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I.

CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY

1.

Położenie i struktura dzielnicy

Bielany zajmują powierzchnię 32,33 km2 (6,3% powierzchni miasta stołecznego Warszawy) i są położone w północno-zachodniej części Warszawy, po lewej stronie Wisły. Od
południa Bielany graniczą z Żoliborzem, od zachodu z Bemowem, a wschodnią granicę Bielan
stanowi Wisła. Północna granica Bielan jest równocześnie północną granicą Warszawy. Pod
względem liczby mieszkańców jest to piąta co do wielkości dzielnica warszawska.
Znaczną część obszaru dzielnicy stanowią tereny zielone, które zajmują ponad 28% jej
powierzchni. Do największych obszarów leśnych Bielan zaliczyć należy Las Bielański oraz Las
Młociński. Ze względu na ilość terenów leśnych dzielnica często określana jest jako „zielone
płuca” Warszawy.
Według Miejskiego Systemu Informacji (MSI) Bielany dzielą się na obszary: Chomiczówka, Huta, Las Bielański, Marymont - Kaskada, Marymont - Ruda, Młociny, Piaski, Placówka, Radiowo, Stare Bielany, Słodowiec, Wawrzyszew, Wólka Węglowa, Wrzeciono.
Mapa 1.

Źródło: Urząd Dzielnicy Bielany.

4

Do największych osiedli pod względem liczby mieszkańców należą Stare Bielany oraz
Wrzeciono. Piaski, Wawrzyszew, Chomiczówka oraz Marymont i Ruda należą do osiedli średniej wielkości. Najmniejszymi rejonami są osiedla: Słodowiec, Młociny i Wólka Węglowa.
Na Bielanach swoje siedziby mają znane uczelnie wyższe: Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego – największa sportowa uczelnia w kraju, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego czy Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

2.

Struktura demograficzna dzielnicy

Dzielnicę Bielany zamieszkuje ponad 127 tys. mieszkańców, z czego ok. 98% stanowią
osoby posiadające na terenie Bielan meldunki o charakterze stałym. Pozostałe 2% to osoby
posiadające na Bielanach meldunek czasowy. Dane te nie obejmują osób, które zamieszkują
na terenie Bielan, a nie dokonały obowiązku meldunkowego, jak również zawierają dane
tych, którzy obecnie nie zamieszkują na terenie Bielan, a nie dokonali czynności wymeldowania.
Poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące struktury demograficznej mieszkańców Dzielnicy Bielany.
Tabela 1.
Liczba mieszkańców Dzielnicy Bielany

Pobyt stały
Pobyt
czasowy
Razem

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

126 723
2826

126 122
2591

125 620
2403

124 786
2324

124 080
2220

129 549

128 713

128 023

127 110

126 226

Źródło: Dane Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy (na 31 grudnia każdego roku).

Uwzględniając dane za ostatnie 5 lat zauważyć można spadek liczby ludności. Wśród
mieszkańców dzielnicy przeważają kobiety, co związane jest ze statystycznie dłuższym okresem ich życia. Najliczniejszą grupę mieszkańców Bielan stanowią osoby powyżej 19-tego roku
życia pozostające w tzw. wieku produkcyjnym. Warto jednak zauważyć, że 10 340 mężczyzn
jest powyżej 65 roku życia, a 23 438 kobiet powyżej 60 roku życia, czyli w wieku poprodukcyjnym.
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II.

ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

1.

Podstawowe akty prawne

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy działającą
na terenie Dzielnicy Bielany. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające
w szczególności z:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 446 z
późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1870
z późn. zm.),
3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.
poz. 1769),
4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1793 z późn. zm.),
5. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.),
6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2015 nr
0 poz. 1390 z późn. zm.),
7. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz.U. 2016 nr 0 poz. 575 z późn. zm.),
8. Statutu OPS.
Ponadto kierunki działań Ośrodka Pomocy Społecznej określa Społeczna Strategia
Warszawy na lata 2009-2020 oraz warszawskie programy dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, aktywizacji zawodowej, wpierania rodziny, wsparcia osób w starszym
wieku i niepełnosprawnych, profilaktyki uzależnień itp.

2.

Najważniejsze z realizowanych zadań

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany realizuje zadania zarówno będące w
gestii samorządu gminnego, jak i powiatowego. Wynika to z zapisów ustawy z dnia 15 marca
2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, która wskazuje, że Warszawa jest gminą
mającą status miasta na prawach powiatu. Podstawowym celem działania Ośrodka, zgodnie
z obowiązującym statutem, jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych
oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Pomoc społeczna udzielana jest ze względu na trudne sytuacje życiowe. Ustawa
o pomocy społecznej nie konkretyzuje tych sytuacji, wymienia jedynie najczęstsze powody
ich powstawania. Osoba, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, innej niż wymienione
6

w ustawie, ma prawo zwrócenia się do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie pomocy. Zawarty w ustawie katalog osób uprawnionych do uzyskania pomocy oraz sytuacji, w jakich
pomoc może być udzielona, nie jest katalogiem zamkniętym. Obowiązkiem klienta przy
udzielaniu pomocy jest jego współudział w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.
Zmusza to osoby wymagające wsparcia do zmiany postawy, na ogół biernej i roszczeniowej,
na postawę aktywną w rozwiązywaniu własnych problemów. Ośrodek powinien w miarę
możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji
ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
Poniżej przedstawiono najważniejsze z zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w 2017 roku:
-

-

-

-

-

kontynuowanie pracy w oparciu o model oddzielenia pracy socjalnej od świadczeń,
praca socjalna,
przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej
oraz ustawą o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” tj. zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, zasiłków okresowych,
zasiłków stałych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, pomocy usługowej, pomocy w
formie posiłków,
sprawianie pogrzebów,
prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie potwierdzania prawa do
świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych, o których mowa w art. 2 ust.1
pkt. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w
tym bezdomnym,
świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
dożywianie dzieci,
organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego dla
rodzin naturalnych i zastępczych,
udzielanie pomocy w integracji ze środowiskiem lokalnym osobom opuszczającym
zakłady karne, niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze,
prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących skierowania do domów pomocy
społecznej,
podejmowanie działań w przypadku rodziny doświadczającej przemocy,
obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
udzielanie mieszkańcom informacji o przysługujących im uprawnieniach z zakresu
pomocy społecznej,
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,
7

-

-

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,
prowadzenie działań mających na celu integrację ze społeczeństwem osób posiadających status uchodźcy,
sporządzanie sprawozdawczości.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy funkcjonuje w oparciu
o statut nadany mu przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy uchwałą nr XXIX/918/2008 z
dnia 17 kwietnia 2008 roku z późniejszymi zmianami, a także uchwałą nr LXXXIII/2122/2014
Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m. st. Warszawy.
Działania podejmowane przez OPS zostały uszczegółowione w dalszych rozdziałach.
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III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPS

1. Komórki organizacyjne
Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określał w 2017 r. Regulamin organizacyjny OPS:
Schemat 1.
Struktura organizacyjna OPS w 2017 r.

DYREKTOR OŚRODKA

ZASTĘPCA DYREKTORA

DZIAŁ POMOCY
ŚRODOWISKOWEJ NR I

ZESPÓŁ DS.
POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO

ZESPÓŁ DS.
PRACY SOCJALNEJ

DZIAŁ POMOCY
ŚRODOWISKOWEJ NR II

ZESPÓŁ DS.
POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO

ZESPÓŁ DS.
PRACY SOCJALNEJ

GŁÓWNY
KSIĘGOWY

SAMODZIELNE
STANOWISKO
DS. KADROWYCH

DZIAŁ
ADMINISTRACYJNY

DZIAŁ
FINANSOWO – KSIĘGOWY

ZESPÓŁ DS.WSPARCIA
RODZINY W KRYZYSIE
ZESPÓŁ DS. AKTYWIZACJI
SPOŁECZNO – ZAWODOWEJ
I WOLONTARIATU

DZIAŁ POMOCY
SPECJALISTYCZNEJ

ZESPÓŁ DS. ASYSTY RODZINNEJ

ZESPÓŁ DS. REALIZACJI PROJEKTÓW
ZESPÓŁ DS. USŁUG I DPS

DZIAŁ POMOCY
ŚRODOWISKOWEJ NR III

ZESPÓŁ DS.
POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO

ZESPÓŁ DS.
PRACY SOCJALNEJ

OŚRODEK WSPARCIA DLA SENIORÓW NR 1
WRAZ Z KLUBEM SENIORA

OŚRODEK WSPARCIA DLA SENIORÓW NR 2
WRAZ Z KLUBEM SENIORA

DZIAŁ POMOCY
ŚRODOWISKOWEJ NR IV

ZESPÓŁ DS.
POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO

ZESPÓŁ DS.
PRACY SOCJALNEJ

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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2. Struktura zatrudnienia
W Ośrodku Pomocy Społecznej, wg stanu na dzień 31.12.2017 r. zatrudnionych było
120 osób na 120 etatach. W stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. stan zatrudnienia
zmniejszył się o 1 etat etatów W OPS zatrudnionych było 106 kobiet i 14 mężczyzn.
Tabela 2.
Struktura zatrudnienia w OPS na dzień 31.12.2017 r.
LICZBA
OSÓB
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OGÓŁEM

LICZBA ETATÓW

120

120

dyrektor

1

1

zastępca dyrektora

1

1

pracownicy socjalni ogółem

59

59

z tego:

z tego :
26

26

specjalista pracy socjalnej

20

20

starszy pracownik socjalny

5

5

pracownik socjalny

8

8

starszy specjalista pracy socjalnej

psycholog

3

3

konsultant

1

1

asystent rodziny

5

5

informatyk

1

1

pozostali pracownicy

39

39

10

10

OŚRODKI WSPARCIA dla Seniorów

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

3.

Struktura wykształcenia

Wśród wszystkich osób zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej, zdecydowaną
przewagę stanowiły osoby posiadające wykształcenie wyższe (ok.78%), w tym 33 osoby posiadały ukończone studia podyplomowe, a 1 osoba doktoranckie. W 2017 r. 9 pracowników
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ukończyło specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny co zwiększa liczbę osób z
takimi kwalifikacjami do 18, natomiast specjalizację I stopnia posiadało 18 osób.
Tabela 3.
Wykształcenie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
Wykształcenie
Wyższe

Liczba osób
94

Policealne

11

Średnie

14

Zasadnicze zawodowe

1

Razem pracowników

120

Dodatkowe kwalifikacje:
Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

18

Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

18

Studia podyplomowe

33

Doktorat

1

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

4. Podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników
Pozyskanie i zatrzymanie pracowników o wysokich kwalifikacjach oraz stałe uzupełnianie wiedzy i umiejętności pracowników w sposób decydujący wpływają na pozycję Ośrodka. Rosnące potrzeby i oczekiwania społeczeństwa powodują poszerzenie zakresu działań, a
wykwalifikowani pracownicy radzą sobie znacznie lepiej z nowymi zadaniami. Jedną z najważniejszych funkcji polityki personalnej jest wspieranie rozwoju i kariery zawodowej pracownika. Prawidłowy wybór szkoleń pozwala na systematyczny wzrost umiejętności i kwalifikacji specjalistycznych pracowników.
Pracownicy Ośrodka w 2017 r. brali udział w 72 szkoleniach, kursach, warsztatach,
seminariach i konferencjach o zróżnicowanej tematyce. Wiele z nich było adresowanych do
pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa mazowieckiego. Można je podzielić na grupy:
1. Szkolenia specjalistyczne z zakresu pomocy społecznej związane z problemami występującymi w różnych obszarach:
 uzależnieniami,
11



rodziną, w tym w środowiskach marginalizowanych, dotkniętych problemem przemocy,
 osobami starszymi, bezdomnymi, niepełnosprawnymi fizycznie i intelektualnie, chorymi psychicznie,
 integracją uchodźców.
2. Szkolenia związane ze zmianą przepisów prawnych, w tym z zakresu: zamówień publicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, finansów, rachunkowości, prawa pracy, ochrony
danych osobowych.
3. Szkolenia dotyczące projektów unijnych.
4. Inne szkolenia dotyczące działalności pomocy społecznej na terenie dzielnicy i miasta.
Na szczególną uwagę zasługują projekty szkoleniowe, w których licznie uczestniczyli
pracownicy OPS, takie jak:
 warsztaty z kształtowania postawy współpracy i współodpowiedzialności pracowników
OPS w działaniach na rzecz klientów wewnętrznych i zewnętrznych „Wspieramy innych”,
w których uczestniczyło 98 pracowników,
 szkolenie „Kodeks Postępowania Administracyjnego po zmianach”, w którym uczestniczyło 62 pracowników,
 kurs drugiego stopnia „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – poziom zaawansowany”, w którym uczestniczyło 8 pracowników,
 kurs pierwszego stopnia „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – poziom zaawansowany”, w którym uczestniczyło 3 pracowników,
 Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w którym uczestniczyło 3 pracowników,
 Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych, w którym uczestniczyło 52 pracowników.
Szkolenia, seminaria, warsztaty i konferencje zewnętrzne:
 szkolenia i seminaria dotyczące rozwiązywania problemów w rodzinie: („Ustawa o
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem nowe zadania w JST”, Szkolenie I stopnia „Metoda Dobrego Startu”, „Świadczenia rodzinne i program 500+”),
 szkolenia dotyczące ofiar przemocy: („W kierunku kultury bez przemocy”),
 szkolenia i konferencje dotyczące pracy z osobami niepełnosprawnymi: („Pomoc społeczna a ochrona zdrowia psychicznego”),
 szkolenia i konferencje dotyczące pracy z seniorami i ich aktywizacji: „Metoda Montessori dla Seniorów z zaburzeniami poznawczymi – inna wizja opieki”, „Nauka tańców w kręgu dla Seniorów”, „Psychologiczne aspekty pracy z osobami starszymi”, „Organizacja życia rodziny w obliczu choroby otępiennej”, „Terapeutyczny masaż geriatryczny”, „Przeciwdziałanie dyskryminacji osób starszych a praca z klientem w instytucjach pomocowych”, Kurs I stopnia masażu klasycznego),
 szkolenia i konferencje dotyczące problemów uchodźców: („Zrozumieć uchodźcę”),
 szkolenia i konferencje dotyczące pracy z osobami zagrożonymi: „Współczesne wyzwania
służb publicznych w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi”),
 szkolenia dotyczące pracy w pomocy społecznej („Vademecum Pracownika OPS”, „Wywiad środowiskowy w świetle przepisów i w praktyce po zmianach”, „Ustawa o pomocy
społecznej –aktualne problemy”, KPA –zmiany),
 szkolenia z zakresu polityki społecznej i zarządzania w jednostkach pomocy społecznej:
(„Interdyscyplinarne aspekty działania człowieka współczesnej cywilizacji” „Współczesne
Wyzwania Polityki Społecznej”, „Współczesne Problemy Społeczne – stan obecny i wy12

zwania”, „Zarządzanie zespołem – jak zbudować swój autorytet i wydobyć z pracowników co najlepsze”, „Zarządzanie zmianą i personelem w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej”),
 Szkolenie z obsługi terminali TOTEM 1,
 Szkolenie BHP,
 Szkolenie z zakresu rachunkowości budżetowej,
 „Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont jednostek sektora
finansów publicznych”,
 Obowiązki płatnika PIT, rozliczanie należności,
 „Obsługa sprawozdawczości CAS”,
 „Instrukcja kancelaryjna i archiwizacja dokumentów w praktyce”,
 Szkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych,
 Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych dla ABI/ADO,
 Dokumentacja „Administratorów danych”,
 Szkolenie dla administratora systemów informatycznych,
 „Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sektorze pomocy społecznej w
świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych”.
Zróżnicowana tematyka szkoleń, oprócz pogłębiania umiejętności zawodowych pozwoliła na rozwój osobisty pracowników.
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IV.

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU

1.

Wydatki

W 2017 r. w budżecie na zadania realizowane przez Ośrodek zaplanowana została
kwota 23.584.131,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 23.445.485,42 zł, co stanowi 99,41%
wykonania planu.
Tabela 4.
Wydatki z podziałem na poszczególne rozdziały

Dział

Rozdz.

Nazwa rozdziału

851 Ochrona
zdrowia

85195

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

852 Pomoc
społeczna
85203

Ośrodki wsparcia

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe

85216

Zasiłki stałe

85219

Ośrodki pomocy społecznej

85228
85230
85231

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Realizacja Rządowego Programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania")
Pomoc dla cudzoziemców „Pobyt tolerowany”

Plan

Wykonanie

10.800,00

10.800,00

10.800,00

10.800,00

22.865.144,00

22.769.756,19

1.205.050,00

1.200.230,44

192.814,00

190.770,15

5.437.660,00

5.421.732,98

2.463.465,00

2.454.970,14

10.572.335,00

10.509.522,48

2.228.000,00

2.226.710,00

746.460,00

746.460,00

19.360,00

19.360,00

% wykonania
planu
100,00

99,58
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853 Pozostałe
zadania w
zakresie polityki społecznej
85395

85395

85395

Pozostała działalność – wspieranie
inicjatyw na rzecz zaspokojenia
potrzeb życiowych osób i rodzin
Pozostałe działanie w zakresie
polityki społecznej - prace
społecznie użyteczne
Realizacja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
Realizacja projektu „Przestrzeń
dobrych rozwiązań”
Realizacja projektu „Wykluczenie
społeczno-zawodowe STOP”

855 Rodzina

85504
Razem

Wspieranie rodziny

342.187,00

304.827,22

89.350,00

89.247,68

11.800,00

11.469,60

241.037,00

204.109,94

172.037,00

164.366,18

69.000,00

39.743,76

366.000,00

360.102,01

366.000,00

360.102,01

23.584.131,00

23.445.485,42

89,08

99,41

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Wykres 1.
Porównanie wydatków w latach 2012-2017
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23445 485,42 zł

2017 r.

21583 377,03 zł

2016 r.

20829 608,28 zł

2015 r.

kwota wydatków
20188 660,28 zł

2014 r.

20918 159,10 zł

2013 r.

21622 931,70 zł

2012 r.

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Na przestrzeni ostatniego roku znacznej zmianie uległ poziom wydatków Ośrodka,
przede wszystkim ze względu na realizację dwóch programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – Projektu „Przestrzeń dobrych rozwiązań” i projektu „Wykluczenie społeczno-zawodowe STOP”.

2.

Dochody

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody pochodzą głównie z odpłatności
za usługi opiekuńcze i posiłki, z odpłatności za pobyt dzienny w placówkach OPS oraz ze spłat
nienależnych pobranych świadczeń.
Tabela 5.
Realizacja dochodów budżetowych w zł
Plan

Wykonanie

524 000,00

502 914,74

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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V.

ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy realizował
następujące świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej:
1. świadczenia pieniężne:
a) zasiłek stały,
b) zasiłek okresowy,
c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
d) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane
przez sąd,
e) zasiłek celowy dla cudzoziemców, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. świadczenia niepieniężne:
a) praca socjalna,
b) poradnictwo specjalistyczne,
c) interwencja kryzysowa,
d) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
e) sprawienie pogrzebu,
f) posiłek,
g) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i w ośrodkach wsparcia,
h) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach
wsparcia.
17

W sprawach świadczeń realizowanych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w
2017 r. wydano 16 991 decyzji administracyjnych i postanowień. Zgodnie z art. 99 ustawy o
pomocy społecznej w 2017 r. dokonano 70 wystąpień do ZUS o zwrot zasiłków stałych lub
okresowych przyznanych i wypłaconych w okresie oczekiwania na rentę lub emeryturę.
Zgodnie z art. 101 ustawy o pomocy społecznej, ośrodek pomocy społecznej, który przyznał
świadczenie mieszkańcowi innej gminy, ma prawo do ubiegania się o zwrot wydatków poniesionych na ten cel. W 2017 r. do Ośrodka wpłynęły 4 wnioski o refundację świadczeń –
wszystkie świadczenia zostały zrefundowane.
W 2017 r. wydanych zostało 1 057 zaświadczeń, w tym m.in. dla celów:

Tabela 6.
Przeznaczenie wydawanych zaświadczeń
Liczba
wydanych
zaświadczeń
593
133
107
40
13
75
13
7
8
36
19
9
4

Cel wydania zaświadczenia
ubieganie się o dodatek mieszkaniowy
załatwianie spraw mieszkaniowych u zarządców nieruchomości, w tym ZGN
do Wydziału Zasobów Lokalowych, w tym ubieganie się o obniżkę czynszu,
wykup mieszkania
w sprawach ubiegania się o stypendium szkolne dla dziecka, zwolnienia
z opłat za obiady w ramach akcji „Lato w mieście”
w celu ubiegania się o zwolnienie z opłat za przedszkole, żłobek
do Sądu (rozwód, ustalenie wysokości alimentów), prokuratury i komornika,
Urzędu Skarbowego
do ZUS w celu ustalenia uprawnień do renty/emerytury
Gazownia, RWE, Telekomunikacja
inne OPS
inne urzędy
do kościoła i organizacji pozarządowych
PFRON, WCPR
do zakładu pracy
Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W 2017 r. wniesiono 27 odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od
decyzji administracyjnych wydanych w sprawach świadczeń pomocy społecznej. Poniżej
przedstawiono dane dotyczące rozstrzygnięć organu odwoławczego..
18

Tabela 7.
Odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Rodzaj rozstrzygnięcia

Liczba rozstrzygnięć

decyzje rozpatrzone we własnym zakresie

3

decyzje utrzymane w mocy

13

orzeczenie o uchybieniu terminu wniesienia odwołania

-

decyzje uchylone i przekazane do ponownego rozpatrzenia

-

sprawy w toku

10

niedopuszczalność zażalenia

1

nieważność decyzji

-

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

1.

Struktura świadczeniobiorców

W 2017 r. wsparciem ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w formie świadczeń pomocy społecznej (w tym w formie pracy socjalnej) objęte zostały osoby i rodziny pozostające
w 3 486 gospodarstwach domowych o łącznej liczbie 6 001 osób. tj. ok. 4,75% wszystkich
mieszkańców dzielnicy. Poniżej przedstawiono dane dotyczące liczby osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 2017 r.
Tabela 8.
Liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną w 2017 r.

pomoc udzielona ogółem,
w tym w postaci
pracy socjalnej
w tym wyłącznie w postaci
pracy socjalnej
świadczenia przyznane w
ramach zadań zleconych i
własnych
w tym:
świadczenia pieniężne
świadczenia niepieniężne
świadczenia przyznane
w ramach zadań zleconych
świadczenia przyznane
w ramach zadań własnych

Liczba osób, którym
przyznano świadczenia

Liczba rodzin

Liczba osób
w rodzinach

x

3 486

6 001

x

1 634

3 006

2 301

1 852

2 995

1 492

1 414

2 372

1 396

1 177

1 981

70

69

98

2 292

1 844

2 979
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Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Poniżej przedstawiono strukturę gospodarstw domowych osób i rodzin korzystających z pomocy Ośrodka w 2017 r. w tym również w postaci pracy socjalnej.

