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I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY   
    

1.  Położenie i struktura dzielnicy  

 

Bielany to jedna z osiemnastu dzielnic Warszaw, położona w północno-zachodniej części miasta, 

na lewym brzegu Wisły. Pod względem liczby mieszkańców jest to piąta co do wielkości dzielnica war-

szawska. Bielany zajmują powierzchnię 32,33 km² (6,3% powierzchni miasta stołecznego Warszawy), 

sąsiadują z dwiema gminami podmiejskimi i trzema dzielnicami. Północna granica Bielan jest także 

północną granicą Warszawy. Dzielnica graniczy od północy z gminą Łomianki i powiatem warszaw-

skim zachodnim, od wschodu przez Wisłę z dzielnicą Białołęka, od południowego wschodu z Żolibo-

rzem, od południa z Bemowem i od zachodu z gminą Izabelin. Na jej terenie znajdują się typowo miej-

skie osiedla, jak i rozległe obszary zielone.  Bielany są jedną z najbardziej zielonych dzielnic stolicy. Do 

największych obszarów leśnych Bielan zaliczyć należy Las Bielański oraz Las Młociński. Sąsiedztwo 

Kampinoskiego Parku Narodowego oraz liczne parki i lasy znajdujące się na terenie dzielnicy sprawiają, 

że Bielany określane są mianem „zielonych płuc” stolicy. 

 

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. 

https://gethome.pl/blog/dzielnica-bialoleka/
https://gethome.pl/blog/dzielnica-zoliborz/
https://gethome.pl/blog/dzielnica-zoliborz/
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Do największych osiedli pod względem liczby mieszkańców należą : Stare Bielany oraz Wrze-

ciono. 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 Wy-

szyńskiego czy Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.  

      

2. Struktura demograficzna dzielnicy  

 

Dzielnicę Bielany zamieszkuje ponad 125 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 

 

 

 

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

 

Uwzględniając dane za ostatnie 6 lat zauważyć można nieznaczny ale systematyczny spadek 

liczby ludności. Wśród mieszkańców dzielnicy przeważają kobiety (ok. 55%), co związane jest ze staty-

stycznie dłuższym okresem ich życia. Najliczniejszą grupę mieszkańców Bielan stanowią osoby powy-

żej 19-tego roku życia pozostające w tzw. wieku produkcyjnym (ok. 55%). Warto jednak zauważyć, że 

pozostałe ok. 45% mieszkańców stanowią dzieci (ok. 18%) oraz osoby w wieku emerytalnym (ok. 

27%). 
       

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 (t.j. Dz.U. 2019 r.  poz. 506 z późn. zm.), 

2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 869 z późn. 

zm.), 

3. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.  Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późń. zm), 

4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.), 

 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 

Pobyt stały 126 122 125 620 124 786 124 080 123 478 122 629 

Pobyt 

czasowy 

2591 2403 2324 2220 2643 2 769 

Razem 128 713 128 023 127 110 126 226 126 121 125 398 
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5. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U z 

2019 r. poz. 1482 z późn. zm.), 

6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. 2020 r.  poz. 

218), 

7. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (t.j.  Dz.U. 

2019 r.  poz. 1111), 

8. Statutu OPS. 

 Ponadto kierunki działań Ośrodka Pomocy Społecznej określa Społeczna Strategia Warszawy na 

lata 2009-2020 oraz warszawskie programy dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, ak-

tywizacji zawodowej, wpierania rodziny, wsparcia osób w starszym wieku i niepełnosprawnych, profi-

laktyki uzależnień itp. 

       
2.   Najważniejsze z realizowanych zadań   

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany realizuje zadania zarówno będące w gestii samo-

rządu 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 pra-

wach powiatu. Podstawowym celem działania Ośrodka, zgodnie z obowiązującym statutem, jest rozpo-

znawanie 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 powsta-

wania. Zawarty w ustawie katalog osób uprawnionych do uzyskania pomocy oraz sytuacji, w jakich 

pomoc może być udzielona, nie jest katalogiem zamkniętym. Obowiązkiem osób ubiegających się o 

przyznanie pomocy jest współudział w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Zmusza to oso-

by wymagające wsparcia do zmiany postawy, na ogół biernej i roszczeniowej, na postawę aktywną w 

rozwiązywaniu własnych problemów. Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowe-

go usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem jak również zapobiegać po-

wstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy spo-

łecznej. 

Poniżej przedstawiono najważniejsze z zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w 2019 r. :  

- praca socjalna, w tym kontynuowanie działań w oparciu o model oddzielenia pracy socjalnej od 

postępowań administracyjnych, 

- przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz uchwa-

łą Nr 140 Rady Ministrów w sprawie  programu   „Posiłek w szkole i w domu” tj.: 

zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, zasiłków okresowych, zasiłków stałych, 

opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, przyznawanie pomocy w formie usług opiekuń-

czych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi,  pomocy w formie posiłków (w tym dożywianie dzieci),  

- sprawianie pogrzebów, 

- prowadzenie postępowań w sprawach kierowania do schronisk osób bezdomnych, przebywają-

cych na terenie dzielnicy, 

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

- wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpie-

czonych, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-

sowanych ze środków publicznych, 

- organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,   
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- zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczej wsparcia i pomocy asystenta rodziny, 

- udzielanie pomocy w integracji ze środowiskiem lokalnym osobom opuszczającym zakłady kar-

ne, niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nie-

letnich i rodziny zastępcze, 

- podejmowanie działań w przypadku rodzin doświadczających przemocy, 

- obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy 

Bielany m.st. Warszawy, 

- udzielanie informacji o przysługujących  uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej, 

- prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, w tym prowadzenie ośrodków wspar-

cia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających wsparcia, 

- analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, 

- rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych po-

trzeb – realizacja lokalnych programów z zakresu pomocy społecznej na rzecz ograniczania i 

rozwiązywania występujących problemów społecznych,  

- przygotowywanie i realizacja projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu spo-

łecznego, 

- 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. 

Działania podejmowane przez OPS zostały uszczegółowione w dalszych rozdziałach. 

 

 

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPS   
 

1.  Komórki organizacyjne 

 

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka w 2019 r. określał Regulamin orga-

nizacyjny OPS.   

Komórki organizacyjne Ośrodka w 2019 r. przedstawia poniższy schemat: 
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Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy 

 

2. Struktura zatrudnienia 
 

W Ośrodku, wg stanu na dzień 31.12.2019 r. zatrudnionych było 126 osób na 125,8 etatach. W 

stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. stan zatrudnienia nie zwiększył się. W Ośrodku zatrud-

nionych było 111 kobiet i 15 mężczyzn. 
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Tabela 2 

Struktura zatrudnienia w OPS na dzień 31.12.2019 r. 

 

  

 

LICZBA 

OSÓB 

LICZBA 

ETATÓW 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  OGÓŁEM 126 125,8 

z tego:   

informatyk dyrektor 1 1 

zastępca dyrektora 1 1 

pracownicy socjalni ogółem 62 62 

z tego : 

                        starszy specjalista pracy socjalnej 

 

30 

 

30 

                            specjalista pracy socjalnej 

 

15 

 

15 

                            starszy pracownik socjalny 

 

9 

 

9 

                            pracownik socjalny 

 

8 

 

8 

psycholog 4 4 

konsultant  1 1 

asystent rodziny 5 5 

informatyk  1 1 

pozostali pracownicy  41 40,8 

OŚRODKI WSPARCIA dla Seniorów 

                              
10 10 

 

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

 

2. Struktura wykształcenia 

 

Wśród wszystkich osób zatrudnionych w Ośrodku, zdecydowaną przewagę stanowiły osoby po-

siadające wykształcenie wyższe (ok.83%), w tym 39 osób posiadało ukończone studia podyplomowe. 

Specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny posiadało 18 osób, natomiast specjalizację I 

stopnia 16 osób. 

 

Tabela 3 

Wykształcenie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

Wykształcenie Liczba osób 

Wyższe 105 

Policealne 
9 

Średnie 
12 
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Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny 
16 

Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny 
18 

Studia podyplomowe 
39 

 
Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

 

4. Podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników 
  

Pracownicy Ośrodka w 2019 r. brali udział w ponad 90 szkoleniach, kursach, warsztatach, semi-

nariach i konferencjach o zróżnicowanej tematyce. Wiele z nich adresowanych było do pracowników 

jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa mazowieckiego. Można je podzie-

lić na grupy:  

1. szkolenia specjalistyczne z zakresu pomocy społecznej, związane z problemami występującymi w 

różnych obszarach, tj.: 

 uzależnienień, 

 pracy z rodziną, w tym w środowiskach marginalizowanych, dotkniętych problemem przemocy,  

 pracy z osobami starszymi, bezdomnymi, niepełnosprawnymi fizycznie i intelektualnie, chorymi 

psychicznie, 

2. szkolenia związane ze zmianą przepisów prawnych, w tym z zakresu: zamówień publicznych, bez-

pieczeństwa i higieny pracy, finansów, rachunkowości, prawa pracy, ochrony danych osobowych, 

kierowania do Domu Pomocy Społecznej, Centrum Usług Społecznych, 

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:  

 „Obsługa trudnego i agresywnego klienta pomocy społecznej. Niewerbalne i werbalne tech-

niki komunikacji”, w którym wzięło udział 54 pracowników (w tym głównie pracownicy so-

cjalni i asystenci rodzin), 

 „Wywiad Środowiskowy. Podstawowe narzędzie dowodowe w sprawach z zakresu Pomocy 

Społecznej w świetle najnowszego orzecznictwa”, w którym uczestniczyło 76 osób (pracow-

nicy socjalni i kierownicy działów Pomocy Środowiskowej), 

 konferencja „Zaszczep w sobie zdrowie – profilaktyka szczepień ochronnych”, w której 

wzięło udział 10 osób, 

 konferencja „ Depresja dzieci i młodzieży – rozumiesz, wspierasz, pomagasz”, w której 

udział wzięło 6 pracowników.  

