowanych

W 2006r składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacano (nie uwzględniając świadczeń 
rodzinnych opisanych w odrębnym rozdziale) za 392 osoby pobierające świadczenie w formie 
zasiłku stałego oraz niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu. Oznacza to, iż ok. 
77% osób otrzymujących zasiłek stały nie miało żadnych innych możliwości uzyskania uprawnień 
do świadczeń zdrowotnych, natomiast ok. 23% osób posiadało takie uprawnienia. Osoby 
podlegające ubezpieczeniu z innego tytułu niż zasiłek stały ubezpieczane były przez jednego z 
członków rodziny.
Średni koszt jednej składki w 2006r wynosił 30,67zł.

W stosunku do 2005r wzrosła liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (w 2005r 
takich osób było 345), co związane jest ze wzrostem liczby świadczeniobiorców zasiłków stałych. 
Jednocześnie nastąpił niewielki procentowy spadek wskaźnika osób za których opłacane były 
składki na ubezpieczenie zdrowotne w stosunku do wszystkich osób pobierających zasiłki stałe, (w 
2005r wynosił on. ok. 80%). Z uwagi na wzrost wysokości zasiłków stałych oraz procentowy wzrost 
składki na ubezpieczenie zdrowotne, w stosunku do 2005r zwiększeniu uległ średni koszt jednej 
składki. W 2005r wynosił on 29,14zł.

POSIŁKI
Posiłki*
Rodzaj świadczenia Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 
świadczenie

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba osób 
w
rodzinach

Posiłki - ogółem 1908 258 093 1 507 592 1 350 3118
w tym dla :

dzieci 940 98 933 464 356 568 2 079
*dane statystyczne nie uwzględniające świac czeń refundowanych

W 2006r pomocą w formie gorącego posiłku objęto 1908 osób, w tym:
-968 osób dorosłych (średni koszt jednego posiłku wyniósł 6,55zł)
-940 dzieci (średni koszt posiłków dla dzieci wyniósł 4,69zł)
Średni koszt jednego posiłku ogółem wyniósł 5,84zł.

W stosunku do 2005r wzrosła liczba osób (zarówno dorosłych jak i dzieci) korzystających z 
pomocy w formie posiłku.W 2005r tą formą pomocy objęto 1679 osób (średni koszt jednego posiłku 
wynosił 5,29zł), w tym 867 dzieci pozostających w 567 rodzinach. Średni koszt posiłków 
skierowanych do dzieci wynosił 3,98zł.
W 2006r, podobnie jak w roku 2005, posiłki realizowane były w 8 placówkach, w tym:
-w stołówce OPS ul. Kasprowicza 53 ,
-Ośrodku Wsparcia Dla Seniorów Nr 1 Al. Zjednoczenia 13,
-Ośrodku Wsparcia Dla Seniorów Nr 2 ul. Wrzeciono 5a,
-Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1ul. Grabałowska 14,
-Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 2 ul. Grabałowska 14,
-Barze Malwa ul. Conrada 11,
-Barze Marymont ul. Marymoncka 49,
-Barze Sady ul. Krasińskiego 36
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Obiady dla dzieci w wieku szkolnym realizowane były w 72 szkołach, tj. 26 Szkołach 
Podstawowych, 28 Gimnazjach. 18 Szkołach Ponadpodstawowych.
Ponadto pomoc w formie posiłku realizowano w 24 przedszkolach.

W 2006r. w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
przyznano pomoc w formie posiłku oraz zasiłków celowych na zakup żywności dla 1879 osób. Na realizację 
tego zadania otrzymano dotację w wysokości 169 550 zł.

POGRZEBY
Pogrzeby*
Rodzaj świadczenia Liczba osób,

którym
przyznano
decyzją
świadczenie

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba osób w 
rodzinach

Sprawienie pogrzebu- 
ogółem

22 22 46 752 22 32

w tym :
osobom bezdomnym

6 6 14 443 6 7

*dane statystyczne nie uwzględniają świadczeń refundowanych

W 2006r sprawiono 22 pogrzeby a średni koszt jednego pogrzebu wyniósł 2 125zł. (w 2005r sprawiono 20 
pogrzebów a średni koszt jednego pogrzebu wyniósł 2 447zł). Niższy średni koszt pogrzebów w 2006r 
związany był przede wszystkim ze zmianą wykonawcy usługi.

POMOC DLA GOSPODARSTW ROLNYCH W CELU ZŁAGODZENIA SKUTKÓW SUSZY

W 2006 r Ośrodek realizował pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy. 
Pomocą objęto 14 osób na łączną kwotę 10 784zł.

Pomoc udzielana w związku z suszą

Forma pomocy
liczba osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenie

Kwota
świadczeń

zasiłki celowe przyznane w celu złagodzenia 
skutków suszy ogółem

14 10 784

-dla gospodarstw rolnych o powierzchni do 5ha 
w  wys. 500zł

8 4 000

-dla gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 
5ha, w  wys. 1 000zł

4 4 000

-dla gospodarstw rolnych o pow. Pow. 5 ha, które 
poniosły szkody w  użytkach zielonych, 
w  wys. 1000zł + 392zł

2 2 784

4. POMOC POZAMATERIALNA

W 2006r poza pomocą materialną osobom pozostającym w trudnej sytuacji udzielano 
również wsparcia w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego.

Rodzaje pomocy pozamaterialnej
Rodzaj pomocy Liczba rodzin Liczba osób w  

rodzinach
Praca socjalna 5326 10 079

Poradnictwo
specjalistyczne

1457 3567
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W ramach poradnictwa specjalistycznego udzielano wsparcia:
• Psychologicznego:

- w zakresie problemów rodzinnych (w tym przemocy domowej) -226 rodzin
- uzależnień -166 rodzin
- doradztwa zawodowego -407 rodzin

• Poradnictwa prawnego -439 rodzin
• Poradnictwa psychiatrycznego -182 porady

Działalność OPS w zakresie pomocy specjalistycznej polegała w szczególności na pomocy 
psychologicznej oraz zintensyfikowanej pracy socjalnej prowadzonej z osobami i rodzinami 
pozostającymi w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych. W ramach wyżej wymienionych 
działań dokonywano pogłębionej diagnozy, udzielano porad psychologicznych, prawnych a 
także podejmowano działania w ramach współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi 
w obszarze pomocy społecznej. Inicjowano również działania samopomocowe.
W/w pomoc była ukierunkowana przede wszystkim na:

• zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania dzieci w rodzinach niewydolnych 
wychowawczo,

• ograniczenie zjawiska przemocy domowej,
• zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, w tym zapewnienie 

godnych warunków życia osobom z zaburzeniami psychicznymi,
• ograniczenie negatywnych skutków nadużywania alkoholu
• przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.

Działania na rzecz dziecka, i rodziny.

Wśród klientów Ośrodka 1413 to rodziny z dziećmi w tym 720 to rodziny niepełne. We 
wszystkich rodzinach poza pomocą w formie różnorodnych świadczeń udzielano pomocy w  
formie pracy socjalnej.

W przypadkach, gdzie występowały szczególne trudności i wielorakie dysfunkcje 
podejmowano działania w ramach specjalistycznej pracy socjalnej i pomocy psychologicznej. W 
ramach działań specjalistycznych na rzecz dziecka i rodziny zdiagnozowano i udzielono wsparcia 
87 rodzinom z dziećmi. Pomocy udzielano w szczególności rodzinom niewydolnym 
wychowawczo, w tym rodzinom niepełnym, wielodzietnym, zastępczym, doświadczającym 
przemocy domowej oraz rodzinom z problemem alkoholowym. Praca z rodzinami polegała na 
diagnozie sytuacji w rodzinie, tworzeniu planu pomocy adekwatnego do potrzeb rodziny i w oparciu 
o istniejące zasoby wsparcia, wzmacnianiu i rozwijaniu w klientach potrzeby i umiejętności 
wpływania na swoją sytuację, wskazywaniu i tworzeniu systemów wsparcia, wskazywaniu 
uprawnień i możliwości kompensacji posiadanych deficytów

Praca ta miała charakter ciągły i systematyczny. Pracownicy socjalni skupiali się przede 
wszystkim na pracy w środowisku, obserwując wzajemne relacje członków rodzin, weryfikując 
plany pomocy i podjęte ustalenia. Wspólnie z rodziną analizowano występujące problemy, ich 
przyczyny i możliwe sposoby rozwiązań. Prowadzone w środowisku rozmowy miały charakter 
zarówno wspierająco -  podtrzymujący, jak też dotyczyły poradnictwa i informacji. Wprowadzano 
elementy edukacyjne zwłaszcza w zakresie kształtowania właściwych nawyków codziennych, 
dbania o higienę osobistą i otoczenia, a przede wszystkim w zakresie prawidłowego rozpoznawania i 
zaspokajania potrzeb dzieci. W kręgu naszego zainteresowania stale pozostawały interesy dziecka, 
jego potrzeby i deficyty edukacyjne, sposób spędzania czasu wolnego, możliwości rozwijania 
zainteresowań. W tym zakresie podejmowano systematyczną pracę z pedagogami szkolnymi, kadrą 
placówek świetlicowych i ognisk. Obejmowane wsparciem rodziny charakteryzowały się znacznymi 
deficytami w różnych obszarach funkcjonowania rodziny, konieczne było też podejmowanie działań 
interwencyjnych. W sytuacjach, gdy dobro i bezpieczeństwo dziecka były zagrożone, korzystano ze 
wsparcia policji i kuratorów.
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Podejmowano również działania mające na celu zapewnienie dzieciom właściwej opieki w 
godzinach popołudniowych poprzez kierowanie do świetlic środowiskowych i klubów działających 
na terenie Bielan. Na bieżąco współpracowano z pedagogami szkolnymi w zakresie diagnozowania 
sytuacji szkolnej dzieci, adekwatnego i szybkiego reagowania na występujące problemy.

Rodzinom mającym problemy w sferze opiekuńczo -  wychowawczej udzielano również 
pomocy psychologicznej. Z porady psychologa w tym zakresie skorzystało 31 rodzin.

Tworzono nowe i podtrzymywano dotychczasowe zespoły interdyscyplinarne do 
poszukiwania rozwiązań problemów rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 
życiowej, wymagającej zaangażowania wielu służb. Koordynowano pracę 20 takich zespołów, 
organizowano spotkania i tworzono model pomocy rodzinie w rozwiązywaniu jej problemów, który 
oparty jest na współdziałaniu poszczególnych instytucji i organizacji pozarządowych o zasięgu 
lokalnym i ponadlokalnym.

W ramach podejmowanych działań na rzecz dziecka i rodziny współpracowano z VI 
Wydziałem Sądu Rodzinnego i Nieletnich, Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie oraz z 
placówkami opiekuńczo -  wychowawczymi, w których przebywały dzieci z terenu Dzielnicy 
Bielany.

Podejmowano regularną i intensywną współpracę z kuratorami zawodowymi i społecznymi 
pełniącymi nadzory w obejmowanych wsparciem rodzinach. W ramach współpracy z VI Wydziałem 
Sądu Rodzinnego i Nieletnich konsultowano z kuratorami sprawy rodzin, w których opieka nad 
dziećmi była sprawowana nieprawidłowo i zagrażała ich dobru. Częste i osobiste kontakty z 
kuratorami oraz ich uczestnictwo w organizowanych przez nas zespołach interdyscyplinarnych 
poprawiły wzajemną współpracę obu służb. Poza bezpośrednimi, indywidualnymi kontaktami z w/w 
przedstawicielami Sądu, kierowano również pisemne informacje dotyczące szczególnie trudnych i 
zagrażających dobru i bezpieczeństwu dziecka sytuacji. Skierowano 18 wniosków o wgląd w 
wychowanie dzieci w tym 12 spraw zostało zakończonych postanowieniem o ustanowieniu w 
rodzinie kuratora, 1 sprawa została oddalona, 5 spraw jest w toku. Wystosowano do Sądu 
Rodzinnego 13 pism z informacją o niepokojącej sytuacji opiekuńczo -  wychowawczej.

W ramach współpracy z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie dokonywano oceny 
sytuacji życiowej biologicznych rodzin dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz 
placówkach opiekuńczo -  wychowawczych, pod kątem ponoszenia odpłatności oraz szans na 
powrót dzieci do domu. W roku 2006 w rodzinach zastępczych przebywało 127 dzieci będących 
mieszkańcami Bielan. Według stanu na grudzień 2006 w placówkach opiekuńczo -  
wychowawczych przebywało 47 dzieci. W ramach współpracy z placówkami opiekuńczo -  
wychowawczymi regularnie uczestniczono w spotkaniach zespołów dotyczących badania zasadności 
pobytu wychowanków w placówkach. Omawiano możliwości powrotu dziecka do rodziny, 
analizowano sytuacje rodzin biologicznych i ich motywację do zmiany oraz gotowość do 
ponownego pełnienia ról rodzicielskich, poszukiwano alternatywnych form opieki zastępczej.

Działania na rzecz osób doświadczających przemocy domowej.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jedną ze służb obok Policji działających w ramach 
programu „Niebieska Karta”, które pomagają rodzinom, w których występuje problem przemocy. 
Celem pomocy w kryzysie jest rozpoznanie najpilniejszych potrzeb (bytowych, prawnych, 
psychologicznych, zdrowotnych), pomoc w ich zaspokojeniu, oraz budowanie systemu wsparcia na 
drodze do zmiany w oparciu o dostępne możliwości.

Pomoc specjalistyczna rodzinie doświadczającej przemocy polegała m. in. na udzielaniu 
psychologicznego wsparcia osobom krzywdzonym i motywowaniu ich do podejmowania działań 
zmierzających do zatrzymania przemocy. Praca psychologiczna była kontynuowana do momentu 
podjęcia przez te osoby potrzebnej terapii w działających na terenie miasta placówkach. Psycholog 
OPS wielokrotnie pośredniczył w kontaktach pomiędzy Policją a osobami doświadczającymi 
przemocy pomagając zbudować kontakt i zaufanie. Osoby doświadczające przemocy otrzymywały
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informacje o możliwości i formach uzyskania różnorodnej pomocy oraz o miejscach, w których 
mogą taką pomoc otrzymać.

W roku 2006 prowadzono 157 spraw, w których wystąpił problem przemocy. W tym.

- 75 spraw zgłoszonych przez Policję w roku 2006
- kontynuowano 35 spraw zgłoszonych przez Policję w roku 2005
- 29 spraw rozpoznanych przez pracowników socjalnych
- 18 spraw zgłoszonych przez inne instytucje i osoby prywatne (PIK, Szpital, Bielański,

szkoły)

W prowadzonych przypadkach:
• w 36 sprawach postępowanie prowadziła Prokuratura,
• w 26 sprawach osoby krzywdzone zgłosiły wniosek o wszczęcie procedury zobowiązania

do leczenia za pośrednictwem Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany,

• 31 osób skierowano do grup wsparcia działających na terenie miasta i przy tut. OPS (7 
kobiet skierowano do udziału w działającej przy OPS „Grupie wsparcia dla kobiet 
doświadczających przemocy”,

• 7 osób skierowano do schronisk dla ofiar przemocy,
• 5 osób skierowano do specjalisty uzależnień,
• 6 osób zgłosiło się na terapię odwykową,
• 4 osoby poddały się leczeniu psychiatrycznemu.

Pracownicy OPS wzięli udział w konferencji pt. „Dylematy dotyczące przeciwdziałania 
przemocy domowej w społeczności lokalnej” zorganizowanej przez Wydział Spraw Społecznych i 
Zdrowia Dzielnicy Bielany, Ośrodek Pomocy Społecznej i Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, której celem było m. in. przedstawienie „Lokalnego programu przeciwdziałania 
przemocy domowej na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na rok 2007”. Kontynuacją w/w  
konferencji były warsztaty mające przyczynić się do powstania systemu współpracy instytucji 
zaangażowanych w w/w problematykę. Do tworzenia takiego systemu przyczyniły się też spotkania 
w zespołach interdyscyplinarnych. Były to spotkania mające na celu ustalenie zasad współpracy i 
podział zadań odnośnie pracy z konkretnymi rodzinami.

W ramach działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin doświadczających przemocy 
domowej Ośrodek przystąpił do Bielańskiej Kampanii na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie. Na terenie Dzielnicy Bielany działa szereg instytucji i organizacji pozarządowych 
zajmujących się w swojej pracy również zagadnieniem przemocy domowej. Aktualnie łączy je 
wspólna idea tworzenia lokalnego systemu współpracy na rzecz wielokierunkowej pomocy 
rodzinom doświadczającym przemocy domowej. W ramach Kampanii obok budowania 
międzyinstytucjonalnego systemu pomocy rodzinie, prowadzone są akcje informacyjne i społeczne 
ukierunkowane na edukację oraz rozwijanie świadomości i wrażliwości społecznej. Wymienione 
działania promocyjne i edukacyjne są finansowane przez OPS ze środków przeznaczonych na 
realizację „Programu Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Bielany na 2006r.”

Psycholodzy zajmujący się udzielaniem pomocy osobom doświadczającym przemocy 
podejmowali również działania skierowane do sprawców przemocy. Na kontakt z psychologiem  
wyraziło zgodę 38 sprawców przemocy domowej. Większość spraw dotyczących przemocy 
domowej miała związek z nadużywaniem alkoholu. Osoby stosujące przemoc otrzymały informacje 
dotyczące możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej w zakresie podjęcia leczenia odwykowego 
oraz udziału w programach kierowanych do sprawców przemocy.
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Działania na rzecz osób i rodzin z problemem alkoholowym.

Jednym z zadań Ośrodka jest udzielanie pomocy osobom i rodzinom, gdzie występuje problem 
alkoholowy. Psycholog - specjalista ds. uzależnień dokonywał diagnozy uzależnienia. Do jego zadań 
należało motywowanie do podjęcia leczenia i monitorowanie jego przebiegu. Psycholog udzielał 
informacji, porad i konsultacji klientom i ich rodzinom w zakresie choroby alkoholowej i jej 
leczenia oraz wspołuzależnienia. Zajmował się również udzielaniem pomocy psychologicznej 
rodzinom doświadczającym przemocy, gdzie występował problemem alkoholowy. Po 
przeprowadzeniu diagnozy sytuacji rodziny i dokonaniu oceny jej potrzeb określano zasady 
współpracy z klientem i jego rodziną.

W roku 2006 w ramach pomocy specjalistycznej udzielono wsparcia 146 osobom z problemem 
własnego picia. W tej grupie rozpoznano zespół uzależnienia od alkoholu u 110 osób, picie 
szkodliwe u 11 osób, u 4 osób nadużywanie, 21 osób pozostawało w trakcie obserwacji. Skierowano 
do placówek lecznictwa odwykowego 92 osoby. Ok. 15% osób skierowanych ukończyło lub 
systematycznie realizuje zadania terapeutyczne. Psycholog współpracował głównie z Poradnią 
Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia ul. Żeromskiego 13 i ul. Czumy 1. Klienci 
korzystali także z Poradni przy ul. Jagiellońskiej, ul. Goplańskiej, ul. Elektoralnej oraz Oddziałów 
Odwykowych: ul. Kolska, Pruszków. Ta wielość miejsc terapii wynikała
z wcześniej podejmowanego leczenia, preferencji klientów, radzenia sobie 
z utrzymywaniem trzeźwości lub potrzebą rozdzielenia uzależnionych z tej samej rodziny.

Jako wsparcie abstynencji, budowanie trzeźwego środowiska zalecano udział w grupach 
samopomocowych Anonimowych Alkoholików i Bielańskim Stowarzyszeniu Rodzin 
Abstynenckich -  Klubie „STEFAN”.
Klientom pijącym szkodliwie oprócz postawienia wymogu abstynencji alkoholowej, dostarczenia 
wiedzy poprzez rozmowę i lekturę, zalecano udział w otwartych grupach AA, leczenie somatyczne a 
w sytuacjach tego wymagających również w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Klienci mający problem alkoholowy w większości byli osobami samotnymi. W rodzinach z 
dziećmi rodzice często mieli ograniczone lub byli pozbawieni praw rodzicielskich. Dzieci 
przebywały okresowo w środowisku, często miały trudności szkolne. Rodzicom proponowano udział 
dzieci w zajęciach socjoterapeutycznych: Klubach młodzieżowych i świetlicach. Informowano o 
pogotowiu lekcyjnym. Na ta formę pomocy zdecydowały się dwie uczennice. Jedną matkę 
umówiono na warsztat umiejętności wychowawczych.

Ważnym wątkiem w pracy psychologa -  konsultanta ds. rozwiązywania problemów 
alkoholowych był problem przemocy w rodzinie. Psycholog zajmował się wstępną diagnozą, 
udzielaniem informacji o problemie i możliwościach rozwiązania, adekwatnym wspieraniem ofiar, 
konfrontowaniem z konsekwencjami sprawców, motywowaniem do zmiany, kierowaniem do 
odpowiednich instytucji. Osoby te były kierowane na terapię współuzależnienia i programy dla ofiar 
przemocy, grupy samopomocowe Al-anon.