Tabela 9.
Typy rodzin objętych pomocą na podstawie Ustawy o pomocy społecznej
Wyszczególnienie

rodziny ogółem
o liczbie osób 1
2
3
4
5
6 i więcej
rodziny z dziećmi ogółem
o liczbie dzieci 1
2
3
4
5
6
7 i więcej
rodziny niepełne ogółem

Liczba
rodzin

2017 r.
Liczba osób
w rodzinach

3 486

6 001

2 114
701
381
175
70
45

2 114
1 402
1 143
700
350
292

710

2 314

337
247
80
32
10
3
1
351

824
843
360
187
68
23
9
952
20

o liczbie dzieci 1
2
3
4 i więcej
rodziny emerytów i rencistów ogółem
o liczbie osób 1
2
3
4 i więcej

172
132
37
10

347
402
149
54

1 737

2 544

1 158
422
111
46

1 158
844
333
209

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Wykres 2.
Procentowy udział gospodarstw domowych w zalezności od liczby
osób w rodzinie w 2017 r.
1%
2%
5%
11%

1-osobowe

20%

61%

2-osobowe
3-osobowe
4-osobowe
5-osobowe
6-osobowe i więcej

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Zdecydowanie największą grupę świadczeniobiorców stanowiły w dalszym ciągu osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe i wynosiły 60,64% wszystkich korzystających z pomocy rodzin. Udział większych gospodarstw domowych, liczących 4 i więcej
osób, wynosił zaledwie 8,32% wszystkich obejmowanych wsparciem środowisk.
21

Wśród wszystkich objętych pomocą środowisk w 2017 r. 20,37% stanowiły rodziny
z dziećmi. Rodziny niepełne stanowiły 10,07%, spośród wszystkich korzystających z pomocy
rodzin. Środowiska emerytów i rencistów stanowiły 49,83%.
Wykres 3.
Procentowy udział rodzin z dziećmi, rodzin niepełnych oraz rodzin emerytów
i rencistów w stosunku do wszystkich gospodarstw domowych korzystających
z pomocy społecznej w 2017 r.
50%

rodziny z dziećmi

20%
10%

rodziny niepełne
rodziny emerytów i
rencistów

rodziny z dziećmi

rodziny niepełne

rodziny emerytów i
rencistów

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

2.

Powody udzielania świadczeń

Poniżej przedstawiono dane liczbowe dotyczące osób i rodzin korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej z uwzględnieniem powodów przyznania pomocy. Zaznaczyć
należy, że wiele osób i rodzin dotkniętych jest wieloma z niżej wymienionych dysfunkcji.
Tabela 10.
Powody przyznania pomocy

Dysfunkcje
ubóstwo
sieroctwo
bezdomność
potrzeba ochrony macierzyństwa
w tym wielodzietność
bezrobocie
niepełnosprawność
długotrwała lub ciężka choroba
bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego - ogółem

2017 r.
Liczba rodzin
Liczba osób
w rodzinach
787
1 238
4
9
116
116
66
285
25
138
456
1 048
1 152
1 630
975
1 507
367

1 026
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w tym:
rodziny niepełne
rodziny wielodzietne
przemoc w rodzinie
alkoholizm
narkomania
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z Z.K.
trudności w integracji osób, które otrzymały
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
zdarzenie losowe
sytuacja kryzysowa

240
48
239
180
33

664
260
598
259
41

21

34

11

32

4
22

8
44

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W stosunku do lat ubiegłych zmianie nie uległy główne kategorie powodów z jakich
osoby i rodziny znalazły się w sytuacji wymagającej wsparcia. Najczęstszymi powodami pozostawania w trudnej sytuacji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej były: niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, bezrobocie oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

3.

Pomoc materialna

Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:
·
dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł
·
dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł
Kwota zasiłku stałego wynosi 604 zł.
Zasiłki okresowe należą do zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Świadczenie to przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 634 zł. Wysokość zasiłku okresowego dla
osoby samotnie gospodarującej ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może
być wyższa niż 418 zł miesięcznie.
Zasiłek okresowy dla rodziny przysługuje rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny tj. 514 zł. na osobę w rodzinie, Wysokość zasiłku okresowego dla
rodziny ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem
tej rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie,
możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Tabela 11.
Zasiłki okresowe
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Rodzaj
świadczenia

zasiłki
okresoweogółem
w tym:
środki
własne

Liczba
osób,
którym
przyznano decyzją
świadczenie
92

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń
w zł

Liczba rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Średnia kwota
zasiłku w zł

Średni okres
korzystania
z zasiłku

311

121 388

91

119

390,31

3,38 mies.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

38 948
x

x

82 440

dotacja
Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Zasiłki okresowe należą do świadczeń realizowanych w ramach zadań własnych, które
w większości finansowane są w ramach dotacji z budżetu państwa. W 2017 r. Ośrodek na
zasiłki okresowe wydał kwotę 121 388 zł w tym dotacja wyniosła 82 440 zł, co stanowi ponad
67,91% ogółu wydatków na wypłatę zasiłków okresowych.
Zasiłki celowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek
celowy stanowi jednorazowe świadczenie socjalne przyznane w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych tj. między innymi na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu.
Zasiłek celowy przysługuje osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społeczne. Osobom o dochodach przekraczających ww. kryterium, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może być przyznany
specjalny zasiłek celowy, który nie ma charakteru obowiązkowego. Poniższa tabela przedstawia dane zbiorcze dla zasiłków celowych w tym dla zasiłków na zakup żywności.
Tabela 12.
Zasiłki celowe*
Rodzaj świadczenia

zasiłki celowe i w naturze ogółem
w tym: zasiłki celowe specjal-

Liczba
osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenie

Kwota świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba
osób w
rodzinach

Średnia
kwota
przypadająca na 1
gospodarstwo domowe

1 366

3 721 252 *

1 292

2 250

2 880

782

1 374 329

741

1 429

1 855
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* w tym kwota 1 029 130 zł - zasiłki na zakup żywności została omówiona w zadaniu
dożywianie
Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Tabela 13.
Zasiłki celowe – analiza wydatków
Cel pomocy
Zakup leków i inne koszty leczenia
Opłata czynszu
Zakup odzieży
Opłata za energię elektryczną i gaz
Zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli
Opłata turnusu rehabilitacyjnego
Kolonie i obozy dla dzieci
Zakup opału
Remont mieszkania
Wyposażenie szkolne dzieci
Paczki spożywczo - przemysłowe
Środki czystości i higieny osobistej
Pobyt w żłobku/przedszkolu
Zakup biletów
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego
Zakup sprzętu ortopedycznego
Zdjęcia do dowodu
Opłaty telefoniczne
Opłata za kurs szkoleniowy
Wyrobienie dokumentów
RAZEM:
Zasiłki na zakup żywności*
Razem wszystkie zasiłki celowe

Kwota w PLN
294 588
630 604
464 189
373 805
272 473
9 220
31 730
14 430
40 333
99 215
268 512
162 952
8 669
3 238
13 054
3 964
496
360
190
100
2 692 122
1 029 130
3 721 252

*zasiłki celowe na zakup żywności omówione w zadaniu dożywianie
Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Przyznając zasiłki celowe w pierwszej kolejności starano się zabezpieczać podstawowe potrzeby takie jak zakup żywności, zakup odzieży, obuwia oraz opłacenie czynszu, energii
elektrycznej i gazu.
W kwietniu i w grudniu 2017 r. osoby samotne, osoby niepełnosprawne i rodziny
z dziećmi otrzymały pomoc rzeczową w formie paczek z artykułami spożywczymi i środkami
czystościowymi (1600 paczek).
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Wykres 4.
Zasiłki celowe w podziale na poszczególne cele w 2017 r.
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761 151 zł

"Pomoc państwa w
zakresie dożywiania"
pozostałe zadania z
zakresu dożywiania
opłata czynszu
opłata za energię
elektryczną i gaz

630 604 zł

zakup odzieży
koszty leczenia
wyposażenie szkolne

464 189 zł

zakup sprzętu
gospodarstwa
domowego i pościeli
zakup opału
opłata turnusu
rehabilitacyjnego

kolonie, obozy
śodki czystości i
higieny osobistej
opłaty za przedszkole

268 512 zł

272 473 zł

294 588 zł

267 979 zł

373 805 zł

remont mieszkania

zakup sprzętu
rehabilitacyjnego

162 952 zł

zakup biletów
zakup sprzętu
ortopedycznego

99 215 zł

zdjęcia do dowodu

190 zł

100 zł

360 zł

496 zł

3 964 zł

3 238 zł

13 054 zł

opłata za telefon

8 669 zł

40 333 zł

31 730 zł

9 220 zł

14 430 zł

paczki spożywczoprzemysłowe

opłata za kurs
szkoleniowy
wyrobienie
dokumentów

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Zasiłki stałe realizowane są w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód lub dochód na osobę w rodzinie, jest niższy
od kryterium dochodowego wynikającego z Ustawy o pomocy społecznej tj. 634 zł dla osoby
samotnie gospodarującej i 514 zł na osobę w rodzinie.
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Wysokość zasiłku stałego jest ściśle uzależniona od posiadanego dochodu.
Tabela 14.
Zasiłki stałe
Rodzaj świadczenia

Liczba osób,
którym przyznano decyzją
świadczenie

Liczba
świadczeń

Kwota świadczeń w zł

Liczba
rodzin

Liczba
osób w
rodzinach

Średnia
wysokość
zasiłku

504

5 214

2 454 971

499

541

470,84

476

4 968

2 397 905

476

476

482,67

30

246

57 066

26

75

231,97

zasiłki stałe
- ogółem
w tym dla osób:
samotnie gospodarujących
Pozostających
w rodzinie

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Osoby pobierające zasiłek stały, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia,
podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, do którego zgłaszane są przez Ośrodek
Pomocy Społecznej. Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne jest świadczeniem z pomocy społecznej o charakterze niepieniężnym.
Tabela 15.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Rodzaj świadczenia

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

Liczba świadczeniobiorców, za których
opłacana jest składka zdrowotna

Liczba
należnych
składek

Kwota należnych składek

Średni okres
ubezpieczenia
zdrowotnego

425

4 344

190 771

10,22 mies.

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W 2017 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne, w wys. 9% wypłacanego zasiłku stałego, odprowadzana była za 84,32% osób pobierających zasiłek stały. Pozostałe osoby były
ubezpieczone przez członków najbliższej rodziny.
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Ośrodek wydał również, na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, decyzje administracyjne potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na 90 dni finansowane ze
środków publicznych. W 2017 r wydano 117 decyzji administracyjnych, w tym 94 decyzje
potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy wypłata wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanego
przez Sąd. W roku 2017 Ośrodek wypłacił łącznie kwotę 11 643,87 zł dla 2 opiekunów prawnych dla 3 podopiecznych.
Również do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez
gminę należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia,
posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ośrodek w 2017 r. przyznał 3 rodzinom, które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP, pomoc w formie zasiłków celowych w łącznej wysokości 19 360 zł.
Zapewnienie posiłku należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.
Pomoc w postaci posiłku (doraźna lub okresowa) przysługuje osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić. Poniższa tabela przedstawia zbiorcze zestawienie zadania
dożywiania – posiłków dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży oraz zasiłków celowych na
zakup żywności.
Tabela 16.
Dożywianie
Rodzaj świadczenia

1. Posiłki - ogółem
- w tym dla dzieci
2. Zasiłki celowe na zakup
żywności
RAZEM 1+2

Liczba osób, którym
przyznano decyzją
świadczenie

Liczba świadczeń

Kwota
świadczeń
w zł

984

204 061

2 197 480

390

50 785

391 769

753

3 883

1 029 130

x

207 944

3 226 610

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W 2017 r. średni koszt jednego posiłku dla osób dorosłych wynosił 11,78 zł, natomiast
dla dzieci i młodzieży 7,71 zł. Średni koszt jednego posiłku ogółem wynosił 10,77 zł.





Posiłki dla osób dorosłych realizowane były w 5 placówkach, w tym:
Bar Malwa ul. Conrada 11,
Bar Marymont ul. Marymoncka 49,
Bielański Środowiskowy Domu Samopomocy ul. Grębałowska 14.
Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1 Al. Zjednoczenia 13,
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 Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 2 ul. Wrzeciono 5A
Obiady dla dzieci i młodzieży realizowane były w:
 21 szkołach podstawowych,
 20 gimnazjach,
 12 szkołach ponadgimnazjalnych.
W 2017 r. dożywianie mieszkańców Bielan realizowane było w ramach zadań:
1. Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 ustanowionego
Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2015 r. poz. 821 t.j. ze
zmianami).
2. „Pozostałe zadania z zakresu dożywiania”.
W roku 2017 Ośrodek wydał na realizację zadania dożywiania kwotę 3 226 610 zł, z
czego 2 151 010 zł na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zaś
1 075 600 zł na „Pozostałe zadania z zakresu dożywiania”.
Na realizację zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Ośrodek otrzymał dotację w wysokości 746 460 zł.
Sprawienie pogrzebu należy do zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Ośrodek dokonał pochówku zmarłych, którzy nie posiadali rodziny, lub rodzina odmówiła albo
nie miała możliwości dokonania pochówku zmarłego.
Tabela 17.
Pogrzeby

Rodzaj
świadczenia

sprawienie pogrzebu - ogółem

Liczba świadczeń

Kwota
świadczeń
w zł

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinach

Średni koszt
pogrzebu

37

86 072,98

37

40

2326,30

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W 2017 r. usługę pogrzebową na rzecz Ośrodka w zakresie pochówku zmarłych
świadczyło Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Warszawa ul. Nakielska
3 wraz z Zarządem Cmentarzy Komunalnych Warszawa ul. Powązkowska 43/45 w zakresie
udostępniania miejsca grzebalnego na cmentarzu.
Poniżej przedstawiono zestawienie danych dotyczących wyżej opisanych świadczeń z
pomocy społecznej, z uwzględnieniem liczby osób, którym przyznano świadczenie i wydatkowanych kwot.

30

Wykres 5.
Liczba osób, którym przyznano świadczenie w 2017 r.
1295

661
504

479

425

432
319

92
37
Zasiłki stałe

Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne

Zasiłki
okresowe

Zasiłki celowe
bez dożywiania

Zasiłki celowe
na zakup
żywności w
programie
:Pomoc
państwa w
zakresie
dożywiania"

Zasiłki celowe pozostałe
Zadanie z
zakresu
dożywiania

Posiłki w
programie
"Pomoc
państwa w
zakresie
dożywiania

Posiłki pozostałe
zadanie z
zakresu
dożywiania

Pogrzeby

3

2

pomoc
wynagrodzenie
cudzoziemncom dla opiekuna
prawnego

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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Wykres 6.
Kwota zrealizowanych świadczeń w 2017 r.
2 692 122 zł
2 454 971 zł

1 389 859 zł

807 621 zł

761 151 zł

190 771 zł

Zasiłki stałe

Składki na
ubezpieczenie
zdrowotne

267 979 zł
121 388 zł

Zasiłki okresowe

Zasiłki celowe
bez dożywiania

86 073 zł

Zasiłki celowe na Zasiłki celowe Posiłki w
Posiłki -pozostałe
zakup żywności
pozostałe
programie
zadanie z zakresu
w programie
Zadanie z zakresu "Pomoc państwa
dożywiania
:Pomoc państwa
dożywiania
w zakresie
w zakresie
dożywiania
dożywiania"

Pogrzeby

19 360 zł

pomoc
cudzoziemcom

11 644 zł

wynagrodzenie
dla opiekuna
prawnego

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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Jak wynika z powyższych zestawień, największy udział wśród wydatków stanowią wydatki na zasiłki stałe, następnie na zasiłki celowe bez zasiłków na dożywianie oraz posiłki w
ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W odniesieniu do liczby świadczeniobiorców, którym ww. świadczenia zostały przyznane, największą grupę stanowią osoby
objęte pomocą w formie zasiłków celowych bez zasiłków na dożywianie oraz osoby korzystające z posiłków w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

4.

Pomoc pozamaterialna

Osoby i rodziny pozostające w trudnych sytuacjach życiowych były objęte pomocą w
formie wyżej opisanych świadczeń pomocy społecznej. Poza pomocą finansową, w naturze
oraz pomocą usługową, osoby i rodziny wymagające wsparcia objęto także szeroko rozumianą pracą socjalną oraz poradnictwem specjalistycznym. Poniżej przedstawiono dane liczbowe dotyczące liczby środowisk objętych wsparciem w ramach pracy socjalnej.
Tabela 18.
Praca socjalna
Rodzaj pomocy

Liczba
rodzin

praca socjalna

1177

Liczba
osób w
rodzinach
2553

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Zgodnie z zapisem art. 6 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej, praca socjalna oznacza
działalność zawodową ukierunkowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu
i odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków
sprzyjających temu celowi.
W ramach indywidualnej pracy socjalnej pracownicy socjalni podejmowali działania,
które można podzielić na następujące grupy:
 praca socjalna na rzecz uzyskania niezbędnych środków materialnych, która była
realizowana m.in. poprzez pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków i dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, pomoc w uzyskaniu dodatku mieszkaniowego lub ulgi czynszowej, a także informowanie osób
i rodzin o możliwościach skorzystania z innego rodzaju ulg oraz motywowaniu do skorzystania z uprawnień. To również pomoc w racjonalnym gospodarowaniu budżetem
domowym - planowanie wspólnie z klientem wydatków poprzez właściwe hierarchizowanie potrzeb;
 praca socjalna na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych, która była realizowana
m.in. poprzez pomoc w załatwianiu formalności związanych z uregulowaniem sytuacji
mieszkaniowej (złożenie wniosku o przydział mieszkania, rozłożenie zaległości na raty, umorzenie odsetek od spłaconej zaległości, motywowanie klientów do podjęcia
działań w celu zamiany lokalu na mniejszy). To również pomoc w dostosowaniu
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mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej (złożenie wniosku o dofinansowanie),
pomoc w zakupie lub wymianie sprzętu domowego. Jeśli zachodzi potrzeba pracownicy socjalni organizowali prace porządkowe w mieszkaniu klienta, w tym deratyzację
i dezynfekcję. W przypadku osób bezdomnych była to często pomoc w uzyskaniu
schronienia w placówce stacjonarnej;
praca socjalna na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, której celem było zapewnienie opieki osobom starszym i niepełnosprawnym. To pomoc w organizowaniu
czasu wolnego tym osobom, a także działania interwencyjne w sytuacji osób zaniedbanych i zagrożonych. Praca socjalna w stosunku do tych osób była realizowana poprzez budowanie systemu wsparcia środowiskowego niezbędnego do prawidłowego
funkcjonowania w środowisku (w tym wolontariat). To również pomoc w ustaleniu
stopnia niepełnosprawności oraz udzielanie informacji o uprawnieniach z tego wynikających. Pracownicy socjalni pomagali klientowi w zorganizowaniu wyjazdu do sanatorium lub na turnus rehabilitacyjny, jak również w uzyskaniu wizyty lekarskiej oraz
uprawnień do świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia;
praca socjalna na rzecz osób bezrobotnych, czyli pomoc w nabywaniu umiejętności
poszukiwania pracy, informowanie o możliwościach udziału w szkoleniach, kursach i
programach przekwalifikowujących lub udoskonalających posiadane kwalifikacje, motywowanie do aktywnych działań w zakresie poszukiwania zatrudnienia;
praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny, poprzez poradnictwo i
edukację w obszarze opiekowania się i wychowywania dzieci, w tym pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi (informowanie o placówkach
wspierających rozwój dziecka). Była to pomoc w rozwiązywaniu lub łagodzeniu konfliktów rodzinnych (w tym sąsiedzkich), wsparcie dla osób doznających przemocy
(Program Niebieska Karta), informacja o poradnictwie specjalistycznym i motywowanie do skorzystania z takiego poradnictwa oraz grup wsparcia i terapii. W przypadkach sytuacji kryzysowych pomoc w ww. zakresie polegała również na uzyskaniu
miejsca oraz udzieleniu pomocy w dotarciu do placówki interwencji kryzysowej. W
toku pracy z rodziną pracownicy socjalni współpracowali z kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką rodzin i dzieci;
praca socjalna na rzecz osób zaburzonych psychicznie, która polegała m.in. na pomocy w uzyskaniu konsultacji psychologicznej lub psychiatrycznej, motywowaniu do
systematycznego leczenia, monitorowaniu zwiastunów zaostrzenia choroby. Była to
pomoc rodzinie w radzeniu sobie z następstwami choroby. To także działania w celu
uzyskania postanowienia o umieszczeniu w szpitalu lub w domu pomocy społecznej
bądź działania w celu ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego osoby chorej. Praca socjalna z tą grupą osób oraz ich rodzinami polegała również na pomocy w
tworzeniu sieci oparcia społecznego poprawiającego funkcjonowanie osoby chorej w
środowisku (pomoc w uzyskaniu miejsca w BŚDS, usługi specjalistyczne, warsztaty terapii zajęciowej).
W ramach poradnictwa specjalistycznego w 2017 r. udzielano wsparcia:
 psychologicznego:
 w zakresie problemów rodzinnych (w tym przemocy domowej),
 uzależnień,
 poradnictwa prawnego,
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 poradnictwa psychiatrycznego,
 doradztwa zawodowego.
Tabela 19.
Działania w ramach pracy socjalnej
realizowane przez pracowników ds. pracy socjalnej
1.

Liczba zgłoszonych środowisk

1177

2.

Liczba osób w rodzinie

2553

3.

Liczba dzieci

920

4.

Liczba środowisk, które poza pracą socjalna korzystały z innych świadczeń

325

5.

Liczba środowisk objętych wsparciem asystenta rodziny

6.

Ilość przeprowadzonych wywiadów środowiskowych

864

7.

Ilość sporządzonych notatek

962

8.

Ilość sporządzonych planów działań

590

9.

Ilość zawartych kontraktów socjalnych

157

10.

Ilość sporządzonych kart współpracy

14

11.

Ilość wydanych skierowań wewnętrznych

419

12.

Ilość sporządzonych pism do instytucji

983

13.

Ilość wydanych opinii

112

14.

Ilość posiedzeń w ramach okresowej oceny dziecka

70

15.

Ilość spraw zakończonych

556

67

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Poza pracą socjalną skierowaną do osób indywidualnych, jak również ukierunkowaną
na określone grupy społeczne, Ośrodek podejmował również działania na podstawie zgłoszeń innych Ośrodków bądź instytucji, a także działania wynikające z przepisów zawartych w
ustawie o pomocy społecznej oraz innych ustawach.
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Tabela 20.
Pozostałe pozamaterialne działania OPS
Rodzaj podejmowanych działań
Wywiady środowiskowe oraz informacje dot. osób zobowiązanych
do alimentacji - na wniosek innych ośrodków pomocy społecznej
Wywiady środowiskowe oraz informacje w zakresie świadczeń pomocy społecznej, w tym m.in. środowiskowych domów samopomocy, ośrodków wsparcia, zas. stałych) na wniosek innych ośrodków
pomocy społecznej
Wywiady środowiskowe dot. świadczeń opiekuńczych oraz wychowawczych
-na wniosek WSSiZ
Informacje, opinie dot. sytuacji rodzin na wniosek PCPR i placówek
opiekuńczo-wychowawczych
Informacje udzielane na wniosek Policji, Prokuratury,
Sądu, Komornika
Informacje i opinie na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich
i Rzecznika Praw Dziecka
Informacje i opinie na wniosek Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informacje, opinie dot. spraw mieszkaniowych na wniosek WZL, ZGN
oraz innych zarządców nieruchomości
Opinie dot. odpracowania zadłużenia czynszowego
Opinie dot. przyjęcia dziecka do żłobka
Udział w posiedzeniach Zespołów ds. Okresowej Oceny Sytuacji
Dziecka w placówkach (liczba posiedzeń)
Postępowania w sprawach dot. potwierdzenia uprawnień do świadczeń zdrowotnych

Liczba spraw
463

168

101
131
313
4
83
95
41
45
70
117

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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VI.