 

Szkolenia, seminaria, warsztaty i konferencje zewnętrzne: 

 szkolenia i seminaria dotyczące rozwiązywania problemów w rodzinie: („Interwencja Kry-

zysowa w PRS”, „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach” ), 

 szkolenia i konferencje dotyczące ofiar przemocy: („Studium przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie – kurs I i II stopnia”, „ Przeciwdziałanie Przemocy w rodzinie – najnowsze rozwią-

zania prawne”, „Ostrożnie dziecko !- profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”, „Przeciw-

działanie przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć oraz wzmacnianie wsparcia 

dla ofiar”, „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem „ Tworzenie systemu wsparcia osób star-

szych doświadczających przemocy”, „Praca z rodziną po doświadczeniach przemocy”), 
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 szkolenia i konferencje dotyczące pracy z osobami uzależnionymi („Dobre praktyki dla Ma-

zowsza w zakresie profilaktyki uzależnień”, „Stres i wypalenie zawodowe u osób pracują-

cych z osobami uzależnionymi i ich rodzinami”, „Asystent rodziny w obliczu wyzwania – 

praca z rodziną uzależnioną” ), 

 szkolenia dotyczące pracy z osobami niepełnosprawnymi („ Łamiąc schematy- rozpoznawa-

nie i leczenie zaburzeń psychotycznych”, udział w Kongresie Zdrowia Psychicznego, „ Za-

sady bezpiecznego kontaktu z osobami z zaburzeniami psychicznymi- przymus bezpośred-

ni”), 

 szkolenia i konferencje dotyczące pracy z seniorami i ich aktywizacji: („Muzykoterapia- pro-

filaktyka i terapia muzyczna I i II stopnia”, „ Kursy Decoupage”, „Kurs haftu tradycyjnego”, 

„Warsztaty stolarskie”, „Warsztaty Tworzenia biżuterii”, „Kurs wodzireja”, „Bukieciar-

stwo”, „Opiekun koła szachowego”. „Profilaktyka urazów wśród osób powyżej 60-go roku 

życia”, „Jak prowadzić grupę wsparcia dla osób w żałobie”, „Profilaktyka urazów i upadków 

wśród seniorów”, „Poczucie straty w chorobie. Metody pracy terapeutycznej z osobami star-

szymi”, „Przeciwdziałanie dyskryminacji osób starszych a praca z klientem 60+ w instytu-

cjach pomocowych”), 

 szkolenia dotyczące pracy w pomocy społecznej: („Akademia streetworkingu”, „Warsztaty 

antydyskryminacyjne”, „Rola Ośrodka Pomocy Społecznej w Modelu Środowiskowego Cen-

trum Zdrowia Psychicznego”, „Zasady kierowania i umieszczania w DPS ze szczególnym 

uwzględnieniem sytuacji osób bezdomnych”, „Praktyczne stosowanie przepisów KPA w po-

stępowaniu o przyznanie pomocy dla osób bezdomnych”, „Sztuka motywacji, jak pracować 

z klientem niezmotywowanym”, „Zwiększenie efektywności i procedury Niebieskie Karty”, 

„Szkolenie specjalistyczne z mediacji karnych”), 

 szkolenia organizowane przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych: 

„Rozwiązywanie problemu bezdomności na poziomie strategicznym, systemowym, praw-

nym i organizacyjnym”, „ Seminarium dotyczące tematyki i zapobiegania narkomanii i zaka-

żeń HIV”, „ Profilaktyka handlu ludźmi”, „ Ochrona danych osobowych w schroniskach dla 

osób bezdomnych w świetle RODO”, „Obsługa osób z użyciem tłumacza on-line oraz obsłu-

gi aplikacji do tłumaczeń on-line”, „ Konferencja Niepełnosprawność a nowe technologie”, 

 we współpracy ze Strażą Miejską m.st. Warszawy odbył się kurs samoobrony, w którym 

udział wzięło 13 pracowników socjalnych, 

 szkolenia BHP, 

 szkolenia z zakresu rachunkowości budżetowej, 

 szkolenia z zakresu płac, 

 szkolenie z zakresu tworzenia dokumentów do ZUS, 

 szkolenia z zakresu Prawa Zamówień Publicznych, 

 szkolenie z zakresu zmian w Prawie Pracy, 

 szkolenie dla administratora systemów informatycznych. 

 

     
IV. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU   

 
1. Wydatki ogółem 

 

W 2019 r. w budżecie na zadania realizowane przez Ośrodek zaplanowana została kwota 

23 398 436,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 23 115 236,23 zł, co stanowi 98,79 % wykonania 

planu. 
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Tabela 4 

 

Wydatki z podziałem na poszczególne rozdziały 

 

Dział Rozdz. Nazwa rozdziału Plan Wykonanie 

% wyko-

nania 

planu 

851 Ochrona 

zdrowia 
  12 500,00 12 500,00 100,00 

 85195 

Pozostała działalność (wydawanie decyzji 

potwierdzających prawo do korzystania  

z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej) 

12 500,00 12 500,00  

852 Pomoc 

społeczna 
  21 917 555,00 21 853 188,17 99,69 

 85203 Ośrodki wsparcia 1 299 130,00 1 291 160,49  

 

 
85213 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej 

167 404,00 163 543,37  

 

 

85214 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe 
4 726 826,00 4 709 463,27  

85216 Zasiłki stałe 2 133 992,00 2 123 150,64  

 

 
85219 Ośrodki pomocy społecznej 12 777 683,00 12 753 350,40  

 85230 
Realizacja Rządowego Programu „Posiłek w 

szkole i w domu” 
791 420,00 791 420,00  

 85231 
Pomoc dla cudzoziemców  „Pobyt tolerowa-

ny” 
21 100,00 21 100,00  

853 Pozostałe 

zadania w 

zakresie polity-

ki społecznej 

  1 002 241,00 783 462,20 

 

89,06 

 

 85395 

Pozostała działalność – wspiera-

nie inicjatyw na rzecz zaspokoje-

nia potrzeb życiowych osób i 

rodzin 

137 960,00 137 942,09  

 85395 

Realizacja projektów współfinan-

sowanych z Europejskiego Fun-

duszu Społecznego 

864 281,00 645 520,11  

  
Realizacja projektu” Rozwój 

Drogą do Sukcesu” 
271 114,00 254 453,02  

  

Realizacja projektu  ”Deinstytu-

cjonalizacja szansą na dobra 

zmianę – projekt zintegrowany. 

Dzielnica  

Bielany m.st. Warszawa „ 

376 490,00 342 312,43  
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Realizacja projektu ”Zaprojektuj 

SIEBIE” 
216 677,00 48 754,66  

855 Rodzina    466 140,00 466 085,86 99,98 

 85504 Wspieranie rodziny 466 140,00 466 085,86  

Razem   23 398 436,00 23 115 236,23 98,79 

  
Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

 

 
Wykres    1             

Porównanie wydatków w latach 2012-2019 

 
 

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

  
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 po-

branych świadczeń. 

 

 

 

 

 

 

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

20 188 660,28 zł

20 829 608,28 zł

21 583 377,03 zł

23 445 485,42 zł

22 811 750,44 zł

23 115 236,23 zł

kwota wydatków
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Tabela 5 

Realizacja dochodów budżetowych w zł 

 

Plan Wykonanie 

550 000,00 422 135,13 

 

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany 
 

 

V. ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

 

 W 2019 r. Ośrodek  realizował następujące świadczenia, wynikające z ustawy o pomocy spo-

łecznej: 

 

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 hu-

manitarnych 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, w ośrodkach wsparcia ,  

h) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia. 

          
W sprawach świadczeń realizowanych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w  

2019 r. wydano 14 902 decyzji administracyjnych i postanowień. Zgodnie z art. 99 ustawy o pomocy 

społecznej w 2019 r. dokonano 43 wystąpień do ZUS o zwrot zasiłków stałych lub okresowych przy-

znanych i wypłaconych w okresie oczekiwania na rentę lub emeryturę. Zgodnie z  art. 101 ustawy o 

pomocy społecznej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowa-

nia na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu.  
W 2019 r. do Ośrodka wpłynęło 5 wniosków o refundację świadczeń – wszystkie świadczenia zostały 

zrefundowane, sporządzono 3 wnioski o  refundację  - świadczenia zostały zrefundowane. 