Psycholog -  specjalista ds. uzależnień udzielał także porad anonimowych. Po taką poradę 
zgłosiło się 17 osób. W większości były to osoby współuzależnione - 5 matek, 3 żony, 3 ojców, 2 
mąż, 1 brat, 1 córka z problemami DDA, 2 osoby z problemem własnego picia. Zainteresowani byli 
głównie możliwościami powstrzymania picia, informacjami nt. terapii i procedury sądowego 
zobowiązania do leczenia.

Do specjalisty ds. uzależnień zgłaszały się też Dorosłe Dzieci Alkoholików. Osoby, u 
których rozpoznano to zjawisko najczęściej zgłaszały się po poradę w związku z aktualnym piciem 
bliskiego członka rodziny. W wyniku konsultacji osoby te identyfikowały u siebie cechy DDA. 
Klienci otrzymywali stosowne materiały informacyjne. Byli motywowani do udziału w grupach 
samopomocowych DDA oraz do podjęcia profesjonalnej terapii DDA w odpowiednich placówkach.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom udzielano przede wszystkim wsparcia w ramach 
pracy socjalnej oraz pomocy psychologicznej. W/w pomoc w szczególności dotyczyła osób z
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zaburzeniami psychicznymi oraz dotyczyła wsparcia w zakresie zapewnienia bezpiecznego 
funkcjonowania w środowisku, pomocy w adaptacji społecznej oraz zapobieganiu wykluczeniu 
społecznemu.

Osobom niepełnosprawnym udzielano informacji o instytucjach i organizacjach działających 
na rzecz osób niepełnosprawnych oraz odnośnie uprawnień, zaopatrzenia ortopedycznego i 
rehabilitacji. W 2006r w w/w sprawach udzielono 163 porady.

W styczniu br. wydrukowano broszurkę pt. „Ulgi i uprawnienia dla Osób 
Niepełnosprawnych”, którą rozpowszechniono wśród klientów OPS, organizacji i instytucji 
działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Wydano około 100 szt. broszur.

Udzielane porady i informacje
Lp. Główne tematy udzielonej porady /informacji liczba

porad
1. Turnus rehabilitacyjny 11
2. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 32

3. Usuwanie barier architektonicznych 5

4. Zakup okularów 79

5. Leczenie /rehabilitacja /sprzęt do badań 19

6. Inne: w  tym przekazanie mebli 17

Razem 163

W 2006r w ramach poradnictwa specjalistycznego oraz wzmożonej pracy socjalnej 
prowadzono 89 spraw dotyczących osób z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach podejmowanych działań motywowano klientów do podejmowania leczenia i 
systematycznego przyjmowania leków, organizowano wizyty domowe lekarza psychiatry lub 
ustalano terminy wizyt w PZP, motywowano do przyjęcia pomocy w formie usług specjalistycznych 
lub skorzystania z oferty w placówek wsparcia. 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 psychotycznych wymagały 
zapewnienia indywidualnego wsparcia we współpracy z innymi instytucjami i osobami pracującymi 
w sieci oparcia psychiatrii środowiskowej. W sytuacjach, gdzie istniała uzasadniona konieczność 
interwencji wbrew woli klienta we współpracy z lekarzem psychiatrą na podstawie ustawy o 
ochronie zdrowia psychicznego przygotowywano wnioski do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o 
skierowanie na leczenie psychiatryczne i umieszczenie w placówkach całodobowej opieki wbrew 
woli klienta. Przygotowano wystąpienia do Sądu Rodzinnego o skierowanie:

• do szpitala psychiatrycznego wbrew woli (art. 29) -  4 wnioski, w tym 3 zostały
rozpatrzone zgodnie z wnioskiem OPS, a 1 postępowanie jest w toku,

• do domu pomocy społecznej wbrew woli (art. 39) -  11 wniosków, w tym 5 zostało
rozpatrzonych zgodnie z wnioskiem OPS, 2 zostały odrzucone, 1 stał się bezpodstawny z 
powodu zgonu klientki, 3 postępowania są w toku.

W roku 2006 z Ośrodkiem współpracował lekarz psychiatra, który udzielił łącznie 182 porady. 
Osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinom udzielano również wsparcia w ramach 
działalności prowadzonej w Środowiskowych Domach Pomocy opisanych w innym rozdziale.

W przypadku osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, które z powodu trudności w 
samodzielnym funkcjonowaniu w środowisku i konieczności zapewnienia całodobowej opieki 
wymagały skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej, przygotowywano i 
kompletowano niezbędne do umieszczenia w placówce dokumenty zgodnie z wymogami 
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. W roku 2006 prowadzono postępowania w 53 sprawach 
osób ubiegających się o umieszczenie w DPS. Z tego 45 wniosków złożono w roku 2006 natomiast 
w 8 sprawach aktualizowano dokumenty osób, które otrzymały kwalifikacje w latach ubiegłych . W
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roku 2006 35 osób otrzymało decyzje o zakwalifikowaniu do placówki. Z tego 22 osoby otrzymały 
miejsce w DPS. Ponadto w roku 2006 miejsce w palcówkach otrzymały 3 osoby, które posiadały 
decyzje kwalifikujące wydane w roku 2005. Wśród osób umieszczonych w DPS 15 otrzymało 
skierowania do placówek na podstawie postanowienia Sądu o umieszczeniu w domu pomocy 
społecznej w tym 11 wbrew woli i 4 na wniosek opiekuna prawnego.

Wśród osób ubiegających się o miejsce w domu pomocy społecznej, 16 to osoby bezdomne. 
W roku 2006 kwalifikacje otrzymało 9 osób, a 8 zostało przyjętych do placówek.

Działania na rzecz osób bezrobotnych

Osobom bezrobotnym poza pomocą materialną i pracą socjalną udzielano specjalistycznego 
wsparcia przede wszystkim w ramach działalności Klubu Pracy opisanego w innym rozdziale 
niniejszego sprawozdania.

VI. ŚWIADCZENIA RODZINNE I ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna należą do zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej i są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.
Powyższe świadczenia realizowane były na podstawie ustaw:

- z dn. 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003r.Nr 228 poz.2255 z późn. zm.),
- z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce 

alimentacyjnej ( Dz. U. z 2005r. Nr 86 poz. 732 z późn. zm.)

Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowano następujące świadczenia:
• zasiłki rodzinne wraz z dodatkami z tytułu:

- urodzenia dziecka
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- samotnego wychowywania dziecka po utracie prawa do zasiłku dla 

bezrobotnych
- samotnego wychowywania dziecka
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- rozpoczęcia roku szkolnego
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
• świadczenia opiekuńcze, w tym:

- zasiłek pielęgnacyjny
- świadczenie pielęgnacyjne

Na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce 
alimentacyjnej:

• realizowano świadczenia w formie zaliczki alimentacyjnej. Wniosek o zaliczkę 
alimentacyjną składany jest u komornika, który przesyła go, wraz z zaświadczeniem o 
bezskuteczności egzekucji alimentów w okresie ostatnich trzech miesięcy, do ośrodka 
pomocy społecznej

• prowadzono postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzone we 
współpracy z komornikiem, mające na celu skuteczne egzekwowanie alimentów

W 2006r przyjęto 4549 wniosków o wypłatę świadczeń rodzinnych i 532 wnioski o wypłatę 
zaliczki alimentacyjnej (łącznie 5081wniosków), z czego:

• 1653 - wnioski o świadczenia rodzinne złożone na okres zasiłkowy trwający do
31.08.2006r.
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• 2896 - wnioski o świadczenia rodzinne złożone na okres zasiłkowy od 01.09.2006r. do 
31.08.2007r

• 95 - wnioski o zaliczkę alimentacyjną złożone za pośrednictwem komornika na okres
zasiłkowy trwający do 31.08.2006r

• 437 -  wnioski o zaliczkę alimentacyjną złożone za pośrednictwem komornika na okres 
zasiłkowy trwający od 01.09.2006r do 31.08.2007r

W w/w sprawach wydano łącznie 6726 decyzji i postanowień (w tym między innymi : 4833 decyzji 
przyznających świadczenia rodzinne oraz zaliczkę alimentacyjną oraz 201 decyzji odmawiających 
przyznania świadczeń z powodu nie spełnienia ustawowych kryteriów).

Na wniosek komornika sądowego, w 2006 roku wszczętych zostało 101 postępowań wobec 
dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie dzielnicy Bielany. tj. przeprowadzenie 
wywiadu środowiskowego, próba aktywizacji zawodowej, przekazanie komornikowi informacji 
mogących przyczynić się do skuteczności egzekucji.
W ramach tego postępowania:
• przeprowadzonych zostało 60 wywiadów środowiskowych przez pracowników socjalnych tut. 

Ośrodka
• w 3 przypadkach, po przeprowadzonym wywiadzie, dłużnicy sami podjęli legalne zatrudnienie
• skierowano 15 wniosków do Urzędu Pracy o aktywizację zawodową
• wystosowano 11 wniosków o ustalenia adresu zameldowania dłużnika
• w 6 przypadkach ustalono, że tutejszy organ nie jest właściwy do prowadzenia postępowania
• złożono 7 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy (z czego 3 odebrano i 1 zwrócono)
• wystosowanych zostało 5 wniosków do prokuratury rejonowej o podejrzenie popełnienia 

przestępstwa z art. 209 kk, tj. uporczywego uchylania się od niealimentacji na rzecz dziecka 
przekazano 6 informacji do organów uprawnionych do złożenia wniosków jw.

• w pozostałych sprawach, z powodu śmierci, aresztu, bądź niepełnosprawności dłużnika, nie 
przeprowadzono pełnego postępowania.

Struktura osób korzystających ze świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej___________________

Okres zasiłkowy 2005/2006 oraz 2006/2007
01.01.2006r.
31.08.2006r.

01.09.2006r.
31.12.2006r.

Liczba rodzin korzystających ze świadczeń 
rodzinnych

3676 3538
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Zasiłek rodzinny 3407 3320
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Urodzenia dziecka 210 202

Opieki nad dzieckiem 
w okresie urlopu 
wychowawczego

475 365

Samotnego wychowywania 
dziecka na skutek utraty 
prawa do zasiłku dla 
bezrobotnych

10 8

Samotnego wychowywania 
dziecka

324 291

Wychowywania dziecka w 
rodzinie wielodzietnej

952 941

Kształcenia i rehabilitacji 331 332

Rozpoczęcia roku 
szkolnego

212 2432

Dojazdu do szkoły 9 11
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Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 823 482

Świadczenie pielęgnacyjne 89 87

Zasiłek pielęgnacyjny 1174 1378

Liczba rodzin korzystających 
z zaliczki alimentacyjnej 466 416

Liczba osób uprawnionych, na które przyznana została 
zaliczka alimentacyjna 648 573

W 2006 w okresie od stycznia do sierpnia ze świadczeń rodzinnych korzystało ogółem 3676 
rodzin, natomiast w analogicznym okresie 2005r z tej formy pomocy skorzystały 2374 rodziny 
(nastąpił wzrost o ok. 35%). W okresie od września do grudnia 2006r świadczenia rodzinne 
zrealizowano dla 3538 rodzin, natomiast w tym samy okresie 2005r ze świadczeń rodzinnych 
korzystało 2559 rodzin (nastąpił wzrost o ok. 28%).

Wydatki na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną
Wydatki ogółem 
w tym: 9 678 821
zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 4 304 225

Zasiłki rodzinne Dodatki do zasiłku 
rodzinnego

1 769 465 2 534 760

zasiłki pielęgnacyjne 1 975 881

świadczenia pielęgnacyjne 391 230

jednorazowa zapomoga 1 303 105

zaliczka alimentacyjna 1 590 730

składki społeczne 99 563

składki zdrowotne 14 087

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r. -  wydatki na wypłatę wszystkich świadczeń 
rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej, a także składki na ubezpieczenie społeczne osób 
otrzymujących świadczenia oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, wyniosły 9 678 821 zł 
(przeciętnie miesięcznie daje to sumę -  806 568 zł).

Dla porównania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r -  wydatki na wypłatę 
wszystkich świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej a także składki na ubezpieczenie 
społeczne osób otrzymujących świadczenia oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, wyniosły 
8 014 976 zł ( co przeciętnie miesięcznie wynosiło -  667 914,67 zł).

Rok 2006 był trzecim rokiem funkcjonowania ustawy o świadczeniach rodzinnych, a drugim 
-  ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej. Od września 
2006r. ośrodki pomocy społecznej stały się jedynymi realizatorami ustaw. Mimo wielu zaostrzeń w 
przepisach prawnych, zauważalny jest wzrost liczby osób otrzymujących świadczenia rodzinne i 
zaliczkę alimentacyjna. W stosunku do 2005r nastąpił wyraźny wzrost (o blisko 1000) liczby rodzin 
pobierających świadczenia rodzinne. W całym roku 2005 na świadczenia rodzinne, składki 
społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę alimentacyjną (bez kosztów obsługi), wydana została kwota 
nieco ponad 8 mln, natomiast w roku 2006 suma w/w wydatków opiewała już na kwotę powyżej 9,7
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mln zł. W porównaniu z rokiem 2005, w 2006r wydano więcej o ponad 2000 decyzji i 
postanowień.

Brak większych zmian w przepisach prawnych, w porównaniu do lat ubiegłych, przyczynił 
się do sprawniejszej realizacji zadań.

W 2006r Ośrodek współpracował z 94 kancelariami komorniczymi w całej Polsce, natomiast 
największa liczba wniosków została przekazana przez Kancelarią Komornika Rewiru III. W dalszym 
ciągu jednym z ważniejszych problemów mających wpływ na realizację powyższych zadań były 
trudności lokalowe. Szczególnie w okresach przyjmowania wniosków na nowy okres zasiłkowy 
odczuwalny był brak pomieszczeni przeznaczonych do przyjmowania wniosków, rozmów z 
klientami oraz poczekalni.

Vn.POMOC USŁUGOWA

1. USŁUGI OPIEKUŃCZE -  ZADANIA WŁASNE

Usługi opiekuńcze są zadaniem obligatoryjnym gminy. Zabezpieczają one podstawowe 
potrzeby osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych i tych, których rodziny nie są w stanie 
zapewnić potrzebnej opieki.

W 2006r usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami usprawniająco-wspierającymi objęto 
685 osób.
Wypracowanych zostało 195 207 godzin usług.
Ogólny koszt w/w pomocy usługowej wyniósł 920 000 zł. (dodatkowo z rachunku dochodów 
wydatkowano 290 386 zł.).
Dla porównania w 2005r z w/w pomocy skorzystały 672 osoby. Wypracowano 211 556 godzin a 
ogólny koszt pomocy usługowej wyniósł 1 163 968zł

Usługi opiekuńcze -zadania własne -2006r

Formy pomocy
Liczba osób 

objętych 
pomocą

Liczba rodzin Liczba osób w 
rodzinach

Liczba godzin Koszt

Usługi opiekuńcze- 
ogółem 685 667 997 195 207 920 000zł

w tym:
specjalistyczne 30 29 72 1 383 31 839zł

W 2006r usługi opiekuńcze (w ramach zadań własnych) realizowane były podobnie jak w 2005r w 
następujących formach:

-usługi pielęgnacyjno -  higieniczne 
-usługi gospodarcze
-specjalistyczne usługi usprawniająco-wspierające.

USŁUGI PIELĘGNACYJNO - HIGIENICZNE

Usługi pielęgnacyjno-higieniczne świadczone były osobom leżącym lub mającym poważne 
trudności z poruszaniem się i samoobsługą (w tym także dzieci) oraz wymagającym pomocy z 
powodu wieku lub ciężkich i przewlekłych chorób. W ich zakresie wykonywane są m.in. zabiegi 
higieniczne oraz zlecona przez lekarza pielęgnacja.

Wykonawcą w/w usług była: Agencja Służby Społecznej z siedzibą przy ul. Popiełuszki 8 lok. 42. 
cena 1 godziny - 6,75 zł.
W 2006r zrealizowano 31 714 godzin pielęgnacyjno-higienicznych usług opiekuńczych.
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USŁUGI GOSPODARCZE.

Przez gospodarcze usługi opiekuńcze rozumiemy pomoc osobom mającym trudności 
związane z samoobsługą, kontaktami z otoczeniem oraz funkcjonowaniem w środowisku przede 
wszystkim ze względu na wiek lub ciężkie i przewlekłe choroby. W zakresie tych usług realizowane 
są takie czynności jak przygotowanie posiłku z uwzględnieniem diety, przyniesienie obiadu z 
placówki gastronomicznej, zrobienie zakupów, dbałość o utrzymanie czystości w mieszkaniu, 
załatwianie spraw urzędowych itp.

Wykonawcą w/w usług była Agencja Służby Społecznej z siedzibą przy ul.Popiełuszki 8 lok. 42. 
cena 1 godziny - 5,95 zł.
W 2006r zrealizowano 162 110 godzin gospodarczych usług opiekuńczych.

SPECJALISTYCZNE USŁUGI USPRAWNIAJĄCO -  WSPIERAJĄCE

Przez specjalistyczne usługi usprawniająco -  wspierające należy rozumieć pomoc 
świadczoną osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, mającym poważne trudności z 
poruszaniem się z powodu urazów rdzenia kręgowego, aparatu ruchu, udarów mózgu, chorób 
neurologicznych i chorób mięśniowych oraz innych przyczyn.

W 2006r usługi te realizowane były w okresie wrzesień-grudzień.
Wykonawcą w/w usług była Fundacja „Zdrowie” siedzibą w Warszawie przy ul. Niekłańskiej 4/24 
Cena 1 godziny wynosiła 25,00 zł.
W 2006r zrealizowano 927 godzin usług usprawniająco-wspierających.

Usługi usprawniająco-wspierające realizowane w okresie listopad -  grudzień 2005 przez Centrum 
Zdrowia z siedzibą w Piasecznie przy ul. Czejewicza 5/7 opłacone zostały w 2006r. Wypracowano 
wówczas 456 godzin usług, natomiast cena jednej godziny wynosiła 19,00zł.

Pod koniec roku 2006 pracownicy OPS przeprowadzili ankietę skierowaną do mieszkańców 
Bielan którzy korzystają z pomocy usługowej tut. Ośrodka. Celem ankiety była ocena jakości 
świadczonych usług. W ankiecie wzięło udział 307 osób. Z analizy zebranych danych wynika, że 
ocenę bardzo dobrą wystawiło 117 osób, dobrą 155 osób, przeciętną 26 osób, natomiast ocenę złą 
wystawiło 9 osób ( najczęstsze zastrzeżenia dotyczyły skracania czasu pracy przez opiekunki, zbyt 
częstych zmian opiekunek i niepełnej realizacji zleconego zakresu usług ).
Z wyników przeprowadzonej ankiety wnioskować można, iż zdecydowana większość osób 
korzystających z pomocy usługowej pozytywnie oceniła pracę świadczących pomoc opiekunek.

2. SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE -  ZADANIA ZLECONE

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są jedną z form oparcia społecznego dla osób, które z 
powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego maja poważne trudności w życiu 
codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich 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.

W 2006r specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 106 osób.
Wypracowanych zostało 17 410 godzin usług.
Ogólny koszt w/w pomocy usługowej wyniósł 241 999zł.

Dla porównania w 2005r z w/w formy pomocy skorzystało 111 osób. Wypracowano 17 340 godzin 
usług. Ogólny koszt wyniósł 235 529zł.
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Usługi specjalistyczne-zadania zlecone -2006r

Forma pomocy
Liczba osób 

objętych 
pomocą

Liczba rodzin Liczba osób w 
rodzinach

Liczba godzin Koszt

Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób z 

zaburzeniami 
psychicznymi

106 103 188 17 410 241 999zł

W 2006 roku usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były przez 
Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Pomost” ul. 
Wincentego 85, 03-291 Warszawa .
Cena jednej godziny wynosiła 13,90zł 
W 2006r wypracowano 17 410 godzin usług specjalistycznych

CHARAKTERYSTYKA OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ W FORMIE SPECJALISTYCZNYCH 
USŁUG OPIEKUŃCZYCH

W roku 2006 z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało w sumie 106 
osób, w tym:
- 84 osoby chore psychicznie,
-17 osób upośledzonych umysłowo,
-5 osób z autyzmem.

Wśród osób z zaburzeniami psychicznymi większość stanowiły osoby z rozpoznaniem 
schizofrenii, pozostałe z rozpoznaniem innych psychoz, zespołów i zaburzeń psychotycznych, z 
upośledzeniem umysłowym w różnym stopniu oraz innymi sprzężonymi dysfunkcjami.