POMOC SPECJALISTYCZNA

W 2017 r. Dział Pomocy Specjalistycznej składał się z:





Zespołu do spraw Wsparcia Rodziny w Kryzysie,
Zespołu do spraw Aktywizacji Społeczno-Zawodowej i Wolontariatu,
Zespołu do spraw Realizacji Projektów,
Zespołu do spraw Asysty Rodzinnej.

1.

Osoby doświadczające przemocy w rodzinie

W okresie 01.01.2017 - 31.12.2017 Zespół ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie realizował
swoją działalność w ramach wprowadzonego w Ośrodku Pomocy Społecznej „Modelu rozdzielnia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych”. Pracownicy socjalni ds. pracy
socjalnej prowadzili pogłębioną pracę socjalną, której głównym dążeniem było wsparcie
osób uwikłanych w przemoc w rodzinie, objętych procedurą „Niebieskie Karty”. W swoich
działaniach pracownicy kierowali się profesjonalizmem, wykorzystywali swoje umiejętności i
wiedzę w celu wprowadzenia i utrwalenia korzystnej zmiany w rodzinie. Podkreślić należy, że
pracownicy socjalni w swojej pracy realizowali założenia i wykorzystywali narzędzia Terapii
Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Łącznie w okresie styczeń – grudzień 2017 r. pracownicy socjalni Zespołu ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie, w ramach procedury Niebieskie
Karty współpracowali z 244 rodzinami, które w ramach pogłębionej pracy socjalnej zostały
objęte indywidualnym planem pracy oraz wsparciem adekwatnym do potrzeb osoby lub
rodziny.
W ramach modelu rozdzielnia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych w
Zespole ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie zatrudniony był jeden pracownik socjalny ds. postępowań administracyjnych, który podejmował działania w zakresie udzielania osobom potrzebującym wsparcia finansowego, pomocy rzeczowej, pomocy usługowej oraz w formie
gorącego posiłku. Ponadto realizował on podstawową pracę socjalną. Łącznie w okresie styczeń – grudzień 2017 r. ze wsparcia pracownika socjalnego ds. postępowań administracyjnych skorzystało 47 rodzin.
Pracownicy socjalni ds. pracy socjalnej w ramach procedury Niebieskie Karty udzielali
wsparcia osobom doświadczającym i stosującym przemocy, m.in. poprzez:
 pracę z klientem nad jego motywacją do podjęcia działań mających na celu poprawę
jego sytuacji, podtrzymaniem tej motywacji oraz nad budowaniem poczucia własnej
wartości;
 poradnictwo w obszarze problemu przemocy w rodzinie oraz udzielenie wsparcia
m.in. w zakresie podstawowych zagadnień prawnych oraz pomoc w załatwieniu
spraw urzędowych i w rozwiązywaniu bieżących problemów rodziny;
 ustalenie planu bezpieczeństwa w przypadku, gdy osoba doświadczająca przemocy w
rodzinie decyduje się pozostać ze sprawcą;
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 kierowanie do placówek udzielających pomocy i wsparcia osobom doświadczającym
przemocy w rodzinie;
 pomoc w uzyskaniu wsparcia psychologicznego, prawnego, socjalnego, pedagogicznego;
 zapewnienie osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w
rodzinie, w zależności od potrzeb, schronienie w całodobowej placówce świadczącej
taką pomoc;
 prowadzenie rozmów z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują
przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz
przekazanie informacji o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Ważnym obszarem działań pracowników socjalnych ds. pracy socjalnej Zespołu ds.
Wsparcia Rodziny w Kryzysie na rzecz rodzin uwikłanych w przemoc było uczestnictwo w
pracach grup roboczych. W 2017 r. pracownicy socjalni uczestniczyli w 224 spotkaniach grup
roboczych. Ponadto istotnym działaniem było również rozpoznawanie sytuacji rodzinnej
mieszkańców Dzielnicy Bielany w zakresie występowania zjawiska przemocy w rodzinie. W
2017 r. pracownicy socjalni przeprowadzili 39 diagnoz. Dodatkowo w ramach diagnozy
przemocy w rodzinie pracownicy realizowali pracę socjalną w 20 rodzinach.
Do zadań pracowników socjalnych Zespołu ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie przy
współpracy z rejonowym pracownikiem socjalnym należały również działania o charakterze
interwencyjnym, wynikające z art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mające na celu zapewnienie dziecku bezpiecznego miejsca pobytu poza rodziną. W 2017 roku
pracownicy socjalni ani razu nie podejmowali działań na mocy tego artykułu.
Jedną z podstawowych działalności w ramach podejmowanych działań przez pracowników socjalnych ds. pracy socjalnej była współpraca z przedstawicielami innych służb działających na rzecz osób uwikłanych w przemoc m.in. kuratorami z VI Wydziału Rodzinnego i
Nieletnich Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza, kuratorami IV Wydziału Kuratorskiej
Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza, pracownikami placówek oświatowych i medycznych, pracownikami Ośrodków Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży.
Podkreślić również należy, że ważną grupą zawodową, z którą współpracowali pracownicy socjalni byli funkcjonariusze policji z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V. W
2017 r. pracownicy Zespołu kontynuowali współpracę z funkcjonariuszami Wydziału ds. Nieletnich i Patologii oraz dzielnicowymi pełniącymi służbę na terenie Dzielnicy Bielany m. st.
Warszawy. Współpraca wielokrotnie pozwalała m. in. na podejmowanie natychmiastowych
działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa osobom doświadczającym przemocy.
W 2017 r. pracownik socjalny z Zespołu ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie jako przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach kontynuacji współpracy systematycznie
uczestniczył (raz w miesiącu) w spotkaniach organizowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Celem spotkań było monitorowanie Lokalnego Systemu Profilaktyki Krzywdzenia
Małego Dziecka, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. W ramach ww. współpracy pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej byli na bieżąco informowani o ofercie warsztatów i spotkaniach edukacyjnych dla rodziców dzieci w wieku 0-6 lat organizowanych przez
Fundację w ramach programu „Dobry Rodzic Dobry Start”. Wśród ww. rodziców za pośrednictwem pracowników Ośrodka zostały również rozprowadzane materiały edukacyjne pakiet
„Dobrego Rodzica”.
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Oferta wsparcia dla mieszkańców Dzielnicy Bielany organizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej została wzmocniona ofertą mediacji, którą prowadził pracownik socjalny ds.
pracy socjalnej Zespołu ds. Rodziny w Kryzysie. W 2017 r. skonsultowano 18 spraw zgłoszonych do mediacji, w ramach których odbyło się 129 godzin spotkań mediacyjnych. Powyższa
oferta była znacząca dla osób pozostających w konflikcie, dla których osoba mediatora pozwalała na wypracowanie wspólnych satysfakcjonujących rozwiązań dla stron konfliktu.
Ponadto podkreślenia wymaga fakt, że w 2017 r. pracownicy socjalni Zespołu ds. Rodziny w Kryzysie promowali swoją działalność również poza Ośrodkiem, m.in. odpowiadając
na zaproszenie Klubu Pracy Socjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej uczestniczyli jako eksperci w dyskusji panelowej dotyczącej wymiany doświadczeń z realizacji procedury Niebieskiej Karty. Brali również udział pod przewodnictwem Dyrektora OPS w spotkaniu ze studentami kierunku praca socjalna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego tematem było przekazanie informacji o praktyce w obszarze pracy socjalnej.
Z procedurą „Niebieskie Karty” nierozerwalnie związana jest działalność Zespołu Interdyscyplinarnego (ZI) - grupy specjalistów prezentujących różne dziedziny, współpracujących ze sobą w celu budowania lokalnego systemu wsparcia dla rodzin zgodnie z zapisami
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zsynchronizowania i wypracowania
standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych oraz społecznych zajmujących się problematyką przemocy. Zespół Interdyscyplinarny działa przy Ośrodku Pomocy
Społecznej Dzielnicy Bielany od 2011 roku. W 2017 roku trzech pracowników Zespołu ds.
Wsparcia Rodziny w Kryzysie było odpowiedzialnych za obsługę organizacyjną Zespołu Interdyscyplinarnego, koordynowanie działań w ramach procedury „Niebieskie Karty” oraz moderację spotkań grup roboczych. Osoby te ściśle współpracowały z Przewodniczącym ZI oraz
Zastępcą Przewodniczącego ZI. Przyjęte rozwiązanie pozwoliło na bieżące koordynowanie
działań podejmowanych przez służby w ramach wyżej wymienionej procedury. W roku 2017
do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wpłynęło 176 formularzy „Niebieskie Karta-A”. Procedura została wszczęta łącznie dla
150 rodzin. Kontynuowano również procedury w 90 rodzinach wszczęte w poprzednich latach. Zestawienie procedur wszczętych i przekazanych do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego przez poszczególne służby wymienione w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w roku 2017 przedstawia poniższy wykres.
Wykres 7.
Zestawienie wszczętych procedur „Niebieskie karty”
przez poszczególne służby w roku 2017
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Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Do pracy z rodzinami objętymi procedurą „Niebieskie Karty” powoływane były grupy
robocze. W skład grup roboczych wchodziły osoby bezpośrednio pracujące z rodziną lub znające jej sytuację. Za aspekty organizacyjne dotyczące prac grup roboczych odpowiedzialni
byli wyznaczeni pracownicy Zespołu ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie. W ramach prac grup
roboczych zapraszani byli specjaliści z różnych dziedzin oraz służb zaangażowanych w sprawę
danej rodziny. Skład powoływanej grupy roboczej dostosowywany był do bieżącej sytuacji
rodziny. Różnorodność przedstawicieli służb z wielu organizacji i instytucji umożliwiało pełną
diagnozę oraz dostosowanie pakietu pomocy zgodnego z potrzebami rodziny. Członkowie
grup roboczych pracowali nie tylko z osobami podejrzanymi o doświadczanie przemocy, ale
także tymi, które podejrzane były o jej stosowanie. Podczas spotkań przedstawiciele służb
zgodnie z kompetencjami informowali osoby objęte procedurą o możliwościach prawnych,
karnych oraz socjalnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie grup
roboczych podczas spotkań z osobami zainteresowanymi przedstawiali adekwatną ofertę
pomocową.
W związku ze zmianami organizacyjnymi OPS Bielany standardem stało się, że w każdym spotkaniu grupy roboczej uczestniczyli pracownicy Zespołu ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie. W rodzinach, w których nie powoływano grup roboczych pracownicy Zespołu ds.
Wsparcia Rodziny w Kryzysie przeprowadzali rozmowy zarówno z osobami podejrzanymi o
doświadczanie przemocy jak i z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy, co stało się
częścią standardu pracy w zakresie przedstawianej problematyki. W roku 2017 powołano 55
grup roboczych w procedurach „Niebieskie Karty”. Pracę kontynuowały także 43 grupy robocze z lat poprzednich. Łącznie w 2017 roku pracownicy Zespołu ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie zorganizowali 224 spotkania grup roboczych. Poniższe wykresy przedstawiają, iż powoływanie grup roboczych nadal było bardzo często wykorzystywanym narzędziem w pracy z
rodzinami objętymi procedurą „Niebieskie Karty”. Praca grupowa dała nie tylko możliwość
pełniejszej diagnozy sytuacji, ale przede wszystkim skuteczniejszy podział zadań między służbami oraz głębszą weryfikację zbieranych informacji.

Wykres 8.
Grupy robocze powołane w latach 2012-2017 oraz kontynuujące prace

40

Liczba grup roboczych powołanych w bieżącym roku
Liczba grup roboczych kontynujących pracę z ubiegłych lat
72

71

70

69
63

62
56

42

40

2013

2014

55
43

10

2012

2015

2016

2017
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Wykres 9.
Zestawienie ilościowe spotkań grup roboczych w latach 2012-2017
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Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Wsparcie psychologiczne
Poradnictwo psychologiczne w minionym roku polegało na diagnozie obszarów dysfunkcyjnych w rodzinach, a następnie wspieraniu rodzin w znalezieniu sposobów radzenia
sobie z zaistniałą trudną sytuacją. Dostarczano klientom wiedzy o mechanizmach występujących w ich rodzinach i motywowano w związku z tym do podjęcia oddziaływań terapeutycznych mających na celu zmianę dysfunkcyjnych wzorców. Udzielano klientom informacji odnośnie placówek i miejsc oferujących wskazaną pomoc.
Rodzinom w sytuacji konfliktu okołorozwodowego ukazywano wpływ zachowania
rodziców na funkcjonowanie dzieci, dlatego też w wielu przypadkach kierowano rodziców
na grupy wsparcia i warsztaty umiejętności wychowawczych mające na celu uświadomienie
prawidłowych postaw rodzicielskich w obliczu kryzysu rozwodowego i wypracowanie no41

wych wzorców postępowania. Częstokroć samej parze zalecano udział w mediacjach. Osobom borykającym się z różnymi trudnościami emocjonalnymi udzielano wsparcia, wspólnie
zgłębiano obszary do ewentualnej terapii – indywidualnej, małżeńskiej bądź systemowej.
Przekazywano ofertę, gdzie mogą skorzystać z wybranej formy pomocy.
W 2017 r. zgłosiły się także osoby chcące poszerzyć rozumienie samych siebie i własnych wzorców postępowania oraz funkcjonowania w rodzinie, jak również chcących rozwinąć umiejętności wychowawcze, wypracować nowe sposoby komunikacji i radzenia sobie ze
stresem. Osoby korzystały z konsultacji psychologicznych, niektóre z nich nadal uczestniczą w
procesie psychoedukacyjnym i wsparciowym.
W ramach systemowej pomocy rodzinie nawiązywano współpracę z kuratorami społecznymi, policją, pedagogami i psychologami szkolnymi, poradniami psychologicznymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz organizacjami pozarządowymi.
Wnioski, jakie nasuwają się w ramach współpracy z rodzinami skłaniają do refleksji,
że największym obszarem, w którym ujawniono problemy jest dysfunkcja przemocy oraz jej
przyczyny – trudności w komunikacji oraz zaburzenia emocjonalne oraz konflikty okołorozwodowe.
W ramach pomocy psychologicznej odbyło się:
 konsultacji indywidualnych
 wizyt w środowisku
 poradnictwa telefonicznego
 spotkań roboczych
 grup roboczych
 konsultacji indywidualnych odwołanych
 interwencji kryzysowych
oraz napisano 352 opinii, notatek i pism.

-

711
516
371
284
198
171
13

Udzielono wsparcia rodzinom w następujących obszarach:
 dysfunkcji przemocy - 181
 konfliktów - około rozwodowych, dotyczących relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi
oraz pomiędzy osobami niespokrewnionymi - 163
 problemów emocjonalnych - 98
 problemów wychowawczych - 71
 związanych z chorobą bądź upośledzeniem - 79
 problemów związanych z nadużywaniem alkoholu – 171
 jednocześnie 285 rodzin ujawniło trudności w kilku obszarach, zazwyczaj w obszarze
przemocy/konfliktu okołorozwodowego, nadużywania alkoholu, problemów emocjonalnych oraz problemów wychowawczych.

2.

Osoby z problemem alkoholowym

Wśród klientów pomocy społecznej alkohol jest ważnym czynnikiem korelującym ze
zjawiskiem wykluczenia społecznego - bywa jego przyczyną i skutkiem. Picie alkoholu może
prowadzić do jego nadużywania, picia szkodliwego, uzależnienia, a to powoduje dalsze szkody w zdrowiu fizycznym i psychicznym, problemy w życiu rodzinnym, społecznym, konflikty z
prawem, trudności w pracy zawodowej.
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W 2017 r. w OPS Bielany pomocą psychologa objęto 90 osób z problemem własnego
picia, 11 członków rodzin z problemem alkoholowym, udzielono 11 porad anonimowym
osobom niekorzystającym z pomocy socjalnej.
Tabela 21.
Liczba konsultowanych przez psychologa środowisk
Rok

2016

2017

120

90

Członkowie rodzin z problemem alkoholowym

7

11

Anonimowe osoby niekorzystające z pomocy socjalnej

6

11

Osoby z problemem własnego picia

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Praca psychologa polegała na diagnozowaniu problemu alkoholowego (nadużywanie,
picie szkodliwe, uzależnienie, współuzależnienie, DDA), tworzeniu planu zmian, zaleceń, motywowaniu i wspieraniu klienta w realizacji zmian, weryfikowaniu planu, dostosowywaniu do
aktualnych potrzeb i możliwości klienta, kierowaniu do instytucji i organizacji pomocowych,
monitorowaniu udziału klientów w terapii, dostarczaniu klientom wiedzy o chorobie i konsekwencjach picia oraz sposobach radzenia sobie z trudnościami, uczeniu nowych umiejętności
społecznych służących wychodzeniu z problemu, promowaniu zdrowego stylu życia. Psycholog współpracował z pracownikami socjalnymi do spraw pracy socjalnej i do spraw postępowań administracyjnych oraz z innymi instytucjami i organizacjami (poradnie i oddziały odwykowe, poradnie psychiatryczne, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dzielnicowy Zespół Bielan, Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich, grupy samopomocowe: AA, Al-anon, DDA).
Problem alkoholowy wymaga długotrwałych działań, dlatego też połowa osób z problemem własnego picia, z którymi pracowano w 2017 roku to kontynuacja lub wznowienie
współpracy z lat ubiegłych, 45 to nowo zgłoszone środowiska. Klienci prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe to 37%. Liczba konsultowanych kobiet w stosunku do mężczyzn zmniejszyła się w stosunku do poprzednich lat i wynosiła 24% wszystkich osób z problemem własnego picia.
Wykres 10.
Osoby z problemem alkoholowym z podziałem na płeć
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Mężczyźni

Kobiety

24%

76%

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Wśród wszystkich klientów z problemem własnego picia rozpoznano u 68 osób uzależnienie od alkoholu (w tym 7 z podwójną diagnozą lub z uzależnieniem mieszanym – leki,
narkotyki, hazard), u 3 osób picie szkodliwie, u 9 nadużywanie alkoholu, 10 osób pozostawało w trakcie obserwacji.

Wykres 11.
Osoby z problemem alkoholowym
Osoby uzależnione

Osoby pijące szkodliwie

Osoby nadużywające alkoholu

Osoby bedące pod obserwacją

10%

11,1%

3,3%
75,6%

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Osobom z rozpoznaniem zespołu uzależnienia od alkoholu proponowano terapię
w placówkach lecznictwa odwykowego (poradniach, oddziałach). Klienci OPS korzystali
głównie z oferty Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu ul. Żeromskiego 13. Klienci z podwójną diagnozą kierowani byli przeważnie do poradni zdrowia psychicznego. Dla osób po
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terapii szukających wspierającego środowiska oraz osób dopiero budujących motywację do
utrzymywania trzeźwości, doskonałą ofertą były grupy samopomocowe Anonimowych Alkoholików i zajęcia Bielańskiego Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich – Klub „Stefan”. Dawały
one możliwość pogłębionej identyfikacji z chorobą, nadzieję na zmianę i własny program
rozwoju osobistego. Pomagały wydłużać abstynencję alkoholową. Podopieczni mający trudności z adekwatnym wyrażaniem uczucia złości lub prezentujący zachowania agresywne
otrzymywali informacje o programach korekcyjno-edukacyjnych w odpowiednich instytucjach.
Osobom pijącym szkodliwie, oprócz postawienia wymogu abstynencji alkoholowej ze
względów zdrowotnych i społecznych, dostarczenia wsparcia psychologicznego i wiedzy
o zdrowym sposobie życia, zalecano otwarte grupy samopomocowe AA, motywowano do
leczenia somatycznego. W indywidualnym kontakcie z psychologiem pozostawały również
osoby utrzymujące długotrwałą abstynencję. Spotkania te służyły zwiększeniu umiejętności
radzenia sobie z życiowymi problemami, stresem i były dodatkowym źródłem wsparcia i motywacji do kontynuowania trzeźwości.
W ubiegłym roku zwiększyła się liczba konsultowanych członków rodzin z problemem
alkoholowym. Były to osoby, które w ze względu na picie bliskich wykazywały cechy współuzależnienia lub dorosłych dzieci alkoholików. Niekiedy doświadczające z ich strony zachowań
agresywnych. Oprócz wsparcia klienci otrzymywali informacje o problemie alkoholowym, o
terapii współuzależnienia, grupach samopomocowych Al-anon i DDA, programach dla osób
doświadczających przemocy w rodzinie, procedurze sądowego zobowiązania do leczenia
odwykowego i procedurze „Niebieskie Karty”.

3.