 

W 2019 r. wydanych zostało 757 zaświadczeń. 
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Tabela 6 

 

Przeznaczenie wydawanych zaświadczeń 

 

Liczba 

wydanych 

zaświadczeń 

 

Cel wydania zaświadczenia 

395 ubieganie się o dodatek mieszkaniowy 

 

105 

załatwianie spraw mieszkaniowych u zarządców nieruchomości, w tym 

ZGN 

 

40 

do Wydziału Zasobów Lokalowych, w tym ubieganie się o obniżkę 

czynszu, wykup mieszkania 

85 w sprawach ubiegania się o stypendium szkolne dla dziecka, stypen-

dium socjalne - studenci 

19 celem przedstawienia w przedszkolu, żłobku 

45 do Sądu (rozwód, ustalenie wysokości alimentów), prokuratury i ko-

mornika, Urzędu Skarbowego 

17 do ZUS w celu ustalenia uprawnień do renty/emerytury 

4 Gazownia, Innogy, Telekomunikacja- zadłużenia 

5 inne OPS 

31 inne urzędy 

5 do kościoła i organizacji pozarządowych 

6 PFRON, WCPR 

 
Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

 

W 2019 r. wniesiono 12 odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji ad-

ministracyjnych wydanych w sprawach świadczeń pomocy społecznej. Poniżej przedstawiono dane do-

tyczące rozstrzygnięć organu odwoławczego. 

 

Tabela 7 

 

Odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

 

Rodzaj rozstrzygnięcia Liczba 

rozstrzygnięć 

decyzje rozpatrzone we własnym zakresie 0 

decyzje utrzymane w mocy 8 

orzeczenie o uchybieniu terminu wniesienia odwołania 0 

decyzje uchylone i przekazane do ponownego rozpatrzenia 0 

sprawy w toku 3 

niedopuszczalność zażalenia 1 

nieważność decyzji                                                                                                 0 
 

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 
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1. Struktura świadczeniobiorców. 

 

W 2019 r. wsparciem ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w formie świadczeń pomocy spo-

łecznej (w tym w formie pracy socjalnej) objęte zostały osoby i rodziny pozostające w 3 265 gospo-

darstwach domowych o łącznej liczbie  5 793 osób. tj. ok. 4,62% wszystkich mieszkańców dzielnicy.  

Poniżej przedstawiono dane dotyczące liczby osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy spo-

łecznej w 2019 r. 

  

  

 

 

  Tabela 8 

  Liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną w 2019 r.  

 

 Liczba osób, którym 

przyznano decyzją 

świadczenia 

Liczba rodzin Liczba osób 

w rodzinach 

pomoc udzielona ogó-

łem,  

w tym w postaci  

pracy socjalnej  

x 3 265 5 793 

w tym wyłącznie w po-

staci pracy socjalnej 
x 1 589 3 111 

świadczenia przyznane  

w ramach zadań zle-

conych i własnych 

2 043 1 676 2 682 

w tym: 

świadczenia pieniężne 
1 311 1 226 2 037 

świadczenia niepie-

niężne 
1 222 1 061 1 753 

świadczenia przyznane 

 w ramach zadań zle-

conych 

62 61 88 

świadczenia przyznane  

w ramach zadań wła-

snych 

2 038 1 672 2 671 

 
Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 
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Wykres 2 

 
Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

 

Poniżej przedstawiono strukturę gospodarstw domowych osób i rodzin korzystających z pomocy 

Ośrodka w 2019 r. w tym również w postaci pracy socjalnej. 

 

 

Tabela 9 

 

Typy rodzin objętych pomocą na podstawie Ustawy o pomocy społecznej 

 

Wyszczególnienie 2019 r. 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób 

w rodzinach 

rodziny ogółem 

 
3 265 5 793 

o liczbie osób  1 1 930 1 930 

                           2 674 1 348 

                           3 341 1 023 

                           4 188 752 

                           5 82 410 

                           6 i więcej 50 330 

rodziny z dziećmi   ogółem 

 
750 2 506 

o  liczbie dzieci 1 361 883 

                            2 254 905 

                            3 80 373 

                            4 41 235 

                            5 5 34 

                            6 6 47 

                            7 i więcej 3 29 

rodziny niepełne ogółem 

 
312 877 

o liczbie dzieci  1 155 326 

1676 1 672

61

1 589

Liczba rodzin objętych pomocą w 2019 r.

zadania własne i
zlecone
zadania własne

zadania zlecone

wyłącznie praca
socjalna
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                            2 111 337 

                            3 27 110 

                            4 i więcej 19 104 

rodziny emerytów i rencistów ogółem 

 1 385 2 034 

o liczbie osób   1 917 917 

2 349 698 

3 84 252 

4 i więcej 35 167 

 
Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 3 

 
Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

 
Zdecydowanie największą grupę świadczeniobiorców stanowiły w dalszym ciągu osoby prowa-

dzące jednoosobowe gospodarstwa domowe. Odsetek jednoosobowych gospodarstw domowych wyno-

sił 59,11% wszystkich  korzystających z pomocy rodzin. Udział większych gospodarstw domowych, 

liczących 6 i więcej osób, wynosił zaledwie  1,53% wszystkich objętych wsparciem środowisk. 

59%21%

10%

6%

3% 2%

Procentowy udział gospodarstw domowych w 
zależności od liczby osób w rodzinie w 2019 r.

1-osobowe

2-osobowe

3-osobowe

4-osobowe

5-osobowe

6-osobowe i więcej
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Wśród wszystkich objętych pomocą środowisk w 2019 r. 22,97% stanowiły rodziny 

z dziećmi. Rodziny niepełne stanowiły 9,55%, spośród wszystkich korzystających  z pomocy  rodzin. 

Środowiska emerytów i rencistów stanowiły 42,42%. 

 
Wykres  4 

 
 

          Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

 

2. Powody udzielania świadczeń. 

 
Poniżej przedstawiono dane liczbowe dotyczące osób i rodzin korzystających ze świadczeń po-

mocy 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 

2019 r. 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób  

w rodzinach 

ubóstwo 615 881 

sieroctwo 3 3 

bezdomność 140 144 

potrzeba ochrony macierzyństwa 93 379 

                 w tym wielodzietność 25 134 

bezrobocie 205 458 

niepełnosprawność 1 043 1 533 

długotrwała lub ciężka choroba 892 1 387 

bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego - ogółem 

525 1 328 

rodziny z dziećmi rodziny niepełne rodziny emerytów i
rencistów

23%

10%

42%

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

gospodarstw domowych korzystających z pomocy w 2019 r.
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w tym: 

                    rodziny niepełne 
 

206 

 

597 

                    rodziny wielodzietne 50 283 

przemoc w rodzinie 296 891 

alkoholizm 213 398 

narkomania 23 34 

trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z Z.K. 
16 22 

trudności w integracji osób, które otrzymały 

status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 
11 33 

zdarzenie losowe 8 12 

sytuacja kryzysowa 21 36 

 
Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

 

W stosunku do lat ubiegłych zmianie nie uległy główne kategorie powodów z jakich osoby i ro-

dziny 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, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospo-

darstwa domowego. 

 

Wykres 5 

 
 

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

 

 

 

31,94

27,32

6,28

18,84
16,08

6,52
4,29

2,85

9,07

0,49 0,64 0,70 0,34 0,09 0,25

Procentowy udział środowisk dotkniętych poszczególnymi dysfunkcjami w 
stosunku do wszystkich obejmowanych pomocą gospodarstw domowych w 

2019 r.
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3. Pomoc materialna.    

  

W 2019 r. obowiązywały kryteria dochodowe, które zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pie-

niężnych z pomocy społecznej, począwszy od 1 października 2018 r. wynoszą: 

·              dla osoby samotnie gospodarującej –  701 zł, 

·              dla osoby w rodzinie –  528 zł. 

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645 zł.                                                                                                                              

 
Zasiłki okresowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Świadczenie 

to przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego 

osoby samotnie gospodarującej tj. 701 zł. Wysokość zasiłku okresowego dla osoby samotnie gospodaru-

jącej 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 do-

chodowego rodziny tj. - 528 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 utrzyma-

nia lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłek okre-

sowy przysługuje  z urzędu w okresie zawieszenia postepowania w sprawie przyznania zasiłku stałego. 

 

 

Tabela 11 

 
Zasiłki okresowe 

 

Rodzaj  

świad-

czenia 

 

Liczba 

osób, któ-

rym przy-

znano de-

cyzją 

świadcze-

nie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

w zł 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób 

w rodzi-

nach 

Średnia 

kwota 

zasiłku w 

zł 

Średni 

okres 

korzysta-

nia z za-

siłku 

zasiłki 

okre-

sowe- 

ogółem 

82 337 125 542 82 92 372,52 4,11 mies. 

w tym:     

środki 

własne 

  

 dota-

cja 

x x 

 

34 342 

 

x x x x 

x x 91 200 x x x x 

 
Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

 

Zasiłki okresowe należą do świadczeń realizowanych w ramach zadań własnych, które w więk-

szości finansowane są w ramach dotacji z budżetu państwa. W 2019 r. Ośrodek na zasiłki okresowe wy-
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datkował kwotę 125 542 zł, w tym dotacja wyniosła 91 200 zł, co stanowi ponad 72,65% ogółu wydat-

ków 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 byto-

wych tj. między innymi:  pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i  leczenia, opa-

łu, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, 

a także kosztów pogrzebu. 