Struktura wieku osób objętych specjalistycznymi usługami ogółem
Wiek Poniżej 

15 lat
15-17 18-30 31-45 46-60 Powyżej 

60 lat
Razem

Liczba
osób

5 2 17 25 37 20 106

Struktura płci osób objętych specjalistycznymi usługami ogółem
Płeć Kobiety Mężczyźni Razem

Liczba osób 60 46 106

Jak wynika z powyższego zestawienia wśród osób z zaburzeniami psychicznymi objętych 
pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych przeważały kobiety. Najliczniejsza grupę 
stanowiły osoby w przedziale wiekowym pomiędzy 30 a 60 rokiem życia.

Sytuacja rodzinna osób objętych pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych
Samotnie gospodarujące 66
Pozostające we wspólnym gospodarstwie 40
Razem 106

Wśród osób korzystających z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych większość 
stanowiły osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe.
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Dzięki specjalistycznym usługom opiekuńczym osoby z zaburzeniami psychicznymi lepiej 
funkcjonują w środowisku, skuteczniejsze jest zapobieganie nawrotom choroby ( regularne wizyty w 
PZP, przyjmowanie leków), zapobieganie marginalizacji życia i stygmatyzacji, przeciwdziałanie 
izolacji społecznej. W wielu przypadkach bez wsparcia i opieki terapeutycznej osoby zaburzone 
psychicznie nie byłyby w stanie samodzielne funkcjonować a rodziny nie byłyby w stanie zapewnić 
swoim bliskim wystarczającej opieki, co mogłoby się wiązać z koniecznością skierowania tych osób 
do domu pomocy społecznej.

Podobnie jak w przypadku osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych, 
również wśród osób korzystających z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych została 
przeprowadzona ankieta mająca na celu zbadanie ich opinii na temat jakości świadczonych usług. 
Przeprowadzono 48 ankiet. Część osób odmówiło wzięcia udziału w sondażu, u części klientów z 
uwagi na stan zdrowia nie było możliwe przeprowadzenie ankiety.
Wśród ankietowanych oceny przeciętne wystawiły 2 osoby, ocenę dobrą- 1 osoba , pozostałe 45 
osób dotychczasową pomoc usługową oceniło bardzo dobrze.

VIII. DZIAŁANIA ZWIAZANE Z REALIZACJĄ LOKALNYCH 
PROGRAMÓW

1. PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEZNIEŃ DLA DZIELNICY WARSZAWA- 
BIELANY NA 2006R

Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie § 3 i § 4 Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2006r.(Uchwała Nr LXII/1793/2005 Rady Miasta 
Stołecznego Warszawy z dnia 24 listopada 2005r.) opracował Lokalny Program Profilaktyki 
Uzależnień dla Dzielnicy Bielany na 2006r.

Priorytety główne Programu zostały zaakceptowane przez Zespół Opiniująco-Konsultacyjny 
powołany przez Burmistrza dzielnicy do realizacji Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień na 
2006r.

Program Profilaktyki, którego realizatorem na poziomie Dzielnicy jest Ośrodek Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy uzyskał pozytywną opinię Biura Polityki Społecznej 
Urzędu m.st. Warszawy. Został on również pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej, Komisję ds. Rodziny, Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady 
Dzielnicy. Lokalny Program Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Bielany na 2006r. został 
uchwalony przez Radę Dzielnicy uchwałą nr 189/XLIV/06 z dnia 1 marca 2006r.

W 2006r. na Bielanach w ramach działań związanych z profilaktyką uzależnień 
Zarządzeniem Nr 30 Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 23 marca 2006r. po raz 
drugi powołany został Zespół Konsultacyjno-Opiniujący do realizacji lokalnego Programu
Profilaktyki. Zespół wspierał Ośrodek w realizacji Programu, w tym w ocenie wpływających ofert i 
realizowanych programów a także we współpracy z innymi instytucjami. W 2006r. odbyły się 4 
spotkania Zespołu. Wszystkie ważniejsze działania podejmowane w ramach Programu były na 
bieżąco konsultowane i prezentowane członkom Zespołu.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r. w ramach realizacji Lokalnego Programu Profilaktyki 
Uzależnień na 2006r. realizowane były następujące zadania:

• zwiększenie dostępu mieszkańców dzielnicy do specjalistycznego poradnictwa
• zwiększenie wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców i opiekunów
• zwiększenie wiedzy i umiejętności osób pomagających rodzinie w rozwiązywaniu

różnorodnych problemów
• wspomaganie realizacji działań profilaktycznych w placówkach oświatowych i placówkach

opiekuńczo-wychowawczych
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• ograniczanie rozmiaru ryzykownych zachowań dzieci młodzieży poprzez organizację czasu 
wolnego

• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
• organizowanie i współorganizowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących 

zdrowy styl życia
• udział w ogólnomiejskich kampaniach społecznych
• badania społeczne dot. skali zjawiska przemocy domowej w dzielnicy

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU MIESZKAŃCÓW DZIELNICY DO SPECJALISTYCZNEGO  
PORADNICTWA

PROWADZENIE PUNKTU INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO

W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym mieszczącym się przy ul. Nałkowskiej 11, zgodnie ze 
standardem przyjętym w miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2006r, dyżurowali następujący specjaliści:

• koordynator -  instruktor terapii odwykowej
• pedagog -  konsultacje dla młodzieży i rodziców w sprawach wychowawczych
• psycholog kliniczny specjalizujący się w pracy z rodzinami z problemem przemocy domowej
• psycholog specjalizujący się w pracy z rodzinami z problemem alkoholowym 

i osobami w kryzysie
• prawnik

Punkt czynny był pięć dni w tygodniu. W Punkcie prowadzono w szczególności poradnictwo dla 
osób będących w kryzysie, uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających, będących 
rodzinami osób uzależnionych, doświadczających przemocy i stosujących przemoc. W PIK oprócz 
prowadzonego poradnictwa aktualizowano na bieżąco bazę danych o istniejących placówkach 
zajmujących się danym problemem w Dzielnicy Bielany i na terenie m.st. Warszawy.

Porady/konsultacje udzielane w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym
Lp. Specjalista Liczba

udzielonych
konsultacji

Liczba udzielonych 
porad

Liczba
przeprowa
dzonych
interwencji

Liczba
udzielonych
informacji
telefonicznych

1. Koordynator-terapeuta
uzależnień 258 43 12 161

2. Psycholog 91 91 0 102
3. Pedagog 142 42 10 104
4. Psycholog 

ds. przemocy 137 81 3 109

5 Prawnicy 0
1.020 

w tym 221 porad 
dot. przemocy w 

rodzinie

8
dot.

przemocy w 
rodzinie

12

Od lutego 2006r. rozszerzona została oferta Punktu o porady prawne dotyczące przemocy w 
rodzinie. Porad w tym zakresie udzielał prawnik - specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. W ramach wykonywanej pracy konsultanci Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego 
współpracowali z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej, pedagogami szkolnymi, 
przedstawicielami policji a także instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w 
Dzielnicy. Koordynator PIK prowadził systematycznie akcję informacyjną dotyczącą działalności 
Punktu w urzędach, parafiach, szkołach, placówkach służby zdrowia i mediach lokalnych.
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Łączny koszt wynagrodzeń specjalistów dyżurujących w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym 
wyniósł 126 259 zł Zakupiono ponadto materiały na potrzeby Punktu na kwotę 1 522 zł. Łączny 
koszt prowadzenia PIK wyniósł 127 781 zł.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH 
MIESZKAŃCÓW OSIEDLA WRZECIONO I CHOMICZÓWKA

W 2006r. raz w tygodniu udzielane były porady psychologiczne na terenie Wypożyczalni Publicznej 
przy ul. Wrzeciono 48 oraz Wypożyczalni Publicznej przy ul. Bogusławskiego 6a.

Poradnictwo psychologiczne na osiedlu Wrzeciono wpisało się pozytywnie w oddziaływania na 
rzecz tego osiedla. Rozważana jest zmiana lokalizacji punktu poradnictwa psychologicznego na 
osiedlu „Chomiczówka” ze względu na małe zainteresowanie mieszkańców tej części osiedla.

Ogółem z poradnictwa psychologicznego na osiedlach skorzystało 115 osób.
Koszt realizacji zadania: 7 010,04 zł

ZWIĘKSZENIE W IEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W YCHOW AW CZYCH RODZICÓW I 
OPIEKUNÓW

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH
Warsztaty umiejętności wychowawczych realizowane są w Dzielnicy Bielany od 1998 roku. 

Celem warsztatów jest rozwijanie u uczestników umiejętności budowania prawidłowych relacji w 
rodzinie, nauczenie rodziców nowych metod wychowawczych i przezwyciężenie starych 
nieskutecznych nawyków wychowawczych. Formuła warsztatów, praktyczne wskazówki i 
ćwiczenia, które rodzice wykonują podczas zajęć oraz możliwość zastosowania zdobytych 
umiejętności w relacji z własnym dzieckiem powoduje, że taka forma edukacji jest bardzo ceniona 
przez rodziców i coraz więcej osób zainteresowanych jest uczestnictwem w warsztatach. Do 2004 
roku w Dzielnicy Bielany realizowano rocznie ok. 2-3 warsztatów dla średnio 20 osób każdy 
warsztat, w 2005r i w 2006r. zrealizowano po 6 edycji warsztatów.
Warsztaty odbywały się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 187 , Szkoły Podstawowej Nr 273 oraz 
Gimnazjum nr 73 przy ul. Conrada 6.

W 2006 roku w warsztatach uczestniczyło łącznie 100 osób. Byli to rodzice bielańskich 
przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych a także nauczyciele z bielańskich 
szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Koszt organizacji warsztatów wyniósł 23 182,82 zł.

SPOTKANIE RAD RODZICÓW
W kwietniu 2006r. w Bielańskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie szkoleniowe dla 

przedstawicieli rad rodziców z bielańskich szkół. Celem spotkania było zapoznanie rodziców z 
działalnością profilaktyczną prowadzoną w szkołach oraz pokazanie roli rodziców we współpracy ze 
szkołą w zakresie psychoedukacji. Podczas spotkania zrealizowane zostały dwie edycje warsztatu 
„Współpraca rodziców ze szkołą” oraz dwie edycje warsztatu „Szkolny Program Przeciwdziałania 
Przemocy Międzyrówieśniczej”

W spotkaniu wzięły udział 32 osoby.
Łączny koszt realizacji spotkania wyniósł: 1 813,66 zł.

ZWIĘKSZENIE W IEDZY I UMIEJĘTNOŚCI OSÓB POMAGAJĄCYCH RODZINIE W  
ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW

W ramach realizacji tego zadania przeprowadzono diagnozę potrzeb szkoleniowych wśród instytucji 
zajmujących się pomocą rodzinie oraz przeprowadzono szkolenia.
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Szkolenia przeprowadzone w 2006r.
L p. Nazwa szkolenia Liczba odbiorców Koszt szkolenia
1. „Trening rozwiązywania konfliktów” 15 2 200 zł

2. „Przeciwdziałanie przemocy w 
rodzinie” 121

23 820 zł 
seminarium oraz 

5 edycji szkolenia
3. Warsztat „Zespół nadpobudliwości 

psychoruchowej ADHD” /14 godz./ 36 4 502,92 zł 
3 warsztaty

4. II część warsztatu /praktyczna/ TZA 11 2 000 zł

5. „Jak radzić sobie ze słowną i fizyczną 
agresją uczniów w klasie i grupie” 18 2 750 zł

Razem: 201 35 272,92 zł

Szkolenia miały na celu zwiększenie kompetencji pracowników oraz wymianę doświadczeń i 
nawiązanie kontaktów pomiędzy różnymi służbami. W szkoleniach uczestniczyli m.in. pracownicy: 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej m.st. Warszawy, 
Policji, Straży Miejskiej oraz pedagodzy szkolni, nauczyciele, wychowawcy z placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

WSPOMAGANIE REALIZACJI DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W  PLACÓWKACH  
OŚWIATOWYCH I PLACÓW KACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

ZAKUP WARSZTATÓW I PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH DLA DZIECI, 
MŁODZIEŻY, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

W 2006r. zgodnie z zapotrzebowaniem szkół wynikającym ze Szkolnych Programów 
Profilaktyki oraz wniosków placówek opiekuńczo-wychowawczych, w ramach uzupełnienia 
statutowej działalności profilaktycznej tych placówek zakupiono do realizacji następujące warsztaty 
i programy profilaktyczne:

L.p. Tytuł programu/ realizator Liczba odbiorców Koszt
realizacji

1. Program profilaktyczny „Cukierki” 
Realizator: Zespół Pedagogów „Dezyderia” 199 uczniów Sz.P. nr 293, 

100 rodziców
5 880 zł

2. „Bezpieczne funkcjonowanie w środowisku 
miejskim i szkolnym”
Stowarzyszenie „Ochrona Stołeczna”

22 uczniów Gimnazjum nr 72 560 zł

3. „Nauka umiejętności emocjonalnych i 
społecznych”
Stowarzyszenie „Ochrona Stołeczna”

250 uczniów Sz.P. nr 247 2 720 zł

4. Metody radzenia sobie ze stresem -  „Stres 
nie tylko przedegzaminacyjny” 
Stowarzyszenie „Ochrona Stołeczna”

294 uczniów ZS nr 18, ZS nr 
51 2 500 zł

5. Warsztat „Jak oprzeć się presji grupy?” 
Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej 
„INTRA”

125 uczniów XXII LO 2 200 zł

6. Program profilaktyczny „Bez przemocy” 
Centrum Edukacji i Terapii „POLNA”

68 uczniów Sz.P. nr 223, 20 
nauczycieli 5 540 zł

7. Program „Przeciwdziałanie agresji” 
„SENTIO”

32 osoby w dwóch klubach 
młodzieżowych, 17 rodziców, 

9 wychowawców
20 968 zł
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8. Warsztaty integracyjno-profilaktyczne 
Pracownia Edukacji i Pomocy 
Psychologicznej -  „na Kopernika”

160 uczniów XXII LO 3 050 zł

9. Program „Zanim spróbujesz” 
Stowarzyszenie „OPTA” 185 uczniów Sz.P. nr 187 4 640 zł

10 Program „Dzieci-Dzieciom: Nie:agresji” 
Instytut „AMITY”

18 osób, dzieci i młodzieży 
Ogniska „Bielany” 4 520 zł

11 Grupa socjoterapeutyczna
Instytut Zdrowia Psychicznego i Rozwoju
Osobowości „INZPIRO”

18 uczniów Gimnazjum 
nr 78 2 980 zł

12 Program „Magiczne kryształy” 
Fundacja „Homo Homini”

200 uczniów Sz.P. nr 133 6 020 zł

13 Program „Odczuwaj, ufaj, mów” 
Zespół Pedagogów „Dezyderia”

68 uczniów Sz.P. 209 i 
Sz.P. 289

6 385 zł

14 Diagnoza problemu i działania interwencyjne 25 uczniów, 25 rodziców, 
32 nauczycieli Sz.P. Nr 53 800 zł

Razem: 1 479 uczniów, 142 
rodziców, 52 nauczycieli, 

9 wychowawców
68 763 zł

Zrealizowane programy uzyskały pozytywną opinię pedagogów i dyrektorów szkół.

OGRANICZANIE ROZMIARU RYZYKOW NYCH ZACHOW AŃ DZIECI I M ŁODZIEŻY  
PRZEZ ORGANIZACJE CZASU WOLNEGO

ZAJĘCIA NA PŁYWALNI PRZY UL. CONRADA 6
W 2006r. dzieci i młodzież pozostająca pod opieką placówek opiekuńczo-wychowawczych i 
organizacji pozarządowych takich jak: świetlica „Oratorium” św. Jana Bosko, Ogniska prowadzone 
przez Stowarzyszenie „Gniazdo”, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD ”Bielany”, Klub 
Młodzieżowy „ZiS” Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy im. J. Lisieckiego „Dziadka”, Dom 
Dziecka Nr 1, Klub Młodzieżowy „Homeik”, uczęszczała na basen.
Ogółem z karnetów na pływalnię skorzystało 190 osób.
Łączny koszt organizacji zajęć wyniósł 7 900 zł

WARSZTATY TANECZNE Z BREAKDANCE -
W siedzibie Klubu Młodzieżowego „ZiS” przy ul. Nałkowskiej 11 dwa razy w tygodniu prowadzono 
zajęcia taneczne z breakdance. Dodatkowo w okresie kwiecień -  czerwiec 2006r. w Klubie Homeik 
odbywały się warsztaty z breakdance.

W warsztatach uczestniczyło ogółem 23 Klubowiczów .
Koszt realizacji warsztatów wyniósł: 9 500 zł.

WARSZTATY TANECZNE Z HIP HOPU
Dzięki uprzejmości Spółdzielni Mieszkaniowej „Chomiczówka” w sali tanecznej Klubu „Domino” 
mieszczącego się przy ul. Bogusławskiego 6a dwa razy w tygodniu odbywały się warsztaty 
taneczne z hip hopu.

W warsztatach uczestniczyło 20 osób.
Koszt prowadzenia warsztatów wyniósł 2 694 zł

RAJDY ROWEROWE
W okresie od maja do października 2006r. we współpracy z Uczniowskim Klubem Sportowym „G8- 
Bielany” zorganizowano cztery rajdy rowerowe. W rajdach udział wzięła młodzież z Klubu 
Młodzieżowego przy ul. Gajcego 11 oraz podopieczni Ośrodka Dziecięco-Młodzieżowego 
„Oratorium” św. Jana Bosko.
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Ogółem w rajdach uczestniczyły 23 osoby.
Koszt organizacji rajdów wyniósł 1 840 zł

SPORTOWE POPOŁUDNIA NA WRZECIONIE
W okresie 24 października -  8 grudnia 2006r. pilotażowo realizowano program zagospodarowania 
czasu wolnego dla młodzieży z osiedla Wrzeciono uczęszczającej do Klubu Młodzieżowego przy ul. 
Gajcego 11. Program obejmował cykl różnorodnych zajęć sportowych w tym: korzystanie ze ścianki 
wspinaczkowej, organizacje mini turniejów w piłce nożnej, doskonalenie umiejętności jazdy na 
łyżworolkach, grę w unihokeja, piłkę siatkową.

W programie udział wzięło 15 osób 
Koszt organizacji zajęć: 1 585 zł.

PROWADZENIE KLUBU MŁODZIEŻOWEGO NA OSIEDLU „CHOMICZÓWKA”
Klub działa od czerwca 2005 roku, mieści się na osiedlu „Chomiczówka” przy 
ul. Bogusławskiego 6a. Oferta Klubu kierowana była do młodzieży w wieku 14 -  19 lat. Działalność 
placówki została opisana w IX rozdziale niniejszego sprawozdania.

Do Klubu uczęszczało 45 osób (10 dziewcząt i 35 chłopców).
Koszty prowadzenia Klubu:
- użyczenie lokalu: 12 000 zł
- zakup materiałów i usług w ramach zajęć i utrzymania Klubu : 11 251,03 zł
- wynagrodzenia kadry/umowy zlecenia/ : 79 297 zł 
Koszt prowadzenia Klubu wyniósł łącznie 100 548 zł.

REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCÓW PODWÓRKOWYCH NA OSIEDLU 
„WRZECIONO”
W okresie kwiecień - grudzień 2006r. na terenie osiedlu „Wrzeciono” realizowano program 
wychowawców podwórkowych.
Wychowawcy podwórkowi między innymi podejmowali takie działania jak:
- rozpoznanie środowiska młodzieży zamieszkującej rejon ul Doryckiej
- nawiązanie kontaktów z pedagogami szkolnymi, policjantami patrolującymi teren i 

dzielnicowymi, pracownikami socjalnymi, Strażą Miejską, gospodarzami domów
- przeprowadzanie zajęć i spotkań z nieformalnymi grupami młodzieży
- przeprowadzanie rozmów indywidualnych ze spotkaną młodzieżą
- rozpowszechnianie informacji o bielańskich Klubach Młodzieżowych i placówkach kultury
- organizacj a wyj ść
- współpraca z organizacj ami pozarządowymi działaj ącymi na Wrzecionie
Wychowawcy nawiązali kontakt z 60 nastolatkami, z 30 realizowali pracę pedagoga ulicy.
Pedagodzy po rozpoznaniu środowiska działali głównie w obrębie ulicy Doryckiej. Większość 
podopiecznych pedagogów stanowiła młodzież będąca pod nadzorem kuratorskim, mająca duże 
trudności w nauce, z małą motywacją do konstruktywnego organizowania czasu wolnego i bez 
planów zawodowych. Realizatorzy programu nawiązali kontakt z większością rodziców młodzieży 
objętej programem, zyskując ich akceptację. Zorganizowano dwa spotkania z rodzicami.

Koszt realizacji Programu wyniósł 29 515,01 zł.

WYPOCZYNEK LETNI
W 2006r. ze środków na profilaktykę zorganizowano:

• obóz w  Jastrzębiej Górze, który odbył się w terminie 14-29 lipca, dla młodzieży z klubów 
młodzieżowych: „ZiS”, „Wrzeciono”, „HOMEiK” .