Osoby z niepełnosprawnością

W 2017 r. osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom udzielano wsparcia w
formie pomocy finansowej, gorącego posiłku, pomocy usługowej (usług opiekuńczych oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych), pomocy w ramach pobytu w ośrodku wsparcia tj. Bielańskim Środowiskowym Domu Samopomocy, pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego
oraz wsparcia konsultanta - lekarza psychiatry. Pracując z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz ich bliskimi starano się udzielać pomocy w szczególności w zakresie zapewnienia
im bezpiecznego funkcjonowania w środowisku, pomocy w adaptacji społecznej oraz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu.
W ramach działalności Zespołu ds. Usług i DPS w 2017 r. - 96 klientów skorzystało z
pomocy zakończonej wydaniem decyzji administracyjnej z czego 29 środowisk objętych było
również pomocą w formie pracy socjalnej.
Pomocą w formie prawa do pobytu i korzystania z usług i form rehabilitacji w BŚDS
typu A (dla osób chorujących psychicznie) objętych było 45 osób, z czego po raz pierwszy z
tej formy pomocy skorzystało 5 osób.
W 2017 r. pracownicy socjalni OPS złożyli do Zespołu ds. Usług i DPS - 43 zgłoszenia
do poradnictwa specjalistycznego dotyczące pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.
We wszystkich zgłoszonych sprawach zostały podjęte odpowiednie działania we współpracy
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z konsultantem psychiatrą, innymi stosownymi instytucjami, a pracownikom socjalnym
udzielono wsparcia w prowadzonych sprawach.
Istotnym aspektem pracy z osobami chorującymi psychicznie była współpraca ze
wszystkimi podmiotami psychiatrii środowiskowej działającymi na rzecz mieszkańców Bielan,
tj. Poradnią Zdrowia Psychicznego ul. Elbląska, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Oddziałem
Psychiatrycznym, Zespołem Leczenia Środowiskowego działającymi przy Szpitalu Bielańskim,
Oddziałem Dziennym Rehabilitacyjnym ul. Felińskiego oraz Bielańskim Środowiskowym Domem Samopomocy. Dzięki tej współpracy, jak również możliwości korzystania z organizowanych przez Ośrodek usług specjalistycznych, terapii w Bielańskim Środowiskowym Domu Samopomocy osoby chorujące psychicznie i ich rodziny mogły być objęte kompleksową pomocą. Było to możliwe również dzięki wymianie informacji i podejmowaniu wspólnych działań
przez wszystkie instytucje psychiatrii środowiskowej.
W większości przypadków wsparcie ze strony ww. instytucji mogło być udzielane
w stosunku do osób zmotywowanych do przyjęcia oferowanej pomocy. W wielu jednak wypadkach występowała konieczność udzielenia natychmiastowej konsultacji psychiatrycznej
jak również podejmowania działań wbrew woli osoby chorującej. Z uwagi na powyższe na
bieżąco współpracowano z lekarzem psychiatrą, który miał możliwość udzielenia wsparcia
osobom wykazującym zaburzenia psychiczne, które samodzielnie nie były w stanie dotrzeć
do Poradni Zdrowia Psychicznego. W 2017 r. lekarz psychiatra udzielił łącznie 59 porad.
W sytuacjach, gdy istniała uzasadniona konieczność interwencji wbrew woli klienta
Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego we
współpracy z lekarzem psychiatrą przygotował wnioski do Sądu Rodzinnego o skierowanie na
leczenie psychiatryczne i umieszczenie w placówkach całodobowej opieki bez zgody:
 do szpitala psychiatrycznego bez zgody (art. 29 ustawy) - 11 wniosków, z czego: 7 postępowań jest w toku, 4 zakończyły się ze względu na fakt, iż klienci zostali hospitalizowani bez zgody w trybie nagłym,
 do domu pomocy społecznej bez zgody (art. 39 ustawy) - 15 wniosków, z czego: 7 zostało rozpatrzone zgodnie z wnioskiem OPS, 2 wnioski odrzucono, 4 postępowania są
w toku, 2 postępowania zakończono z powodu śmierci klientów.
Należy również wspomnieć, iż nadal toczy się w Sądzie Rodzinnym 6 postepowań rozpoczętych w 2017 r. z czego 5 dotyczy leczenia klientów bez zgody a 1 skierowania do DPS.
Ponadto pracownicy Zespołu ds. Usług i DPS zainteresowanym osobom udzielali informacji dotyczących zasad i wysokości dofinansowania do sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz kryteriów dochodowych i wymaganych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioski te dotyczyły:
 turnusów rehabilitacyjnych,
 likwidacji barier architektonicznych,
 zakupu sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych,
 zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
Wydawano także niezbędne wnioski do ustalenia stopnia niepełnosprawności oraz
kierowano osoby zainteresowane do Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.
Pomagano także osobom niepełnosprawnym w kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do
otrzymania świadczeń z ZUS.

4.

Aktywizacja społeczno – zawodowa
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W 2017 r. Dzielnica Bielany m. st. Warszawy plasowała się na piątym miejscu pod
względem liczby osób bezrobotnych, za dzielnicami: Pragą Południe, Mokotowem, Wolą oraz
Targówkiem. W Dzielnicy Bielany liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się w 2017 r. w stosunku do 2016 roku o 639 osób. W 2017 r. wynosiła 1964 osoby. Niepokojący jest jednak
fakt,
że najliczniejszą grupę spośród osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w naszej dzielnicy
stanowią osoby posiadające status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 1578 osób, w tym 1486 osób to osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy powyżej 24 miesięcy. Do grupy będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy zaliczamy także osoby powyżej
pięćdziesiątego roku życia – 734 osób w 2017 r.

Tabela 22.
Liczba bezrobotnych w Warszawie wg dzielnic

Dzielnice

2012

2013

2014

2015

2016

2017

49227

54842

48840

39724

33212

26056

2944

3291

2796

2303

1891

1497

Białołęka

2178

2534

2271

1997

1690

1370

Bielany

4141

4589

4212

3123

2603

1964

Mokotów

5971

6457

5650

4446

3672

2893

Ochota

5971

6457

5650

4446

1534

1154

Praga Południe

2281

2534

2236

1835

4062

3326

Praga Północ

5754

6394

5764

4803

2177

1678

Rembertów

3163

3520

3144

2496

495

402

Śródmieście

678

781

692

618

2455

1840

Targówek

3671

4001

3629

2863

2571

1977

Warszawa
ogółem
Bemowo

47

Ursus

3752

4267

3794

3053

922

705

Ursynów

1445

1581

1350

1099

2001

1506

Wawer

3068

3364

2983

2476

1402

1099

Wesoła

1880

2186

1974

1676

391

331

Wilanów

555

677

565

483

334

305

Włochy

361

451

444

374

777

606

Wola

1075

1242

1096

910

3404

2746

Żoliborz

5008

5535

5008

4118

831

657

Źródło: Urząd Pracy m. st. Warszawy.

W 2017 r. 357 osób skorzystało ze wsparcia OPS w zakresie aktywizacji zawodowej,
w tym 168 to osoby niekorzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Dominującą grupę
stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym, następnie osoby z wykształceniem policealnym i średnim, posiadające doświadczenie w wykonywaniu prac fizycznych.
Większość klientów stanowili mężczyźni. Ponadto duża grupa osób pozostających bez pracy
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej miała poważne deficyty społecznoemocjonalne lub nadużywała alkoholu, co w znacznym stopniu utrudniało wszelkie działania
związane z aktywizacją zawodową. W 2017 r. z poradnictwa zawodowego w OPS skorzystały
123 osoby, którym udzielono 205 konsultacji specjalistycznych.
W ramach działalności Sali Aktywizacji Zawodowej umożliwiano klientom dostęp do
informacji, telefonu oraz baz danych w zakresie poszukiwania zatrudnienia. Z tych form pomocy skorzystano 2516 razy. W ramach bieżącej współpracy z rejonowymi pracownika socjalnymi podpisano 55 kontraktów socjalnych .
W 2017 r. kontynuowano wdrożoną w latach poprzednich nową formę aktywizacji
osób bezrobotnych, tj. prace społecznie użyteczne (PSU) dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy i jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
W pracach społecznie użytecznych wzięło udział 5 osób bezrobotnych, były to osoby z długą
przerwą w aktywności zawodowej, skomplikowaną sytuacją osobistą, w wieku 50+, zagrożone wykluczeniem społecznym. Jedna osoba po zakończeniu realizacji prac społecznie użytecznych podjęła pracę na otwartym rynku pracy.
W wyniku nawiązanej współpracy z Mazowiecką Komendą OHP osoby korzystające
z Sali Aktywizacji Zawodowej raz w tygodniu miały dostęp do ofert pracy udostępnianych
przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży.
W dniach 23.03.2017 r. oraz 21.09.2017 r. odbyły się dwie edycje Bielańskich Targów
Pracy zorganizowane przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy
oraz OPS Bielany. W każdej edycji Targów pracy wzięło udział 14 pracodawców, którzy proponowali różnorodne oferty pracy zarówno fizycznej jak i biurowej, zarówno dla osób
sprawnych, jak i z niepełnosprawnością. Inicjatywa ta spotkała się z dużym zainteresowaniem osób poszukujących pracy.

5.

Uchodźcy

W 2017 roku pomocą ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem objęto 4 rodzin
narodowości czeczeńskiej, 2 rodziny narodowości afgańskiej, 1 osobę narodowości białoru48

skiej , 1 rodzina narodowości kazachskiej, 3 rodziny narodowości erytrejskiej, 1 rodzinę narodowości kirgiskiej, 1 rodzina narodowości ukraińskiej oraz 1 rodzinę narodowości pakistańskiej. Łącznie pomocą Ośrodka objęto 14 rodzin. Rodziny objęte pomocą w przeważającej
liczbie posiadały status prawny ochrony uzupełniającej, w nielicznych przypadkach status
uchodźcy, trzy rodziny mają przyznany pobyt ze względów humanitarnych. Wśród osób korzystających z pomocy Ośrodka przewyższały osoby z wykształceniem średnim.
Dwie rodziny oczekują na przydział lokalu z zasobów lokalowych Dzielnicy Bielany,
pozostałe rodziny mieszkają w wynajętych lokalach. Dominującą dysfunkcją wśród osób i
rodzin uchodźców korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej były: bezradność i
trudności w adaptacji do warunków życia w Polsce, ubóstwo oraz bezrobocie. Ww. osoby
obejmowane były zarówno pomocą materialną jak i systematyczna pracą socjalną, w ramach
której udzie-lano pomocy w wypełnianiu różnego rodzaju dokumentów, udostępniano adresy instytucji mogących wesprzeć ich proces integracji społecznej, wskazywano placówki pomagające w znalezieniu zatrudnienia. W ramach działań dotyczących zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży uchodźczej, współpracowano z placówkami
oświatowymi w zakresie realizacji obowiązku szkolnego, uzyskaniu niezbędnych podręczników i artykułów szkolnych.
Osobom i rodzinom udzielano pomocy w odniesieniu do ich potrzeb i sytuacji, a także
możliwości Ośrodka w postaci zasiłków celowych, obiadów szkolnych oraz pomocy rzeczowej
i pracy socjalnej. Znacznym utrudnieniem w pracy z uchodźcami jest ograniczona gotowość
do podjęcia zatrudnienia, a z drugiej strony nadmierne oczekiwania pod względem uzyskiwanych wynagrodzeń z podejmowanej pracy. Problemy te wynikają zarówno z różnic kulturowych jak i nieznajomości polskiego rynku pracy. Słaba znajomość języka polskiego powoduje znaczne trudności w nawiązaniu poprawnych kontaktów społecznych, powodując problemy ze znalezieniem zatrudnienia i załatwieniem niezbędnych spraw urzędowych- cztery
rodziny nie porozumiewają się w języku polskim.
Duża grupa uchodźców to osoby wykształcone jednak nie posiadające żadnych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, co znacznie utrudnia podjęcie zatrudnienia. Jeśli podejmują pracę, najczęściej są to prace dorywcze, głównie na budowach,
czy na stanowisku sprzątaczki. Osiem osób zostało zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie oraz jedna osoba na podstawie umowy o dzieło. Pod koniec roku pod opieką OPS pozostało 10 rodzin, cztery rodziny usamodzielniły się.

6.

Osoby bezdomne

W 2017 r. z pomocy Ośrodka korzystało 116 osób bezdomnych. Wskazać należy, że
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, do udzielania pomocy osobom bezdomnym zobowiązana jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tych osób na pobyt stały. W przypadkach szczególnie uzasadnionych oraz w sprawach pilnych pomoc udzielana jest w miejscu
pobytu, natomiast gmina właściwa ze względu na ostatnie miejsce zameldowania osoby
bezdomnej na pobyt stały obowiązana jest do zwrotu wydatków gminie, która przyznała
świadczenie w miejscu pobytu.
Biorąc pod uwagę powyższą zasadę, podobnie jak w latach ubiegłych, również w
2017r. Ośrodek udzielał wsparcia przede wszystkim osobom bezdomnym, których ostatnim
miejscem stałego zameldowania była dzielnica Bielany, w tym przebywającym zarówno na
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terenie Bielan jak również na terenie innych dzielnic Warszawy oraz w innych gminach (75%). Ponadto, w sytuacjach tego wymagających, pomocy udzielano również osobom bezdomnym przebywającym na terenie dzielnicy Bielany (w szpitalu oraz w miejscach niemieszkalnych), posiadającym ostatni stały meldunek w innych dzielnicach Warszawy (12%) oraz
osobom bezdomnym pochodzącym spoza Warszawy (13%).
Wykres 12.
Liczba osób bezdomnych korzystających z pomocy finansowej,
w formie obiadów, a także liczba sprawionych pogrzebów
oraz prowadzonych postępowań w sprawach skierowania do DPS
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Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Wykres 13.
Charakterystyka osób bezdomnych korzystających z pomocy Ośrodka
Osoby bezdomne wg ostatniego stałego
zameldowania
13%

Dzielnica Bielany

12%
inne dzielnice
Warszawy
75%

poza Warszawą

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Wykres 14.
Charakterystyka osób bezdomnych korzystających z pomocy Ośrodka
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Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Z uwagi na charakter zjawiska bezdomności niezwykle trudno jest oszacować faktyczną liczbę osób bezdomnych. Wskazać należy, że na terenie Bielan nie funkcjonują placówki
udzielające schronienia osobom bezdomnym, zatem osoby bezdomne przebywające na terenie dzielnicy Bielany, które deklarowały chęć współpracy i podjęcia działań w kierunku poprawy swojej sytuacji, kierowane były do schronisk i noclegowni usytuowanych na terenie
innych dzielnic Warszawy lub w okolicach Warszawy. Na terenie Bielan pozostawały osoby,
które odmawiały możliwości pobytu w placówkach stacjonarnych.
Z danych zebranych w trakcie ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych,
które odbyło się na przełomie 21 i 22 stycznia 2015 r. wynika, że na terenie Bielan przedstawiciele służb: Policji, Straży Miejskiej oraz OPS zastali 38 osób bezdomnych. Z podobnego
badania, które miało miejsce na przełomie 8 i 9 lutego 2017 r. wynika, że na terenie dzielnicy
Bielany zastano 29 osób bezdomnych, z czego 7 osób przebywało wówczas w Szpitalu Bielańskim, 13 osób w miejscach tj. pustostany i altany działkowe oraz 9 osób w przestrzeni publicznej tj. ulice, klatki schodowe, dworce, czy altany śmietnikowe. Większość z tych osób
deklarowała utrzymywanie się ze zbieractwa jak również nie deklarowała chęci korzystania z
jakiejkolwiek formy oferowanej pomocy, w tym w zakresie schronienia i posiłków.
W ciągu roku, a w szczególności w okresie zimy, Ośrodek współpracował ze Strażą
Miejską, Szpitalem Bielańskim, Policją, zarządcami budynków, na terenie których pojawiały
się osoby bezdomne jak również organizacjami pozarządowymi udzielającymi wsparcia osobom bezdomnym. Pomiędzy instytucjami wymieniano informacje o miejscach przebywania
osób bezdomnych oraz o ich potrzebach i możliwościach udzielania pomocy, a także prowadzono wspólne patrole pracowników socjalnych i pracowników Straży Miejskiej monitorujące miejsca, w których gromadzą się i przebywają osoby bezdomne. Celem tych patroli było
przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa osób bezdomnych, a w szczególności umożliwienie każdej bezdomnej osobie uzyskania miejsca w noclegowni lub schronisku, a także
dotarcie z informacją odnośnie możliwości uzyskania pomocy.
W odniesieniu do osób bezdomnych, poza działaniami o charakterze interwencyjnym,
podejmowano także działania o charakterze osłonowym oraz aktywizującym. Pomoc finansowa udzielana była w szczególności w formie zasiłków stałych, przysługujących przede
wszystkim osobom niepełnosprawnym lub w wieku emerytalnym, które nie posiadają
uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Poza pomocą materialną, osoby bezdomne obejmowane były wparciem w zakresie pracy socjalnej i poradnictwa, w tym m.in.
pomocą w uzyskaniu miejsca w noclegowni lub schronisku (zapewniającym również wsparcie
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w formie posiłków, odzieży oraz poradnictwa), w wyrobieniu dowodu osobistego, poszukiwaniu pracy, podjęciu leczenia odwykowego, w załatwianiu spraw urzędowych, uzyskaniu
prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, uzyskaniu pomocy medycznej oraz rzeczowej
(w tym odzieży). W odniesieniu do osób bezdomnych, wymagających stałej opieki, prowadzono postepowania dotyczące zapewnienia miejsca w domu pomocy społecznej.
Tabela 23.
Osoby bezdomne wg płci, wieku, wykształcenia, stanu zdrowia,
źródła utrzymania, czasu trwania bezdomności
Płeć

Wiek
Do 26 lat
Mężczyźni
80%
27-37 lat
Kobiety
20%
38-50 lat
51-69 lat
pow.70 lat
Wykształcenie
Stan zdrowia
podstawowe
38%
zdrowy
zawodowe
40%
chory przewlekle
średnie
18%
niepełnosprawność st. lekki
wyższe
4%
niepełnosprawność st. umiarkowany
niepełnosprawność st. znaczny
Główne źródło utrzymania
Czas trwania bezdomności
brak
17%
poniżej roku
praca stała
0%
1-2 lata
praca dorywcza /zbieractwo
25%
2-4 lata
świadczenia ZUS
8%
4-8 lat
św. pomocy społecznej
50%
8-10 lat
powyżej 10 lat
nie ustalono
Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

0%
5%
25%
65%
5%
3%
53%
1%
33%
10%
6%
11%
22%
13%
13%
10%
25%

Jak wynika z powyższych danych, podobnie jak w latach ubiegłych, zdecydowaną
większość wśród korzystających z pomocy Ośrodka osób bezdomnych, stanowili mężczyźni
(80%), których ostatnim miejscem zameldowania była dzielnica Bielany. Ok. 70% osób bezdomnych to osoby powyżej 50-tego roku życia. Ok. 38% osób bezdomnych ukończyła wyłącznie szkołę podstawową, ponad 40% - szkołę zawodową, natomiast nieco ponad 20%
stanowiły osoby z wykształceniem średnim lub wyższym. Osoby bezdomne, które korzystały
ze świadczeń pomocy społecznej, to osoby o złym stanie zdrowia: chore przewlekle, które
nie legitymowały się orzeczeniem o niepełnosprawności (ponad 50%) i osoby z orzeczoną
niepełnosprawnością (ponad 40%). Jedynie 3 osoby bezdomne deklarowały dobry stan
zdrowia.
W przypadku osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności źródłem utrzymania były świadczenia pomocy społecznej (50%). Zaledwie 8% osób bezdomnych
posiadało prawo do świadczeń ZUS, natomiast nikt nie deklarował posiadania stałego zatrudnienia. Ok. ¼ osób bezdomnych deklarowała utrzymywanie się ze zbieractwa lub okresowej pracy dorywczej. Większość osób bezdomnych, korzystających ze wsparcia Ośrodka,
stanowiły osoby długotrwale bezdomne, jedynie ok. 17% osób bezdomnych deklarowało
czas trwania bezdomności poniżej 2 lat. Osoby bezdomne, jako podstawową przyczynę bezdomności, najczęściej wskazywały eksmisję oraz rozpad rodziny. Osoby bezdomne, biorące
udział w badaniu przeprowadzonym na przełomie 8 i 9 lutego 2017 r., jako przyczynę bez52

domności również wskazywały przede wszystkim eksmisje (16 osób), oraz konflikty rodzinne
(6 osób). Jedynie 6 osób potwierdziło, że faktyczną przyczyną bezdomności było uzależnienie
od alkoholu. Z obserwacji pracowników OPS wynika, że jest to jedna z podstawowych przyczyn bezdomności, powodująca w konsekwencji brak możliwości podjęcia i utrzymania stałego zatrudnienia, rozpad rodziny i eksmisję. Z uwagi na nierównomierny, często jednorazowy
lub sporadyczny charakter kontaktów osób bezdomnych z Ośrodkiem, trudno nawet w przybliżeniu określić odsetek osób uzależnionych od alkoholu, przy czym zaznaczyć należy, że nie
wszystkie osoby bezdomne to osoby uzależnione. Część z osób bezdomnych to osoby zaburzone psychicznie lub nieporadne życiowo.

7.

Działania związane z kierowaniem do Domów Pomocy Społecznej

Osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, które wymagały zapewnienia całodobowej opieki, kompletowano dokumenty niezbędne do umieszczenia w domu pomocy
społecznej zgodnie z wymogami Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, które wydawało
decyzje o skierowaniu, odpłatności oraz umieszczeniu w domu pomocy społecznej.
W ramach powyższych postępowań:
 przeprowadzono wywiady środowiskowe u osób ubiegających się o skierowanie i
umieszczenie w domu pomocy społecznej,
 przeprowadzono wywiady środowiskowe u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej,
 przeprowadzono wywiady aktualizujące sytuację życiową osób oczekujących na
umieszczenie w placówce,
 przeprowadzono wywiady aktualizujące sytuację życiową u osób zobowiązanych do
ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej,
 podpisano umowy z osobami zobowiązanymi do alimentacji,
W ramach działań prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych prowadzono także szeroko rozumiane poradnictwo informacyjne:
 z zakresu kierowania i umieszczania osób wymagających całodobowej opieki w państwowych domach pomocy społecznej oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
ww. placówkach,
 dotyczące państwowych i prywatnych domów pomocy społecznej,
 na temat zasad kierowania i umieszczania w zakładach opiekuńczo-leczniczych i innych placówkach całodobowej opieki,
 z zakresu form wsparcia świadczonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej i inne placówki pomocowe z terenu Warszawy.
Tabela 24.
Osoby kierowane do domu pomocy społecznej w 2017 r.

Tryb kierowania
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Na wniosek
osoby zainteresowanej

Na podstawie
postanowienia sądu

Ogółem

32

9

41

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W 2017 r. skompletowano, a następnie przekazano do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie dokumentację 41 osób wymagających umieszczenia w DPS. W przypadku 9
osób sąd stwierdził, że zachodzą przesłanki do umieszczenia w placówce bez zgody osoby
kierowanej. Pozostałe 32 wnioski zostały złożone przez osoby zainteresowane, które w ocenie OPS spełniały przesłanki art. 54 ustawy o pomocy społecznej do umieszczenia w domu
pomocy społecznej. Pracownicy zespołu w ramach monitorowania sytuacji osób oczekujących na umieszczenie w DPS przeprowadzili 12 wywiadów aktualizacyjnych.
Tabela 25.
Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny
kierowanego lub umieszczonego w domu pomocy społecznej
Wywiady u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności na rzecz osób kierowanych bądź umieszczonych
w DPS

Wywiady własne

Wywiady przeprowadzone na
wniosek innych OPS

Ogółem

50

97

47

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej zobowiązani do ponoszenia opłaty za
pobyt w domu pomocy społecznej są mieszkaniec placówki, małżonek, zstępni, wstępni i
gmina z której osoba została skierowana. W 2017 r. przeprowadzono 97 wywiadów środowiskowych z osobami zobowiązanymi do ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w
domu pomocy społecznej. 50 wywiadów przygotowano na prośbę innych instytucji, 47 wywiadów przeprowadzono na rzecz osób kierowanych do DPS w 2017 r. i w latach ubiegłych.
W przypadku 12 osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt członka
rodziny w DPS , których nieznane jest miejsce pobytu, pracownicy Zespołu występowali do
Sądu o ustanowienie kuratorów dla osób nieobecnych w postępowaniu administracyjnym.
Poza kompletowaniem dokumentacji dotyczącej domów pomocy społecznej przeprowadzano 10 wywiadów u osób chorych na stwardnienie rozsiane celem skierowania do
Krajowego Ośrodka Mieszkalno- Rehabilitacyjnego w Dąbku, jak również udzielano informacji dotyczącej ubiegania się o tę formę pomocy.

8.