Zasiłek celowy przysługuje osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego 

ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społeczne. Osobom o dochodach przekraczających ww. kryte-

rium, 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 

 

Liczba 

osób, 

którym 

przy-

znano 

decyzją 

świad-

czenie 

Kwota 

świadczeń 

w zł 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Średnia kwo-

ta przypada-

jąca na 1 go-

spodarstwo 

domowe w 

2019 r.  

w zł 

zasiłki celowe i w natu-

rze - ogółem 
1 158 3  357 236 * 1 079 1 887 3 111 43 

w tym: zasiłki celowe 

specjalne 
728  1 486 214 681 1 285 2 182,40 

 
* w tym kwota 1 224 152  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 Kwota w zł 

 Koszty leczenia 256 111 

 Opłata czynszu 517 092 

Zakup odzieży 393 624 

Opłata za energię elektryczną i gaz 299 726 

Zakup sprzętu gospodarstwa domowego i      po-

ścieli 

202 843 

Opłata turnusu rehabilitacyjnego 9 686 

Kolonie i obozy dla dzieci 37 225 

Zakup opału 9 720 

Remont mieszkania 24 040 
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Wyposażenie szkolne dzieci 7 730 

Paczki spożywczo - przemysłowe 91 275 

Zakup środków  czystości  256 141 

Opłata za żłobek/przedszkole  4 020 

Zakup biletu 4 793 

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego 12 217 

Zakup sprzętu ortopedycznego 6 036 

Zdjęcia do dowodu 463 

Opłata za telefon 342 

RAZEM: 2 133 084 

Zasiłki na zakup żywności* 1 224 152   

Razem wszystkie zasiłki celowe 3 357 236 

                    
*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, opłacenie czynszu, zakup odzieży oraz  energii elektrycznej i gazu oraz zakup 

leków.  

W grudniu 2019 r. osoby samotne, osoby niepełnosprawne i rodziny z dziećmi otrzymały pomoc 

rzeczową w formie paczek z artykułami spożywczymi i środkami czystościowymi (630 paczek). 
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Wykres 6 

 
Zasiłki celowe  w podziale na poszczególne cele  

 

 

 
 

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 nie-

zdolnej do pracy, jeżeli jej dochód lub dochód na osobę w rodzinie, jest niższy od kryterium dochodo-

wego wynikającego z art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj.  701 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 

528 zł na osobę w rodzinie. 

Wysokość zasiłku stałego jest ściśle uzależniona od posiadanego dochodu. 

 

 

 

 

 

 

 

Zasiłki celowe w 2019 r.

koszty leczenia opłata czynszu

zakup odziezy opłata za energię elektryczną i gaz

zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli turnusy rehabilitacyjne

kolonie i obozy dla dzieci zakup opału

remont mieszkania wyposażenie szkolne dzieci

paczki spożywczo-przemysłowe środki czystości i higieny osobistej

opłata za żłobek/przedszkole zakup biletów

zakup sprzętu rehabilitacyjnego zakup sprzętu ortopedycznego

zdjęcia do dowodu osobistego opłaty telefoniczne

żywność pozostałe zadania żywność z programu "Posiłek w szkole i w domu"
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Tabela 14 

Zasiłki stałe 

 

Rodzaj 

świadczenia 

 

 

 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń w 

zł 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzi-

nach 

Średnia 

wysokość 

zasiłku 

w zł 

zasiłki stałe  

- ogółem  
423 4 239 2 123 150,64 420 466 500,86 

w tym dla 

osób: samot-

nie gospoda-

rujących 

398 3 995 2 053 334,64 398 398 513,98 

pozostają-

cych 

w rodzinie 

28 244 69 816 25 71 286,13 

 
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 nie-

pieniężnym. 

 

Tabela 15 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

 

Rodzaj świadczenia 

 

Liczba świad-

czeniobiorców,  

za których opła-

cana jest skład-

ka zdrowotna 

Liczba  

należnych 

składek 

Kwota na-

leżnych 

składek 

w zł 

Średni okres 

ubezpieczenia 

zdrowotnego 

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające zasiłek 

stały, niepodlegające ob-

owiązkowi ubezpieczenia 

z innego tytułu 

327 3 323 163 543,37 10,16 mies. 

 
Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

 

W 2019 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne, w wys. 9% wypłacanego zasiłku stałego, od-

prowadzana była za 77,31% osób pobierających zasiłek stały. Pozostałe osoby były ubezpieczone przez 

członków najbliższej rodziny. 

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 2019 r wy-
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dano 132 decyzji administracyjnych, w tym 116 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej.  

 Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy wypła-

ta wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanego przez Sąd. W roku 

2019 Ośrodek wypłacił łącznie kwotę 13 128,15 zł dla 3 opiekunów prawnych dla 4 podopiecznych. 

Również do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę nale-

ży 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 2019 r. przyznał 4 rodzinom, 

które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP, pomoc w formie zasiłków celowych w 

łącznej wysokości 21 100zł. 

 

Zapewnienie posiłku jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowy. 

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 

 

Liczba osób, któ-

rym przyznano 

decyzją świadcze-

nie 

Liczba 

świadczeń 

 

Kwota  

świadczeń  

w zł 

1. Posiłki - ogółem  828 162 888 1 933 268 

        -  w tym dla dzieci 304 35 529 280 389 

2. Zasiłki celowe na 

zakup żywności 
673 4 406 1 224 152 

RAZEM 1+2 x 167 294 
 

3 157 420 

 
Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

 

W 2019 r. średni koszt jednego posiłku dla osób dorosłych wynosił 12,98 zł, natomiast dla dzieci 

i młodzieży 7,89 zł. Średni koszt jednego posiłku ogółem wynosił 11,87 zł.  

 

Posiłki dla osób dorosłych realizowane były w 5 placówkach, w tym: 

 Bar Malwa ul. Conrada 11,  

 Bar Marymont ul. Marymoncka 49,  

 Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Grębałowska 14. 

 Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1 Al. Zjednoczenia 13, 

 Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 2 ul. Wrzeciono 5A. 

 

Obiady dla dzieci i młodzieży realizowane były w 45 placówkach szkolnych. 

 

W 2019 r. dożywianie mieszkańców Bielan realizowane było w ramach zadań: 
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1. Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego Uchwałą  Nr 140  Rady Mini-

strów  z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego  programu 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007). 

2. „Pozostałe zadania z zakresu dożywiania”. 

  

W 2019 r.  Ośrodek wydatkował  na realizację zadania dożywiania kwotę 3 157 420 zł, z czego 

1 848 420 zł na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu”  zaś 

1 309 000 zł na „Pozostałe zadania z zakresu dożywiania”. 

Na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu” Ośrodek otrzymał dotację w wysokości 791 

420 zł. 

 

Sprawienie pogrzebu należy do zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Ośrodek doko-

nywał pochówku  zmarłych, którzy nie posiadali rodziny, lub rodzina odmówiła albo nie miała możli-

wości  dokonania pochówku zmarłego. 

 

 Tabela 17 

 

Pogrzeby 

 

 

Rodzaj  

świadczenia 

 

Liczba 

świadczeń 

Kwota  

świadczeń 

w zł 

Liczba  

rodzin 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Średni 

koszt 

Pogrzebu 

w zł 

sprawienie 

pogrzebu - 

ogółem 

34 84 837,27 34 38 2 495,21 

 
Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

 

W 2019 r. usługę pogrzebową na rzecz Ośrodka w zakresie pochówku zmarłych świadczył Za-

kład Pogrzebowy „Memento Mori” w Warszawie ul. Nowogrodzka 51 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 spo-

łecznej, z uwzględnieniem liczby osób, którym przyznano świadczenie i wydatkowanych kwot.



28 
 

Wykres 7 

 

 
Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zasiłki stałe Składki na
ubezpieczenie

zdrowotne

Zasiłki okresowe Zasiłki celowe
bez dożywiania

Zasiłki celowe na
zakup żywności

w programie
:"Posiłek w

szkole i w domu"

Zasiłki celowe -
pozostałe
Zadanie z
zakresu

dożywiania

Posiłki w
programie

"Posiłek w szkole
i w domu"

Posiłki -
pozostałe
zadanie z
zakresu

dożywiania

Pogrzeby pomoc
cudzoziemncom

wynagrodzenie
dla opiekuna

prawnego

423
327

82

1062

361
429

505

397

34 4 3

Liczba osób, którym przyznano świadczenie w 2019 r.
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Wykres 8 
 

 
 

 
Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany 

 

 

Jak wynika z powyższych zestawień, największy udział wśród wydatków stanowią wydatki na zasiłki celowe bez zasiłków na dożywia-

nie, następnie na zasiłki stałe oraz  posiłki w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. W odniesieniu do liczby świadczeniobiorców, któ-

rym ww. świadczenia zostały przyznane, największą grupę stanowią osoby objęte pomocą w formie zasiłków celowych bez zasiłków na doży-

wianie oraz osoby korzystające z posiłków w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” 

zasiłki stałe składki na
ubezpieczenie

zdrowotne

zasiłki
okresowe

Zasiłki celowe
bez dożywiania

Zasiłki celowe
na zakup

żywności w
programie
"Posiłek w
szkole i w

domu"

Zasiłki celowe -
pozostałe
Zadanie z
zakresu

dożywiania

Posiłki w
programie
"Posiłek w
szkole i w

domu"

Posiłki -
pozostałe
zadanie z
zakresu

dożywiania

Pogrzeby pomoc
cudzoziemcom

wynagrodzenie
dla opiekuna

prawnego

2 123 151

163 544
125 542

2 133 084

737 845

486 307

1 110 575

822 693

84 838 21 100 13 128

Kwoty zrealizowanych świadczeń w 2019 r.
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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 obejmowano także szeroko 

rozumianą pracą socjalną oraz poradnictwem specjalistycznym.  