Wzięło w nim udział 40 osób,
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• obóz w  Kołobrzegu, który odbył się w terminie 15-30 lipca dla młodzieży - podopiecznych 
TPD oraz dzieci z rodzin objetych pomocą OPS
W obozie wzięły udział 22 osoby

• kolonie w  Dziwnowie w terminie 15-30 lipca dla podopiecznych TPD 
W koloniach wzieło udział 25 dzieci

Ponadto w ramach porozumienia z Ogniskiem „Bielany”, pokryto koszty zakwaterowania i 
wyżywienia 36 dzieci w Ostrowie na obozie profilaktyczno-rekreacyjnym w terminie 24.06-7.07.06 
Z wypoczynku letniego ogółem skorzystało 123 dzieci i młodzieży.
Łączny koszt organizacji wypoczynku wyniósł 94 813,48 zł.

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEM OCY W  RODZINIE

KOORDYNACJA DZIAŁAŃ W RAMACH BUDOWANIA W DZIELNICY SYSTEMU 
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

W sierpniu 2006 realizację zadań dotyczących przemocy w rodzinie (wynikających z 
Lokalnego Programu Profilaktyki na 2006r.) powierzono koordynatorowi. Koordynator brał udział 
w pracach redakcyjnych przy konstruowaniu projektu „Lokalnego programu przeciwdziałania 
przemocy domowej na terenie dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na rok 2007”. Zajmował się 
obsługą administracyjną w zakresie dokumentacji wykorzystywanej na kolejnych etapach prac i 
konsultacji dotyczących programu. Przygotował opracowanie diagnozy zjawiska przemocy 
domowej na terenie Dzielnicy Bielany.

Do zadań koordynatora należało również:
- pomoc w zakresie organizacji konferencji nt. dylematów dotyczących przeciwdziałania 

przemocy domowej w społeczności lokalnej
- współpraca przy organizacji seminarium i szkoleń dotyczących zjawiska przemocy,
- współpraca przy realizacji badań dotyczących zjawiska przemocy domowej w dzielnicy 

Bielany ( przygotowanie opisu do przedmiotu badań i współpraca z realizatorem badań),
- współpraca w przygotowaniu i realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej nt. zjawiska 

przemocy w rodzinie,
- opracowanie założeń do powoływania zespołów interdyscyplinarnych.

Koszt realizacji zadania wyniósł: 10 635,94 zł.

BIELAŃSKA KAMPANIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

W październiku 2006r. rozpoczęto realizację lokalnej kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. W ramach kampanii zrealizowano następujące działania:

- opracowanie przewodniego logo i hasła lokalnej kampanii,
- przygotowanie i wydanie 15 000 sztuk ulotek informacyjnych dotyczących problematyki

przemocy na kwotę 3 111 zł.
- współorganizacja Konferencji pt: "Dylematy dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej w 

społeczności lokalnej”, która odbyła się 18 października 2006r. na Uniwersytecie Kardynała 
Wyszyńskiego przy ul. Dewajtis 5. W Konferencji licznie uczestniczyli przedstawiciele lokalnych 
instytucji i organizacji. Program Konferencji obejmował miedzy innymi wystąpienia ekspertów z 
Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Psychologii Uniwersytetu im. 
Kardynała S. Wyszyńskiego.

W Konferencji wzięło udział 350 osób.
Na ten cel wydatkowano ogółem 12 621 zł

- Przygotowanie projektów i wydanie 2 000 kalendarzy z hasłem „POWIEDZMY NIE
PRZEMOCY i 1 000 plakatów_z hasłem „NIE -  PRZEMOCY DOMOWEJ”. Na ten cel
wydatkowano 9 760 zł

Łączna wysokość środków przeznaczonych na Kampanię wyniosła 25 492 zł.
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PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY

W okresie styczeń -  grudzień 2006r. psycholog w OPS pracował ze 146 osobami z 
problemem własnego picia. W tej grupie rozpoznał: zespół uzależnienia od alkoholu u 110 osób, 
picie szkodliwe u 11 osób, u 4 osób nadużywanie, a 21 osoby pozostawały w obserwacji. Oprócz 
pracy psychologicznej z osobami uzależnionymi opieką otoczono 157 rodzin dotkniętych przemocą 
w których sprawcy byli motywowani do zmiany postawy.
Koszt wynagrodzenia psychologa 24 000 zł.

GRUPA WSPARCIA DLA KOBIET - OFIAR PRZEMOCY

W ramach realizacji tego zadania w 2006r. kontynuowano spotkania grupy wsparcia z 
programem edukacyjnym, opisane szerzej w rozdziale XI niniejszego sprawozdania. Od stycznia do 
końca czerwca odbyły się 24 spotkania grupy, 3 konsultacje, 4 superwizje. W połowie września 
rozpoczęto nabór i realizację kolejnej edycji programu, w ramach którego przeprowadzono 14 
spotkań grupy, 9 konsultacji i 2 superwizje.
W programie uczestniczyło 14 kobiet.
Koszt zakupu usługi: 10 510 zł.

ORGANIZOWANIE I WSPÓŁORGANIZOWANIE LOKALNYCH IMPREZ 
PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH ZDROW Y STYL ŻYCIA

WSPÓŁORGANIZACJA FESTYNU Z OKAZJI DNIA DZIECKA , który odbył się 1 czerwca 
2006r. na terenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Szegedyńskiej 9a.
Na ten cel wydatkowano : 4 000 zł.

WSPÓŁORGANIZACJA PIKNIKU RODZINNEGO, który odbył się 2 czerwca 2006r. w Filii 
Bielańskiego Ośrodka Kultury przy ul. Estrady 112.
Na ten cel wydatkowano: 4 000 zł.

WSPÓŁORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO „POWITANIE LATA”, który odbył się 10 
czerwca 2006r. na terenie Domu Dziecka Nr 1 przy Al. Zjednoczenia.
Na ten cel wydatkowano 3 154,61 zł.

ORGANIZACJA PIKNIKU RODZINNEGO NA TERENIE PARKU OLSZYNA, który odbył się 
26.czerwca 2006.
N ten cel wydatkowano 4 603,28 zł.

BIELAŃSKI FESTYN RODZINNY „WARSZAWA WCZORAJ I DZIŚ”

W dniu 16 września na terenie placu u zbiegu ulic Żeromskiego i Jarzębskiego 
zorganizowano „ Bielański Festyn Rodzinny”.
Impreza nawiązywała tematycznie do starej Warszawy. W programie przewidziano miedzy innymi 
występy Kapeli Podwórkowej „Chłopaki ze starej paki”, prezentację starych pojazdów, liczne 
konkursy i atrakcje. Przygotowano 20 stoisk na których zaprezentowało się 14 instytucji i 
organizacji. Imprezie towarzyszył bogaty program artystyczny. O bezpieczeństwo uczestniczących 
w festynie osób dbała Policja , Straż Miejska i służby medyczne, które miały ponadto w swej 
ofercie badania profilaktyczne.
Szacuje się, że w imprezie wzięło udział ok. 2 500 osób.
Łączny koszt organizacji imprezy wyniósł 37 325 zł.
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SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE DLA MŁODZIEŻY Z BIELAŃSKICH PLACÓWEK 
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH.

W dniu 4 grudnia 2006r. na terenie Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul Szegedyńskiej 9a 
zorganizowano spotkanie Mikołajkowe, w którym udział wzięła młodzież będąca pod opieką takich 
organizacji i instytucji jak :„Oratorium Św. Jana Bosko”, TPD - Środowiskowe Ognisko 
Wychowawcze „Bielany”, Dom Dziecka Nr 1 im. Maryny Falskiej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Ulicy, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Gniazdo”.
Program imprezy obejmował występy artystyczne, poczęstunek. Młodzież uczestnicząca w imprezie 
otrzymała upominki. W spotkaniu wzięło udział 140 osób 
Łączny koszt organizacji spotkania wyniósł : 11 227,35 zł

UDZIAŁ W  OGÓLNOMIEJSKICH KAMPANIACH SPOŁECZNYCH

KAMPANIA „BLIŻEJ SIEBIE DALEJ OD NARKOTYKÓW”

W maju 2006r. OPS zgłosił swoje uczestnictwo w ogólnopolskiej kampanii Krajowego Biura 
ds. Przeciwdziałania Narkomanii pod hasłem „Bliżej siebie dalej od narkotyków”.
W ramach kampanii podjęto takie działania jak:

• dystrybucja plakatów i broszur informacyjnych dla rodziców za pośrednictwem bielańskich 
szkół, spółdzielni mieszkaniowych, poradni świetlic środowiskowych i klubów 
młodzieżowych,

• organizacja Pikniku Rodzinnego na osiedlu Chomiczówka w dniu 30.09.06r. W organizacji 
imprezy udział wzięła młodzież Klubów Młodzieżowych „ZiS” , „HOMEiK” , TPD.

Na materiały do przygotowania konkursów i nagrody w konkursach wydatkowano: 751,12 zł.

BADANIA SPOŁECZNE DOTYCZĄCE SKALI ZJAW ISKA PRZEM OCY DOM OW EJ 
W  DZIELNICY

W okresie od 24 października do 7 grudnia 2006r. na terenie Dzielnicy Bielany zostały 
przeprowadzone badania dotyczące zjawiska przemocy domowej. Badania zrealizowała wyłoniona 
w drodze przetargu, firma Public Profits z Poznania.
Badania przeprowadzono na reprezentatywnej próbie mieszkańców Dzielnicy Bielany oraz 
reprezentatywnej próbie przedstawicieli służb społecznych, tworzących lokalny system 
przeciwdziałania przemocy domowej. Ich celem, obok scharakteryzowania zjawiska (dotąd na 
terenie Bielan nie realizowano badań na ten temat) było także wykorzystanie wyników badań w 
aspekcie praktycznym, czyli przygotowanie na ich podstawie planu dalszych działań 
uwzględniających zasoby ludzkie i finansowe badanej społeczności. Raporty z badań jako materiał 
wyjściowy do dalszych dyskusji i analiz umieszczono na ogólnodostępnej stronie internetowej OPS. 
Koszt realizacji badania wyniósł: 41 419zł.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA

BIBLIOTECZKA PROFILAKTYCZNA
W 2006r na terenie Biblioteki przy ul. Duracza 1, dla mieszkańców Bielan dostępna była 
Dzielnicowa Biblioteczka Profilaktyczna. Korzystali z niej głównie nauczyciele i studenci oraz 
młodzież. Najczęściej czytelnicy korzystali z materiałów dotyczących uzależnień (szczególnie 
narkomani), agresji wśród rówieśników, rozwoju emocjonalnego, kontaktów między rodzicami i 
dziećmi. W roku 2006 rozszerzono zasoby biblioteki o prenumeratę takich czasopism jak: 
„Remedium”, „Świat Problemów”, „Niebieska Linia”, „Charaktery”.

Ze zbiorów biblioteczki profilaktycznej skorzystało ok. 400 czytelników .
Łącznie na potrzeby biblioteczki, Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego i Działu Uzależnień 
zakupiono książki i czasopisma o wartości 5 449,85 zł.
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OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA DZIELNICOWEGO ZESPOŁU REALIZACJI PROGRAMU 
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
W ramach realizacji Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień Ośrodek zapewniał obsługę 
administracyjną Zespołu oraz wypłacał wynagrodzenia.
Z tytułu wynagrodzeń za wywiady i posiedzenia wydatkowano 47 480 zł
Z tytułu kosztów sądowych w 50 sprawach o zobowiązania do leczenia odwykowego wydatkowano 
20 000 zł.
Pokryto ponadto zobowiązania za 2005r. /podatek, ZUS/ na kwotę: 551zł

REALIZACJA PLANU W YDATKÓW ZW IĄZANYCH Z PROFILAKTYKĄ  
UZALEŻNIEŃ W 2006r.

Wydatki związane z profilaktyką uzależnień

Klasyfikacja budżetowa Plan
(po zmianach)

Wydatki
wykonane

Dział Rozdział Paragraf

851 85154 4010 wynagrodzenia
osobowe 24 000,00 24 000,00

4110 składki ZUS 13 760,00 13 760,00

4120 składki na 
fundusz pracy 2 240,00 2 240,00

4170 wynagrodzenia
bezosobowe 282 500,00 282 333,99

4210
zakup 

materiałów i 
wyposażenia

15 000,00 14 856,19

4240
zakup pomocy 
dydaktycznych 5 240,00 5 232,93

4300
zakup usług 
pozostałych 401 000,00 400 814,39

4610
Koszty

postępowania
sądowego

20 000,00 20 000,00

Razem: 763 740,00 763 237,60

Wykonanie budżetu ukształtowało się na poziomie 99, 93%

2. PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH  
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.

Zgodnie z założeniami Sektorowego Programu Operacyjnego SPO RZL oraz Uchwałami 
Rady m. st. Warszawy dotyczącymi w szczególności Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy na rok 2004 oraz przyjęcia priorytetów przyznawania 
dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2004 -  w maju 2004 roku 
rozpoczęła się realizacja „Programu integracji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych”, 
realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakończenie projektu planowane jest w marcu 2007r.

Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie 
Pracy m. st. Warszawy powyżej 24 miesięcy, w tym dla osób mających problemy z uzależnieniem
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od środków psychoaktywnych. Łącznie projektem miało być objętych 100 osób -  mieszkańców 
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

Całkowite planowane koszty realizacji projektu wynoszą 909.023,00 zł, z tego do końca 
2006r. wydatkowano kwotę 806,604,31 zł.
Struktura wydatkowania środków finansowych od początku trwania projektu do końca 2006 roku 
przedstawia się następująco:
- wydatki związane z wynagrodzeniem personelu 438.230,83 zł,
- szkolenia zawodowe dla beneficjentów 118.747,50 zł,
- inne 249.625,98 zł /pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia, dodatki szkoleniowe dla 
beneficjentów, badania lekarskie dopuszczające do kursów zawodowych, zakup wyposażenia 
pomieszczeń, audyt projektu/.

Na potrzeby projektu wynajęte zostały dwa pomieszczenia -  biuro projektu oraz sala 
zajęciowa, która została wyposażona w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć szkoleniowych, 
m. in. w sprzęt komputerowy oraz audiowizualny. Również biuro projektu zostało wyposażone w 
niezbędny sprzęt techniczny zabezpieczający prawidłową realizację projektu.

Kadrę zatrudnioną na potrzeby realizacji projektu stanowi kierownik projektu, księgowa oraz 
zespół pracowników prowadzących bezpośrednio zajęcia z beneficjentami -  doradca zawodowy, 
psycholog, informatyk, prawnik, terapeuta ds. uzależnień.

Partnerami w realizacji projektu są dwie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Ruch 
Inicjatyw Społecznych „PRACA” oraz Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich. 
Współpraca z tymi organizacjami opiera się na pełnieniu dyżurów przez wolontariuszy 
wywodzących się z wymienionych organizacji w ich siedzibach oraz informowania osób 
zainteresowanych udziałem w projekcie i kierowania ich do Ośrodka Pomocy Społecznej.
W 2006 roku nawiązano również ścisłą współpracę z Urzędem Pracy m. st. Warszawy w zakresie 
kierowania osób długotrwale bezrobotnych do projektu.

Z doświadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w pracy z klientami bezrobotnymi wynika, że 
osoby długotrwale bezrobotne najczęściej posiadają niskie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe 
nieadekwatne do obecnych wymagań rynku pracy. Dłuższe pozostawanie bez pracy pociąga za sobą 
szereg niepożądanych następstw. Pojawia się niezadowolenie, poczucie niesprawiedliwości 
społecznej, zniechęcenie, wyalienowanie ze społeczeństwa pod względem kulturalnym i 
technicznym, co przyczynia się do zanikania aktywnych postaw na rynku pracy w miarę upływu 
czasu. Brak pracy determinuje złą sytuację finansową oraz często powoduje uzależnienie od pomocy 
społecznej. Osoby długotrwale bezrobotne zagrożone są marginalizacją, uzależnieniem, popadaniem 
w konflikt z prawem -  czyli wykluczeniem społecznym.

Pierwszy etap realizacji projektu to dwumiesięczne szkolenie wewnętrzne, w ramach którego 
odbywały się warsztaty obejmujące:
- diagnozowanie potencjału zawodowego poszczególnych osób, możliwości jego rozwoju oraz 
podnoszenie kwalifikacji tych osób,
- szkolenia dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, mające na celu 
przezwyciężenie problemów, którymi osoby te są obarczone,
- kształcenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
- pomoc w organizowaniu grup wsparcia poprzez doradztwo i poradnictwo zawodowe.

Po dwumiesięcznym szkoleniu wewnętrznym uczestnicy kierowani byli na specjalistyczne 
szkolenia zawodowe. W wyborze kursów pomagał beneficjentom doradca zawodowy po 
szczegółowej analizie ich dotychczasowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Ważne były 
także osobiste preferencje i zainteresowania samych beneficjentów, jednak ostateczny wybór kursu 
wynikał z rozpoznania potrzeb rynku pracy i miał na celu zdobycie zawodu poszukiwanego przez 
pracodawców, dającego szansę na znalezienie zatrudnienia.

Do końca 2006 roku w projekcie wzięło udział ogółem 99 osób długotrwale bezrobotnych. 
Szkolenia wewnętrzne ukończyło 89 osób, w tym:
- 73 osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
- 10 osób mających problem z uzależnieniem od środków psychoaktywnych.
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Dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach projektu 61 osób podniosło swoje kwalifikacje w 
trakcie szkoleń zewnętrznych -  zawodowych, potwierdzonych uzyskaniem dyplomu bądź 
świadectwa.

W trakcie realizacji zajęć szkoleniowych przewidzianych projektem uczestnicy przyswoili 
wiedzę dotyczącą zdrowego i satysfakcjonującego funkcjonowania w społeczeństwie, nabyli 
większe umiejętności społeczne, w tym wyrażania uczuć, komunikowania potrzeb, większej wiary w 
siebie, wyższej samooceny, większej umiejętności określania celów życiowych, odpowiedzialności 
za własne decyzje. Powyższe monitorowane było poprzez przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych 
wypełnianych przez beneficjentów po zakończeniu szkolenia wewnętrznego.

Uzyskane wyniki kształtują się następująco w poszczególnych obszarach tematycznych:
- wzrost umiejętności porozumiewania się z innymi ludźmi -  średnia ocen 4,22%,
- wzrost poprawy samooceny i wzrost pewności siebie -  średnia ocen 4,16%
- wzrost motywacji do zmiany swojego dotychczasowego życia i aktywnego poszukiwania pracy -  
średnia ocen 4,33%
- w jakim stopniu program szkolenia spełnił oczekiwania beneficjentów -  średnia ocen 4,35%
- na pytanie czy udział w szkoleniu pomoże beneficjentom w poszukiwaniu pracy, uzyskano 
odpowiedzi: TAK -  44, NIE -  O, Nie wiem -  5.

Zakładany na etapie tworzenia projektu ostateczny wskaźnik efektywności to 25 osób, które 
powinny znaleźć zatrudnienie w wyniku uczestniczenia w projekcie.
Do końca 2006 roku wskaźnik ten został już osiągnięty, ponieważ pracę znalazło 26 osób, a 
nadmienić trzeba, że nie wszyscy beneficjenci zakończyli już swój udział w projekcie.

W dniach 28.09 -  29.11.2006r. został przeprowadzony audyt projektu, którego celem było 
uzyskanie dowodów pozwalających na jednoznaczną ocenę, czy realizacja projektu przebiegała 
zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie.
Zdaniem audytora, realizacja projektu „Program integracji społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym” odpowiada we wszystkich istotnych aspektach wymogom 
programu oraz jest zgodna z zawartą umową.

Wszystkie działania merytoryczne realizowane w ramach projektu były zgodne z założeniami 
zawartymi w Umowie na dofinansowanie projektu.
Biorąc pod uwagę rodzaj beneficjentów uczestniczących w projekcie /długotrwałe bezrobocie oraz 
długotrwałe korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej/ możemy uznać jeszcze przed 
zakończeniem projektu, iż przyczynił się on w wielu aspektach do poprawy ich sytuacji życiowej. 
Doświadczenia nabyte w trakcie realizacji obecnego projektu będą nam zatem bardzo przydatne przy 
podobnych działaniach planowanych i podejmowanych w przyszłości.

3. PROGRAM -W OLONTARIAT W  OPS

Jednym z programów mających na celu prawidłowe zaspokajania potrzeb osób z 
dysfunkcjami przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału tkwiącego w społeczności lokalnej jest 
realizowany od 6 lat program „Wolontariat w OPS”. Celem działań wolontarystycznych 
realizowanych przez Ośrodek jest zaspokajanie potrzeb rodzin, w tym dzieci i młodzieży, 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, których zaspokojenie nie jest możliwe przy 
wykorzystaniu własnych możliwości. Praca wolontarystyczna jest istotnym uzupełnieniem 
wachlarza usług dostępnych dla klientów OPS i mieszkańców dzielnicy Bielany.