Asystenci rodziny
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W 2017 roku w OPS Bielany było zatrudnionych pięciu asystentów rodziny na podstawie umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy. Asystenci w swoich działaniach
skupiali się w szczególności na:
 udzielaniu rodzinom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 udzielaniu rodzinom pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 udzielaniu rodzinom pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 wspieraniu aktywności społecznej rodzin,
 motywowaniu członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 motywowaniu uzależnionych członków rodzin do podjęcia i utrzymania się w terapii
uzależnień,
 udzielaniu wsparcia w prawidłowym prowadzeniu gospodarstwa domowego
 podejmowaniu prób wyeliminowania barier utrudniających prawidłowe funkcjonowanie klientów oraz zmniejszenie deficytów intrapsychicznych,
 podniesieniu szans klientów w dostosowaniu się do obecnych wymogów życia społecznego i zawodowego oraz nad zwiększeniem szans na integrację ze społeczeństwem.
W okresie sprawozdawczym asystenci rodziny współpracowali z 71 rodzinami,
w których wychowywało się 141 dzieci. Były to rodziny wieloproblemowe, których nadrzędnymi problemami były trudności opiekuńczo – wychowawcze (71 rodzin), samotne wychowywanie dzieci (45 rodzin), zadłużenie (15 rodzin), bezrobocie, trudności z podjęciem
i utrzymaniem pracy (16 rodzin).
W okresie sprawozdawczym na jedną rodzinę przypadło średnio 30 wizyt w środowisku i spotkań na rzecz rodziny, a średni czas pracy z rodziną wyniósł 50 godzin. Wśród dzieci
objętych w 2017 r. wsparciem asystenta 27 miało poniżej 3 lat, co stanowiło 26% ogólnej
liczby dzieci objętych asystą, a 105 miało powyżej 3 lat, co stanowiło 74% ogólnej liczby dzieci objętych wsparciem asystenta. W okresie sprawozdawczym asystenci zakończyli współpracę łącznie z 25 rodzinami. Ze względu na osiągnięcie celów z 10 rodzinami (co stanowi 41,5%
wszystkich rodzin), ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę z 6 rodzinami
(22,5% wszystkich rodzin), ze względu na brak efektów pracy z 3 rodzinami (12% wszystkich
rodzin), ze względu na zmianę metody pracy z 4 rodzinami (16% wszystkich rodzin), ze
względu na zmianę miejsca zamieszkania z 2 rodzinami (8% wszystkich rodzin).
Wszystkie podejmowane działania były zgodne z zadaniami asysty rodzinnej, prowadzone były w oparciu o plany pracy z rodziną i miały na celu poprawę funkcjonowania rodzin,
prawidłowe wypełnianie ról społecznych oraz podniesienie umiejętności opiekuńczowychowawczych opiekunów.
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VII. POMOC USŁUGOWA

W 2017 r. Ośrodek realizował pomoc usługową w ramach:
1.
usług opiekuńczych,
2.
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

1.

Usługi opiekuńcze

W 2017 r. w ramach zadań własnych gminy Ośrodek kontynuował realizację pomocy
w formie usług opiekuńczych. WW. pomoc kierowana była do osób, które z powodu wieku,
choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagały pomocy, a były jej pozbawione. Usługami opiekuńczymi obejmowane były zarówno osoby samotne, jak i posiadające rodzinę,
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która nie była w stanie takiej pomocy zapewnić. Warunki przyznawania usług opiekuńczych
określa ustawa o pomocy społecznej i uchwała Rady Miasta st. Warszawy. Z usług opiekuńczych korzystały przede wszystkim osoby mające trudności związane z poruszaniem się, samoobsługą, kontaktami z otoczeniem oraz funkcjonowaniem w środowisku.
Wykonawca usług opiekuńczych
firma GWARANT- TOMCZYK Sp.j.
z siedzibą w Warszawie ul. Rydygiera 8 pok. 1007
(wyłoniona w procedurze przetargowej)
17,40 zł

I-XII 2017 r.

cena 1h

Tabela 26.

Forma
pomocy

Realizacja pomocy w formie usług opiekuńczych w 2017 r.
Średnia mies.
Liczba
LiczLiczba
liczba zrealiosób
ba
zrealizowazowanych goobjętych
Łączny koszt w zł
rodzin
nych godzin
dzin na jedną
pomocą
osobę

Usługi
opiekuńcze

426

413

118 560,50

2 062 952,70

23

Źródło: Opracowanie Ośrodka Pomocy Społeczne Dzielnicy Bielany.

Wykres 15.
Charakterystyka usługobiorców
WIEK

powyżej
75 lat

38%

62%

do 75 lat
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PŁEĆ

kobiety

26%

mężczyźni
74%

Źródło: Opracowanie Ośrodka Pomocy Społeczne Dzielnicy Bielany.

W 2017 r. w odniesieniu do 2016 r. liczba osób korzystających ze wsparcia w formie
usług opiekuńczych pozostawała na podobnym poziomie (w 2016 r. z pomocy korzystało
465 osób, na których rzecz zrealizowano 122 500 godzin pomocy usługowej). Podobnie
kształtowała się również struktura świadczeniobiorców – 63% stanowiły osoby powyżej 75
roku życia, 74% świadczeniobiorców stanowiły kobiety.
Podstawowe formy pomocy usługowej realizowane w 2017 r.

pomoc w zaspokajaniu codziennych
potrzeb życiowych

czynności
higieniczne

zlecona
przez lekarza
pielęgnacja

zapewnienie
kontaktów
z otoczeniem

Pomoc w formie usług opiekuńczych polegała na zaspokajaniu podstawowych potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych i chorych przewlekle, w tym:
 pomoc w codziennych czynnościach z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego
tj. robienie zakupów, gotowanie, sprzątanie, pranie, realizacja recept, pomoc w dostępie do służby zdrowia, czy w załatwianiu spraw urzędowych,
 opieka higieniczno-pielęgnacyjna, w tym: mycie, kąpanie, zmiana odzieży, bielizny
osobistej i pościelowej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zapobieganie
powstawaniu odleżyn i odparzeń, mierzenie ciśnienia, i inne,
 pomoc w podtrzymywaniu kondycji psychofizycznej poprzez zapewnienie kontaktów
z otoczeniem, w tym: organizacja spacerów, czytanie prasy, pomoc w podtrzymaniu
zainteresowań.
Spośród wszystkich osób objętych pomocą usługową:
ok.49% osób korzystało z
pomocy usługowej wyłącznie w zakresie czynności
związanych z prowadzeniem
gospodarstwa domowego i

ok. 45% osób korzystało z
pomocy usługowej, w której
uwzględniono zarówno
czynności pielęgnacyjnohigieniczne jak i pomoc w

ok. 6% osób korzystało z
usług, w których zakresie
uwzględniono wyłącznie
czynności pielęgnacyjnohigieniczne (dot. przede
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podtrzymywaniem kontaktów z otoczeniem

czynnościach związanych z
prowadzeniem gospodarstwa domowego

wszystkim sytuacji, w których rodzina nie była w stanie zapewnić wystarczającej
pomocy osobom obłożnie
chorym).

Zaznaczyć należy, że osoby pozbawione pomocy usługowej często nie miałyby możliwości funkcjonowania w miejscu dotychczasowego zamieszkania. Objęcie systematyczną
pomocą usługową w wielu przypadkach stanowi alternatywę dla pobytu w całodobowej placówce pomocowej, zapobiega poczuciu osamotnienia oraz poprawia komfort życia chorym i
niepełnosprawnym mieszkańcom dzielnicy.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
W 2016 r., w ramach zadań zleconych, Ośrodek kontynuował realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym: osób chorych psychicznie, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących inne zakłócenia
czynności psychicznych, które zaliczane są do zaburzeń psychicznych. Specjalistyczne usługi
opiekuńcze świadczone były w miejscu zamieszkania osób wymagających wsparcia przez
osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Zasady przyznawania ww. pomocy
reguluje Ustawa o pomocy społecznej oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w
sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

I-XII 2017 r.

cena 1h

Wykonawca specjalistycznych usług opiekuńczych
„Vital Plus” Ewa Lechowska
z siedzibą w Warszawie ul. Ratuszowa 11 03-450 Warszawa
(wyłoniona w procedurze przetargowej)
22 zł

Tabela 27.
Realizacja pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w 2017 r.

Forma
pomocy
specjalistyczne
usługi
opiekuńcze

Liczba
Liczba zrealiosób
Liczba
zowanych goobjętych rodzin
dzin
pomocą
70

69

6 305

Łączny koszt w
zł

Średnia mies.
liczba zrealizowanych godzin na
jedną osobę

138 710

7,5

Źródło: Opracowanie Ośrodka Pomocy Społeczne Dzielnicy Bielany .
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W 2017 r. z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 70
osób, w tym: osoby chore psychicznie (z rozpoznaniem takich chorób jak schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, zespół paranoidalny, i inne), osoby z niepełnosprawnością
intelektualną i osoby z autyzmem.
Wykres 16.
Liczba świadczeniobiorców z podziałem na rodzaj schorzenia
10%
10%
chorzy psychicznie
niepełnosprawni intelektualnie

80%

autystycy

Źródło: Opracowanie Ośrodka Pomocy Społeczne Dzielnicy Bielany.

Na rzecz osób
chorych psychicznie
(56 osób)
zrealizowano
4 220 godz. usług

Na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie
(7 osób)
zrealizowano
846 godz. usług

Na rzecz osób z autyzmem
(7 osób)
zrealizowano
1239 godz. usług

Wykres 17.
Charakterystyka usługobiorców
STRUKTURA GOSPODARSTW DOMOWYCH
37%

jednoosobowe
gospodarstwa domowe
63%

osoby w rodzinie

60

PŁEĆ

kobiety

36%

64%

mężczyźni

WIEK
13%
39%

powyżej 60 lat
30-60 lat

48%
poniżej 30 lat

Źródło: Opracowanie Ośrodka Pomocy Społeczne Dzielnicy Bielany.

W 2017 r. w stosunku do 2016 r. liczba osób objętych pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz liczba zrealizowanych godzin pomocy usługowej pozostawała
na tym samym poziomie. Struktura świadczeniobiorców przedstawiała się podobnie (w 2016
r. z pomocy korzystało 70 osób, na których rzecz zrealizowano 7 216 godziny usług).

Podstawowe formy pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych

Uczenie i rozwijanie
umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia

Pielęgnacja jako
wspieranie procesu
leczenia

Rehabilitacja fizyczna i usprawnienie
zaburzonych funkcji
organizmu

Pomoc
mieszkaniowa

Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane były przez osoby ze specjalistycznym
przygotowaniem, w tym psychologów, pedagogów i terapeutów zajęciowych. Realizacja
usług uzależniona była od przebiegu choroby, aktualnego stanu zdrowia świadczeniobior61

ców, ich możliwości psychofizycznych oraz sytuacji życiowej, w tym rodzinnej. Pomoc w ww.
formie realizowana była poprzez systematyczny kontakt osób wymagających wsparcia z terapeutą w celu uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, a także pomocy w codziennym funkcjonowaniu – załatwianiu spraw urzędowych, gospodarowaniu budżetem domowym, poprawie relacji rodzinnych, monitorowaniu leczenia i kontroli
realizacji zaleceń lekarskich, usprawnianiu, czy też pomocy w zapewnieniu wsparcia ze strony
Zespołu Leczenia Środowiskowego lub Dziennego Oddziału Psychiatrycznego. Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w wielu przypadkach stanowiła wsparcie również
dla członków rodzin osób chorych.

VIII. PROJEKTY SOCJALNE
W 2017 r. pracownicy socjalni OPS z własnej inicjatywy realizowali projekty socjalne
wg własnych pomysłów. Poniżej znajdują się ich krótkie opisy.
Projekt socjalny „Senior na rynku pracy. Aktywizacja zawodowa osób starszych – podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.”
Cele projektu socjalnego:
Cel główny: Zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności osób po 60 roku życia, poszukujących pracy, na temat sposobów poszukiwania pracy i korzystania z oferty rynku pacy.
Cele szczegółowe:
1.
Zwiększenie wiedzy na temat własnych umiejętności i kompetencji zawodowych.
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2.

Nabycie umiejętności przygotowania dokumentów aplikacyjnych i pozyskanie informacji na temat obecnego rynku pracy.
3.
Zwiększenie informacji na temat dbałości o wizerunek i roli autoprezentacji w poszukiwaniu pracy.
Odbiorcy - Projekt skierowany został do osób starszych, poszukujących pracy, które zainteresowane były nabyciem lub uzupełnieniem posiadanych umiejętności zawodowych oraz chcących zaktualizować swoją wiedzę na temat możliwości i sposobów poszukiwania pracy jakie
są obecnie dostępne.
Krótka charakterystyka:
Projekt socjalny został zrealizowany w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy w terminie 22-24.05.2017 r. W ramach projektu zaproponowano uczestnikom 3
spotkania informacyjno-edukacyjne (po ok. 2 h):
I spotkanie - Integracja grupy. Analiza własnych mocnych i słabych stron.
II spotkanie - Rynek pracy – poszukiwanie ofert pracy.
III spotkanie - Co warto wiedzieć o autoprezentacji – przygotowanie do rozmowy z pracodawcą. Jak napisać CV i list motywacyjny?
Zajęcia w których uczestniczyli beneficjenci zostały przeprowadzone przez specjalistów posiadających szeroką wiedzę z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej oraz doświadczenie
z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy oraz w zakresie autoprezentacji i wizerunku.
Osoby prowadzące spotkania to osoby posiadające doświadczenie trenerów prowadzących
szkolenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków audiowizualnych co zwiększyło
atrakcyjność zajęć i tym samym przyczyniło się do zaangażowania uczestników.
Projekt socjalny: „Grupa wspierająco – edukacyjna dla osób z podwójną diagnozą”.
Odbiorcy - Dziesięć osób (mieszkańców dzielnicy Bielany) z rozpoznaniem choroby psychicznej (schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa ) i uzależnieniem w wieku od 20 do 40
lat, leczących się regularnie w PZP, posiadających pewien wgląd w swój stan zdrowia i krytycznych do objawów choroby i uzależnienia. Osoby te powinny w miarę prawidłowo funkcjonować społecznie (akceptowanie i zachowywanie norm społecznych).
Cele projektu:
Cel główny: zwiększenie wiedzy na temat swojego stanu zdrowia beneficjentów poprzez
psychoedukację, podniesienie umiejętności społecznych oraz wsparcie.
Cele szczegółowe:
 podniesienie poziomu wiedzy na temat choroby psychicznej i uzależnienia,
 zapobieganie stygmatyzacji,
 poprawa komunikacji interpersonalnej,
 nauka respektowania norm i nakazów społecznych,
 uzyskanie wsparcia psychicznego,
 wzmocnienie członków grupy do samodzielnego przezwyciężania problemów,
 umożliwienie wykorzystania własnego potencjału,
 odzyskanie zaufania do siebie,
 odzyskanie niezależności utraconej przez chorobę i uzależnienie,
 pobudzenie własnej inicjatywy,
 zdobycie kompetencji – czyli konkretnych umiejętności radzenia sobie z problemami
wynikającymi ze stanu zdrowia,
 wzmocnienie poczucia własnej wartości.
63

Charakterystyka projektu: Spotkania grupy wspierająco – edukacyjnej dla osób z podwójną
diagnozą odbywały się raz w tygodniu (listopad – grudzień 2017 r.), z czego pierwsze spotkanie było spotkaniem wstępnym z koordynatorem projektu, kolejne sześć spotkań to spotkania z lekarzem i terapeutą, a ostatnie spotkanie było spotkaniem kończącym z elementami świątecznymi, w którym brał udział koordynator i profesjonaliści. Koordynator projektu
zorganizował również i poprowadził spotkanie psychoedukacyjne z rodzinami uczestników
projektu
Należy również wspomnieć, iż ze względu na charakter grupy kształt spotkań w dużej mierze
zależał od samych uczestników i ich potrzeb, a prowadzący będą dążyli, aby uczestnicy byli
jednocześnie ich pomysłodawcami i aktywnie uczestniczyli w ich tworzeniu.
Projekt socjalny „Propagowanie zdrowego stylu życia wśród seniorów - podopiecznych
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Zdrowy i Aktywny Senior,
cykl spotkań informacyjno – edukacyjnych” realizowany był w okresie kwiecień – czerwiec
2017 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Głównym
celem projektu był wzrost umiejętności prowadzenia zdrowego stylu życia przez uczestników. Osiągnięcie celu głównego odbyło się poprzez realizację poniższych celów szczegółowych:
1. Zwiększenie motywacji do prowadzenia zdrowego stylu życia.
2. Zwiększenie wiedzy na temat zdrowego odżywiania.
3. Zwiększenie wiedzy na temat wpływu aktywności ruchowej na poprawę jakości życia.
Odbiorcy: Projekt skierowany był do seniorów, korzystających ze wsparcia Ośrodka. Spośród
ankietowanych osób wyłoniono 15 – stu uczestników projektu socjalnego w wieku 60 + w
tym: 13 kobiet i 2 mężczyzn, którzy borykali się z pogarszającym stanem zdrowia, niepełnosprawnością oraz spadkiem kondycji fizycznej. Główną motywacją klientów do uczestnictwa
w projekcie była zmiana dotychczasowego stylu życia.
Charakterystyka projektu: Do udziału w projekcie zaproszono wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zdrowego odżywiania - dietetyka/coach’a żywieniowego, pasjonatkę i promotorkę zdrowego odżywiania oraz instruktora wychowania fizycznego. W ramach realizowanego projektu socjalnego odbyło się 6 spotkań informacyjno – edukacyjnych z zakresu
prowadzenia zdrowego stylu życia oraz zajęcia relaksacyjno – ruchowe. Dyplomowany dietetyk i coach żywieniowy przeprowadził cyklu spotkań informacyjno – edukacyjnych dotyczących zdrowego stylu życia, a także indywidualne konsultacje dietetyczne w ramach których
zaplanował jadłospis dostosowany dla poszczególnych uczestników. Pasjonatka i promotorka
zdrowego odżywiania zrealizowała z uczestnikami projektu zajęcia dotyczące zdrowych produktów spożywczych, które dostępne są obecnie na rynku. Instruktor wychowania fizycznego wygłosił wykład na temat wpływu aktywności fizycznej na poprawę jakość życia oraz poprowadził z seniorami zajęcia relaksacyjno – ruchowe. Produktem projektu była ulotka informacyjna, która zawierała podstawowe informacje dot. prowadzenia zdrowego stylu życie.
Ulotka dostępna była w siedzibie Ośrodka. W jej posiadaniu byli także terenowi pracownicy
socjalni, który przekazywali ulotki osobom zainteresowanym.
Projekt socjalny „Grupa wsparcia dla kobiet - klientek OPS Bielany. Grupa motywująco wzmacniająca „W kobiecie siła”.
Miejsce realizacji: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany
Sposób realizacji: Spotkania grupy wsparcia odbywały się dwa razy w miesiącu w czwartki w
godzinach 17.00 -19.00, w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany ul. Przyby64

szewskiego 80/82. Uczestniczki rekrutowane były z pośród klientek OPS, które chcą dokonać
zmiany i przezwyciężyć swoją trudną sytuację w jakiej obecnie się znajdują. Liczebność grupy –12 osób.
Termin realizacji :
 kwiecień 2017 r. - czerwiec 2017 r. ponadto zorganizowano wspólną kolację wigilijną
dla klientek i ich dzieci w grudniu 2017 r.
Cele projektu:
 wzmocnienie poczucie własnej wartości,
 poznanie form radzenia sobie ze stresem,
 pomoc w odzyskaniu wiary w siebie oraz poczucia własnej wartości i woli działania
 zmiana percepcji własnej sytuacji, oceny swego położenia
 spotkanie kobiet, które zmierzają się z podobnymi problemem dobrze rozumieją
doświadczenia innych członków grupy, tym samym potrafią dostarczać dojrzałej
pomocy i realistycznej porady .
Charakterystyka projektu: Grupa wsparcia dla kobiet była to grupa równoprawnych uczestniczek - klientek OPS Bielany, których podstawowym celem było wzajemne zapewnienie pomocy i oparcia w radzeniu sobie z własnymi problemami, w udoskonaleniu swojego funkcjonowania oraz w zwiększeniu skuteczności własnych działań. Źródłem tej pomocy był wzajemny wysiłek, umiejętności i wiedza członków, często o podobnych kolejach losu oraz doświadczeniach życiowych. Zaniżone poczucie własnej wartości czy inaczej mówiąc niska samoocena to problem zgłaszany przez wiele Klientek Ośrodka Pomocy Społecznej. Stwierdzenia typu „inni mi mówią, że w czymś jestem naprawdę dobra, a ja myślę, że jestem do niczego” słyszymy bardzo często. Praca z kobietami biorącymi udział w grupie wsparcia miała na
celu wpłynąć na zmianę sposobu myślenia o sobie, własnych możliwościach. Kobiety potrzebowały wzmocnienia i pobudzenia do tego, aby wyrwać się z kręgu swojej niemocy. Podczas
prowadzenia grupy wsparcia zostały wykorzystane elementy Terapii Skoncentrowanej na
Rozwiązaniach i elementy coachingu. Działania grupy wsparcia – polegały na wzrastaniu
umiejętności
odkrywania
i rozumieniu własnej osoby jak również na szukaniu i wzmacnianiu swoich zasobów i mocnych stron. Kobiety postrzegane były, jako ekspertki, to one decydowały o wyborze strategii
działania, posiadały kluczową wiedzę na swój temat i wspólnie z osobą prowadzącą poszukiwały najlepszego rozwiązania. Istotną cechą jest koncentracja na rozwiązaniach a nie na problemach oraz przekonanie, że każdy człowiek jest niepowtarzalny i posiada zasoby wystarczające do dokonania zmian. Po zakończeniu spotkań w ramach grupy wsparcia w miesiącu
grudniu 2017 r dodatkowo zorganizowano wspólne spotkanie wigilijne wraz z dziećmi
uczestniczek. Podczas spotkania odbyło się wspólne kolędowanie, wspólna kolacja wigilijna ,
rozmowy wspierające oraz spotkanie z Mikołajem i wręczenie upominków.
Tematy spotkań:
1. W czym jesteś dobra – pytania na dobry początek. Rozmowa na temat emocji i uczuć.
Stworzenie mapy emocji i uczuć .Równowaga emocjonalna
2. Jak dbam o siebie. Wykorzystanie elementów terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
np. ,,pytanie o cud”, skalowanie
3. Poczucie własnej ważności a pewność siebie. Rozmowa na temat stereotypów kobiecości i wypływających z tego niebezpieczeństw.
4. Rozwijanie w sobie zdrowego egoizmu, akceptacja własnego ciała. Praca z lustrem. Scenki z życia – zdrowy egoizm – mam prawo…... Dyskusja na temat rozpoznania
i zaspokajania swoich potrzeb. Odróżnienie zdrowego egoizmu od niezdrowego.
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5. Rozmowy o zmianach ,, pytania o cud” –praca z kartami terapeutycznymi
6. Tworzenie aktualnej mapy życia. Podsumowanie spotkań.
Techniki wykorzystywane podczas spotkań grupy wsparcia
1. Praca z lustrem – patrzymy w lustro i opowiadamy co pozytywnego możemy powiedzieć
na swój temat. Ćwiczenie powtarzane jest codziennie w domu.
2. Wizualizacja – korzystanie z wyobraźni w celu osiągnięcia konkretnego rezultatu.
3. Techniki terapii TSR „Pytanie o cud”.
4. Praca z kartami terapeutycznymi.
5. Tworzenie mapy celów i marzeń. Przygotowanie sztywnego papieru w kształcie kwadratu, naklejenie własnego zdjęcia na środku, narysowanie strzałek symbolizujących obszary życia wypisanie, wyklejanie, rysowanie swoich marzeń celów.
6. Tworzenie mapy myśli, które dają moc
7. Matryca zarządzania czasem – ustalenie celu i potrzeby klienta, analiza codziennych
czynności i przydział do grup Pilne, Niepilne, Ważne, Nieważne.
8. Skalowanie
W projekcie socjalnym ,,W kobiecie siła” wzięło udział 12 kobiet klientek OPS Bielany znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – problemy opiekuńczo wychowawcze. Udział w projekcie był bezpłatny i dobrowolny. Uczestniczki projektu socjalnego ujawniły dużą chęć przyswajania wiedzy i nowych umiejętności. Systematycznie i aktywnie uczestniczyły w spotkaniach. Klientki podkreślały, że zajęcia pozwoliły im na odnalezienie w sobie siły , która pozwoli im zmierzyć się z nowymi wyzwaniami oraz motywowaniem samego siebie do podjęcia
określonego działania. Z wypowiedzi uczestniczek projektu wnioskować można było ogólne
zadowolenie i satysfakcję z udziału w projekcie ,,W kobiecie siła”. Po zakończeniu projektu
wszystkie uczestniczki deklarowały chęć wzięcia udziału w innych projektach socjalnych organizowanych przez OPS Bielany.
Projekt socjalny „Bezpieczni Seniorzy – razem na Bielanach”
Cele projektu:
Cel główny:
 Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa u bielańskich seniorów.
Cele szczegółowe:
 Poszerzenie wiedzy na temat współczesnych zagrożeń i możliwości zapobiegania ich wystąpieniu,
 Nabycie praktycznych umiejętności i wiedzy niezbędnych do podejmowania bezpiecznych zachowań,
 Zintegrowanie bielańskich seniorów wokół zagadnienia bezpieczeństwa.
Odbiorcy projektu: W projekcie „Bezpieczni Seniorzy – razem na Bielanach” wzięło udział 51
osób w wieku od 65 do 90 lat. Z zakwalifikowanych do projektu osób 19 to uczestnicy Ośrodka Wsparcia dla Seniorów nr 1, kolejnych 17 osób to uczestnicy Ośrodka Wsparcia dla Seniorów nr 2, natomiast kolejnych 15 osób zostało zrekrutowanych wśród osób, które zgłosiły
chęć swojego uczestnictwa w projekcie, a nie są objęte żadną systematyczną formą wsparcia
dla osób starszych. Zdecydowana większość uczestników projektu były to samotnie zamieszkujące kobiety. Tylko 7 uczestników projektu były to osoby mieszkające z rodziną lub innymi
bliskimi osobami, 6 uczestników to mężczyźni. Wszyscy uczestnicy projektu byli mieszkańcami Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, samodzielnymi w zakresie czynności samoobsługowych
i samodzielnie poruszający się w środowisku. Większość z osób uczestniczących w zajęciach
66