W 2019 r. wsparciem w formie pracy socjalnej objętych było 3265 rodzin  (5793 

osób w rodzinach). 

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, za-

siłków i dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, pomoc w 

uzyskaniu dodatku mieszkaniowego, energetycznego lub ulgi czynszowej a także in-

formowanie osób i rodzin o możliwościach skorzystania z innego rodzaju ulg oraz 

motywowanie do skorzystania z  uprawnień. To również pomoc w racjonalnym go-

spodarowaniu budżetem domowym - planowanie wspólnie z klientem wydatków po-

przez właściwe hierarchizowanie potrzeb; 

 praca socjalna na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych, która była realizo-

wana m.in. poprzez pomoc w załatwianiu formalności związanych z uregulowaniem 

sytuacji mieszkaniowej (złożenie wniosku o przydział mieszkania, rozłożenie zaległo-

ści na raty, umorzenie odsetek od spłaconej zaległości, motywowanie do podjęcia 

działań w celu zamiany lokalu na mniejszy). To również pomoc w dostosowaniu 

mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej (złożenie wniosku o dofinansowanie), 

pomoc w zakupie lub wymianie sprzętu domowego, organizowanie prac porządko-

wych w mieszkaniu klienta, w tym deratyzacji i dezynsekcji. W przypadku osób bez-

domnych była to również pomoc w uzyskaniu schronienia w  placówce stacjonarnej; 

 praca socjalna na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, której celem było za-

pewnienie opieki osobom starszym i niepełnosprawnym. To pomoc w organizowaniu 

czasu wolnego tym osobom, a także działania interwencyjne w sytuacji osób zanie-

dbanych i zagrożonych. Praca socjalna w stosunku do tych osób była realizowana po-

przez 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 wyni-

kających. Pracownicy socjalni pomagali w zorganizowaniu wyjazdu do sanatorium 

lub na turnus rehabilitacyjny, jak również w uzyskaniu wizyty lekarskiej oraz uzyska-

niu uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych oraz zdrowotnych; 

 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 roz-

wiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi (informowanie o placówkach 

wspierających rozwój dziecka). Była to pomoc w rozwiązywaniu lub łagodzeniu kon-



31 
 

fliktów rodzinnych (w tym sąsiedzkich), wsparcie dla osób doznających przemocy 

(Program Niebieskie Karty), informacja o poradnictwie specjalistycznym i motywo-

wanie do skorzystania z takiego poradnictwa oraz grup wsparcia i terapii. W przypad-

kach 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, pe-

dagogami szkolnymi oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problema-

tyką rodzin i dzieci; 

 praca socjalna na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, 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 ce-

lu uzyskania postanowienia o umieszczeniu w szpitalu lub w domu pomocy społecz-

nej 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 2019 r. udzielano wsparcia: 

            psychologicznego  494 rodzinom, w których pozostawało 1064 osób, w tym: 

 w zakresie problemów rodzinnych (m.in. przemocy domowej) -396 rodzin  

(831 osób w rodzinach) 

 uzależnień - 98 rodzin (233 osób w rodzinach), 

 

Tabela 15 

Działania w ramach długoterminowej pracy socjalnej 

realizowane przez pracowników ds. pracy socjalnej 

 

   

1. Liczba zgłoszonych środowisk 

 

1127 

2.  Liczba osób w rodzinie 

 

2539 

3. Liczba dzieci 

 

 842 

4. Liczba środowisk, które poza pracą socjalną  korzystały z in-

nych świadczeń  

 

 327 

5. Liczba środowisk objętych wsparciem asystenta rodziny 

 

  81 

6. Ilość przeprowadzonych wywiadów środowiskowych 

 

871 

7. Ilość sporządzonych notatek 

 

603 

8. Ilość sporządzonych planów działań 692 

9. Ilość zawartych kontraktów socjalnych 144 
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10.  Ilość sporządzonych kart współpracy 14 

11. Ilość wydanych skierowań wewnętrznych 450 

12. Ilość sporządzonych pism do instytucji 1046 

13. Ilość wydanych opinii 152 

14. Ilość posiedzeń w ramach okresowej oceny dziecka 52 

15. Ilość spraw zakończonych  497 

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

Poza pracą socjalną skierowaną do osób indywidualnych, jak również ukierunkowaną 

na określone grupy społeczne, pracownicy Ośrodka  podejmowali również inne, wynikające z 

obowiązujących przepisów działania, takie jak m.in.: przeprowadzanie wywiadów środowi-

skowych, wydawanie opinii, czy udzielanie informacji, na wniosek instytucji oraz zgłoszeń 

indywidualnych osób.  

 

Tabela 16 

Pozostałe pozamaterialne działania OPS 

 

Rodzaj podejmowanych działań  Liczba 

spraw 

Wywiady środowiskowe oraz informacje dot. osób zobowiąza-

nych do alimentacji - na wniosek innych ośrodków pomocy spo-

łecznej 

467 

Wywiady środowiskowe oraz informacje  w zakresie świadczeń 

pomocy społecznej, w tym m.in. środowiskowych domów samo-

pomocy, ośrodków wsparcia,  na wniosek innych ośrodków po-

mocy społecznej 

162 

Wywiady środowiskowe dot. świadczeń opiekuńczych oraz wy-

chowawczych 

-na wniosek WSSiZ 

78 

Informacje, opinie  na temat sytuacji rodzin  

-na wniosek PCPR i placówek opiekuńczo-wychowawczych 
102 

Informacje udzielane na wniosek Policji, Prokuratury,  

Sądu, Komornika 
226 

Informacje i opinie na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich i 

Rzecznika Praw Dziecka 
7 

Informacje i opinie na wniosek Komisji ds. Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych 
68 

Informacje, opinie dot. spraw mieszkaniowych na wniosek WZL, 

ZGN oraz innych zarządców nieruchomości 
        73 

Opinie  w sprawie odpracowania zadłużenia czynszowego 49 

Opinie w sprawie  przyjęcia dziecka do żłobka 41 

Postępowania w sprawach  potwierdzenia prawa do świadczeń 

zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych 
132 

 

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 
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VI. POMOC SPECJALISTYCZNA 

 

Dział Pomocy Specjalistycznej składa się z: 

- Zespołu ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie, 

- Zespołu ds. Asysty Rodzinnej, 

- Zespołu ds. Realizacji Projektów. 

 

1. Osoby doświadczające przemocy 

 

W  2019 r. pracownicy Zespołu ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie podejmowali dzia-

łania wobec rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w ramach procedury ,,Niebieskie Kar-

ty” między innymi w postaci pracy socjalnej, wsparcia psychologicznego, współpracy                      

z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, uczestnictwa                   

w ramach grup roboczych. W ramach swoich działań pracownicy zajmowali się również dia-

gnozą przemocy w rodzinie osób spoza procedury ,,Niebieskie Karty”, którzy zgłaszali się do 

Ośrodka  po wsparcie.  

Pracownicy socjalni ds. pracy socjalnej z Zespołu ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie w 

2019 r., w ramach procedury „Niebieskie Karty” podjęli współpracę z 296 rodzinami. Po-

wyższe rodziny w ramach pogłębionej pracy socjalnej zostały objęte wsparciem w ramach 

oferty Ośrodka oraz innych instytucji rekomendowanych przez pracowników. Prowadzona 

przez pracowników socjalnych praca z osobami doświadczającymi przemocy oparta była na 

indywidualnym planie pomocy, skoncentrowanym na potrzebach i zasobach rodziny. Pra-

cownicy socjalni podejmowali również działania na rzecz osób stosujących przemoc, których 

celem była zmiana ich postaw i zaprzestanie stosowania przemocy.  

Dzięki wyspecjalizowanemu warsztatowi pracy rodziny uwikłane w przemoc mogły 

liczyć na uzyskanie kompleksowej pomocy, rzetelnej wiedzy na temat zjawiska przemocy, 

sieci wsparcia, regulacji prawnych, możliwych rozwiązań, tak by wszelkie działania i wspar-

cie były możliwie zgodne z ich potrzebami i oczekiwaniami. W sytuacjach kryzysowych, 

zagrażających bezpieczeństwu lub zdrowiu, pracownicy socjalni podejmowali działania słu-

żące zapewnieniu osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w ro-

dzinie, schronienia w całodobowej placówce świadczącej taką pomoc. 

W Zespole ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie, zgodnie z modelem rozdzielnia pracy 

socjalnej od postępowań administracyjnych, 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 sty-

czeń – grudzień 2019 r. ze wsparcia pracownika socjalnego ds. postępowań administracyj-

nych skorzystało 47 rodzin. 

Podkreślić należy zaangażowanie i uczestnictwo pracowników socjalnych ds. pracy 

socjalnej w pracach grup roboczych na rzecz rodzin uwikłanych w przemoc. W 2019 r. pra-

cownicy socjalni brali udział w 279 spotkaniach grup roboczych.  

Ponadto, pracownicy Zespołu ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie podejmowali działa-

nia w ramach diagnozy wszystkich spraw zgłaszanych do Ośrodka w zakresie występowania 

zjawiska przemocy w rodzinie Ogółem w 2019 r. pracownicy Zespołu przeprowadzili 79 dia-

gnoz, w związku ze zgłoszeniem podejrzenia przemocy w rodzinie, w tym pracownicy so-

cjalni uczestniczyli w 30 diagnozach. 