W 2006r w realizacji w/w programu brało udział 81 wolontariuszy, z czego 41 osób 
podejmowało działania wolontarystyczne przez okres dłuższy niż miesiąc. Wolontariusze udzielali 
wsparcia przede wszystkim osobom starszym, niepełnosprawnym, bezrobotnym oraz dzieciom w 
ramach „Pogotowia lekcyjnego”. Wolontariusze współpracowali również z Ośrodkami Wsparcia, 
organizacjami pozarządowymi oraz Domem Dziecka.
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Wolontariusze w  placówkach OPS

Wolontariuszami podejmującymi pracę w placówkach OPS byli przeważnie studenci 
pedagogiki, psychologii i doradztwa zawodowego warszawskich wyższych uczelni. Praca 
wolontarystyczna dawała im możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i weryfikacji wyboru 
drogi kształcenia. Wolontariusze kierowani do pracy w podległych OPS placówkach pomagali w 
prowadzeniu zajęć i terapii, towarzyszyli uczestnikom podczas transportu na zajęcia, prowadzili 
rozmowy wspierające, zajmowali się pracami porządkowo -  gospodarczymi. W zależności od 
specyfiki placówki wolontariusze mogli wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności. I tak m.in. w 
Klubie Pracy pomagali klientom w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, obsłudze komputera, 
prowadzili zajęcia z nauki języka angielskiego, w ŚDS Nr1 wolontariusze pomagali uczestnikom 
podczas zajęć prowadzonych na terenie placówki oraz w trakcie turnusu rehabilitacyjnego, w 
Środowiskowych Ośrodkach wsparcia dla Seniorów ochotnicy prowadzili zajęcia z języka 
angielskiego i gimnastykę, natomiast w Klubie Młodzieżowym pomagali klubowiczom w 
uzupełnianiu braków w nauce i odrabianiu lekcji.
W 2006 roku z placówkami OPS współpracowało łącznie 38 wolontariuszy.

Praca indywidualna wolontariusza z klientem

Z klientem indywidualnym pracowało 24 wolontariuszy. Była to przede wszystkim 
indywidualna pomoc nauce, prowadzenie rozmów wspierających z osobami starszymi oraz z 
osobami niepełnosprawnymi. Łącznie 20 osób skorzystało z tej formy pomocy.
Istotnym elementem pracy wolontariuszy była pomoc dzieciom i młodzieży w nauce w ramach 
„Pogotowia Lekcyjnego”, której udzielało 11 wolontariuszy. Spotkania „Pogotowia lekcyjnego” 
odbywały się dwa razy w tygodniu na terenie „Klubu Pracy” przy ul. Kleczewskiej 56.
Od października 2006 zajęcia odbywały się raz w tygodniu. W okresie ferii zimowych i przerw 

świątecznych i w czasie wakacji zajęcia nie odbywały się. W roku 2006 odbyły się 34 spotkania. 
Łącznie z pomocy w nauce skorzystało 23 uczniów.

Wolontariuszy skierowano również do Domu Dziecka przy Al. Zjednoczenia, gdzie 
pomagali dzieciom w nauce i towarzyszyli w trakcie zajęć na terenie placówki.
Wychowankom domu dziecka pomagało 8 wolontariuszy.

Promocja programu

Specjalista ds. wolontariatu aktywnie uczestniczył w Projekcie Grundvik -„  Wolontariat w 
służbach społecznych 21 wieku”. realizowanym przez Instytut Rozwoju Służb Społecznej. Na 
przełomie marca i kwietnia wziął udział w wizycie studyjnej do Alcala de Henares w Hiszpanii. 
Ponadto w kwietniu 2006 program „Wolontariat w OPS” był prezentowany na spotkaniu 
Mazowieckiego Forum Polityki Społecznej.
Ośrodek aktywnie uczestniczył w Targach Pracy Wolontarystycznej, które odbyły się w grudniu 
2006r w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

W grudniu 2006 Ośrodek uczestniczył w organizacji tradycyjnych obchodów 
Międzynarodowego dnia W olontariusza. W imprezie wzięło udział około 200 wolontariuszy z 30 
organizacji pozarządowych i instytucji. (Dom Dziecka, Poradnia Rodzinna, Dom Pomocy 
Społecznej „ Leśny”, OPS). Wręczono 83 statuetki z logo bielańskiego wolontariusza.
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IX. DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW WSPARCIA PROWADZONYCH 
PRZEZ OPS

1. ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY

W ramach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonują dwa środowiskowe domy samopomocy: 
Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 dla osób upośledzonych umysłowo oraz Środowiskowy 
Dom Samopomocy Nr 2 dla osób chorych psychicznie.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY NR 1
Działania podejmowane w ramach pracy ŚDS nr 1 kierowane są do dorosłych osób 
niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin i są ukierunkowane przede wszystkim na:

• podtrzymywanie posiadanych przez podopiecznych umiejętności życiowych i ich rozwój,
• działania zmierzające do poprawy funkcjonowania i jakości życia podopiecznych poprzez 

rozwijanie ich umiejętności, zdolności i zainteresowań, wskazywanie możliwości rozwoju i 
samorealizacji w zależności od predyspozycji, uzdolnień i preferencji,

• współpracę z rodzinami osób niepełnosprawnych w formie udzielania wsparcia 
specjalistycznego oraz organizacyjnego, jak również wypracowania wspólnej koncepcji 
rehabilitacji dostosowanej do indywidualnych możliwości uczestników.

CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW
W 2006 r uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 było 48 osób z 

niepełnosprawnością intelektualną, w tym ok. 80% legitymowało się znacznym stopniem 
niepełnosprawności lub dawną I grupą inwalidzką.

Struktura uczestników z uwagi na ich stopień niepełnosprawności
Stopień niepełnosprawności wg. orzeczenia o niepełnosprawności Liczba osób
Znaczny (odpowiednik I grupy) 38

Umiarkowany (odpowiednik II grupy) 10
Lekki (odpowiednik III grupy) —

Strukturę uczestników z uwagi na stopień upośledzenia umysłowego
Stopień upośledzenia umysłowego Liczba osób
lekki 7

umiarkowany 23
znaczny 8
głęboki 10

Wśród uczestników przeważały osoby z umiarkowanym stopniem upośledzenia umysłowego

Zestawienie dotyczące schorzeń współistniejących u 38 uczestników
Nazwa schorzenia Liczba osób
epilepsja 11
mózgowe porażenie dziecięce 10
zespół Downa 9
wada wzroku 7
autyzm/cechy autyzmu 5
wada postawy 4
otyłość 4
wada serca 2
nadciśnienie 2
nadpobudliwość psychoruchowa 1
zespół psychoorganiczny 1
łuszczyca 2
Zespół Aspergera 1
Zespół „Kociego Krzyku” 1
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U osób korzystających ze wsparcia ŚDS upośledzeniu umysłowemu towarzyszyło wiele schorzeń 
współistniejących, wśród których przeważało mózgowe porażenie dziecięce oraz epilepsja.

Struktura uczestników z uwagi na wiek i płeć
Przedział wiekowy Liczba osób

Kobiety mężczyźni suma
20 - 30 lat 10 15 25
31 - 40 lat 7 8 15
41 - 50 lat 6 2 8
Razem 23 25 48

Uczestnikami ŚDS były osoby w wieku od 20-tu do 50-ciu lat, w tym ponad 50% stanowiły osoby 
w wieku 20-30 lat.

Sytuacja rodzinna uczestników
Sytuacja rodzinna Liczba osób
Mieszkający z rodzicami 22
Mieszkający z matką lub ojcem 22
Mieszkający z rodzeństwem 2
Mieszkający samotnie 2
Razem 48

Zdecydowana większość osób zamieszkiwała oraz pozostawała we wspólnym gospodarstwie 
domowym z obojgiem bądź z jednym z rodziców

FORMY ZAJĘĆ
Podstawowymi formami pracy z uczestnikami ŚDS nr 1 były: terapia zajęciowa, rehabilitacja 

ruchowa, zajęcia muzyczne, plastyczne, z zakresu promocji zdrowia i inne. Ponadto organizowane 
były liczne wycieczki, spotkania, imprezy okolicznościowe oraz turnus rehabilitacyjny 
Wśród wielu różnorodnych zajęć prowadzonych w ŚDS Nr 1 można wymienić między innymi:

• zajęcia plastyczne, w tym: rysunek, malowanie obrazów, malowanie na szkle, malowanie 
w plenerze,

• zajęcia ceramiczne, w tym: lepienie i wypalanie z gliny,
• zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności, w tym: zajęcia komputerowe, 

fotograficzne, fryzjerskie, ogrodnicze, kulinarne, stolarskie,
• zajęcia ukierunkowane na utrzymanie dobrej sprawności fizycznej, w tym: ćwiczenia 

ogólnorozwojowe, trening lekkoatletyczny, rehabilitacja, uczestnictwo w zawodach 
sportowych (w tym w Olimpiadzie Specjalnej), basen i aerobik,

• zajęcia turystyczno- rekreacyjne takie jak spacery, wycieczki, seanse w jaskini solne,
• zajęcia edukacyjne -  prowadzone przez psychologa - w zakresie umiejętności życiowych 

oraz promocji zdrowia,
• zajęcia muzyczne,
• zajęcia teatralne,
• zajęcia integracyjne: zebrania społeczności, quizy, konkursy, olimpiady.

Uczestnicy ŚDS nr 1 byli organizatorami wielu uroczystości i imprez, głównie plenerowych, 
taneczno-muzycznych oraz okolicznościowych, w których często udział brali także uczestnicy 
zaprzyjaźnionych ośrodków, rodzice oraz inni zaproszeni goście. Uczestnicy brali także udział w 
wielu zewnętrznych imprezach integracyjnych, takich jak spartakiady, turnieje czy koncerty.

W 2006 roku zorganizowano m.in. wycieczki do: Bielańskiego Ośrodka Kultury, Muzeum 
Powstania Warszawskiego, Pałacu Kultury i Nauki, Lasu Bielańskiego, Galerii „Zachęta”, kina 
„Arkadia”, Centrum Sztuki Współczesnej. Ważnym wydarzeniem było spotkanie z okazji 5-lecia 
działalności Środowiskowych Domów Samopomocy nr 1 i 2, które odbyło się 22 czerwca 2006
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roku. Uroczystość miała charakter plenerowy. Uczestniczyły w niej osoby niepełnosprawne, ich 
rodziny oraz zaproszeni goście, w sumie ok. 200 osób.

W ramach imprez integracyjnych, uczestnicy ŚDS nr 1 brali czynny udział między innymi w:
- VI Turnieju Tenisa Stołowego w Ostrowii Mazowieckiej,
- Konkursie „Contra HIV” z zakresu kształtowania postaw prozdrowotnych ze 

szczególnym uwzględnieniem profilaktyki HIV/AIDS,
- Konkursie wiedzy komputerowej „dzień z klawiaturą”
- IV Mazowieckich Spotkaniach Pracowni terapeutycznych „Nie święci garnki lepią” , 

( I miejsce w konkursie na najładniejszy dom z gliny),
- XII Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
- VIII Mazowieckim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów 

Samopomocy,
- I Mazowieckim Turnieju Bowlingowym Środowiskowych Domów Samopomocy,
- II Turnieju Tenisa Stołowego dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
- II Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Młodzieży Niepełnosprawnej,
- IV Warszawskim Turnieju Środowiskowych Domów Samopomocy.

W ramach współpracy z Domem Kultury przy ul. Goldoniego realizowane były zajęcia 
teatralne, prowadzone przez profesjonalnych aktorów. Zwieńczeniem zajęć był przedpremierowy 
spektakl pt. „Krótkie historie miłosne”, który odbył się w Domu Kultury przy ul. Goldoniego.

W 2006r kontynuowano zajęcia sportowe w ramach sekcji Olimpiad Specjalnych. Jednym 
z efektów realizacji w/w zajęć była współorganizacja VIII Ogólnopolskich Letnich Igrzysk 
Olimpiad Specjalnych.

We współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa 
„Bardziej Kochani” realizowane były zajęcia w ramach Programu Intensywnej Rehabilitacji dla 
osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokim. Programem objętych 
było 12 rodzin uczestników ŚDS. Zajęcia miały charakter warsztatowy.

Na przełomie sierpnia i września 2006r 28 uczestników ŚDS nr1 wzięło udział w turnusie 
rehabilitacyjnym w Międzybrodziu Żywieckim . Nadrzędną zasadą programu wyjazdowej formy 
rehabilitacji było przygotowanie osób niepełnosprawnych do jak najszerszego zakresu 
samodzielności życiowej w różnych jej aspektach, poprawa ogólnej kondycji psychofizycznej, 
rekreacja oraz wypoczynek. Szczególny nacisk w trakcie realizacji turnusu położony był na 
integrację uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki niepełnosprawności osób 
upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i głębokim. W trakcie turnusu odbywały się zajęcia 
sportowe, wycieczki piesze, autokarowe, zajęcia kulturalno-oświatowe oraz rekreacyjno- 
wypoczynkowe.

Jednym z ważniejszych elementów procesu rehabilitacji uczestników Środowiskowego 
Domu Samopomocy była współpraca z ich rodzinami. Odbywała się ona w różnych formach 
indywidualnych oraz grupowych. W ramach wyżej opisywanych działań w ciągu roku odbywały się 
między innymi indywidualne spotkania z rodzicami, podczas których dokonywano oceny efektów 
postępowania wspierająco-rehabilitacyjnego, jak również przedstawiano do realizacji we 
współpracy z rodzicami indywidualne plany postępowania. Ponadto organizowane były spotkania 
grupowe poświecone sprawom organizacyjnym oraz spotkania informacyjne.

Rodziny uczestników ŚDS aktywnie uczestniczyły w wielu uroczystościach i imprezach, 
takich jak: spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy, uroczystość 5-lecia 
placówki, Dzień Matki. Na prośbę rodziców zorganizowano wycieczkę na grzyby połączoną z 
zabawą integracyjną oraz poczęstunkiem.

Istotnym elementem współpracy z rodzinami osób niepełnosprawnych był Program 
Intensywnej Rehabilitacji, którego realizacja w niezwykle mobilizujący sposób wpłynęła na 
włączenie się rodziców osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębokim w proces 
usamodzielniania ich dzieci.

W 2006r, realizując zadania placówki, główny nacisk położono na kształtowanie realnego 
wizerunku osoby niepełnosprawnej oraz rozszerzanie zaradności i samodzielności życiowej 
uczestników. Dzięki udziałowi w różnorodnych zajęciach poprawie uległo funkcjonowanie osób z
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niepełnosprawnością intelektualną jak również ich wzajemne relacje. Poprawiła się jakość 
współpracy z rodzinami co przejawiło się między innymi wzrostem poziomu zaufania do pracy 
terapeutycznej w ŚDS i wzrostem zaangażowania rodziców w realizację założeń rehabilitacyjnych.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY NR 2
Działania podejmowane w ramach pracy ŚDS nr 2 kierowane są do osób chorych psychicznie. 
Placówka realizuje przede wszystkim takie cele jak:

• pomoc w powrocie do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie,
• trening umiejętności zaspokajania swoich potrzeb,
• rozwijanie zainteresowań uczestników (stworzenie możliwości realizacji własnej 

ekspresji twórczej),
• przeciwdziałanie izolacji społecznej i stygmatyzacji,
• poprawa wzajemnych relacji interpersonalnych uczestników a także poprawa relacji z 

członkami ich rodzin.

CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW
W roku 2006r uczestnikami ŚDS nr 2 były 43 osoby chore psychicznie.

Struktura uczestników z uwagi na ich stopień niepełnosprawności
Stopień niepełnosprawności wg. orzeczenia o niepełnosprawności Liczba osób
Znaczny ( odpowiednik I grupy) 13
Umiarkowany ( odpowiednik II grupy) 27
Lekki ( odpowiednik III grupy) 2
Emerytura 1
Razem 43

Wśród uczestników przeważały osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub dawną II 
grupą inwalidzką.

Rodzaje schorzeń psychicznych wśród uczestników ŚDS
Rozpoznanie Liczba osób
Schizofrenia paranoidalna 33
Zespół paranoidalny 2
Zaburzenia urojeniowe 1
Zaburzenia schizotypowe 2
Psychoza organiczna 1
Zaburzenia depresyjne 4

Wśród osób uczestniczących w zajęciach ŚDS nr 2 przeważająca grupę stanowiły osoby z 
rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej. Pozostałe to osoby z rozpoznaniem innych psychoz lub 
zespołów zaburzeń psychotycznych

Struktura uczestników z uwagi na wiek i płeć
Przedział wiekowy Liczba osób

Kobiety mężczyźni suma
21 -30 lat 1 3 4
31 - 40 lat 3 4 7
41 -50 lat 8 11 19
51-60 lat 4 3 7
powyżej 60 r.ż. 4 2 6
Razem 20 23 43

Wśród uczestników przeważały osoby w wieku pow. 40 roku życia.
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Sytuacja rodzinna uczestników
Sytuacja rodzinna Liczba osób
Mieszkający z rodziną 30
Mieszkający samotnie 13
Razem 43

Większość uczestników ŚDS mieszkała a z rodzinami, natomiast 13 osób zamieszkiwało samotnie. 

FORMY ZAJĘĆ
Uczestnicy ŚDS nr 2 brali udział w różnorodnych formach terapii zajęciowej, zajęciach 
rozwijających aktywność i ekspresję twórczą, zajęciach edukacyjnych.

Wśród wielu różnorodnych zajęć prowadzonych w ŚDS nr 2 można wymienić między innymi:
• zajęcia plastyczno -  muzyczne, w tym: psychorysunek oraz muzykoterapia,
• zajęcia rozwijające umiejętności społeczne w tym: trening budżetowy, trening 

higieniczny, trening podstawowych umiejętności prowadzenia rozmowy, rozwiązywania 
sytuacji trudnych, asertywności, trening lekowy, relaksacyjny, trening pozytywnego 
myślenia i psychoedukacja,

• zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności, w tym: trening umiejętności 
technicznych, zajęcia komputerowe, kulinarne, biblioterapia

• zajęcia ukierunkowane na utrzymanie dobrej sprawności fizycznej, w tym: zajęcia 
gimnastyczne i gimnastyczno-rekreacyjne,

• zajęcia turystyczno- rekreacyjne takie jak spacery, wycieczki,
• zajęcia integracyjne: świetlicowe, zebrania społeczności.

Uczestnicy ŚDS nr 2 byli organizatorami wielu uroczystości oraz imprez okolicznościowych, w 
których często udział brali także uczestnicy zaprzyjaźnionych ośrodków. Uczestnicy brali także 
udział w wielu zewnętrznych imprezach integracyjnych.
W 2006r organizowano między innymi wycieczki do kina, muzeum Etnograficznego, muzeum 
Karykatury, muzeum Narodowego, Pałacu Kultury i Nauki, Zamku Królewskiego, Łazienek i 
Wilanowa.
Ponadto uczestnicy ŚDS nr 2 brali aktywny udział w imprezach takich jak:

- Ogólnopolska Wystawa Twórczości Artystycznej Sprawnych Inaczej gdzie zostały nagrodzone 
prace plastyczne trzech uczestników ŚDS nr 2,

- IV Mazowieckie Spotkania Pracowni Terapeutycznych pt: ”Nie święci garnki lepią”
- „Mini Olimpiada 2006 „
- VIII Mazowiecki Przegląd Twórczości Uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy w

Sochaczewie,
- I Mazowiecki Turniej Bowlingowy Środowiskowych Domów Samopomocy.

Podobnie jak w latach ubiegłych, uczestnicy ŚDS nr 2 brali udział w turnusie 
rehabilitacyjnym w Krynicy Zdrój. Wspólny wyjazd dał możliwość wypoczynku oraz przyczynił 
się do większej integracji grupy.

Na trenie placówki kontynuowano spotkania grupy wsparcia dla rodzin oraz bliskich osób 
chorych psychicznie. W trakcie spotkań, osoby uczestniczące miały możliwość zdobycia wiedzy na 
temat chorób psychicznych, wymiany własnych spostrzeżeń i uwag, jak również miały możliwość 
uzyskania wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

W ramach działalności edukacyjnej na rzecz środowiska lokalnego, wspólnie z Kołem 
Wolontariatu z Zespołu Szkół nr 56 ul. Fontany 1, na terenie ŚDS zorganizowano zajęcia 
edukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej. Celem zajęć było uświadomienie młodym ludziom 
znaczenia zdrowia psychicznego oraz próba zmiany społecznego stereotypu i przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu osób chorych psychicznie.
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Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 był także miejscem spotkań osób 
(reprezentantów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany, Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Targówek, oraz Stowarzyszenia „Pomost”) zaangażowanych w tworzenie programu pt 
”Wsparcie społeczne osób chorych psychicznie w środowisku lokalnym”.

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorych psychicznie ma 
niezwykle istotne znaczenie w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu tej grupy osób. 
Dzięki możliwości uczestnictwa w zajęciach osoby chore psychicznie pozostają w stałym kontakcie 
z terapeutami, utrzymują regularny kontakt z lekarzem, co w sposób znaczący zapobiega nawrotom 
choroby, przeciwdziała izolacji społecznej, daje możliwość aktywnego spędzania czasu i 
zdobywania nowych umiejętności.