były to osoby chore przewlekle, wymagające systematycznego leczenia, przyjmowania zaleconych przez lekarza leków oraz częściowego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Krótka charakterystyka projektu: Projekt „Bezpieczni Seniorzy – razem na Bielanach” realizowany był w okresie od kwietnia do lipca 2017 r., a miejscem realizacji projektu była Dzielnica Bielany m.st. Warszawy. Cykl spotkań z seniorami odbywał się w czerwcu 2017 r., na
terenie dwóch ośrodków wsparcia dla seniorów, będących w strukturach OPS tj. w Ośrodku
Wsparcia dla Seniorów nr 1, al. Zjednoczenia 13 i w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów nr 2, ul.
Wrzeciono 5a. Poruszane podczas realizacji projektu zagadnienia skupione zostały wokół
trzech przewodnich haseł: „Bezpieczny dom”, „Bezpieczny portfel”, „Bezpieczeństwo w
zdrowiu i chorobie”. To nieszablonowe podejście do kwestii bezpieczeństwa, łączące różne
płaszczyzny potencjalnych zagrożeń, pozwoliło pokazać uczestnikom projektu wielość mogących wystąpić w ich codziennym życiu sytuacji zagrażających i różne formy ochrony przed
niebezpieczeństwami.
Tytuły poszczególnych spotkań zorganizowanych w ramach realizacji projektu:
„Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zasady współpracy ze służbami
ratowniczymi”,
„Bezpieczne funkcjonowanie seniorów w środowisku domowym i nie tylko, ze szczególnym
uwzględnieniem zachowań prozdrowotnych i prewencji upadków”,
„Prewencja zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu oraz postepowanie w sytuacji wystąpienia
niebezpieczeństwa”,
„Zasady bezpiecznego zakupu, właściwego przechowywania i odpowiedzialnego przyjmowania leków”,
„Postępowanie w sytuacji zagrożenia różnego rodzaju przestępstwami i nadużyciami”,
„Bezpieczne gospodarowanie finansami oraz bezpieczne dysponowanie własnym majątkiem”.
Współrealizatorami spotkań byli: ratownik medyczny i funkcjonariusz Państwowej Straży
Pożarnej, funkcjonariusze Policji, pielęgniarka posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy
w pomocy społecznej, przedstawiciel Fundację Obywatele Zdrowo Zaangażowani, która jest
organizacją pozarządową, założoną przez grupę młodych naukowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przedstawicielka Biura Porad Obywatelskich Stowarzyszenia
Centrum Informacji Społecznej CIS.
Projekt socjalny „Kreatywne spędzanie czasu wolnego - szansą na lepsze jutro”
Celem głównym było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży w wieku 13-16
zamieszkującej w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
Cele szczegółowe:
 Zwiększenie wiedzy na temat zagrożeń współczesnej młodzieży,
 Zwiększenie umiejętności i wiedzy dotyczącej bezpiecznego spędzania czasu wolnego,
 Poszerzenie wiedzy o konsekwencjach podejmowania ryzykownych zachowań:
alkohol, narkotyki, kradzieże, wagary,
 Zwiększenie wiedzy i umiejętności alternatywnego, wolnego od używek zachowania,
jako sposób na życie młodzieży,
 Zwiększenie wiedzy na temat instytucji i osób pomagających młodzieży
i rodzicom.
Odbiorcy: Odbiorcami była młodzież w wieku 13-16 lat zamieszkująca na osiedlach
Chomiczówka i Wrzeciono z rodzin gdzie występuje problem alkoholowy – 10 osób.
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Charakterystyka projektu: Projekt socjalny opierał się na doborze działań profilaktycznych
pod kątem uzależnienia od alkoholu na grupie młodzieży. Powodem zainteresowania się tym
problemem społecznym było zjawisko uzależnienia się od alkoholu młodych ludzi. Myślą
przewodnią projektu było uświadamianie młodzieży, jakie skutki niesie za sobą sięganie po
alkohol, jak również pokazywać korzyści związane trzeźwością oraz wyrobienie nawyku
spędzania wolnego czasu w sposób konstruktywny, kreatywny i wolny od używek. W ramach
projektu odbyły zajęcia warsztatowe (2 spotkania po 2 godziny) z psychologami z Fundacji
Big Brothers Big Sisters: „Kreatywne spędzanie wolnego czasu”, które miały na celu
pokazanie jak w sposób konstruktywny można spędzać czas wolny. Fundacja zachęcała
również młodzież do skorzystania z mentora, którego celem jest nawiązanie długotrwałej
konstruktywnej relacji z młodzieżą, dzięki której młodzież nauczy się prawidłowych
umiejętności społecznych. Odbyły się także zajęcia profilaktyczne z profilaktykiem, terapeutą
uzależnień (Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii (2 spotkania po 2 godziny) o
tematyce uzależnień, profilaktyki uzależnień, zachowań ryzykownych oraz wynikających z
nich konsekwencji. Przedstawiono młodzieży instytucje pomagające w rozwiązywaniu
problemów związanych z uzależnieniem. Przedstawiono możliwość skorzystania z oferty
Ośrodka Pępek, Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii oraz możliwość
skorzystania z zajęć organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Ognisko Gniazdo
oraz Ogniska „Bielany” im. K. Lisieckiego „Dziadka”. Po zajęciach został zorganizowany
poczęstunek. Ponadto odbyło się wyjście do Teatru Rampa (1 wyjście czas trwania spektaklu
ok. 2 godziny) na spektakl familijny „Proste historie” Variete Warszawska scena, spektakl
miał na celu poznanie historii młodych ludzi, których pasją jest sport - występy cyrkowe:
akrobatyka, żonglerka, taniec z hula hoop, trapez, pole dance, pokazy na linie pionowej.
Pokaz miał bogatą oprawę muzyczną.
Ponadto odbyło się spotkanie uczestników projektu z koordynatorem projektu w wymiarze 2
godziny zegarowej. Na spotkaniu podsumowano wraz z uczestnikami realizację projektu.

IX.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

W 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację dwóch projektów, a
także aplikował o dofinansowanie w dwóch kolejnych konkursach w ramach Osi Priorytetowej IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1. Aktywizacja
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społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – Regionalny Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO
WM).
Ponadto Ośrodek aplikował o środki na dofinansowanie projektu w partnerstwie wielosektorowym w ramach Osi Priorytetowej IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
(PO WER).
Tabela 28. Wykaz projektów realizowanych i planowanych do zrealizowania
Nazwa Projektu

Program
i Oś Priorytetowa

Partnerzy w Projekcie

Planowany okres
realizacji

Lider: Ośrodek Pomocy Społecz01.01.2017
nej Dzielnicy Bielany m.st. War–
szawy;
31.12.2018
Partner: Fundacja poDRUGIE
Lider: Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza;
01.07.2017
Wykluczenie społeczno- RPO WM; Partner: Ośrodek Pomocy Spo–
zawodowe STOP
Oś IX
łecznej Dzielnicy Bielany m.st.
30.06.2018
Warszawy;
Partner: POLBI Sp. z o.o.
Lider: Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza;
01.03.2018
RPO WM;
Rozwój drogą do sukcesu
Partner: Ośrodek Pomocy Spo–
Oś IX
łecznej Dzielnicy Bielany m.st. 31.10.2019
Warszawy
Lider: Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza;
01.04.2018
RPO WM;
Zaprojektuj SIEBIE!
Partner: Ośrodek Pomocy Spo–
Oś IX
łecznej Dzielnicy Bielany m.st. 30.12.2019
Warszawy
Lider: Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego;
Partner: Szpital Bielański im. Ks.
Deinstytucjonalizacja
Jerzego Popiełuszki;
szansą na dobrą zmianę –
Partner: Ośrodek Pomocy Spo- 01.03.2018
PO WER;
projekt zintegrowany.
łecznej Dzielnicy Bielany m.st.
–
Oś IV
Dzielnica Bielany m.st.
Warszawy;
28.02.2021
Warszawy
Partner: Fundacja Wspierania
Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej im. Prof. Andrzeja Piotrowskiego
Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
Przestrzeń Dobrych Rozwiązań

RPO WM;
Oś IX

Wartość Projektu w PLN

949 562,50

545 018,75

786 811,25

767 123,75

39 671 320,95

Projekt konkursowy „Przestrzeń Dobrych Rozwiązań”
W 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy rozpoczął realizację projektu konkursowego pn. „Przestrzeń Dobrych Rozwiązań” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Partnerem w Projekcie jest organizacja pozarządowa Fundacja poDRUGIE.
Tabela 29. Wartość Projektu „Przestrzeń Dobrych Rozwiązań” w 2017 roku
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Wartość wg wniosku o dofinansowanie w PLN
365 262,50

Wartość wg wniosku o
płatność w PLN
351 891,40

Wnioskowane dofinansowanie

255 922,50

247 516,69

Wysokość wkładu własnego

109 340,00

104 374,71

Wartość projektu w 2017 roku
Całkowita wartość projektu

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie aktywnej integracji i reintegracji w wymiarze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym 90 osób (54 kobiety i 36 mężczyzn) z terenu Dzielnicy Bielany. Udziałem w Projekcie objętych jest 91 uczestników/-czek (68K i 23M),
w tym 18 osób z niepełnosprawnością (12 K i 6 M) korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Uczestnicy/-czki rozpoczęli swój udział w
Projekcie od konsultacji diagnostycznych z psychologiem i doradcą zawodowym określających Indywidualny Plan Działania, a także postanowienia kontraktu socjalnego.
W ramach realizacji Projektu oferowane były następujące formy wsparcia:
Tabela 30. Formy wsparcia w Projekcie „Przestrzeń Dobrych Rozwiązań”
Oferowane formy wsparcia w 2017 r.
Diagnoza Uczestników /-czek projektu, w tym:
 konsultacje z psychologiem;
 konsultacje z doradcą zawodowym.
Punkt Doradczy, w tym:
 konsultacje prawne;
 konsultacje psychologa /psychologa dziecięcego;
 konsultacje edukatora ds. rozwoju osobistego;
 konsultacje specjalisty ds. zadłużeń/komornika;
 konsultacje psychiatry;
 konsultacje terapeuty;
 zakupiono dla uczestników/-czek materiały do nauki
organizacji i planowania czasu (kalendarze i długopisy).
Cykl edukacyjny „Przestrzeń dla Rodziny”, w tym:
 warsztaty umiejętności wychowawczych;
 twórcze warsztaty rodzinne;
 konsultacje eksperta ds. wychowawczych;
 zakupiono dla uczestników/-czek i członków ich rodzin
vouchery do kina.
Blok Aktywizacji Zawodowej, w tym:
- warsztaty psychospołeczne z elementami aktywizacji
zawodowej;
- wsparcie indywidualne /konsultacje jobcoacha,
- kursy i szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników/-czek Projektu;
- współpraca z Opiekunem Uczestnika Bloku aktywizacji
zawodowej;
- poczęstunek;
- zakupiono dla uczestników/-czek ekologiczne materiały

Okres realizacji
wsparcia w 2017 r.

Liczba osób, która
rozpoczęła udział
we wsparciu

marzec – listopad

90 osób

kwiecień – grudzień

56 osób

maj - grudzień

15 osób

maj – grudzień

31 osób
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szkoleniowe (torba, teczka, notes i długopisy).

Grupa wsparcia:
- dwie grupy wsparcia;
- zapewnienie opieki dzieciom w trakcie udziału opiekunów w zajęciach grupowych;
- poczęstunek.
Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością
 współpraca z pracownikiem socjalnym w zakresie:
 pracy socjalnej i postępowań administracyjnych;
 zakupiono dla uczestników-czek akcesoria do treningu
higieny osobistej (koc, pościel, ręczniki, żel pod prysznic,
mydło w płynie, mydło w kostce, gąbkę).

wrzesień – grudzień

16 osób

marzec – grudzień

10 osób

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Udział w Projekcie w 2017 roku zakończyło 8 osób (5 kobiet i 3 mężczyzn) z powodu
podjęcia zatrudnienia. Natomiast 1 osoba została skreślona z listy uczestników Projektu z
uwagi na fakt, iż nie skorzystała z żadnych form wsparcia, nie przychodziła na umówione spotkania i ostatecznie poinformowała, że nie będzie uczestniczyć w Projekcie.
Projekt konkursowy „Wykluczenie społeczno-zawodowe STOP”
W 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy rozpoczął
realizację projektu konkursowego pn. „Wykluczenie społeczno-zawodowe STOP” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20142020. Liderem Projektu jest Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza Kajetan Kisielewski,
Marcin Czyż s.c., natomiast Partnerami w Projekcie są Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy
Bielany m. st. Warszawy oraz POLBI Sp. z o.o.
Wartość projektu w roku 2017 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 31. Wartość Projektu „Wykluczenie społeczno-zawodowe STOP” w 2017 roku
Wartość projektu w 2017 roku
Całkowita wartość projektu
Wnioskowane dofinansowanie

Wartość wg wniosku o dofinansowanie w PLN
211 250,00

Wartość wg wniosku o
płatność w PLN
139 895,07

183 775,00

114 225,07
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Wysokość wkładu własnego

27 475,00

25 670,00

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 55 osób (33 kobiet i
22 mężczyzn) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa z terenu Dzielnicy Bielany. Ogółem udziałem w
Projekcie objęto 55 uczestników/-czek (33K i 22M) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 6 osób z niepełnosprawnością (2K i 4M). Uczestnicy/-czki rozpoczęli
swój udział w Projekcie od konsultacji diagnostycznych z psychologiem i doradcą zawodowym określających Indywidualną Ścieżkę Reintegracji, a także postanowienia kontraktu dotyczące udziału w Projekcie.
W ramach realizacji Projektu oferowane były następujące formy wsparcia.
Tabela 32. Formy wsparcia w Projekcie „Wykluczenie społeczno-zawodowe STOP”
Okres realizacji
wsparcia w 2017 r.

Liczba osób, która
rozpoczęła udział
we wsparciu

Diagnoza Uczestników /-czek projektu, w tym:
- konsultacje z psychologiem;
- konsultacje z doradcą zawodowym.

sierpień – wrzesień

55 osób

Punkt Doradczy, w tym:
 konsultacje prawne;
 konsultacje psychologa /psychologa dziecięcego;
 konsultacje edukatora ds. rozwoju osobistego.

wrzesień – grudzień

24 osoby

Blok Aktywizacji Zawodowej, w tym:
- Warsztaty psychospołeczne z elementami aktywizacji
zawodowej;
- wsparcie indywidualne /konsultacje jobcoacha,
- kursy i szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników/-czek Projektu;
- catering;
- zakupiono dla uczestników/-czek ekologiczne materiały
szkoleniowe.

wrzesień – grudzień

45 osób

Oferowane formy wsparcia w 2017 roku

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Udział w Projekcie w 2017 roku zakończyło 10 osób (8 kobiet i 2 mężczyzn), w tym 9
osób z powodu podjęcia zatrudnienia.
Projekt konkursowy „Rozwój drogą do sukcesu”
W 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy aplikował
w partnerstwie o dofinansowanie Projektu „Rozwój drogą do sukcesu” w konkursie zamkniętym nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-035/17. Konkurs ogłoszony był w ramach Osi Priorytetowej
IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1. Aktywizacja spo72

łeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – Regionalny Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM).
Liderem Projektu jest Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza Kajetan Kisielewski, Marcin
Czyż s.c., natomiast Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy jest Partnerem w Projekcie. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną. Podpisana została umowa partnerska między partnerami. Lider Projektu podpisał umowę o dofinansowanie z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.
Okres realizacji Projektu przewidziany jest od 01.03.2018 r. do 31.10.2019 roku.
Wartość projektu przedstawia poniższa tabela.
Tabela 33. Wartość projektu „Rozwój drogą do sukcesu”
Wartość projektu

Wartość wg wniosku o dofinansowanie w PLN

Całkowita wartość projektu

786 811,25

Wnioskowane dofinansowanie

747 470,68

Wysokość wkładu własnego

39 340,57

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 105 osób (60 kobiet i
45 mężczyzn) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa, z województwa mazowieckiego, z terenu Dzielnicy
Bielany.
Projekt konkursowy „Zaprojektuj SIEBIE!”
W 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy aplikował w partnerstwie o dofinansowanie Projektu „Zaprojektuj SIEBIE!” w konkursie zamkniętym nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-039/17. Konkurs ogłoszony był w ramach Osi Priorytetowej
IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – Regionalny Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM).
Liderem Projektu jest Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza Kajetan Kisielewski, natomiast Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy jest Partnerem w Projekcie. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną. Podpisana została
umowa partnerska między partnerami. Lider projektu podpisał umowę o dofinansowanie
Projektu z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Okres realizacji Projektu
pierwotnie przewidziany był w terminie od 01.04.2018 r. do 30.12.2019 roku. Jednak Projekt
rozpocznie się prawdopodobnie w IV kwartale 2018 r.
Wartość projektu przedstawia poniższa tabela.
Tabela 34. Wartość projektu „Zaprojektuj SIEBIE!”
Wartość projektu

Wartość wg wniosku o dofinansowanie w PLN

Całkowita wartość projektu

767 123,75

Wnioskowane dofinansowanie

728 767,56
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Wysokość wkładu własnego

38 356,19

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 105 osób (60 kobiet i
45 mężczyzn) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa z terenu m. st. Warszawy.
Projekt konkursowy „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m. st. Warszawy”
W 2017 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy przystąpił w partnerstwie wielosektorowym do konkursu o dofinansowanie Projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m. st. Warszawy”
w konkursie nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/17. Konkurs ogłoszony był w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Partnerami w Projekcie są:
 Lider: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
 Partner: Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki;
 Partner: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy;
 Partner: Fundacja Wspierania Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej im. Prof. Andrzeja
Piotrowskiego.
Podpisana została umowa partnerska między partnerami w Projekcie.
Okres realizacji Projektu przewidziany jest od 01.03.2018 r. do 28.02.2021 roku.
Wartość projektu przedstawia poniższa tabela.
Tabela 35. Wartość projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt
zintegrowany. Dzielnica Bielany m. st. Warszawy”
Wartość projektu

Wartość wg wniosku o dofinansowanie w PLN

Całkowita wartość projektu

39 671 320,95

Wnioskowane dofinansowanie

38 470 144,95

Wysokość wkładu własnego

1 201 176,00

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Celem głównym Projektu jest utworzenie i przetestowanie środowiskowego Modelu
świadczenia usług medycznych i społecznych – dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży oddzielnie – z doświadczeniem kryzysu psychicznego na terenie Dzielnicy Bielany.

X.

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW WSPARCIA PROWADZONYCH
PRZEZ OPS
W 2017 r. w strukturach OPS działały 2 ośrodki wsparcia.
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1.