Do zadań pracowników socjalnych Zespołu ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie, przy 

współpracy z rejonowym pracownikiem socjalnym, należały również działania o charakterze 
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interwencyjnym, wynikające z art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mają-

ce na celu zapewnienie dziecku bezpiecznego miejsca pobytu poza rodziną. W 2019 r. pra-

cownicy socjalni nie podejmowali działań na mocy tego artykułu. 

Pracownicy socjalni ds. pracy socjalnej, w ramach swojej podstawowej działalności, 

kontynuowali współpracę z przedstawicielami innych służb, działających na rzecz osób uwi-

kłanych w przemoc, m.in.: kuratorami z VI Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejono-

wego 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 Mało-

letnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną, Środowiskowym 

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Środowiskowym Centrum 

Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, Warszawskim Centrum Pomocy Rodziny, Specjali-

styczną Poradnią Rodzinną.  

Ważną grupą zawodową, z którą współpracowali pracownicy socjalni byli także 

funkcjonariusze policji z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V. W 2019 r. pracownicy 

Zespołu kontynuowali współpracę z funkcjonariuszami Wydziału ds. Nieletnich i Patologii 

oraz dzielnicowymi pełniącymi służbę na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. Powyż-

sza współpraca wielokrotnie pozwalała m. in. na podejmowanie interwencyjnych działań na 

rzecz zapewnienia bezpieczeństwa osobom doświadczającym przemocy.  

W Zespole ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie zatrudnionych jest pięciu pracowników 

socjalnych realizujących długoterminową pracę socjalną oraz jeden pracownik socjalny ds. 

postepowań administracyjnych.  

 W 2019 r. pracownik socjalny z Zespołu ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie, jako 

przedstawiciel Ośrodka, w ramach kontynuowania współpracy, uczestniczył w spotkaniach 

organizowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Celem spotkań było monitorowa-

nie Lokalnego Systemu Profilaktyki Krzywdzenia Małego Dziecka, wymiana doświadczeń i 

dobrej praktyki. W ramach współpracy pracownicy socjalni Ośrodka byli na bieżąco infor-

mowani o ofercie warsztatów i spotkaniach edukacyjnych dla rodziców dzieci w wieku 0-6 lat 

organizowanych przez Fundację w ramach programu „Dobry Rodzic Dobry Start”.  

 W 2019 r., na mocy porozumienia pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dziel-

nicy Bielany a Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, kontynuowano również współpracę na rzecz 

dobra dzieci i ich ochrony przed wtórną wiktymizacją. Celem porozumienia było doskona-

lenie interdyscyplinarnej współpracy, wzajemne wspieranie inicjatyw oraz działań zmierzają-

cych do skutecznej pomocy dzieciom, które doświadczały przemocy wykorzystania seksual-

nego lub były świadkami przestępstw. Koordynatorem powyższych działań ze strony OPS był 

pracownik socjalny z Zespołu ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie, który bezpośrednio współ-

pracował ze specjalistami Centrum Pomocy Dzieciom.  

W 2019 r. pracownicy socjalni Zespołu ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie uczest-

niczyli m.in. :  

 w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych ze studentami kierunku praca socjalna na 

Uniwersytecie Kardynała Stanisława Wyszyńskiego,  

 w spotkaniu informacyjnym dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

nr 10 Warszawie, 

 w spotkaniu informacyjno-edukacyjnych dla pracowników  Środowiskowego Centrum 

Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych.  

 

Przy obsłudze organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciw-

działania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy pracowało do sierpnia 

2019 r. trzech pracowników, od września 2019 r. dwóch pracowników Zespołu ds. Wsparcia 
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Rodziny w Kryzysie. Do zadań pracowników należało w szczególności koordynowanie dzia-

łań w ramach procedury ,,Niebieskie Karty”, organizowanie i moderowanie spotkań grup ro-

boczych.  

W roku 2019 r. odbyło się 279 spotkań grup roboczych. Pracownicy zajmowali się 

obsługą programu informatycznego, w tym prowadzeniem ewidencji procedur ,,Niebieskie 

Karty” (ewidencji rodzin objętych przemocą oraz członków tych rodzin, osób przeciwdziała-

jących przemocy w rodzinie, tj. osób będących członkami Zespołu Interdyscyplinarnego, 

podzespołów, grup roboczych oraz innych osób, reprezentujących podmioty działające na 

rzecz przeciwdziałania przemocy),  przygotowywaniem sprawozdań dotyczących przeciw-

działania przemocy w rodzinie, w tym funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego i grup 

roboczych.  

W roku 2019 r. do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzia-

łania Przemocy w Rodzinie wpłynęło 208 formularzy ,,Niebieska Karta - A”. Procedura 

,,Niebieskie Karty” została wszczęta w 199 rodzinach. W okresie sprawozdawczym konty-

nuowano 106 procedur wszczętych w poprzednich latach.   

 

Wykres 9 

 

 Zestawienie wszczętych procedur „Niebieskie Karty” w 2018 r. i 2019 r. 

 

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany 

 Zestawienie danych pokazuje wyraźną tendencję wzrostową. Rosnąca z roku na rok 

liczba procedur ,,Niebieskie Karty” może wiązać się z mniejszą tolerancją społeczeństwa dla 

zjawiska przemocy oraz większą świadomością problemu osób doświadczających przemocy 

oraz możliwości otrzymania wsparcia.                  
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Wykres 10 

Zestawienie wszczętych procedur ,,Niebieskie Karty” przez poszczególne służby w 2019r. 

 

Źródło: opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany 

Przodującą służbą w uruchamianiu procedur ,,Niebieskie Karty” była Policja, było to odpo-

wiednio 68 % wszystkich procedur. Na drugim miejscu uplasowała się Pomoc Społeczna, co 

stanowi 13% wszczętych procedur. 

Do pracy z rodzinami objętymi procedurą „Niebieskie Karty” przez Podzespół wyod-

rębniony z Zespołu Interdyscyplinarnego powoływane były grupy robocze. W 2019 r. powo-

łano 88 grup roboczych. Pracę kontynuowało 67 grup roboczych z lat poprzednich. Pra-

cownicy Zespoły ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie zorganizowali 279 spotkań grup robo-

czych. Praca w formule grup roboczych w ramach interdyscyplinarności była narzędziem, 

które pozwalało na wymianę informacji w procesie diagnozy oraz podjęcie zintegrowanych 

działań skierowanych na rodzinę.  

W skład grup roboczych wchodziły osoby bezpośrednio pracujące z rodziną lub znają-

ce jej sytuację. Byli to dzielnicowi, pracownicy socjalni, psychologowie, przedstawiciele 

Oświaty, Służby Zdrowia, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Pedagogiczno-

Psychologicznej oraz przedstawiciele innych instytucji pracujących na rzecz rodziny. Człon-

kowie grup roboczych spotykali się z: 

- osobą doznającą przemocy w rodzinie, której przedstawiali adekwatną pomoc, 

wszelkie informacje dotyczące wsparcia prawnego, psychologicznego, socjalnego, medycz-

nego  oraz  

- osobą potencjalnie mogącą stosować przemoc w rodzinie.  

Spotkania z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy skoncentrowane były na działaniach 

zmierzających do zatrzymania przemocy.  

W ramach budowania lokalnego systemu wsparcia w lipcu 2019 r. Pracownicy Zespo-

łu ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie spotkali się ze specjalistami pracującymi w Środowi-

skowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłym w Szpitalu Bielańskim, gdzie prze-

prowadzili spotkanie edukacyjne w zakresie wszczynania oraz realizacji procedury 

,,Niebieskie Karty”.  
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Wsparcie psychologiczne 

 

Poradnictwo psychologiczne świadczone w 2019 r. polegało na diagnozie obszarów 

dysfunkcyjnych w rodzinach, a następnie wspieraniu rodzin w znalezieniu sposobów radzenia 

sobie z zaistniałą trudną sytuacją. Osobom, którym udzielano wsparcia dostarczano wiedzy o 

mechanizmach występujących w ich rodzinach i motywowano w związku z tym do podjęcia 

oddziaływań terapeutycznych mających na celu zmianę dysfunkcyjnych wzorców. Udzielano 

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 no-

wych wzorców postępowania.  

Największym obszarem, w którym identyfikowano trudności to obszar szeroko poję-

tych problemów emocjonalnych, których pochodną są dalsze nieprawidłowości w rodzinie – 

jak: dysfunkcja przemocy czy eskalowanie konfliktów rodzinnych/okołorozstaniowych.  

W 2019 r. zaobserwowano  zwiększenie się liczby zgłoszonych spraw, co może wskazywać 

na tendencję wzrostową występujących problemów jak również rosnącą świadomość i otwar-

tość społeczeństwa na ujawnianie nieprawidłowości w rodzinie i sięganie po pomoc. Proble-

matyka, którą się zajmowano dotyczyła także wsparcia w procesie przeżywanej żałoby i nie-

możnością pogodzenia się ze stratą, wsparcia i zgłębienia przyczyn trudności w relacjach in-

terpersonalnych, w tym również małżeńskich, wsparcia w radzeniu sobie z procesem rozwo-

dowym i towarzyszącymi temu emocjami, wsparcia mającego na celu poszerzenie rozumienia 

samych siebie i naturę własnych problemów i tym samym wypracowania bardziej efektyw-

nych schematów funkcjonowania. Wspólnie zgłębiano obszary do ewentualnej terapii indy-

widualnej, małżeńskiej bądź systemowej. Przekazywano ofertę, gdzie osoby mogą skorzystać 

z wybranej formy pomocy. W wyjątkowych sytuacjach osoby te kontynuują spotkania na te-

renie OPS.    