2. OŚRODKI WSPARCIA DLA SENIORÓW

W ramach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonują dwa Ośrodki Wsparcia dla Seniorów :
Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1 przy Al. Zjednoczenia 13 
Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 2 przy ul. Wrzeciono 5a

Ośrodki przeznaczone są dla osób starszych a ich działania ukierunkowane są przede wszystkim na:
• przeciwdziałanie marginalizacji i poczucia samotności
• poprawę sytuacji ekonomicznej uczestników
• utrzymanie osób starszych w dobrej kondycji fizyczno-psychicznej
• integrację osób starszych z najbliższym środowiskiem społecznym
• animowanie grup samopomocy i wolontariatu
• pomoc rodzinie w opiece nad osobą starszą
• stworzenie możliwości realizacji własnej aktywności i ekspresji twórczej.

OŚRODEK WSPARCIA DLA SENIORÓW NR 1

W ramach Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 1 działają:
o Oddział Dzienny ramach którego uczestnicy korzystali z szerokiej oferty zajęć kulturalno- 

oświatowych i terapeutycznych oraz posiłków. 
o Klub Seniora, funkcjonujący w godzinach popołudniowych, mający charakter otwarty. W 

ramach działalności Klubu prowadzone były zajęcia tematyczne oraz spotkania świetlicowe. 
Uczestnictwo w Klubie było bezpłatne. 

o Grupa wsparcia dla osób chorych na chorobę Alzheimera i ich rodzin. Spotkania grupy 
odbywały się raz w tygodniu. Uczestnikami były osoby chore na Alzheimera i ich 
opiekunowie.

o Na terenie placówki wydawane były dodatkowo obiady dla klientów OPS nie 
korzystających z pobytu dziennego. 

o Ośrodek stanowił również miejsce spotkań Zarządu Koła Dzielnicowego Warszawa- 
Bielany Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych.

CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW

W 2006r ze wparcia placówki korzystało:
• Oddział Dzienny -  41osób
• Grupa obiadowa - 23 osoby
• Klub Seniora -  155 osób
• Grupa wsparcia dla osób chorych na chorobę Alzheimera i ich rodzin -15 osób
• Koło nr 7 Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych liczy ok. 290 członków, 

natomiast Zarząd Związku liczył 15 osób.
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Struktura uczestników Oddziału Dziennego ze względu na wiek i płeć
Przedział wiekowy Liczba osób

Kobiety Mężczyźni Ogółem
40 -  50 lat - - -
51- 60 lat 1 1 2
61 -  70 lat 12 2 14
71 -  80 lat 14 3 17
81 -  90 lat 5 2 7

powyżej 90 lat 1 - 1
Razem 33 8 41

Sytuacja rodzinna uczestników Oddziału Dziennego.
Sytuacja rodzinna Liczba osób
Mieszkający z rodziną 8
Mieszkający samotnie 33
Razem 41

Wśród osób korzystających z pobytu dziennego w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów nr 1 przeważały 
kobiety. Zdecydowaną większość uczestników stanowiły osoby zamieszkujące samotnie.

OŚRODEK WSPARCIA DLA SENIORÓW NR 2

W ramach Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 2 działały :
o Oddział Dzienny w ramach którego uczestnicy korzystali z posiłków oraz bogatej oferty zajęć. 
o Klub Seniora, funkcjonujący w godzinach popołudniowych,
o Na terenie placówki wydawane były dodatkowo obiady dla klientów OPS nie korzystających z 

pobytu dziennego.

Ośrodek stanowił również miejsce spotkań dla takich grup jak:
o AK Koło Kombatantów Światowego Związku Żołnierzy „Grupa Kampinos” 
o Zespół Bielańskich Animatorów Kultury przy Radzie Programowej Wydziału Kultury 

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

CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW 
W 2006r ze wparcia placówki korzystało:

• Oddział Dzienny - 43 osób
• Grupa obiadowa - 19 osób
• Klub Seniora -  269 osób
• Koło Kombatantów Światowego Związku Żołnierzy AK „Grupa Kampinos” - 30 osób
• Zespół Bielańskich Animatorów Kultury przy Radzie Programowej Wydziału Kultury

Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy - 50 osób

Struktura uczestników ode ziału dziennego ze względu na wiek i płeć
Przedział wiekowy Liczba osób

Kobiety Mężczyźni Ogółem
40 -  50 lat - 1 1
51- 60 lat 2 - 2
61 -  70 lat 8 3 11
71 -  80 lat 14 7 21
81 -  90 lat 6 1 7
91 -  100 lat 1 - 1

Razem 31 12 43
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Sytuacja rodzinna uczestników oddziału dziennego
Sytuacja rodzinna Liczba osób
Mieszkający z rodziną 13
Mieszkający samotnie 30
Razem 43

Wśród osób korzystających z pobytu dziennego w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów nr 2, podobnie 
jak w Ośrodku Wsparcia nr 1, przeważały kobiety oraz osoby zamieszkujące samotnie.

FORM Y ZAJĘĆ PROWADZONE W  OŚRODKACH WSPARCIA DLA SENIORÓW  
NR 1 i 2

Podstawowymi formami pracy z uczestnikami Ośrodków Wsparcia dla Seniorów były 
przede wszystkim zajęcia ukierunkowane na utrzymanie sprawności fizycznej, podtrzymywanie 
aktywności społecznej oraz rozwijanie zainteresowań. Ponadto odbyło się wiele spotkań, wycieczek 
oraz imprez okolicznościowych.
Wśród wielu różnorodnych form zajęć prowadzonych w Ośrodkach Wsparcia dla seniorów można 
wymienić między innymi:

• Arterapię, której podstawowym celem był rozwój zdolności i umiejętności oraz 
kształtowanie osobowości. Arterapia realizowana była poprzez: muzykoterapię, 
choreoterapie, dramatoterapię, biblioterapię, estezjoterapię i sztuki plastyczne,

• Zajęcia ukierunkowane na utrzymanie dobrej sprawności fizycznej tj. poranna 
gimnastyka, zajęcia ruchowe na basenie, gimnastyka rehabilitacyjna, zajęcia relaksacyjne

• Zajecia turystyczno-rekreacyjne, w tym spacery i wycieczki,
• Zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności, w tym: zajęcia kulinarne, 

komputerowe, krawieckie, hafciarskie, fryzjersko-kosmetyczne i ergoterapii, zajęcia z języka 
angielskiego,

• Zajęcia integracyjne - gry i zabawy świetlicowe, spotkania społeczności, pogadanki i 
spotkania tematyczne.

Spośród wielu różnorodnych zajęć na szczególna uwagę zasługują zajęcia taneczne a wśród 
nich tańce integracyjne. Dzięki tej formie aktywności poprzez naukę tańców etnicznych z różnych 
stron świata seniorzy mieli możliwość poznania kultur różnych narodów. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się także zajęcia teatralne. W Ośrodku Wsparcia nr 1 uczestnicy przygotowali między 
innymi przedstawienia: Jasełka „Polska szopka” i przedstawienie słowno-muzyczne „Czy naprawdę 
można zdjąć serce z krzyża” - wystawione w kościele św. Zygmunta oraz przedstawienie „Ptasie 
radio” wystawione w przedszkolu nr 271 z okazji Dnia Dziecka. Uczestnicy Ośrodka Wsparcia nr 2 
wśród różnych form teatralnych przygotowali montaż słowno-muzyczny „Senior”, montaż 
poetycko-muzyczny „Zaduszki poetyckie” oraz scenki „Wielki Tydzień”, „Wyspa Hutnik”, ”Hej 
Kolęda, Kolęda”. Ciekawą inicjatywą były prowadzone w ramach oferty Ośrodka Wsparcia nr 2, 
zajęcia z nauki języka angielskiego. Prowadziła je wolontariuszka - lektor języka angielskiego.

Uczestnicy obu placówek brali udział w wielu wyjściach do kin, teatrów i na wystawy. 
Bielańscy seniorzy odwiedzili między innymi Muzeum Karykatury, Muzeum Etnograficzne, 
Muzeum Narodowe, Galerię Zachęta, Galerię Sztuki Współczesnej, Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Seniorzy brali udział w ciekawych wycieczkach pieszych oraz autokarowych. 
Odwiedzili takie miejsca jak Stare Miasto, Wilanów, uzdrowisko w Konstancinie, Łazienki 
Królewskie, Ogród Botaniczny, Dworek „Milusin” w Sulejówku, Lipków, Lidzbark Welski, 
Kazimierz Dolny, Niepokalanów -  Nieborów, Skarżysko-Kamienną, Godowo i Kałkowo.

Ważnym aspektem działalności obu placówek był aktywny udział w  życiu społeczności 
lokalnej. Seniorzy uczestniczyli między innymi w Bielańskich Festynach Rodzinnych „Powitanie 
Lata” oraz „Warszawa wczoraj i dziś”. Utrzymywano serdeczne kontakty z zaprzyjaźnionymi
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szkołami i przedszkolami oraz Domem Dziecka. Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka seniorzy brali 
udział w spotkaniu z wychowankami Domu Dziecka przy Al. Zjednoczenia, odwiedzili dzieci w 
przedszkolu nr 236, 271, 308, 334, uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym z młodzieżą w 
gimnazjum nr 72. Uczestnicy Ośrodków Wsparcia utrzymywali również stałe kontakty z seniorami z 
Klubu Seniora „Chomiczówka” i „Domino”.

W okresie lipiec-sierpień 2006 na terenie Klubu Sportowego „Hutnik”, podobnie jak w latach 
ubiegłych, odbyły się „Wczasy dla Seniorów”. Organizatorami byli: Ośrodek Pomocy Społecznej 
oraz Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany. Seniorzy mieli do dyspozycji 
dużą salę sportową i klubokawiarnię. Codziennie odbywały się zajęcia choreoterapii prowadzone 
przez wykwalifikowanego rehabilitanta. Ponadto seniorzy mieli możliwość udziału w koncertach, 
występach artystów oraz licznych zajęciach integracyjno-edukacyjnych. Seniorzy w przyjemny i 
aktywny sposób spędzali czas w otoczeniu przyrody.

Podsumowując wskazać należy, iż placówki przeznaczone dla bielańskich seniorów stanowią 
ważny element życia społeczności lokalnej Dzielnicy. Uczestnicy mają możliwość podtrzymania 
aktywności społecznej i fizycznej, rozwijania umiejętności i zainteresowań, wyjścia z izolacji.

3. KLUB MŁODZIEŻOWY „HOMEiK”

Klub Młodzieżowy przy ul. Bogusławskiego 6a został powołany w ramach Ośrodka Pomocy 
Społecznej w czerwcu 2005 roku. Podstawą jego działania jest Program Klubu Młodzieżowego 
przygotowany w ramach realizacji Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień. Klub mieści się na 
osiedlu „Chomiczówka” przy ul. Bogusławskiego 6a.

Działania podejmowane w ramach pracy Klubu były kierowane do młodzieży w wieku 14 -  19 lat, 
zamieszkującej Osiedle „Chomiczówka”. Działalność placówki w głównej mierze polegała na 
organizacji czasu wolnego. Praca wychowawcza koncentrowała się na zmniejszaniu ryzyka 
zagrożenia zjawiskami patologii społecznej i niedostosowania społecznego w następujących 
obszarach:

• rozwoju osobistego, kształtowania światopoglądu, budowania własnego wizerunku, 
pozyskania umiejętności ukierunkowanych na przygotowanie do pełnienia ról społecznych i 
zawodowych,

• budowania satysfakcjonujących relacji w grupie rówieśniczej, domu rodzinnym i szkole,
• zmiany niekorzystnych i szkodliwych procesów adaptacyjnych na zachowania akceptowane 

społecznie.

Kadrę Klubu stanowili koordynator programu realizujący zadania kierownika Klubu oraz trzech 
wychowawców a także instruktorzy prowadzący zajęcia taneczne.

Do Klubu, w roku sprawozdawczym zapisanych było 45 członków. Podział uczestników ze 
względu na wiek i płeć przedstawia poniższa tabela.

Struktura uczestników z uwagi na wiek i płeć
Przedział wiekowy Ilość osób

Dziewczęta Chłopcy razem
14 lat 1 7 8
15 lat - 10 10
16 lat 5 6 11
17 lat 4 8 12
18 lat - 1 1
19 lat - 3 3
Łącznie 10 35 45
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Członkowie Klubu uczęszczali do następujących szkół:
szkoła podstawowa 
gimnazjum 
ponadgimnazj alne 
OHP (nauka zawodu)

-  1
-  33
-  7
-  4.

Na terenie placówki realizowane były następujące zajęcia:
1. Trening Zastępowania Agresji, którego celem było ograniczenie negatywnych zjawisk oraz 
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole. Poprzez uczestnictwo w treningu młodzież uczyła 
się postaw prospołecznych oraz panowania i kontroli nad własną złością. W zajęciach wzięło udział 
8 klubowiczów.
2. Zajęcia przygotowujące do testów gimnazjalnych, które przyczyniły się do zdania egzaminów 
na dobrym poziomie i dostania się do wybranych szkół ponadgimnazjalnych przez członków Klubu. 
Zajęcia te objęły 5 osób.
3. Pomoc w nauce -  polegała na codziennym odrabianiu lekcji przy pomocy wychowawców oraz 
wolontariusza. Wychowawcy pomagali klubowiczom w zakresie przedmiotów humanistycznych 
natomiast wolontariusz pomagał w zakresie przedmiotów ścisłych. Celem tych zajęć było 
wzmocnienie umiejętności samodzielnego myślenia oraz poprawy wyników w nauce. Osiągnięto 
poprawę wyników w nauce u 15 osób.
4. Zajęcia teatralne, których celem było wyrobienie uczucia empatii, walki ze stresem, 
kreatywności scenicznej i scenograficznej oraz umiejętności zapamiętywania. Wspomniane zajęcia 
zaowocowały przygotowaniem i wystawieniem przedstawienia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
5. Zajęcia taneczne Hip Hop rozwijające sprawność fizyczną, kreatywność taneczną 
w zakresie projektowania własnych układów tanecznych oraz umiejętność walki ze stresem 
związanym z tremą przed mającymi nastąpić publicznymi występami. W zajęciach brało udział 6 
uczestników klubu.
6. Zajęcia plastyczne (przygotowywanie dekoracji) przyczyniające się do rozwijania wyobraźni 
przestrzennej, umiejętności projektowania, kojarzenia i uzyskiwania określonych gam barw oraz 
podstaw technik i zasad malarskich. W zajęciach uczestniczyło 30 osób.
8. Zajęcia na basenie, w których uczestniczyło jednorazowo 5, 6 osób dały młodzieży możliwość 
rozwoju umiejętności pływackich, wyciszenia emocji oraz poprawy postawy fizycznej.
9. Zajęcia kulinarne, których celem było wspólne przygotowywanie posiłków. Młodzież 
w trakcie zajęć nabyła podstawowe umiejętności w przygotowywaniu prostych potraw, poznała 
kuchnie z różnych stron świata, poznała zasady zdrowego żywienia, nabyła umiejętności planowania 
pracy, dbałości o porządek i higienę, rozwinęła umiejętności pracy zespołowej z podziałem zadań. 
W zajęciach udział brała 15 osobowa grupa młodzieży.
10. DKF- Dyskusyjny Klub Filmowy odbywający się cyklicznie i mający na celu sprowokowanie 
młodzieży do dyskusji, wypowiadania swoich poglądów i uzasadniania ich. W zajęciach brało udział 
średnio 15 osób.
11.Zajęcia komputerowe pozwoliły na rozszerzenie umiejętności stosowania technik 
komputerowych i teleinformatycznych wśród klubowej młodzieży. W zajęciach brało udział 9 osób.
12. Imprezy okolicznościowe -  spotkanie walentynkowe, bal karnawałowy, spotkanie wielkanocne, 
z okazji Dnia dziecka, Hallowen, mikołajki, spotkanie wigilijne itp.
13. W ycieczki i wyjazdy -  wyjścia do kina, wycieczki rowerowe, wyjazd na obóz letnio do 
Jastrzębiej Góry.
14. Udział w  imprezach o charakterze lokalnym takich jak „Bielański Festyn Rodzinny”, Piknik 
rodzinny pod hasłem „Bliżej siebie -  dalej od narkotyków”.

Na terenie Klubu została zorganizowana akcja „Wielkie serce”, której celem była zbiórka 
zabawek. Uzyskane dary zostały przekazane do Domu Dziecka Nr 1 przy Al. Zjednoczenia.
W lipcu 2006 młodzież Klubu wyjechała na obóz rekreacyjno-taneczny do Jastrzębiej Góry. Na 
obóz wyjechało 15 osób. Byli to klubowicze, którzy podczas całego roku wykazali się aktywnością i 
czynnie uczestniczyli w pracach Klubu.
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W 2006 roku podobnie jak w roku ubiegłym organizowano spotkania z rodzicami 
klubowiczów. Spotkania te dotyczyły głównie funkcjonowania młodzieży w grupie rówieśniczej na 
terenie placówki, a także określenia potrzeb dotyczących ich problemów w nauce oraz strategii ich 
pokonywania. Ponadto pracownicy klubu na bieżąco utrzymywali kontakty z kadra pedagogiczną 
szkół do których uczęszczali uczestnicy oraz z kuratorami sądowymi.

X. DZIAŁALNOŚĆ KLUBU PRACY

Bezrobocie pomimo realnego spadku ilości osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie 
Pracy nadal stanowi jeden z głównych problemów społecznych. Brak pracy i możliwości 
zarobkowania pociąga za sobą wiele niekorzystnych zjawisk takich jak ubożenie rodzin, alienację 
społeczną , zagrożenie wykluczeniem społecznym. Dlatego podejmowanie działań na rzecz osób i 
rodzin dotkniętych tym problemem ma istotne znaczenie.

W Warszawie, według danych na dzień 31.12.2006, zarejestrowanych było 49 409 osób 
bezrobotnych. Dla porównania w analogicznym okresie roku 2005 zarejestrowanych było 58 398 
osób. Nastąpił spadek o ok. 15%. Wśród mieszkańców Dzielnicy Bielany według danych na dzień 
31.12.2006 zarejestrowane w Urzędzie Pracy były 3693 osoby. Dla porównania na dzień 31.12. 
2005r. w Urzędzie Pracy zarejestrowane były 4 903 osoby. Nastąpił spadek o ok. 24,5%. Tendencję 
spadkową można również zaobserwować porównując ilość klientów korzystających z oferty 
prowadzonego przez Ośrodek Klubu Pracy w roku 2006 i 2005. Z oferty Klubu Pracy - Bielany w 
roku 2006 skorzystało 1426 osób, natomiast w roku 2005 - 1760 osób. Nastąpił spadek o ok. 19 %.

Klub Pracy jest placówką ogólno dostępną i mieści się w pomieszczeniach na terenie 
Przychodni rejonowej ul. Kleczewska 56. Działa w porozumieniu z Urzędem Pracy m.st. Warszawy. 
Zadania realizowane w ramach Klubu Pracy polegały na wspieraniu osób bezrobotnych w 
podejmowaniu działań mających na celu uzyskanie zatrudnienia poprzez dostarczenie wiedzy i 
umiejętności aktywnego poszukiwania pracy oraz zmierzały do uaktywnienia osób z największymi 
problemami na rynku pracy. Z Klubu Pracy korzystała duża liczba osób długotrwale bezrobotnych a 
także zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją. W/w osoby wymagały 
wzmocnienia motywacji oraz wsparcia do efektywnego i aktywnego poszukiwania pracy.

Najważniejsze cele działań Klubu Pracy :
- zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia
- przerwanie bierności i wyuczonej bezradności zawodowej i społecznej
- łagodzenie negatywnych, psychologicznych skutków pozostawania bez pracy
- zmiana mentalności osób powracających po przerwie na rynek pracy
- motywowanie do zdobywania nowych umiejętności interpersonalnych, społecznych i

zawodowych

Według posiadanych od klientów Klubu Pracy informacji 430 osób podjęło pracę, w tym 107 
osób skorzystało z informacji udostępnionych w ramach prowadzonej przez Ośrodek Agencji Pracy.

Liczba wizyt indywidualnych:
- z dostępu do informacji internetowych i prasowych korzystano 9518 razy,
- z telefonu korzystano- 9116 razy.

W roku 2006 Klub Pracy kontynuował działania indywidualne i grupowe kierowane do osób 
bezrobotnych.
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Zajęcia grupowe

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i zajęcia aktywizacyjne.

1. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

W roku 2005 odbyło się 7 edycji warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, w których 
łącznie wzięły udział 55 osób. Z tego 16 uczestników warsztatów podjęło pracę.
Program obejmował 7 sesji szkoleniowych -  24 godziny. Na cykl zajęć składało się siedem 
codziennych spotkań po 3,5 godziny.