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr 1

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1 jest jednostką organizacyjną Ośrodka Pomocy
Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. Funkcjonuje jako placówka dzienna, czynna od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. Jest miejscem przeznaczonym dla osób starszych zamieszkujących dzielnicę Bielany. Misją Ośrodka jest służenie seniorom wszechstronną, profesjonalną pomocą, dążenie do tego, aby starość była okresem dalszego, aktywnego
rozwoju, a nie regresu, w myśl hasła „dodać życia do lat, a nie tylko lat do życia.”
Wizja Ośrodka to miejsce przyjazne seniorom, nowoczesne, świadczące profesjonalne
usługi na rzecz wzrostu jakości życia osób starszych, elastyczne, wychodzące naprzeciw potrzebom najstarszych Bielańczyków, miejsce z bogatą, różnorodną ofertą zajęć aktywizujących ale jednocześnie z przyjazną, domową atmosferą.
W ramach działalności Ośrodka w 2017 roku funkcjonowały:
1. Pobyt dzienny – dla osób korzystających z zajęć terapeutycznych oraz z posiłków (śniadanie i dwudaniowy obiad); pobyt odbywał się w godz. 8.00-15.00
2. Klub Seniora – dla osób 60+ z terenu Dzielnicy Bielany zainteresowanych udziałem
w różnorodnych indywidualnych i grupowych formach wsparcia oraz aktywności; zajęcia odbywały się w godzinach 15.00-18.00
3. Grupa Wsparcia dla opiekunów i osób chorych na chorobę Alzheimera
4. Świetlica dla osób chorych na chorobę Alzheimera – działała 1 raz w tygodniu
w godz. 14.30 – 18.00.
5. Koło Dzielnicowe Warszawa Bielany Związku Kombatantów RP i BWP.
Głównymi celami działalności Ośrodka były: zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych, usamodzielnienie, pobudzenie i utrzymanie zaradności, rozwijanie zainteresowań
oraz stymulowanie procesów wyobrażeń i twórczego działania, utrzymywanie i rozwijanie
sprawności fizycznej oraz intelektualnej, działania podejmowane na rzecz ochrony zdrowia,
przeciwdziałanie marginalizacji i poczuciu osamotnienia, tworzenie wsparcia społecznego –
zaspokojenie potrzeby kontaktu, przynależności, kształtowanie poczucia wspólnoty. Ponadto
do priorytetów w 2017 roku należało: promowanie idei solidarności i integracji międzypokoleniowej, propagowanie idei wolontariatu, promowanie pozytywnego obrazu starości, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, promowanie działalności Ośrodka, podnoszenie jakości
świadczonych usług, kompleksowa pomoc osobom chorym na chorobę Alzheimera oraz ich
opiekunom.
W 2017 roku z oferty Ośrodka skorzystały 352 osoby (w tym 36 osób z oferty pobytu
dziennego i 238 z klubu seniora), przy czym zdecydowanie wzrosła liczba osób korzystających
z oferty klubu seniora bardzo regularne (kilka razy w tygodniu). Osobami kierowanymi do
pobytu dziennego byli głównie emeryci, którzy z powodu obniżenia sprawności psychofizycznej, trudnej sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej czy bytowej wymagały pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb. Zdecydowaną większość stanowiły osoby samotne – około
80%. Z oferty częściej korzystały kobiety, niż mężczyźni, którzy stanowili 25% klientów. Rozpiętość wieku uczestników była szeroka i oscylowała pomiędzy 60 a 92 r. ż., przy czym ponad
90% stanowiły osoby w wieku 70 lat i więcej, w tym: ponad 50% to osoby w wieku 80 lat i
więcej i ponad 35% to osoby w wieku 85 lat i więcej.
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Wykres 18.
Charakterystyka uczestników pobytu dziennego
12
10
8
mężczyźni

6

kobiety

4
2
0
60-64 lata 65-69 lat

70-74 lat

75-79 lat 80-84 lata 85-89 lat

90-95 lat

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Tabela 36.
Charakterystyka uczestników pobytu dziennego
Płeć
60 - 64
lata
kobiety
1
mężczyźni 2
ogółem
3

Przedział wiekowy
70-74
75-79 lat
80- 84
lata
lata
5
8
5
1
0
1
6
8
6

65- 69
lat
0
0
0

85-89 lat
7
3
10

90 – 95
lat
1
2
3

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Pełna odpłatność za pobyt dzienny w OWDS Nr 1 w 2017 roku wynosiła 173,40 zł
miesięcznie. Uczestnicy pokrywali od 0% do 100% wyżej wymienionej kwoty, w zależności od
dochodu i sytuacji bytowej.
Tabela 37.
Odpłatność za pobyt dzienny – stan na grudzień 2017 r.
% odpłatności
Ilość osób

0%
4

10%
1

20%
2

50%
3

80%
26

100%
4

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Ośrodek Wsparcia oferował uczestnikom pobytu dziennego i klubowiczom w ramach
zidentyfikowanych potrzeb szerokie spektrum zajęć terapeutycznych, ogólnousprawniających, aktywizujących. Bielańscy seniorzy korzystający z indywidualnego i grupowego wsparcia oraz pomocy, uczestniczyli w różnych formach terapii zajęciowej: kinezyterapii, biblioterapii, arteterapii, terapii skoncentrowanej na rozwiązanych, estetoterapii, ludoterapii
i relaksacji. Przez cały rok odbywały się warsztaty twórcze, teatralne, prelekcje, gelotologia,
treningi funkcji poznawczych, kinezjologia edukacyjna oraz zajęcia psychoedukacyjne. W
2017 roku Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1 organizował różnorodne formy zajęć rucho76

wych: nordic walking, zajęcia taneczne oraz gimnastykę usprawniającą. Seniorzy licznie
uczestniczyli w zajęciach choreoterapeutycznych (etniczne tańce w kręgu, tańce na siedząco,
zabawy taneczne). W Ośrodku prowadzono również muzykoterapię (udział w koncertach,
wspólny śpiew, karaoke). Dzięki współpracy z Biblioteką Publiczną im. Stanisława Staszica
prowadzony był punkt biblioteczny, wykorzystywany między innymi podczas pracy terapeutycznej z tekstem. Regularnie odbywały się też zajęcia kronikarskie, pogadanki i przegląd dodatków prasowych. Dużym zainteresowaniem cieszył się lektorat języka angielskiego realizowany w 2 zróżnicowanych pod względem poziomu grupach, lektorat języka niemieckiego,
gimnastyka umysłowa, warsztaty plastyczne i zajęcia komputerowe oraz konsultacje informatyczne realizowane w profesjonalnej sali komputerowej (wyposażonej w 3 stanowiska
komputerowe z dostępem do Internetu). W 2017 r. uczestnicy Ośrodka brali udział w zajęciach kosmetycznych, krawieckich, hafciarskich, robótkach ręcznych oraz projekcjach filmowych, regularnie spotykali się grając w brydża i gry stolikowe. Dzięki współpracy z licznymi
instytucjami kulturalnymi udało się zorganizować kilkanaście bezpłatnych wycieczek do muzeów i wyjść na koncerty oraz pozyskano kilkaset promocyjnych biletów do kina, teatrów i
filharmonii. W minionym roku odbyły się liczne spotkania integracyjne z uczestnikami innych
ośrodków i klubów seniora oraz uroczystości okolicznościowe (imieniny, urodziny, spotkania
świąteczne, wspólne grillowanie z okazji powitania lata, Andrzejki, Mikołajki, bal karnawałowy, bal z okazji Dnia Seniora, bal sylwestrowy), które sprzyjały integracji społecznej i zapobiegały poczuciu wykluczenia i osamotnienia. W Ośrodku odbywały się zebrania społeczności, powołany został nowy samorząd klubu seniora prowadzona była edukacja zdrowotna
i ochrona zdrowia, zabiegi z fototerapii oraz masażu relaksacyjnego. Podczas zajęć teatralnych przygotowane i przedstawione zostały trzy spektakle („Brzydkie kaczątko”, „Zbawienie
przeszło przez krzyż”, „Prawdziwy sens Świąt Bożego Narodzenia”) oraz okolicznościowe i
patriotyczne montaże słowno-muzyczne. W 2017 r. uczestnicy OWDS Nr 1 licznie reprezentowali placówkę w konkursach: „Seniorzy mają talent” oraz „Warszawa w kwiatach i zieleni.”
W roku 2017 Ośrodek koordynował dwudziestą piątą, jubileuszową akcję „Wczasy dla
seniorów”. Obok Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany, współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy i Zarząd Dzielnicy, Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego oraz Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej TKKF
„Chomiczówka.” Do dyspozycji seniorów udostępnione zostały pomieszczenia Pawilonu
Sportów Walki, (stołówka i świetlica oraz dwie sale wykładowe do prowadzenia zajęć terapeutycznych) i sala balowa do organizacji występów artystycznych. W nagłych wypadkach
seniorzy mogli korzystać z opieki medycznej w przychodni na terenie AWF. W każdym z
dwóch turnusów, które odbyły się w dniach 3.07-14.07 oraz 17.07-28.07 wzięło udział po 100
seniorów. Celem przedsięwzięcia było umożliwienie osobom starszym stacjonarnego, aktywnego wypoczynku, wśród zieleni, z dala od miejskiego zgiełku a równocześnie nieopodal domu. Zajęcia na Wczasach odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od
9.00 do 17.00. Odpłatność za turnus wynosiła 140 zł. Uczestnicy Wczasów otrzymywali codziennie dwa posiłki: obiad i podwieczorek, a także napoje dostępne do picia przez cały
dzień. Na bieżąco dostarczana była prasa codzienna i tygodniki. Seniorzy mieli możliwość
codziennego pomiaru ciśnienia i skorzystania z porad psychologicznych. W programie ubiegłorocznych Wczasów zawarta została bogata oferta zajęć. Uczestnicy rozpoczynali dzień od
zajęć ruchowych na świeżym powietrzu. Oprócz gimnastyki, nordic walking i tai-chi osoby
starsze mogły liczyć na dodatkowe atrakcje: tańce w kręgu, wspólne grillowanie, zabawy taneczne, zajęcia muzyczne, gry terenowe i konkursy z nagrodami. Poza tym zorganizowano
dwie całodniowe wycieczki autokarowe – do Uniejowa i Ciechanowca oraz 6 spacerów
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z przewodnikami po Warszawie (Lotnisko Chopina, Zamek Królewski, Kampinos). Zaplanowano także 8 prelekcji popularnonaukowych. Seniorzy wzięli udział w warsztatach plastycznych, fotograficznych, zajęciach z języka angielskiego i niemieckiego oraz konsultacjach komputerowych. Chętni mogli nauczyć się podstaw samoobrony, a także wziąć udział w zajęciach
psychoterapeutycznych oraz testach psychomotorycznych. Nowością był masaż klasyczny i
seanse „wirtualnej rzeczywistości.” Odbyły się też dwie pamiątkowe sesje zdjęciowe. W każdym z dwóch koncertów, zorganizowanych z okazji rozpoczęcia i zakończenia Wczasów,
uczestniczyło dodatkowo około 100 osób ze środowisk seniorskich na Bielanach. Podczas
wczasów, oprócz pracowników, pomocną dłonią służyli również praktykanci oraz wolontariusze.
W 2017 r. w strukturach Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 1, Al. Zjednoczenia 13,
działała Grupa Wsparcia dla opiekunów i osób chorych na chorobę Alzheimera, prowadzona
przez starszego terapeutę, psychologa – pracownika OWDS Nr 1. Istotnymi celami funkcjonowania grupy było: wsparcie psychologiczne i terapeutyczne uczestników grupy, wzajemna
pomoc opiekun – opiekunowi, utrzymanie i polepszenie kondycji psychofizycznej
i psychospołecznej opiekunów oraz chorych, odziaływanie na postawę w relacji: osoba chora
– opiekun osoby chorej, praca terapeutyczna z chorymi (stymulująca funkcje poznawcze)
dostosowana do potrzeb i możliwości chorego z uwagi na deficyt funkcji poznawczych spowodowany chorobą. W 2017 r. oferta Grupy Wsparcia dla opiekunów i osób chorych na chorobę Alzheimera zawierała: comiesięczne spotkania opiekunów osób chorych, cotygodniowe
indywidulane konsultacje dla opiekunów osób chorych prowadzone w oparciu o terapię
skoncentrowaną na rozwiązaniach, cotygodniowy pobyt w świetlicy z zajęciami terapeutycznymi dla osób chorych na chorobę Alzheimera, comiesięczne uczestnictwo prowadzącego
grupę i opiekunów chorych w spotkaniach członków Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. Andrzeja Tymowskiego, udział w prezentacjach i szkoleniach nt. choroby Alzheimera, udział w
obchodach Światowego Dnia Osób Chorych na Alzheimera. Grupa wsparcia zapewniała również uczestnikom materiały edukacyjne i informacyjne oraz dostęp do specjalistycznej wiedzy
nt. choroby Alzheimera. Uczestnicy grupy brali udział w zajęciach integracyjnych i spotkaniach okolicznościowych (Spotkanie Wielkanocne, Spotkanie Wigilijne, piknik z okazji powitania lata) odbywających się w ramach działalności Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 1.
Każdy przez uczestnictwo w grupie miał dostęp do szerokiej oferty zajęć dla seniorów prowadzonych w OWDS Nr 1 m.in. wycieczek varsavianistycznych, koncertów muzycznych, wyjść
do kina, teatru, Filharmonii Narodowej. Chorzy z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi pod
kierunkiem pracowników Ośrodka brali też udział w zajęciach w klubie seniora OWDS Nr 1.
W 2017 roku Grupa Wsparcia dla opiekunów i osób chorych na chorobę Alzheimera liczyła
46 osób.
OWDS Nr 1 w ciągu roku współdziałał z wieloma ośrodkami wsparcia, szkołami, środkami masowego przekazu oraz innymi instytucjami i organizacjami. W ramach współpracy z
uczelniami studenci służyli pomocą podczas realizacji praktyk zawodowych a pracownicy
naukowi przeprowadzali badania naukowe. Poszerzono również kontakt ze środowiskiem
lokalnym oraz nawiązano współpracę z kolejnymi organizacjami pozarządowymi. Ośrodek
użyczył też pomieszczeń do realizacji zajęć w ramach Bielańskich Dni Seniora.
Pomimo bardzo dobrych warunków lokalowych, ze względu na dużą liczbę uczestników, część zajęć ruchowych i spotkania integracyjne musiały odbywać się poza terenem placówki. Ośrodek współpracował ze Szkołą Podstawową Nr 133, która użyczała dwa razy
w tygodniu sali gimnastycznej na zajęcia ruchowe dla seniorów. Z kolei dzięki życzliwo78

ści parafii p.w. św. Zygmunta, OWDS Nr 1 raz w miesiącu korzystał z dolnej sali kościoła
i kawiarni, gdzie organizowane były spotkania integracyjne podopiecznych, w których regularnie brało udział 40-80 osób.
Ważnym kierunkiem funkcjonowania w 2017 r. była promocja Ośrodka, m.in. poprzez prezentację działalności placówki podczas dużych imprez, takich jak: Seniorada, Piknik
Kreatywności z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, dzielnicowe pikniki z okazji powitania i pożegnania lata. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1 brał aktywny
udział w Warszawskim Tygodniu Seniora, w ramach którego organizowane były zajęcia
otwarte dla seniorów z całej Warszawy.
Analogicznie do lat ubiegłych Ośrodek kontynuował i rozwijał współpracę
z wolontariuszami. W 2017 roku z placówką współpracowało 6 wolontariuszy, którzy: prowadzili zajęcia ruchowe, muzyczne, językowe, służyli indywidualną pomocą podczas wycieczek oraz w trakcie zajęć na terenie placówki (w tym podczas działania świetlicy dla osób
chorych na chorobę Alzheimera). Aby docenić ich pracę, po raz kolejny zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w dniu 6 grudnia. W ciągu roku, w Ośrodku
propagowano również działalność charytatywną wśród seniorów (m. in. zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz osób chorych, zbiórka odzieży dla potrzebujących, samopomoc koleżeńska).
W 2017 roku zakupiono do placówki między innymi sprzęt rehabilitacyjny do zajęć ruchowych, witrynę na prace plastyczne, wysokiej klasy aparat fotograficzny, ruchomy ekran,
telewizor, akwarium z pełnym wyposażeniem, sprzęt nagłaśniający i oświetlenie wykorzystywane do uatrakcyjnienia zabaw tanecznych.
W ramach podnoszenia kwalifikacji w 2017 roku pracownicy Ośrodka brali udział
w licznych szkoleniach tematycznych, wyjazdach edukacyjnych oraz projektach.
Dzięki nowemu wyposażeniu i szkoleniom pracowników, po rozpoznaniu potrzeb
i oczekiwań seniorów, udało się w 2017 roku wprowadzić do oferty placówki nowości takie
jak: możliwość regularnego korzystania z masażu klasycznego, codzienne zajęcia gimnastyczne z przyrządami w klubie seniora oraz cotygodniowe spotkania świetlicowe dla osób chorych na chorobę Alzheimera.
Determinacja i profesjonalizm w działaniach na rzecz poprawy jakości życia bielańskich seniorów zostały zauważone i docenione przez samych adresatów - Ośrodek został
laureatem tytułu „Miejsce Przyjazne Bielańskim Seniorom 2017.” Nagroda – statuetka
Anioła oraz pamiątkowy dyplom, zostały wręczone podczas uroczystej gali, zorganizowanej
przez Radę i Zarząd Dzielnicy Bielany oraz Radę Seniorów Dzielnicy Bielany. Seniorzy, którzy licznie wypełnili ankiety docenili bardzo dobre, w pełni dostosowane do osób niepełnosprawnych warunki lokalowe, różnorodność oferty oraz przyjazną, domową atmosferę.

Zdjęcie 1.
Gala finałowa konkursu Miejsce Przyjazne Bielańskim Seniorom
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Zdjęcie 2.
Seniorzy - uczestnicy pobytu dziennego z nagrodą - statuetka Anioła wygraną w konkursie
Miejsce Przyjazne Bielańskim Seniorom

2.

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr 2
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Oferta programowa Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 2 przy ul. Wrzeciono 5A adresowana jest do wszystkich seniorów zamieszkujących Dzielnicę Bielany. Misją Ośrodka jest
poprawa jakości życia osób starszych, poprzez wsparcie w pokonywaniu trudności dnia codziennego oraz wielokierunkowa aktywizacja i integracja społeczna seniorów. Cele Ośrodka
realizowane są poprzez zapewnienie uczestnikom całodziennego pobytu, pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych, organizacji czasu wolnego i aktywizacji.
W 2017 r. w ramach działalności Ośrodka działały następujące grupy:
1. Dzienny pobyt, którego uczestnicy korzystali z posiłków (śniadanie, dwudaniowy obiad)
oraz z zajęć terapeutycznych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,
2. Klub Seniora, w ramach którego działań prowadzone były zajęcia terapeutyczne oraz
spotkania tematyczne od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do18.00,
3. "WIN" Wolność i Niezawisłość; Zrzeszenie Oficerów i Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich
RP,
4. Grupa Wsparcia dla Seniorów.
W 2017 r. z oferty Ośrodka skorzystało 602 osoby, w tym: 35 osób skorzystało z oferty
dziennego pobytu, 567 osób zaś z oferty Klubu Seniora. W Ośrodku odbywały się spotkania
Zrzeszenia Oficerów i Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich RP „WIN”, w których brało udział 50
osób. Osoby korzystające z oferty dziennego pobytu to przede wszystkim osoby zamieszkujące samotnie (ok. 77%)
Tabela 38.
Sytuacja rodzinna uczestników dziennego pobytu
Sytuacja rodzinna

Liczba osób

Mieszkający z rodziną

23%

Mieszkający samotnie

77%

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Wśród osób korzystających z oferty dziennego pobytu zdecydowaną większość
stanowiły kobiety (ok. 83%). Wiek uczestników zawierał się w przedziale 61 lat -powyżej 90
lat, przy czym ponad 90% to osoby w wieku powyżej 70 lat.
Tabela 39.
Charakterystyka uczestników dziennego pobytu ze względu na wiek i płeć
Płeć
Podział wiekowy
61-70 lat
71-80 lat
81-90 lat
powyżej 90 lat
kobiety
2
11
14
2
mężczyźni
1
2
3
0
ogółem
3
13
17
2
Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Pełna odpłatność w 2017 r. za pobyt dzienny w OWDS Nr 2 wynosiła 173,40 zł.
Uczestnicy Ośrodka pokrywali od 0% do 100% wyżej wymienionej kwoty, w zależności od
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sytuacji finansowej, badanej i aktualizowanej przez pracowników socjalnych Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Tabela 40.
Odpłatność za pobyt dzienny – stan na grudzień 2017 r.
Procent odpłatności