 

W ramach pomocy psychologicznej odbyło się: 

 konsultacji indywidualnych   - 670 

 wizyt w środowisku    - 533 

 poradnictwa telefonicznego   -  399 

 spotkań roboczych    - 374 

 grup roboczych    - 275 

 interwencji kryzysowych   - 12 

 

Udzielono wsparcia rodzinom w następujących obszarach: 

 dysfunkcji przemocy    - 125 

 konfliktów okołorozwodowych  - 154 

 problemów emocjonalnych   - 182 

 problemów wychowawczych   - 55 

 problemów  z chorobą bądź upośledzeniem - 55 

 problemów zw. z nadużywaniem alkoholu - 183 

 kryzysów życiowych    - 110 
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2. Osoby z problemem alkoholowym 

 

 Wśród klientów pomocy społecznej alkohol jest ważnym czynnikiem korelują-

cym ze zjawiskiem wykluczenia społecznego - bywa jego przyczyną i skutkiem. Picie alkoho-

lu może prowadzić do jego nadużywania, picia szkodliwego, uzależnienia, a to powoduje dal-

sze szkody w zdrowiu fizycznym i psychicznym, problemy w życiu rodzinnym, społecznym, 

konflikty z prawem, trudności w pracy zawodowej. 

 W 2019 r.  psycholog ds. uzależnień skonsultował 83 osoby z problemem wła-

snego picia, 9 członków rodzin z problemem alkoholowym, udzielił 10 porad anonimo-

wym osobom, które nie korzystały z pomocy socjalnej. 

Praca psychologa ds. uzależnień polegała na diagnozowaniu problemu alkoholowego 

(nadużywanie, picie szkodliwe, uzależnienie, współuzależnienie, DDA), tworzeniu planu 

zmian, dawaniu zaleceń, motywowaniu i wspieraniu klienta w realizacji zmian, weryfikowa-

niu planu, dostosowywaniu do aktualnych potrzeb i możliwości klienta, kierowaniu do insty-

tucji, organizacji pomocowych, monitorowaniu udziału klientów w terapii, dostarczaniu 

klientom wiedzy o chorobie i konsekwencjach picia oraz sposobach radzenia sobie z trudno-

ściami, uczeniu nowych umiejętności społecznych służących wychodzeniu z problemu, pro-

mowaniu zdrowego stylu życia. 

Psycholog udzielał konsultacji, wsparcia i porad również pracownikom socjalnym. 

Brał udział w grupach roboczych wynikających z procedury „Niebieskie Karty” oraz organi-

zowanych przez rejonowych pracowników socjalnych. Współpracował z pracownikami so-

cjalnymi do spraw pracy socjalnej i do spraw postępowań administracyjnych wszystkich dzia-

łów OPS oraz z innymi instytucjami i organizacjami (poradnie i oddziały odwykowe, porad-

nie psychiatryczne, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicowy Zespół 

Bielany, Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Bielańskie Stowarzyszenie Ro-

dzin Abstynenckich, grupy samopomocowe: AA, Al-anon, DDA). 

 Problem alkoholowy wymaga długotrwałych działań, dlatego też ponad połowa osób z 

problemem własnego picia, z którymi pracowano w 2019 r. to kontynuacja lub wznowienie 

współpracy z lat ubiegłych, 40 to nowo zgłoszone środowiska. Klienci prowadzący samo-

dzielne gospodarstwo domowe stanowili 24 %. Liczba konsultowanych kobiet w stosunku do 

mężczyzn zwiększyła się nieznacznie w stosunku do poprzednich lat. 

 

Wykres  11 

Struktura płci osób z problemem własnego picia w 2019 r. 

 

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

 

73%

27%
Mężczyźni Kobiety



39 
 

Wśród wszystkich klientów z problemem własnego picia u 66 osób rozpoznano uza-

leżnienie od alkoholu (w tym 8 osób z podwójną diagnozą lub z uzależnieniem mieszanym – 

leki, narkotyki, hazard), u 3 osób picie szkodliwie, u 3 nadużywanie alkoholu, 11 osób pozo-

stawało w trakcie obserwacji. 

 

Wykres 12 

Osoby z problemem alkoholowym 

 

 

 

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 głów-

nie z oferty Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu ul. Żeromskiego 13 i ul. Jagiellońska 

34, ul. Kolska 2/4, Oddziału Terapii Uzależnień ul. Marywilska 44a oraz ul. Kolska 2/4. 

Klienci z podwójną diagnozą kierowani byli także do poradni zdrowia psychicznego.  

Dla osób po terapii, szukających wspierającego środowiska oraz osób dopiero budują-

cych motywację do utrzymywania trzeźwości, dobrą ofertę stanowiły grupy samopomocowe 

Anonimowych Alkoholików i zajęcia Bielańskiego Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich – 

Klub „Stefan”. Dawały one możliwość pogłębionej identyfikacji z chorobą, nadzieję na zmia-

nę i własny program rozwoju osobistego. Pomagały wydłużać abstynencję alkoholową. Podo-

pieczni mający trudności z adekwatnym wyrażaniem uczucia złości lub prezentujący zacho-

wania agresywne otrzymywali informacje o programach korekcyjno-edukacyjnych w odpo-

wiednich 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 oraz motywowano do 

leczenia somatycznego.  

           W indywidualnym kontakcie z psychologiem pozostawały również osoby utrzymujące 

długotrwałą abstynencję. Spotkania te służyły zwiększeniu umiejętności radzenia sobie z ży-

ciowymi problemami, stresem i były dodatkowym źródłem wsparcia i motywacji do konty-

nuowania trzeźwości.  

 Konsultowani członkowie rodzin z problemem alkoholowym to osoby, które ze 

względu na picie bliskich wykazywały cechy współuzależnienia lub dorosłe dzieci alkoholi-

ków, niekiedy doświadczające z ich strony zachowania agresywnego. Klienci ci oprócz 

wsparcia psychologicznego otrzymywali informacje o problemie alkoholowym, o terapii 

współuzależnienia, grupach samopomocowych Al-anon i DDA, programach dla osób do-

świadczających przemocy w rodzinie, procedurze sądowego zobowiązania do leczenia odwy-

79,5%

3,6%

3,6%
13,3%

Osoby uzależnione
Osoby pijące szkodliwie
Osoby nadużywające alkoholu
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kowego i procedurze „Niebieskie Karty”. Byli uczeni nowych umiejętności i byli motywowa-

ni do zmian życiowych.  

 Psycholog udzielał też porad anonimowych dla osób niebędących klientami OPS, a 

mających problem z własnym nadużywaniem alkoholu lub z byciem członkiem rodziny alko-

holowej.  

3. Osoby niepełnosprawne 

 

W 2019 r. osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom udzielano wsparcia    

w formie pomocy finansowej, gorącego posiłku, pomocy usługowej (usług opiekuńczych, 

specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób               

z zaburzeniami psychicznymi oraz usług opieki wytchnieniowej), pomocy w ramach pobytu 

w ośrodku wsparcia tj. Bielańskim Środowiskowym Domu Samopomocy, pracy socjalnej  

i poradnictwa specjalistycznego. Dużym wsparciem dla tej grupy klientów była również po-

moc realizowana w ramach projektów: „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę”  -

projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m. st. Warszawy oraz „Samodzielny  

w domu/samodzielny w środowisku”.  

Pracując z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz ich bliskimi starano się udzielać po-

mocy w szczególności w zakresie zapewnienia im bezpiecznego funkcjonowania  

w środowisku, pomocy w adaptacji społecznej oraz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu.  

W ramach działalności Działu Pomocy Środowiskowej i Usługowej w 2019 r. – 134 

klientów skorzystało z pomocy zakończonej wydaniem decyzji administracyjnej z czego  

30 środowisk objętych zostało również pomocą w formie pogłębionej pracy socjalnej. Pomo-

cą w formie prawa do pobytu i korzystania z usług i form rehabilitacji w BŚDS  typu A (dla 

osób chorujących psychicznie) objęto 43 osoby, z czego po raz pierwszy z tej formy pomocy 

skorzystało 7 osób.  

W 2019 udzielano poradnictwa specjalistycznego odnośnie  56 zgłoszeń dotyczących 

osób z zaburzeniami psychicznymi. Istotnym aspektem pracy z osobami chorującymi psy-

chicznie była współpraca ze wszystkimi podmiotami psychiatrii środowiskowej działającymi 

na rzecz mieszkańców Bielan, tj. Poradnią Zdrowia Psychicznego przy ul. Elbląskiej, Oddzia-

łem Psychiatrycznym i Zespołem Leczenia Środowiskowego działającymi przy Szpitalu Bie-

lańskim, Oddziałem Dziennym Rehabilitacyjnym przy ul. Felińskiego, Bielańskim Środowi-

skowym Domem Samopomocy typu A,  jak również działającymi w Ramach Projektu „Dein-

stytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę” - Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego 

dla Dorosłych (a w jego ramach Zespołami Mobilnymi, Centrum Koordynacji, Asystentami 

Zdrowienia, Klubem samopomocy  oraz Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla 

Dzieci i Młodzieży „Ezra”). Dzięki tej współpracy jak również możliwości korzystania z 

usług specjalistycznych oraz 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 wy-

padkach występowała konieczność podejmowania działań bez zgody osoby chorującej.  