Warsztaty, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, 
zawierały wszystkie tematy proponowane przez „Program Szkolenia Klub Pracy” -  Warszawa 
2003.

Celem warsztatów było przede wszystkim nauczenie nowych zachowań na rynku pracy, jak
również zmiana sposobu myślenia o sobie i swojej sytuacji przez każdego z uczestników.

W/w cele realizowane były poprzez :
• przekazanie niezbędnych informacji i wiedzy dotyczącej aktywnego działania na obecnym 

rynku pracy i rozwijanie praktycznych umiejętności poszukiwania pracy,
• naukę różnorodnych technik poszukiwania pracy,
• wzbudzanie motywacji do podejmowania działań prowadzących do zmiany sytuacji,
• dokonanie przez uczestników bilansu umiejętności zawodowych,
• zapoznanie z wymaganymi dokumentami aplikacyjnymi,
• określenie przez uczestników swoich mocnych stron i umiejętności, i możliwości ich

wykorzystania na obecnym rynku pracy,
• umożliwienie przeprowadzenia symulacji rozmowy kwalifikacyjnej przy użyciu kamery.

2. Zajęcia aktywizacyjne

W roku 2006 z oferty zajęć aktywizacyjnych skorzystało łącznie 221 osób.

Uczestnicy mogli skorzystać z następujących form zajęć aktywizacyjnych dotyczących 
problematyki aktywnego poszukiwania pracy :

Formy zajęć aktywizacyjnych
Formy zajęć 
aktywizacyjnych Zakres zajęć

liczba
uczestników

„Aktywny na rynku 
pracy”

Podstawowe informacje z zakresu aktywnego poszukiwania pracy - jak 
efektywnie szukać pracy, czego unikać poszukując pracy na aktualnym 
rynku pracy, bilans uniwersalnych umiejętności konieczny do właściwego 
przygotowania materiałów aplikacyjnych: pisanie życiorysu, listu 
motywacyjnego przez każdego uczestnika zajęć pod kierunkiem 
prowadzących, podstawowe informacje na temat odpowiedniego 
zachowania się na rozmowie kwalifikacyjnej.

35

„Bilans umiejętności 
zawodowych”

Przygotowanie bilansu własnych umiejętności, zapoznanie się z 
uniwersalnymi umiejętnościami koniecznymi do właściwego 
przygotowania dokumentów aplikacyjnych i skutecznego zaprezentowania 
się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Uczestnicy otrzymali podstawowe informacje na temat rozmowy 
kwalifikacyjnej, odpowiedniego zachowania, najczęściej zadawanych 
pytań.

45

„Rozmowa
kwalifikacyjna”

Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej /z użyciem kamery lub bez/ i 
omówienie jej przebiegu z prowadzącymi zajęcia. Zajęcia prowadzone 
metodą warsztatową.

5
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„Zacznij od CV” Zajęcia dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, jak napisać 
profesjonalny życiorys. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową : część 
informacyjna oraz ćwiczenia. Przedstawienie informacji o aktualnych 
wymaganiach rynku pracy, przedstawienie wzorów życiorysu zawodowego 
jak również zapoznanie uczestników z dokumentami obowiązującymi w 
krajach Unii Europejskiej Europass.

96

Grupa wsparcia dla 
kobiet

Grupa otwarta. Uczestniczki grupy wspólnie pracują nad poszukiwaniem 
konstruktywnych rozwiązań swoich trudności związanych z 
pozostawaniem bez pracy i wynikających z nich problemów osobistych. 
Oprócz bieżących problemów uczestniczki grupy pracowały nad 
wzmocnieniem poczucia własnej wartości, sposobów radzenia sobie ze 
stresem i elementami asertywności (m.in.mówienie „nie”, asertywne 
przyjmowanie ocen, umiejętność odmawiania, obrona swoich praw poza 
sferą osobistą, inicjatywa w  kontaktach towarzyskich, reagowanie na 
krytykę).

7

Zajęcia z podstaw 
języka angielskiego

Zajęcia były prowadzone przez wolontariuszkę z wymaganymi 
kwalifikacjami. Zajęcia wyposażają w  językowe umiejętności 
komunikacyjne niezbędne do podjęcia pracy za granicą. Znacząco 
zwiększają szanse na znalezienie pracy.

19

Nauka podstaw 
obsługi komputera i 
internetu

Zajęcia obejmowały naukę podstaw obsługi komputera i Internetu oraz ich 
praktycznego wykorzystywania do przygotowywania dokumentów 
aplikacyjnych i poszukiwania ofert pracy.

14

Pomoc indywidualna

W ramach Klubu Pracy przeprowadzono 503 porady indywidualne.

Uczestnicy mogli skorzystać z następujących porad indywidualnych:

Poradnictwo
indywidualne Zakres

liczba
osób

Zajęcia z zakresu 
podstawowych 
umiejętności 
obsługi komputera 
i korzystania z 
Internetu

Zdobycie nowej umiejętności przydatnej w  poszukiwaniu pracy i aktywności 
zawodowej, zapoznanie się z nowoczesnymi technikami komunikacji medialnej i 
zdobywanie informacji, podwyższenie samooceny i kompetencji zawodowych 
wykorzystanie nabytej umiejętności jako atut w  rozmowie z pracodawcą

57

Poradnictwo
psychologiczne

Udzielanie wsparcia w  kryzysowej sytuacji związanej z utratą pracy, 
pozostawaniem bez pracy, problemami określenia własnej tożsamości po utracie 
pracy itp. Udzielanie bieżącego wsparcia emocjonalnego, nawiązanie podmiotowej 
relacji z klientem, wypracowanie bardziej skutecznych sposobów funkcjonowania 
społecznego, określanie predyspozycji zawodowych uwzględniających 
indywidualne możliwości osobowościowe, przezwyciężanie zaburzeń działania 
(deficyty przewidywania, planowania i realizacji działań), wzmocnienie potencjału 
możliwości osobowościowych ( poczucia własnej wartości, samooceny)

167

Poradnictwo 
zawodowe i pomoc 
w pisaniu 
dokumentów 
aplikacyjnych

Planowanie indywidualnej ścieżki zawodowej, wyeksponowanie pozytywnych cech, 
umiejętności życiowych i zawodowych na bazie których nastąpi proces zmian 
funkcjonowania społecznego i zawodowego. Zindywidualizowane przygotowanie 
do właściwej autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej. Pomoc w  sporządzaniu 
dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), działania informacyjno -  
edukacyjne dot. przekwalifikowania zawodowego, odbycia szkoleń zawodowych. 
Udzielanie informacji o uprawnieniach osób poszukujących pracy i ofercie Urzędu 
Pracy. Udostępnianie informacji o instytucjach rynku pracy i organizacjach 
pozarządowych pomagających osobom pozostającym bez pracy.

279

Klub Pracy współpracował przy realizacji programu współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego -  „Program integracji społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Do zadań wyznaczonego pracownika Klubu Pracy
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należała współpraca z partnerami projektu tj. Stowarzyszenie Stefan i Stowarzyszenie RIS „Praca” 
oraz uczelniami wyższymi: APS oraz CHAT. Pracownik Klubu Pracy był również odpowiedzialny 
za bieżącą wymianę informacji dotyczących projektu, przekazywania kart rekrutacyjnych oraz 
rekrutację wolontariuszy. Brał udział w regularnych spotkaniach zespołu EFS. Pracownicy Klubu 
Pracy brali czynny udział w procesie rekrutacji osób bezrobotnych do programu.

Działania na rzecz promocji zatrudnienia 

Targi pracy.

W dniu 01.06.2006 r na terenie Dzielnicy Bielany zostały zorganizowane Bielańskie Targi 
Pracy. Organizatorami Targów byli: Urząd Dzielnicy m.st. Warszawy, Wydział Spraw Społecznych 
i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany, OPS Dzielnicy Bielany,Urząd Pracy m.st. Warszawy. Zespół 
Klubu Pracy aktywnie uczestniczył w organizacji merytorycznej i technicznej bielańskich targów. 
Na giełdzie zaprezentowało swoje oferty 36 firm i organizacji pozarządowych. Szacuje się, iż w 
Targach Pracy udział wzięło 600 osób.
Zespół Klubu Pracy zorganizował prezentację poszerzającą wiedzę z zakresu poszukiwania pracy 
p.t. „ Potencjał osobowości kluczem do sukcesu zawodowego”, która była przedstawiona trakcie 
trwania Targów Pracy. Prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Na Targach Klub Pracy miał swoje stanowisko, gdzie można było uzyskać informacje na temat 
działalności Warszawskich Klubów Pracy. Zapoznawano uczestników z formami aktywnego 
poszukiwania pracy.

W spółpraca z W ydziałem Ochrony Środowiska Dzielnicy Bielany

W ramach zamówienia publicznego organizowanego przez Wydział Ochrony Środowiska 
Dzielnicy Bielany 5 osób długotrwale bezrobotnych (świadczeniobiorców pomocy społecznej) 
podjęło pracę przy zbieraniu masy zielonej w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Miasta w 
terminie15.X- 30.XI.2006r.

W spółpraca z pracodawcami

• Agencja Bezpłatnego Pośrednictwa Pracy

W ramach prowadzonej przez Ośrodek Agencji nawiązano osobiste kontakty z firmami i 
przedsiębiorcami zachęcając ich do podjęcia aktywnej współpracy. Pozyskano 237 informacji o 
potencjalnych możliwościach pracy (ofert pracy) głównie z zakresu prac porządkowych i 
wykończeniowych. Według dostępnych nam informacji 430 klientów Klubu Pracy podjęło pracę, w 
tym 107 osób skorzystało z informacji udostępnionych w ramach Agencji Pracy. Korzystając z 
Agencji Pośrednictwa pracy OPS pracodawca ma możliwość zgłoszenia ofert pracy, które następnie 
są przekazywane osobom zainteresowanym spełniającym określone w ofercie wymagania. Agencja 
Pośrednictwa Pracy OPS Bielany nie bierze udziału w procesie rekrutacji i mediacji z klientem.

• Giełdy Pracy
W 2006 roku zorganizowano na terenie Klubu Pracy 4 Giełdy Pracy -  bezpośrednie spotkania z 
pracodawcami oferującymi oferty pracy na stanowisko kasjer- sprzedawca, osoby sprzątające oraz 
do prac produkcyjnych.
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XI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. DZIAŁANIA O CHARAKTERZE LOKALNYM PODEJMOWANE PRZEZ OŚRODEK  
POM OCY SPOŁECZNEJ NA RZECZ SPOŁECZNOSCI BIELAN

Podobnie jak w latach ubiegłych również w roku 2006 Ośrodek Pomocy Społecznej, poza 
świadczeniem pomocy osobom potrzebującym, realizacją świadczeń rodzinnych oraz realizacją 
zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, starał się również
inicjować oraz współorganizować wiele imprez o zasięgu ogólnodzielnicowym. Głównymi celami
organizowanych przedsięwzięć była integracja środowiska lokalnego oraz wskazywanie 
akceptowanych społecznie sposobów aktywności i spędzania czasu wolnego. W organizacji w/w 
przedsięwzięć brali udział przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych działających na 
terenie Bielan.
W roku 2006r Ośrodek brał czynny udział w realizacji poniższych przedsięwzięć:

Festyny
• Festyn z okazji Dnia Dziecka, zorganizowany przez Wydział Oświaty i Wychowania, dla 

uczniów bielańskich szkół podstawowych, który odbył się 1 czerwca 2006r na terenie
Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Szegedyńskiej 9a.

• Piknik Rodzinny, organizowany przez Bielański Ośrodek Kultury, który odbył się 2 
czerwca 2006r na terenie Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury przy ul. Estrady 112.

• Festyn Rodzinny „Powitanie Lata” zorganizowany przez Wydział Spraw Społecznych i 
Zdrowia w dniu 10 czerwca 2006r na terenie Domu Dziecka Nr 1 przy Al. Zjednoczenia.

• Piknik Rodzinny zorganizowany przez OPS, który odbył się 26 czerwca 2006r na terenie 
Parku Olszyna

• Bielański Festyn Rodzinny „W arszawa wczoraj i dziś”, którego organizatorem był tut. 
Ośrodek. Festyn odbył się 16 września 2006r na terenie placu u zbiegu ulic Żeromskiego i
Jarzębskiego. Impreza nawiązywała tematycznie do starej Warszawy. W programie
przewidziane były: występy Kapeli Podwórkowej „Chłopaki ze starej paki”, prezentacje 
starych pojazdów, konkursy: na najpiękniejszy kapelusz, najciekawszy obiekt Warszawy, 
występy kataryniarza, karuzele oraz liczne atrakcje dla dzieci. Szacuje się, że w imprezie 
wzięło udział ok. 2 500 osób.

Pozostałe imprezy

Organizowane we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Bielany

• Śniadanie Wielkanocne dla osób starszych, samotnych - które odbyło się 14 kwietnia 2006r
w Liceum Ogólnokształcącym nr XXXIX przy ul. Lindego 20. Na śniadanie Wielkanocne 
zaproszonych zostało 150 osób. Każdy z uczestników otrzymał poczęstunek zgodny z 
polską tradycją wielkanocną. Spotkanie uświetnił występ artystyczny Chóru „Pośrodku 
Żywota”.

• Targi Pracy -  które odbyły się w dniu 01.06.2006r w Kościele (dolnym) parafii Św. 
Zygmunta przy Pl. Konfederacji 55. W Targach udział wzięło 36 wystawców oraz ok. 600 
osób bezrobotnych. Targi były organizowane wspólnie z Urzędem Pracy.

• W czasy dla seniorów odbywały się w lipcu i sierpniu, na terenach Klubu Sportowego 
„Hutnik” przy ul. Marymonckiej 42. Współorganizatorem tego przedsięwzięcia był również 
Polski Komitet Pomocy Społecznej.

• Dzień Seniora -  uroczystość z okazji Dnia Seniora odbyła się 25 października 2006r w 
Kościele dolnym Św.Zygmunta przy ul. Pl. Konfederacji 55. W spotkaniu udział wzięło ok. 
350 bielańskich seniorów, którzy wysłuchali koncertu Tadeusza Woźniakowskiego oraz
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Kapeli Warszawskiej. Każdy z uczestników uroczystości otrzymał upominek w formie 
kalendarza zaprojektowanego i przygotowanego specjalnie z myślą o bielańskich seniorach.

• Dzień W olontariusza -  7 grudnia 2006 Ośrodek uczestniczył w organizacji tradycyjnych 
obchodów Międzynarodowego Dnia W olontariusza. W imprezie wzięło udział około 200 
wolontariuszy z 30 organizacji pozarządowych i instytucji. (Dom Dziecka, Poradnia 
Rodzinna, Dom Pomocy Społecznej „ Leśny”, OPS). Wręczono 83 statuetki z logo 
bielańskiego wolontariusza.

• Spotkanie wigilijne dla najuboższych oraz samotnych mieszkańców Dzielnicy odbyło się 
22 grudnia 2006r w Liceum Ogólnokształcącym nr XXXIX przy ul. Lindego 20. Na 
uroczystość zaproszonych zostało 150 osób. Każdy z uczestników otrzymał poczęstunek 
zgodny z polską tradycją wigilijną. Spotkaniu towarzyszył występ Tadeusza 
Woźniakowskiego oraz występ dzieci z Ogniska Bielany im. Kazimierza Lisieckiego 
„Dziadka”.

Organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

• Spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla młodzieży z bielańskich placówek  
opiekuńczo-wychowawczych. W dniu 4 grudnia 2006r. na terenie Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej przy ul Szegedyńskiej 9a zorganizowano spotkanie Mikołajkowe Program 
imprezy obejmował występy artystyczne, liczne konkursy i zabawy. Młodzież miała okazję 
zaprezentować swoje umiejętności taneczne.

Większość z imprez znalazła swoje stałe miejsce w lokalnej tradycji i spotyka się z szerokim 
zainteresowaniem ze strony społeczności lokalnej Bielan.

2. GRUPY WSPARCIA

Istotnym elementem działalności OPS było inicjowanie działań samopomocowych. Grupa 
samopomocy zapewnia wzajemne wsparcie tym, którzy mają jakiś wspólny problem, znajduje 
praktyczne rozwiązania konkretnych problemów i umożliwia swoim członkom, na bazie 
wzajemnego zaufania i zrozumienia, wypracowanie metod radzenia sobie ze stresem i zmianę 
zachowania. Powstawanie grup wsparcia opiera się na wspólnym doświadczeniu, wzajemnej 
pomocy, wymianie informacji, konstruktywnym dążeniu do wspólnych celów, pomaga zwalczać 
bezradność wobec problemu i budować odpowiedzialność za swoje życie.

W 2006 roku odbywały się spotkania 4 grup wsparcia.

1. Grupa wsparcia dla rodzin osób chorych psychicznie. Spotkania grupy odbywały się na 
terenie Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 przy ul. Grębałowskiej 14. W grupie 
uczestniczyło 26 członków rodzin osób chorych psychicznie. Celem spotkań było 
przybliżenie podstawowych wiadomości o obrazie klinicznym i przebiegu choroby, 
dzielenie się traumatycznymi przeżyciami, zwrócenie uwagi na związek przyczynowo -  
skutkowy przyjmowania substancji psychoaktywnych i wzrostu ryzyka wystąpienia 
zaburzeń psychicznych, próba odbarczenia rodzin z poczucia winy związanego z 
wystąpieniem choroby psychicznej u jednego z jej członków, nabywanie umiejętności 
współdziałania rodziny osoby chorej oraz członków zespołu terapeutycznego. Na 
spotkaniach poruszano tematy dotyczące spraw bieżących, funkcjonowania społecznego 
osób chorych psychicznie, strategii postępowania w radzeniu sobie z problemem choroby 
psychicznej. W trakcie spotkań wykorzystywane były pomoce i materiały edukacyjne do 
zajęć z psychoedukacji, najnowsze wyniki badań, filmy poglądowe, książki do psychiatrii.

2. Grupa wsparcia dla kobiet - ofiar przemocy. W 2006 r kontynuowano spotkania grupy 
wsparcia z programem edukacyjnym. W ramach realizacji tego zadania od stycznia do
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końca czerwca 2006r. kontynuowano pracę grupy wsparcia z programem edukacyjnym, 
która rozpoczęła spotkania w 2005r. Spotkania odbywały się na terenie przychodni 
rejonowej przy ul. Kleczewskiej 56 w pomieszczeniach Klubu Pracy. Celem grupy była 
m.in. redukcja napięcia, niepokoju i niepewności, budowanie poczucia bezpieczeństwa, 
pomoc w nabywaniu umiejętności interpersonalnych i zachowań społecznych, 
wykształcenie umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych i wzmacniania 
interakcji wśród uczestniczek grupy, uczenie się rozwiązywania codziennych problemów, 
uświadomienie wpływu przemocy na dzieci. W programie uczestniczyło 14 kobiet. Od 
stycznia do końca czerwca odbyły się 24 spotkania grupy, 3 konsultacje, 4 superwizje. 
Uczestniczki grupy w większości dokonały znaczących zmian w życiu: separacja od 
przemocowych partnerów, zgłoszenie spraw do sądu, założenie sprawy karnej, Niebieskiej 
Karty, ujawnienie przemocy i nawiązanie kontaktu z bliskimi, radzenie sobie z 
dorastającymi dziećmi i zwracanie się o pomoc do specjalistycznych instytucji. Niektóre 
uczestniczki uaktywniły się w poszukiwaniu pracy oraz znalazły pracę. W połowie 
września rozpoczęto nabór i realizację kolejnej edycji programu grupy wsparcia dla kobiet- 
ofiar przemocy. W ramach programu przeprowadzono nabór do grupy i przeprowadzono 
14 spotkań grupy, 9 konsultacji, 2 superwizje.

3. Grupa wspierająca aktywność dla kobiet poszukujących pracy. Spotkania odbywały 
się na terenie przychodni rejonowej przy ul. Kleczewskiej 56 w pomieszczeniach Klubu 
Pracy. Grupa miała charakter otwarty. W jej spotkaniach brało udział 7 kobiet. Celem 
grupy było omówienie sposobów radzenia sobie z codziennymi problemami, 
poszukiwaniem konstruktywnych rozwiązań swoich trudności związanych z 
pozostawaniem bez pracy i wynikających z nich problemów osobistych, dokonanie analizy 
niepowodzeń w poszukiwaniu pracy, wzmocnienie poczucia własnej wartości, poznanie 
sposobów radzenia sobie ze stresem, wykształcenie zachowań asertywnych, praca nad 
autoprezentacją i poprawą wizerunku pod względem właściwej prezencji.