0%

5%

10%

20%

30%

40%

60%

80%

100%

Ilość osób

4

1

1

2

1

2

1

1

22

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W 2017 roku w OWDS Nr 2 prowadzone były różnorodne formy terapii zajęciowej
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań każdego z podopiecznych.
Seniorzy wzięli udział w następujących zajęciach terapeutycznych prowadzonych w Ośrodku:
zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, teatralno-artystyczne, nordic walking, biblioterapia,
zajęcia turystyczne, muzykoterapia, spotkania chóru „Bielańskie Czerwone Korale”, zajęcia
tańca towarzyskiego, silwoterapia, zajęcia komputerowe, kursy obsługi urządzeń
elektronicznych, tańce grupowe, zajęcia ruchowe, zajęcia ruchowe z piłkami, tańce
integracyjne różnych kultur, zajęcia fryzjersko- kosmetyczne, fototerapia, zajęcia krawieckie,
dekoratorskie, zdobnicze, trening kulinarny, gry i zabawy świetlicowe (sekcja brydżowa),
prasówka, trening pamięci, trening kreatywnego myślenia, zebrania społeczności, wieczorki
poetyckie, koła dyskusyjne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się codzienne zajęcia
gimnastyczne oraz teatralno-artystyczne. Ważnym kierunkiem działań OWDS Nr 2 była
profilaktyka zdrowia i sprawności seniorów. Nacisk skierowany był na zajęcia ruchowe
prowadzone przez instruktorów kinezygerontoprofikaktyki - pracowników Ośrodka. Dzięki
różnym formom zajęć, uwzględniając indywidualne oczekiwania i potrzeby seniorzy mieli
możliwość podtrzymania aktywności społecznej i środowiskowej.
W ramach upowszechniania profilaktyki zdrowotnej seniorzy skorzystali z porad
lekarza specjalisty - geriatry oraz codziennego pomiaru ciśnienia. W Ośrodku odbywały się
systematycznie prelekcje o tematyce zdrowotnej prowadzone przez specjalistów. W
placówce zorganizowano Dzień Zdrowia, podczas którego seniorzy mogli skorzystać z
bezpłatnych badań słuchu, poziomu cukru, badania pomiaru tkanki tłuszczowej BMI oraz
porad lekarza okulisty i dietetyka.
W 2017 r. Ośrodek aktywnie współpracował z placówkami i instytucjami działającymi
na rzecz osób starszych i w ramach tej współpracy uczestnicy byli zapraszani na imprezy
kulturalne i okolicznościowe m.in. uczestniczyli w Międzynarodowym Dniu Seniora na
Ursynowie. W ciągu roku, w ramach działalności Ośrodka zorganizowano wiele imprez,
spotkań i zajęć o charakterze integrującym, aktywizującym, rekreacyjnym, edukacyjnym i
usprawniającym. Uczestnicy Ośrodka brali udział w wielu imprezach okolicznościowych
takich jak bale karnawałowe, spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, spotkania Wielkanocne
i Wigilijne, Seniorada, bielańskie pikniki i festyny, spotkania integracyjne ze społecznością
lokalną, spotkania międzypokoleniowe z dziećmi i młodzieżą. Seniorzy brali udział w
Bielańskich Balach Seniora, organizowanych przez Radę i Zarząd Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy.
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W 2017 roku w Ośrodku wprowadzono wiele innowacyjnych działań m.in.:
międzypokoleniowe zajęcia gimnastyczne pod nazwą „Gimnastyka dla seniora i juniora”, gry
terenowe w lesie, utworzono dodatkową (trzecią) grupę lektoratu języka angielskiego,
utworzono nową grupę taneczną „Afrodyty” oraz grupę gimnastyki fitness „Wrzeciono
Fitness Team”, zorganizowano warsztaty gier planszowych, przeprowadzono turnieje, qwizy i
zabawy integracyjne, tematyczne interaktywne zajęcia multimedialne, międzypokoleniowe
warsztaty kulinarne, międzypokoleniowe spotkania patriotyczne, spotkania z prawnikiem,
zorganizowano dodatkowe zajęcia z elementami hortiterapii oraz zajęcia z udziałem
zwierząt- animaloterapię.
W ramach integracji międzypokoleniowej uczestnicy Ośrodka wzięli udział w wielu
spotkaniach z dziećmi i młodzieżą z bielańskich szkół i przedszkoli m.in. seniorzy czytali
dzieciom,
brali
udział
w
międzypokoleniowych
zajęciach
gimnastycznych,
międzypokoleniowych warsztatach kulinarnych oraz wystawiali przedstawienia teatralne.
W 2017 r. w Ośrodku odbywały się systematycznie działania z zakresu edukacji
ustawicznej takie jak: lektoraty języka angielskiego (trzy grupy), francuskiego, niemieckiego,
treningi pamięci, zajęcia komputerowe, porady i warsztaty informatyczne, spotkania
dyskusyjne, regularnie odbywały się prelekcje, pogadanki, spotkania z podróżnikami,
spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty fotograficzne, zajęcia o tematyce prozdrowotnej.
Zorganizowano spotkanie ze Strażą Miejską oraz pokaz ratownictwa przedmedycznego.
Uczestnicy OWDS Nr 2 wybrali nowy samorząd Pobytu Dziennego oraz Klubu Seniora. W
2017 roku doposażono istniejący już punkt biblioteczny cieszący się dużym
zainteresowaniem. Ważnym zadaniem realizowanym w Ośrodku była współpraca ze
środowiskiem lokalnym, budowanie emocjonalnych więzi oraz przełamywanie istniejących
stereotypów. Ośrodek aktywnie włączył się w integrację ze społecznością lokalną podczas
Parady rozpoczynającej piknik „Witaj Lato na Bielanach”, oraz prowadząc
międzypokoleniowe stoisko animacyjne w trakcie trwania Pikniku „Pożegnanie Lata na
Bielanach” zorganizowanym przez Dzielnicę Bielany w Parku Olszyna.
Dzięki współpracy z wieloma instytucjami kultury seniorzy korzystający z oferty
programowej OWDS Nr 2 brali udział w wielu imprezach kulturalnych, takich jak: wyjścia do
kin, teatrów, muzeów na wystawy i koncerty. W minionym roku Ośrodek zorganizował cztery
wystawy prac plastycznych wykonanych przez seniorów podczas zajęć arteterapeutycznych
prowadzonych w placówce .
Uczestnicy OWDS Nr 2 w 2017 r. wzięli udział w licznych wycieczkach turystycznych
i kulturoznawczych oraz spacerach varsavinistycznych m.in. do Planetarium, Centrum Nauki
Kopernik, do Powsina, Konstancina, Opinogóry, Uniejowa.
W okresie letnim seniorzy skorzystali z wypoczynku, biorąc udział w imprezie
pn.”Wczasy dla Seniorów”. Organizatorami akcji letniej dla seniorów byli następujący partnerzy: Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa
Piłsudskiego w Warszawie, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
oraz Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”. Seniorzy wypoczywali na
terenie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego.
W 2017 r. Ośrodek podejmował szereg działań charytatywnych takich jak przekazanie
darów dla mieszkańców gminy Sośno, która ucierpiała w wyniku nawałnic, udział w akcji
zbierania plastikowych nakrętek na zakup wózka rehabilitacyjnego dla chorego dziecka,
udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy oraz udział w akcji „Wymiana ciepła na Bielanach”.
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W ramach Warszawskiego Tygodnia Seniora Ośrodek przygotował specjalną ofertę
obejmującą m.in. zajęcia ruchowe, nordic walking, trening pamięci, wycieczkę do Domu Spotkań z Historią, wycieczkę do Zamku Królewskiego, zajęcia multimedialne, trening pamięci,
międzypokoleniowe warsztaty kulinarne, konsultacje z języka angielskiego, koncert chóru
Bielańskie Czerwone Korale, wykład prozdrowotny, warsztaty plastyczne, zabawę taneczną
oraz zajęcia komputerowe i qwizy. Na zakończenie Warszawskiego Tygodnia Seniora Ośrodek wziął udział w pikniku „Jarmark Kreatywności” organizowanym przez Stowarzyszenie
„mali bracia Ubogich” w Ogrodzie Saskim, prowadząc stoisko animacyjne.
W minionym roku Ośrodek OWDS Nr 2 koordynował organizacją uroczystej Gali rozpoczynającej Bielańskie Dni Seniora, której atrakcją był pokaz znanego i lubianego czeskiego
tancerza - Jana Klimenta, który zatańczył z żoną Lenką Tvrzovą oraz ballady w wykonaniu
Anatola Borowika. W ramach Bielańskich Dni Seniora w OWDS Nr 2 odbywały się warsztaty
decoupage, ceramiki, drukowania kart, ozdabiania kapeluszy, akademia rysunku oraz akademia malarstwa. Seniorzy wzięli udział w Dniu Zdrowia oraz w Debacie nt. bezpieczeństwa
seniorów zorganizowanym w Urzędzie Dzielnicy Bielany.
W 2017 roku w Ośrodku aktywnie działał chór „Bielańskie Czerwone Korale” uświetniając swoimi występami imprezy okolicznościowe, występując na przeglądach artystycznych
oraz w innych klubach seniora. W ramach zajęć chór przygotował i zaprezentował cztery
koncerty: koncert pieśni patriotycznych, koncert kolęd i pastorałek, koncerty piosenek o
Warszawie. Zajęcia muzyczne prowadzone w placówce służyły integracji, promocji zdolności i
umiejętności osób starszych.
W minionym roku w Ośrodku odbyła się wizyta studyjna pracowników i seniorów
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie. Uczestnicy OWDS Nr 2 wzięli udział w
projekcie realizowanym przez OPS Bielany pt. „Zdrowy i aktywny Senior”.
W 2017 roku Ośrodek współorganizował VI edycję konkursu talentów i umiejętności
osób starszych pn. „Seniorzy mają talent”. Impreza była wspólnym projektem realizowanym
przez OPS Bielany, Białołęka, Śródmieście, Ursynów, Wawer, Rembertów, Wesoła i Żoliborz.
Impreza cieszyła się wielkim zainteresowaniem osób starszych, wzięło w niej udział ok. 300
seniorów. Celem konkursu była przede wszystkim zmiana stereotypowego postrzegania osób
starszych oraz promocja amatorskiej twórczości artystycznej seniorów.
W 2017 roku w Ośrodku działała Grupa Wsparcia dla Seniorów, mająca na celu
wsparcie emocjonalne, działania samopomocowe oraz poradnictwo gerontologiczne. Ośrodek aktywnie współpracował z warszawskimi uczelniami. W ramach tej współpracy studenci
odbywali w placówce praktyki studenckie oraz przeprowadzali badania naukowe.
W minionym roku z Ośrodkiem systematycznie współpracowali wolontariusze OPS,
prowadząc lektoraty językowe, wspierając działania aktywizujące seniorów, służąc pomocą
podczas imprez okolicznościowych dla osób starszych. Mając na celu podniesienie swoich
kwalifikacji zawodowych i zwiększenie przygotowania do wykonywanej pracy, pracownicy
Ośrodka wzięli udział w wielu szkoleniach, warsztatach, kursach i konferencjach. Kadra pracownicza OWDS Nr 2 w trosce o poprawę kondycji psychiczno-fizycznej seniorów systematycznie kontaktowała się osobiście i telefonicznie z ich rodzinami i opiekunami. Prowadzona
była ścisła współpraca z pracownikami socjalnymi z OPS.
W 2017 r. przeprowadzono w Ośrodku remont. Wymieniono podłogi, odrestaurowano drzwi, meble, odnowiono pomieszczenia, częściowo wymieniono zużytą glazurę oraz armaturę łazienkową, kuchenną i sanitarną. Zakupiono do Ośrodka m.in. fotele, kanapy stoliki,
meble do szatni dla seniorów, szafki pracownicze, sprzęt elektroniczny, akwarium, pralkę
automatyczną, meble ze stali nierdzewnej do aneksu kuchennego. Przeprowadzone prace
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znacząco poprawiły funkcjonalność i estetykę placówki, dając możliwość wprowadzenia dodatkowych zajęć podnoszących jakość życia seniorów. Ułożono nowy chodnik wokół budynku, stwarzając dla seniorów dodatkową przestrzeń do wypoczynku i relaksu na świeżym powietrzu. Dzięki współpracy z Fundacją Alter Eko pozyskano bezpłatnie sześć drewnianych
gazonów, które zostały umieszczone wokół budynku i wysadzone kwiatami wielorocznymi.
W 2017 r. seniorzy z OWDS Nr 2 odnieśli wiele sukcesów, występując na scenie w
Podziemiach Kamedulskich, wystawiając musicalowe przedstawienie jasełkowe pt. ”Aniołowie się radują”, grupa taneczna „Afrodyty” zaprezentowała układ choreograficzny podczas
uroczystego otwarcia Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w Ogrodzie Saskim, grupa
gimnastyczna „Wrzeciono Fitness Team” występowała podczas bielańskich pikników oraz
podczas Seniorady w AWF, grupa teatralna wystawiła przedstawienie patriotyczne pt. „Wiwat Maj” na deskach teatru w Domu Kultury Wola, chór Bielańskie Czerwone Korale wystąpił
podczas Warszawskiego Festiwalu „Lato Seniora” oraz w ogólnopolskim konkursie Juwenalia
III Wieku.
Seniorzy z OWDS Nr 2 zdobyli trzy pierwsze nagrody- statuetki w konkursie „Seniorzy mają talent”, zdobywając pierwsze miejsce - grupa taneczna „Afrodyty” za niezwykły
układ choreograficzny, drugie miejsce dla działającego w Ośrodku „Koła Foto” za wykonanie oryginalnych zdjęć oraz trzecie miejsce za indywidualną recytację własnej poezji.
Zdjęcie 1
Seniorzy występują w konkursie „Seniorzy mają talent” zajmując pierwsze miejsce
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Zdjęcie 2
Grupa gimnastyczna seniorów „Wrzeciono Fitness Team” podczas pikniku
Seniorada w AWF
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XI.

REALIZACJA INNYCH ZADAŃ

1. Zamówienia publiczne
Dla prawidłowej realizacji zadań konieczne było, w celu wyłonienia Wykonawców,
przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wynikających z ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z
późn. zm.).
Tabela 41.
Postępowania przeprowadzone w 2017 r.

LP

Przedmiot zamówienia

Tryb
postępowania

Usługi doradcy zawodowego
i psychologa w ramach
realizacji projektu
„Przestrzeń Dobrych
Rozwiązań”

Art. 138o
Ogłoszenie
o zamówieniu na
usługi społeczne
Art. 138o
Ogłoszenie
o zamówieniu na
usługi społeczne

Przygotowanie
i wydawanie 800 szt.
paczek spożywczoprzemysłowych dla
klientów OPS

Art. 39
przetarg nieograniczony

Usługi indywidualnych
konsultacji psychologicznych w ramach
realizacji projektu
„Przestrzeń Dobrych
Rozwiązań”

Art. 138o
Ogłoszenie
o zamówieniu na
usługi społeczne
Art. 138o
Ogłoszenie
o zamówieniu na
usługi społeczne

Usługi doradcy zawodowego
i psychologa w ramach
realizacji projektu „Wykluczenie społeczno –
zawodowe STOP”

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Usługi indywidualnych
konsultacji psychologicznych w ramach
realizacji projektu „Wykluczenie społeczno –
zawodowe STOP”
Przygotowanie

Wykonawca

Termin
realizacji
umowy

Wartość umowy brutto

Zamówienie nie zostało udzielone w związku z odstąpieniem
Partnera Projektu od umowy
1. Pracownia Młynów
Halina Pajor
2. Psychoterapia Gestalt
Dorota Kowalska – Klamer

22.03.2017
–
30.11.2017

Kwitnąca sp. z o. o.

24.03.2017
–
20.04.2017

10 260,00 zł
16 200,00 zł

177 688,00 zł

Zamówienie nie zostało udzielone z uwagi na brak ofert

Katarzyna Adamczyk

09.06.2017
–
30.06.2018

Art. 138o
Ogłoszenie
o zamówieniu na
usługi społeczne

1. Pracownia Młynów
Halina Pajor
2. FHU ACORD Jowita Władyczuk

01.08.2017
–
22.09.2017

Art. 138o
Ogłoszenie
o zamówieniu na
usługi społeczne

FHU ACORD Jowita Władyczuk

15.09.2017
–
30.06.2018

Art. 39

Kwitnąca sp. z o. o.

18 850,00 zł

9 020,00 zł
9 680,00 zł

2 860,00 zł

90 824,00 zł
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i wydawanie 800 szt.
paczek spożywczoprzemysłowych dla
klientów OPS

przetarg nieograniczony

10.11.2017
–
20.12.2017

9.
Przygotowywanie gorących posiłków dla klientów OPS i wydawanie
ich w lokalu Wykonawcy
10.

11.

12.

Przygotowywanie gorących posiłków dla klientów OPS i wydawanie
ich w lokalu Wykonawcy
Przygotowywanie i
dostarczenie posiłków
(obiadów) dla klientów
placówek na terenie
Dzielnicy Bielany m. st.
Warszawy
Usługi całodobowej
ochrony fizycznej osób i
mienia oraz monitoring
w obiektach OPS

Art. 138o
Ogłoszenie
o zamówieniu na
usługi społeczne

część 1
nie udzielono zamówienia

cena oferty przewyższała wysokość środków przeznaczonych na realizację zamówienia

część 2
Bar Marymont s.c.

02.01.2018
31.12.2018

962 500,00 zł

Art. 138o
Ogłoszenie
o zamówieniu na
usługi społeczne

Bar Mleczny Malwa Lucyna
Lewandowska

02.01.2018
31.12.2018

837 000,00 zł

Art. 138o
Ogłoszenie
o zamówieniu na
usługi społeczne

J&J Łu.Ko.
Łukasz Kowalczyk

03.01.2018
31.12.2018

150 765,00 zł

Art. 138o
Ogłoszenie
o zamówieniu na
usługi społeczne

konsorcjum Wykonawców:
MAXUS sp. z o.o.
MM Service Security
sp. z o.o.

03.01.2018
31.12.2018

155 913,84 zł

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Przeprowadzono również szereg postępowań na podstawie wewnętrznych uregulowań Zamawiającego, w przypadku zamówień nie przekraczających progu wymaganego do
stosowania ustawy Pzp, czyli kwoty 30 tysięcy euro.

2. Remonty
OWdS nr 2
Ul. Wrzeciono 5a

Remont zaplecza gastronomicznego w tym :
 wymiana urządzeń na specjalistyczne spełniające wymogi przepisów
sanitarnych ( zmywarki, zlewy, umywalki),
 wymiana podłogi (położenie terakoty),
 malowanie ścian.
Remont sali stołówkowej, w tym: wymiana podłogi, odnowienie ścian.
Remont sali dziennego pobytu, w tym: wymiana podłogi, odnowienie
ścian.

Wspieranie klientów OPS

Wykonywanie siłami OPS różnych prac jak np.: drobne remonty, prace
naprawcze, instalowanie armatury sanitarnej i hydraulicznej, dostosowywanie pomieszczeń do wymogów osób niepełnosprawnych, przeprowadzki, montaż mebli, dostawy mebli.
Pomoc zrealizowano dla 45 osób.
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3.

Wolontariat

Wolontariat stwarza szansę rozwoju osobistego, daje możliwość nabywania kompetencji indywidualnych, społecznych oraz zawodowych, a zdobyta podczas działalności wolontarystycznej wiedza i doświadczenie znacząco zwiększają potencjał kreatywny, intelektualny i
kulturowy. Minął właśnie 16 rok realizacji programu, którego głównym założeniem jest
umożliwienie kontaktu ludziom potrzebującym pomocy z wolontariuszami. Okres ten pokazał, że wzrasta świadomość i zainteresowanie wolontariatem. W 2017 roku zarejestrowanych było 101 wolontariuszy, z czego aktywnie zaangażowało się w działania 91 osób na
rzecz klientów OPS. Stałym elementem była również duża rotacja wolontariuszy. Przedstawiona poniżej tabela ukazuje zestawienie liczby wolontariuszy w poszczególnych latach. Zauważalne jest, że liczba ochotników w ostatnich dwóch latach utrzymuje się na zbliżonym
poziomie. Kobiety stanowiły dominującą płeć, która angażowała się w pomaganie – w 2017
roku było ich 81 oraz 20 mężczyzn. W porównaniu z latami poprzednimi wzrosło zainteresowanie wolontariatem także wśród mężczyzn.
Wykres 19.
Liczba wolontariuszy w OPS Bielany w latach 2001 - 2017
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Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany
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Wykres 20.
Wiek wolontariuszy
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Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany

Najbardziej zainteresowaną wolontariatem grupę tworzą osoby w wieku 21-26 lat
oraz osoby nieco młodsze w wieku 15-20 lat, trzecią grupą wolontariuszy pod względem liczebności są osoby w wieku 26-35 lat.
Podobnie jak w latach poprzednich głównym obszarem działalności wolontariuszy była pomoc dzieciom i młodzieży w nauce. Sześćdziesięciu dziewięciu wolontariuszy objęło
swoją pomocą 72 uczniów. Od wielu lat zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc jest najbardziej popularną i dominująca formą pomocy wolontarystycznej, gdyż obejmuje 90%
wszystkich ofert, które napływają od pracowników socjalnych. Przedmiotami, które cieszą się
dużym zainteresowaniem to język angielski oraz matematyka zarówno w zakresie szkoły
podstawowej jak i gimnazjum. Największym problem dla wolontariuszy w zakresie pomocy w
nauce były duże zaległości w nauce uczniów lub brak podstaw z danego przedmiotu np.:
nieznajomość tabliczki mnożenia, nieznajomość alfabetu angielskiego, kłopoty z wymową,
trudności w opanowaniu słówek. Sygnalizowanym również problemem przez wolontariuszy
jest niechęć uczniów do nauki oraz brak motywacji, a także małe wsparcie ze strony rodziców. Należy podkreślić, że zadania realizowane przez wolontariuszy często wychodzą poza
zakres typowych korepetycji, w tym wypadku praca wolontariusza jest niezwykle istotna w
procesie edukacyjno-wychowawczym i stanowi ważne wsparcie. Wolontariusze stanowią
również istotne wsparcie w Ośrodku Wsparcia dla Osób Starszych Nr 1 gdzie zaangażowanych wolontarystycznie były 4 osoby, które wspomagały seniorów w nauce języka angielskiego, konwersacjach z języka angielskiego realizowanych przez obcokrajowca oraz w gimnastyce. W Ośrodku Wsparcia dla Osób Starszych Nr 2 pracowało 5 osób, trzech wolontariuszy prowadziło zajęcia i konwersacje z języka angielskiego, francuskiego oraz niemieckiego,
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pozostali wolontariusze wspierali personel Ośrodka podczas zajęć i wycieczek. Dwie wolontariuszki przeprowadziły po dwa warsztaty z zakresu art terapii w każdym z ośrodków.
Kolejną formą wsparcia realizowaną przez wolontariuszy to pomoc osobom starszym
indywidualnie w miejscu zamieszkania, 16 wolontariuszy było zaangażowanych w tę formę
pomocy, z czego 10 wolontariuszy zrekrutowanych poprzez portal „Zaloguj Pomagaj – Warszawa dla Seniora” – jest to warszawska inicjatywa finansowana ze środków m. st. Warszawy
i realizowana przez Stowarzyszenie Q Rozwojowi, która ma na celu stworzenie społeczności
wolontariuszy pomagających warszawskim seniorom. Zadanie to realizowane jest głównie
poprzez rozmowy wspierające, towarzyszenie podczas wizyt lekarskich, spacerów, drobnych
zakupów oraz w trakcie załatwienia spraw urzędowych. Łącznie z tej formy pomocy w 2017
roku skorzystało 20 seniorów.
Grupa uczniów - wolontariuszy z Zespołu Szkół Nr 18 w Warszawie wspierała organizacyjnie duże imprezy organizowane przez Ośrodki Wsparcia dla Osób Starszych - Dzień
Seniora, Spotkanie Wielkanocne.
W marcu 2017 konsultant ds. wolontariatu uczestniczył w wyjeździe edukacyjnym do
Utrechtu ( Holandia) w ramach Projektu Partnerskie „SoVol Erasmus+”, którego partnerem
ze strony polskiej było Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu. Wyjazd odbył się w ramach
międzynarodowego projektu, w którym uczestniczy 6 państw: Słowacja, Węgry, Norwegia,
Holandia, Rumunia i Polska. Celem projektu jest stworzenie podręcznika dla koordynatorów
wolontariatu pracujących w szeroko pojętych instytucjach socjalnych.
Podczas wyjazdu specjalista ds. wolontariatu miał możliwość zapoznania się z organizacją koordynującą – partnerem z Holandii oraz innymi organizacjami zajmującymi się różnorodnymi aspektami pomocy socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu.

4.

Kontrola zarządcza

W myśl art.68 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2017 r. poz.2077) w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
funkcjonuje kontrola zarządcza. Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla
zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i
terminowy. Na system kontroli zarządczej składają się wszystkie uregulowania wewnętrzne,
w szczególności uchwały, zarządzenia, instrukcje, procedury, wytyczne i regulaminy. Kontrola
zarządcza realizowana jest w oparciu o następujące akty prawne:
 Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (D. Urz. MF z 30 grudnia
2009 r. Nr 15 poz.84 ),
 Komunikat Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych
wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów
publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 2, poz. 11),
 Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych
wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 56),
 Zarządzenie nr 1613/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście stołecznym
Warszawie.
 Zarządzenie nr 828/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 czerwca
2015 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem m.st. Warszawie.
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W Ośrodku obowiązuje Zarządzenie nr 17/2014 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia procedur kontroli zarządczej
w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. Zgodnie z wymogami sporządzane są Rejestr Ryzyka oraz Raport Ryzyka. Ponadto prowadzony jest Rejestr Incydentów. Corocznie przeprowadzana jest samoocena kontroli zarządczej a na jej podstawie sporządzana jest Informacja o stanie kontroli zarządczej na dany rok.

5. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w OPS w 2017 r.
L.p
1.

2.

3.

Data kontroli
17.11.2016
Kontynuacja kontroli
21.02.2017
Do 24.02.2017 r.
16.08.2017
do 08.09.2017 r.

Czego dotyczyły ?
Badanie sprawozdania finansowego za 2016
rok.

Organ kontrolujący
Grupa GUMUŁKA – Audyt Sp. Z.O.O z
siedzibą w Katowicach
Pasja. Wiedza. Doświadczenie.

Ocena realizacji projektu ,,Przestrzeń Dobrych
Rozwiązań’’

06.12.2017
do 15.12.2017 r.

Czynności sprawdzające do zadania ,,Ocena
działań przyjętych przy kierowaniu osób do
DPS – przyjęte kryteria w procedurze w tym
zakresie na przykładzie wybranych OPS i
WCPR”.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Biuro Audytu Wewnętrznego
ul. Wojciecha Górskiego 7,00-033
Warszawa.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Biuro Audytu Wewnętrznego
ul. Wojciecha Górskiego 7,00-033
Warszawa.

Sporządziła:
06.02.2018 r.

dr Ewa Flaszyńska
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bielany
na podstawie sprawozdań komórek organizacyjnych OPS.
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