4. Grupa wsparcia dla osób chorych na chorobę Alzheimera i ich rodzin. Spotkania grupy 
odbywały się raz w tygodniu na terenie Ośrodka Wsparcia dla Seniorów nr 1 przy Al. 
Zjednoczenia 13. Uczestnikami były osoby chore na Alzheimera i ich opiekunowie. W 
2006r pomocą objęto 6 osób chorych oraz 9 opiekunów. W prowadzeniu zajęć pomagała 
wolontariuszka. Uczestnicy grupy wsparcia korzystali z oferty programowej Ośrodka 
Wsparcia -  wyjścia do kina, teatru, na wystawy; udział we wspólnej Wigilii, Śniadaniu 
Wielkanocnym, Dniu Seniora. W trakcie spotkań opiekunowie mieli możliwość wymiany 
doświadczeń, omówienia swoich problemów, odbywały się pogadanki i prelekcje 
natomiast osoby chore pozostawały pod opieką pracowników Ośrodka Wsparcia.
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XII. PODSUMOWANIE

W 2006r Ośrodek realizował zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, zadania 
związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a także zadania związane z 
realizacją świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

W 2006r ze wsparcia w ramach świadczeń pomocy społecznej skorzystało 5 326 środowisk. 
W stosunku do 2005r nastąpił spadek liczby osób i rodzin korzystających ze świadczeń przyznanych 
w ramach zadań własnych a także niewielki wzrost liczby środowisk korzystających ze świadczeń w 
ramach zadań zleconych oraz wyłącznie w formie pracy socjalnej.

Z analizy prowadzonych spraw wynika, iż w 2006r zaprzestało korzystania z pomocy 
społecznej 479 świadczeniobiorców. W tym:

- 135 ze względu na podjęcie zatrudnienia,
- 23 z powodu uzyskania innych źródeł dochodu, w tym świadczeń emerytalno- 

rentowych,
- 14 z uwagi na uzyskanie pomocy ze strony rodziny,
- 5 z uwagi na popraw stanu zdrowia,
- 59 z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania,
- 16 z uwagi skierowanie do DPS/ZOL,
- 3 z uwagi na pobyt w zakładzie karnym,
- 41 osób zrezygnowało z dalszej pomocy OPS,
- 120 osób zmarło,
- 63 osoby zaprzestały korzystania z pomocy społecznej z innych przyczyn.

W odniesieniu do świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne i zaliczkę 
alimentacyjną zauważyć należy, iż w 2006 roku nastąpił znaczny wzrost (o ok. 1000) liczby osób 
pobierających w/w świadczenia. Wzrost liczby swiadczeniobiorcow mógł być wynikiem przejęcia 
przez Ośrodek obowiązku wypłaty świadczeń rodzinnych dla wszystkich uprawnionych 
mieszkańców Dzielnicy.

W 2006r wydano łącznie 34 009 decyzji administracyjnych i postanowień, w tym 27 283 w 
sprawach świadczeń z pomocy społecznej oraz 6 726 w sprawach świadczeń rodzinnych i zaliczki 
alimentacyjnej.

W sprawach świadczeń z pomocy społecznej wydano 65 decyzji odmawiających przyznania 
pomocy. Najczęstszymi powodami odmów były:

- dysproporcje pomiędzy posiadanym a deklarowanym dochodem oraz posiadanie własnych 
możliwości i zasobów pozwalających na wyjście z trudnej sytuacji - 24 decyzje,

- brak uzasadnionej potrzeby udzielenia pomocy finansowej -  14 decyzji,
- brak współpracy w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej i marnotrawienie 

posiadanych środków- 12 decyzji,
- brak udokumentowania swojej trudnej sytuacji -  8 decyzji,
- brak przesłanek do przyznania pomocy z powodu nie spełnienia ustawowych kryteriów -  7 

decyzji.

W sprawach świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wydano 201 decyzji odmownych. W 
tym z powodu :

- nie spełnienia kryterium dochodowego -  118 decyzji,
- nie spełnienia pozostałych przesłanek ustawowych -  60 decyzji,
- nie udokumentowania dochodu rodziny -  13 decyzji,
- odmowa umorzenia świadczeń nienależnie pobranych - 3 decyzje,
- odmowa co do terminu przyznania świadczeń -  3 decyzje,
- odmowa wznowienia wypłaty świadczeń -  2 decyzje,
- odmowa wznowienia postępowania -  2 decyzje.
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W 2006r od decyzji wydanych w sprawach świadczeń z pomocy społecznej złożonych zostało 47 
odwołań. Z czego:

- 28 zostało utrzymanych w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze,
- 6 zostało uchylonych i przekazanych do ponownego rozpatrzenia,
- w 1 sprawie SKO umorzyło postępowanie,
- 4 sprawy są nadal rozpatrywane przez SKO,
- 8 spraw rozpatrzono we własnym zakresie.

W sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej zostało złożonych 86 
odwołań i zażaleń, z czego:

- 33 zostało utrzymanych w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze,
- 1 uchylono w części, w pozostałym zakresie utrzymano w mocy,
- 1 uchylono i umorzono postępowanie,
- 27 uchylono i przekazano do ponownego rozpatrzenia (z tego 8 z powodu braku pełnomocnictw),
- 2 rozstrzygnięto merytorycznie przez organ II instancji,
- 1 zmieniona przez SKO w odniesieniu co do okresu,
- 3 rozpatrzono we własnym zakresie,
- 4 oddalono z uwagi na uchybienie co do terminu wniesienia odwołania,
- 14 nadal jest rozpatrywanych.

Poza prowadzeniem postępowań w zakresie realizacji w/w świadczeń prowadzono sprawy takie jak:
• przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u osób ubiegających się o przyznanie uprawnień 

do świadczeń zdrowotnych -85 spraw
• przeprowadzanie wywiadów w sprawie dodatków mieszkaniowych -  39 spraw
• wydawanie opinii w sprawach mieszkaniowych na wniosek Wydziału Spraw Lokalowych 

oraz Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami - 185 spraw
• udzielanie informacji na wniosek Policji o osobach wobec których toczy się postępowanie oraz 

osobach poszukiwanych -216 spraw
• prowadzenie (na wniosek komornika) postępowań w sprawach dłużników alimentacyjnych - 

101 postępowań
• wydawanie zaświadczeń.

W 2006r, na wniosek osób zainteresowanych, wydano łącznie 3 387 zaświadczeń, w tym:
- 343 w sprawie świadczeń rodzinnych
- 1960 w sprawie dodatków mieszkaniowych
- 287 do ZGN i innych administracji,
- 185 do Wydziału Spraw Lokalowych,
- 67 do przedszkoli,
- 312 do szkół w sprawie stypendiów socjalnych,
- 233 do innych instytucji.

W 2006r jednorazowo realizowano pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia 
skutków suszy. Realizacja tego zadania wiązała się z wieloma problemami wynikającymi z braku 
doświadczeń w zakresie pomocy rodzinom prowadzącym gospodarstwa rolne oraz 
niejednoznacznością przepisów wydanych w tym zakresie.

Szczególnie trudnymi były okresy waloryzacji rent i emerytur (marzec 2006r) oraz zmiany 
kryteriów pomocy społecznej (październik 2006r) kiedy ze względu na zmianę dochodu lub 
kryteriów należało w krótkim czasie dokonać weryfikacji bardzo dużej liczby świadczeń.

W odniesieniu do świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej najtrudniejszymi były, 
podobnie jak w latach ubiegłych, miesiące lipiec, sierpień i wrzesień, kiedy przyjmowano i 
realizowano wnioski na nowy okres zasiłkowy.

Dodatkowo, w dalszym ciągu Ośrodek borykał się z ogromnymi trudnościami lokalowymi 
związanymi ze zbyt małą liczbą pomieszczeń. Dotyczy to przede wszystkim głównego budynku 
Ośrodka zlokalizowanego przy ul. Przybyszewskiego 80/82. W budynku tym zarówno warunki
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pracy jak i obsługi klientów są bardzo złe co może mieć wpływ na ocenę jakości świadczonych 
przez Ośrodek usług. Mamy wątpliwości czy okres dwóch lat oczekiwania na nowe pomieszczenia 
nie jest zbyt daleką perspektywą, zważywszy że np. w świadczeniach rodzinnych w 2006r przybyło 
ok. 1000 nowych klientów. Również pomieszczenia, w których funkcjonuje Ośrodek Wsparcia dla 
Seniorów Nr 1 przy Al. Zjednoczenia 13 nie spełniają standardów nowoczesnych ośrodków oparcia 
społecznego. Posiadając lepsze warunki lokalowe, przy posiadanych środkach finansowych oraz 
zatrudnionej kadrze moglibyśmy objąć pomocą o wiele większą grupę osób. Utrudnieniem w 
realizacji zadań był remont przeprowadzony w siedzibie Ośrodka oraz w budynku zajmowanym 
przez Środowiskowe Domy Samopomocy. Mimo powstałych w związku z tym niedogodności, 
poprawie uległa estetyka remontowanych pomieszczeń.

W 2006r Ośrodek trzykrotnie podlegał kontroli zewnętrznej. Wszystkie kontrole wypadły 
pozytywnie. Szczególnie jesteśmy zadowoleni z pozytywnych wyników kontroli realizacji 
świadczeń rodzinnych.

W ramach podejmowanych działań pracownicy Ośrodka współpracowali z przedstawicielami 
licznych instytucji i organizacji m.in. z wychowawcami i pedagogami szkolnymi, kuratorami 
sądowymi, policjantami, pracownikami administracji, wydziałów Urzędu Dzielnicy Bielany, 
pracownikami zakładu ubezpieczeń społecznych, służby zdrowia, organizacji pozarządowych.

Jednym z ważniejszych problemów, na który w ramach realizowanych zadań zwrócono 
szczególną uwagę, był problem przemocy. Jak wspomniano wcześniej, w odniesieniu do osób i 
rodzin doświadczających przemocy domowej podejmowano szereg działań polegających na 
udzielaniu wsparcia psychologicznego, poradnictwa prawnego, pracy socjalnej oraz pomocy 
materialnej i rzeczowej. Osoby doświadczające przemocy domowej korzystały z porad psychologów, 
specjalistów ds. przemocy i uzależnień, prawników oraz pracowników socjalnych. Wszystkim 
działaniom podejmowanym na rzecz osób doświadczających przemocy towarzyszyło przekonanie, że 
nic z tego co zrobiła ofiara i żadne okoliczności nie mogą usprawiedliwiać przemocy czy zdjąć 
odpowiedzialności za nią ze sprawcy. Ofiary przemocy domowej potrzebują kompleksowej pomocy, 
dlatego dla zwiększenia skuteczności pomocy istotnym jest podejmowanie działań w ramach 
współpracy wielu służb. Biorąc powyższe pod uwagę, Ośrodek Pomocy Społecznej zaangażował się 
w realizację bielańskiej kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach 
kampanii Ośrodek uczestniczył w konferencji „Dylematy dotyczące przeciwdziałania przemocy 
domowej w społeczności lokalnej”. Uczestnicy konferencji wskazywali na konieczność 
podejmowania skoordynowanych działań na rzecz rodzin doświadczających przemocy domowej, 
podnoszenia kwalifikacji osób mających bezpośredni kontakt z ofiarami i sprawcami przemocy oraz 
ścisłej współpracy wszystkich instytucji i organizacji działających na tym polu. Ośrodek był 
organizatorem seminarium nt. budowania systemu pomocy rodzinie z problemem przemocy oraz 
cyklu szkoleń dla kadr instytucji i organizacji podejmujących działania na rzecz rodzin 
doświadczających przemocy domowej. Istotnym elementem kampanii była akcja informacyjna dla 
mieszkańców dzielnicy Bielany. Miała ona na celu uwrażliwienie społeczności lokalnej na problem 
przemocy domowej oraz przekazanie informacji o instytucjach i organizacjach gdzie można uzyskać 
pomoc. W tym celu przygotowano ulotki i plakaty, które zostały rozpowszechnione w bielańskich 
instytucjach i organizacjach oraz miejscach użyteczności publicznej. Aby budowany system w pełni 
odpowiadał na potrzeby społeczności lokalnej, w 2006r Ośrodek zlecił przeprowadzenie badań 
społecznych na temat zjawiska przemocy domowej na terenie Dzielnicy Bielany. Ich wyniki, 
dostępne na stronie internetowej OPS, posłużą do bardziej precyzyjnego planowania działań a także 
tworzenia strategii wykorzystującej istniejące zasoby i uwzględniającej wyłonione potrzeby.

Poza działaniami na rzecz osób doświadczających przemocy, na szczególną uwagę zasługuje 
również udział Ośrodka w budowaniu systemowych działań na rzecz osób chorych psychicznie w 
środowisku lokalnym. Tutejszy Ośrodek od wielu lat angażuje się w tworzenie oparcia społecznego 
dla osób chorych psychicznie zamieszkujących na terenie dzielnicy Bielany. W tworzeniu tego 
systemu poza Ośrodkiem Pomocy Społecznej biorą udział również: służba zdrowia oraz organizacje 
pozarządowe. Pod koniec 2006r OPS był partnerem projektu „Wsparcie społeczne osób chorujących 
psychicznie w środowisku lokalnym” realizowanego przez Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i 
Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi POMOST. W ramach projektu zostały przeprowadzone 
badania 60-osobowej grupy chorujących psychicznie Bielańczyków. Celem podjętych badań było
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określenie charakterystyk przebiegu choroby i funkcjonowania społecznego osób przewlekle 
chorujących psychicznie objętych lokalnym systemem wsparcia i rehabilitacji. Ponadto w ramach 
projektu w 2006r. odbyły się trzy spotkania z przedstawicielami wiodących instytucji i organizacji 
działających na rzecz osób chorych psychicznie, podczas których opracowano mapę zasobów oraz 
wypracowano wspólną lokalną strategię rozwiązywania problemów osób chorych psychicznie. 
Uczestnicy spotkań zgodnie wskazali na konieczność stworzenia na terenie Bielan Zespołu 
Lecznictwa Domowego oraz mieszkania chronionego przeznaczonego dla osób chorych psychicznie, 
które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymagają opieki całodobowej. 
Mamy nadzieję, iż inicjatywa ta spotka się z przychylnością władz dzielnicy a lokalna diagnoza 
potrzeb i zasobów oraz lepsza koordynacja poprawi skuteczność podejmowanych działań i 
pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie społeczne przewlekle chorujących psychicznie.

Wartym zaznaczenia jest również problem przebywających na terenie Dzielnicy Bielany 
uchodźców , przede wszystkim uciekinierów z Czeczenii. Jak wynika z posiadanych informacji w 
2005r w całej Polsce o ochronę prosiło 6 860 osób. Z tej grupy w województwie mazowieckim 
pozytywnie rozpatrzono ok. 2 400 wniosków, z czego 330 osób otrzymało status uchodźcy a ok. 2070 
osób otrzymało decyzję o pobycie tolerowanym. Na terenie Dzielnicy Bielany przy ul. Improwizacji 
7 funkcjonuje jeden z trzech warszawskich Ośrodków dla Osób Ubiegających się o Przyznanie 
Statusu Uchodźcy lub Azylu. Pod koniec 2006r przebywało w nim 495 osób z czego ok. połowę 
stanowiły dzieci w wieku do 15 roku życia. W trakcie procedury o przyznanie statusu uchodźcy 
osoby te objęte są pomocą ze strony Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców w postaci zapewnienia 
pobytu w Ośrodku, wyżywienia, pomocy medycznej oraz finansowej. Osoby, które uzyskały status 
uchodźcy obejmowane są rocznym, Indywidualnym Programem Integracji, realizowanym przez 
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie w ramach zadań zleconych przez Wojewodę 
Mazowieckiego. Ponadto osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy mają 
prawo do świadczeń z pomocy społecznej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. W 2006r 
ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystało 27 rodzin, w których przebywały 92 osoby. 
Istotnym jest fakt, iż dzieci cudzoziemców objęte są obowiązkiem szkolnym od momentu 
przekroczenia polskiej granicy. Do szkół bielańskich trafiają dzieci i młodzież z innego kręgu 
kulturowego, nie znające języka polskiego, często po traumatycznych przeżyciach, co stanowi 
poważny problem w procesie edukacyjnym. Ponadto zaznaczyć należy, iż osoby, które uzyskały 
status uchodźcy lub zgodę na pobyt tolerowany, najczęściej nadal pozostają w Ośrodku przy ul. 
Improwizacji, wynajmując pokoje na zasadach komercyjnych tym samym stając się mieszkańcami 
Bielan.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia wskazujące na szereg problemów jakie 
dotyczą sytuacji uchodźców konieczne jest budowanie zintegrowanego systemu wsparcia dla tej 
grupy osób. Ośrodek Pomocy Społecznej współpracował w tym zakresie, między innymi z 
przedstawicielami Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Działania te 
będą kontynuowane w 2007r.

W roku 2006 szczególną wagę przywiązywano do działań podejmowanych na rzecz 
bielańskich seniorów . Poza udzielaniem pomocy w formie świadczeń z pomocy społecznej, pracy 
socjalnej, pobytu w Ośrodkach Wsparcia dla Seniorów, tut. OPS włączył się w działania o 
charakterze lokalnym. Zaangażowaliśmy się w zainicjowaną przez Biuro Polityki Społecznej Urzędu 
m.st. Warszawy akcję pod nazwą Centra Aktywności Seniora. W listopadzie i grudniu 2006 roku z 
inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej i Wydziału Oświaty i Wychowania odbyły się dwa spotkania 
z udziałem przedstawicieli Wydziału Kultury, Wydziału Sportu i Rekreacji oraz dyrektorów szkół 
podstawowych na Bielanach. Każdy z przedstawicieli poszczególnych wydziałów, w ramach 
posiadanych środków, określił możliwości swoich działań dotyczących aktywizacji osób starszych. 
Już z końcem listopada szkoły podstawowe udostępniły seniorom sale gimnastyczne na zajęcia 
ruchowe oraz pracownie komputerowe na zajęcia informatyczne. Wydział Sportu i Rekreacji pokrył 
częściowo koszty zajęć rehabilitacyjnych oraz gimnastyki na basenie. Wydział Kultury sfinansował 
imprezy integracyjne dla osób starszych, które odbyły się w osiedlowych klubach seniora. Ośrodek 
Pomocy Społecznej zabezpieczył środki finansowe na zajęcia ruchowe, informatyczne oraz tańce 
integracyjne dla seniorów. W 2007 roku OPS planuje zorganizowanie zajęć gimnastycznych i spotkań
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tanecznych dla seniorów. Ofertę kierowaną do bielańskich seniorów będziemy starali się rozszerzać 
w zależności od możliwości pozyskania środków z Urzędu Miasta.

W 2007 roku Ośrodek będzie kontynuował większość podejmowanych dotychczas działań. 
Ponadto planujemy rozszerzenie oferty dla osób pozostających bez pracy, poprzez umożliwienie 
udziału w programach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W 2007r. roku 
zamierzamy aplikować o środki na realizację projektów, skierowanych do:

- osób długotrwale bezrobotnych,
- kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych,
- osób z niepełnosprawnością intelektualną,
- pracowników Ośrodka (projekt szkoleniowy).

Planujemy również podejmowanie działań na rzecz rozwoju na terenie dzielnicy wspomaganych form 
zatrudnienia, takich jak prace społecznie-użyteczne i spółdzielnie socjalne oraz zintensyfikowania we 
współpracy z innymi wydziałami, działań ukierunkowanych na pomoc osobom bezdomnym.

W ramach działań podejmowanych na rzecz dziecka i rodziny w roku 2007 planujemy 
kontynuowanie warsztatów umiejętności wychowawczych oraz realizację programów edukacyjnych 
dla dzieci i młodzieży w zakresie psychoprofilaktyki. Ponadto planowana jest realizacja wspierająco 
-  edukacyjnego programu treningowego dla rodzin niewydolnych wychowawczo. W ramach 
programu zakłada się objęcie wsparciem 14 rodzin niewydolnych wychowawczo, mających 
problemy z funkcjonowaniem społecznym i będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej.
Należy również rozpocząć we współpracy z Biurem Polityki Społecznej i Radą Dzielnicy Bielany 
prace nad strategią rozwiązywania problemów społecznych.

Szczególny problem, na który chcemy zwrócić uwagę to potrzeby kadrowe Ośrodka. 
Najważniejsze to możliwość zatrudnienia w bieżącym roku dodatkowo przynajmniej czterech 
pracowników socjalnych, na co otrzymaliśmy zgodę Biura Polityki Społecznej, niestety bez 
dodatkowych środków finansowych. Na jednego rejonowego pracownika socjalnego w ciągu roku 
średnio przypada około 120 środowisk. Chcemy zmienić tę sytuacje, aby bielańscy pracownicy 
socjalni mieli więcej czasu na pracę z indywidualnym klientem, rodziną ale również na aktywność w 
środowisku lokalnym. Uważamy również, że należy wzmocnić kadrowo Zespół ds. Rodziny.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucją, która powinna odpowiadać na istotne problemy 
społeczne, jakie dotykają mieszkańców dzielnicy. Mamy nadzieję że powyższe sprawozdanie 
przybliża specyfikę pracy Ośrodka a przedstawiony zakres działań wskazuje na wielość istotnych 
problemów społecznych, które staramy się rozwiązywać i łagodzić ich skutki.
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