W sytuacjach, gdy istniała uzasadniona konieczność interwencji wbrew woli klienta  

Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, wystę-

pował z wnioskiem do Sądu Rodzinnego o skierowanie na leczenie psychiatryczne  

i umieszczenie w placówkach całodobowej opieki bez zgody: 

 do szpitala psychiatrycznego bez zgody (art. 29 ustawy) – skierowano 8 wniosków, z 

czego: 5 postępowań jest w toku, 2 wnioski zostały wycofane przez wnioskodawcę 

(Klienci podjęli leczenie)  a 1 wniosek został odrzucony przez Sąd. 
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 do domu pomocy społecznej bez zgody (art. 39 ustawy) -  skierowano 15 wniosków, z 

czego: 7 zostało rozpatrzonych zgodnie z wnioskiem OPS, 1 wniosek odrzucono, 3 

postępowania są  w toku, 4 postępowania zakończono z powodu zgonu Klienta.   

W 2019 r. w Sądzie Rodzinnym toczyło się także 7 postepowań z lat ubiegłych o skierowanie 

do szpitala psychiatrycznego bez zgody: 3 sprawy nadal są w toku, 1 sprawa jest zawieszona,  

2 wnioski zostały wycofane przez wnioskodawcę (Klienci podjęli leczenie).   

 

4. Uchodźcy  
 

W 2019 r. pomocą ze strony Ośrodka objęto 10 rodzin narodowości czeczeńskiej, 2 

rodziny narodowości erytrejskiej, 1 rodzina narodowości pakistańskiej , 1 rodzina naro-

dowości kurdyjskiej, 1 rodzina narodowości turkmeńskiej, 1 rodzina narodowości or-

miańskiej, 1 rodzinę narodowości irańskiej, 1 rodzinę narodowości afgańskiej oraz 1 

rodzinę pochodzącą z Tadzikistanu. Łącznie pomocą Ośrodka objęto 19 rodzin.  

Rodziny objęte pomocą w przeważającej liczbie posiadały status uchodźcy, w nielicz-

nych przypadkach status prawny - ochronę uzupełniającą, trzy rodziny miały przyznany pobyt 

ze względów humanitarnych. Pięć z korzystających ze wsparcia Ośrodka rodzin  otrzymało 

zezwolenie na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród osób korzystają-

cych z pomocy przewyższały osoby z wykształceniem średnim.  

Jedna  rodzina zamieszkuje w lokalu komunalnym, 2 oczekują na przydział lokalu z 

zasobów lokalowych Dzielnicy Bielany, pozostałe rodziny mieszkają w wynajętych lokalach. 

 Dominującą dysfunkcją wśród korzystających ze wsparcia Ośrodka osób i rodzin 

uchodźców były: bezradność i trudności w adaptacji do warunków życia w Polsce, wielo-

dzietność, ubóstwo oraz bezrobocie. Ww. osoby obejmowane były zarówno pomocą mate-

rialną jak i systematyczną pracą socjalną, w ramach której udzielano pomocy w wypełnianiu 

różnego rodzaju dokumentów, udostępniano adresy instytucji mogących wesprzeć ich proces 

integracji społecznej, wskazywano placówki pomagające w znalezieniu zatrudnienia. W ra-

mach działań dotyczących zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i mło-

dzieży uchodźczej, współpracowano z placówkami oświatowymi w zakresie realizacji obo-

wiązku szkolnego oraz uzyskaniu niezbędnych artykułów szkolnych.  

Osobom i rodzinom udzielano pomocy w odniesieniu do ich potrzeb i sytuacji, a także 

możliwości Ośrodka w postaci: zasiłków celowych, zasiłków stałych, 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 społecz-

nych, powodując problemy ze znalezieniem zatrudnienia i załatwieniem niezbędnych spraw 

urzędowych (trzy rodziny nie porozumiewały się w języku polskim). Część uchodźców to oso-

by wykształcone jednak nie posiadające żadnych dokumentów potwierdzających doświadcze-

nie zawodowe, co znacznie utrudnia podjęcie zatrudnienia. Jeśli podejmują pracę, najczęściej 

są to prace dorywcze, głównie na budowach, pomoc kuchenna, czy na stanowisku sprzątacz-

ki. Większość  osób zostało zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie oraz dwie osoby na 

podstawie umowy o pracę.  

Pod koniec roku pod opieką OPS pozostało 18 rodzin, jedna rodzina wyjechała z Pol-

ski. 
 

5. Osoby bezdomne 

W 2019 r. z pomocy Ośrodka korzystały 144 osoby bezdomne, przy czym jedynie 

część z tych osób faktycznie  przebywała na terenie Dzielnicy Bielany. Wskazać należy, że 
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większość  z osób bezdomnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej realizowa-

nych przez Ośrodek, przebywała na terenie innych dzielnic Warszawy lub na terenie innych 

gmin. Powyższe wynika z zasad wyrażonych w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z któ-

rymi 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 może być udzielona również w miejscu pobytu osoby bezdomnej, 

przy czym gmina właściwa ze względu na ostatnie miejsce zameldowania osoby bezdomnej 

na pobyt stały obowiązana jest do zwrotu (określonych w ustawie) wydatków gminie, która 

przyznała świadczenie w miejscu pobytu.   

 Z uwagi na charakter zjawiska bezdomności trudno jest oszacować liczbę osób bez-

domnych, przebywających na określonym terenie. Z uwagi na fakt, że na Bielanach nie funk-

cjonują placówki udzielające schronienia osobom bezdomnym, osoby bezdomne, które dekla-

rowały 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, od-

bywającego się w latach: 2015, 2017 i 2019 wynika, że na terenie dzielnicy Bielany, w dniu 

przeprowadzanego badania, zastano: w 2015 r. - 38 osób bezdomnych, w 2017r. - 29 osób 

bezdomnych oraz w 2019r. - 43 osoby bezdomne. Szacować wiec można, że na terenie Bielan 

okresowo może przebywać ok. 40 - 50 osób bezdomnych, w tym przede wszystkim w okoli-

cach metra, na terenie działek, w szpitalu, na klatkach schodowych i  w pustostanach. Zdecy-

dowana większość z tych osób, mimo motywacji i działań podejmowanych przez pracowni-

ków socjalnych, streetworkerów czy też Straż Miejską, odmawiała jakiejkolwiek współpracy, 

nie deklarując chęci korzystania z pomocy, w tym w zakresie schronienia i posiłków.  

 

Tabela 17 

Osoby bezdomne wg płci, wieku, wykształcenia, stanu zdrowia, 

 źródła utrzymania, czasu trwania bezdomności, miejsca pobytu i ostatniego meldunku 
  

Płeć 

 

Mężczyźni                                                           81%                                                                 

Kobiety                                                                19%                                                        

Wiek 

Do 26 lat                                                        1% 

27-37 lat                                                         6% 

38-50 lat                                                       24% 

51-69 lat                                                       66% 

pow.70 lat                                                      3% 

nie ustalono                                                    0%      

Wykształcenie 

podstawowe                                                        40%                                                          

zawodowe                                                           34% 

średnie                                                                 17%                                                                   

wyższe                                                                   1%   

nie ustalono                                                           8%                                    

 

Stan zdrowia 

zdrowy                                                          12% 

chory przewlekle                                          54% 

niepełnosprawność st. lekki                           4% 

niepełnosprawność st. umiarkowany            21% 

niepełnosprawność st. znaczny                       9% 

nie ustalono                                                     0% 

Główne źródło utrzymania 

brak                                                                      32%                                                 

praca stała                                                             2%     

praca dorywcza /zbieractwo                                22% 

świadczenia ZUS                                                 11%      

św. pomocy społecznej                                        33% 

nie ustalono                                                           9%          

Czas trwania bezdomności 

poniżej roku                                                12%       

1-2 lata                                                        14%         

2-4 lata                                                        22%                  

4-8 lat                                                          10%            

8-10 lat                                                          7%                   

powyżej 10 lat                                             14%         

nie ustalono                                                21%  
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Ostatni adres zameldowania na pobyt stały 

Dzielnica Bielany                                                 70% 

Pozostałe dzielnice Warszawy                             15% 

Poza Warszawą                                                     15% 

Nie ustalono                                                            0% 

Miejsce pobytu 

Miejsca niemieszkalne                               42% 

Placówki                                                     37% 

Szpital                                                         21% 

 
Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

 

  Ośrodek, w ramach pomocy  na rzecz osób bezdomnych, udzielał wsparcia w ramach 

pracy socjalnej i poradnictwa, w tym między innymi: pomoc w załatwianiu spraw urzędo-

wych, pomoc w dostępie do lekarza, motywowano do leczenia, podjęcia terapii uzależnień 

czy poszukiwania zatrudnienia. Prowadzono postepowania administracyjne w zakresie po-

twierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

postepowania administracyjne w zakresie zapewnienia miejsca w schronisku dla osób bez-

domnych (przekazywane następnie do realizacji do OPS Dzielnicy Wola m.st. Warszawy) 

oraz w zakresie pobytu w domu pomocy społecznej (przekazywane do realizacji do WCPR) a 

także organizowano  sprawienie pogrzebu. Poza pomocą w uzyskaniu schronienia, wsparciem 

w ramach pracy socjalnej oraz działaniami interwencyjnymi, podejmowanymi we współpracy 

z innymi instytucjami, osobom bezdomnym przyznawano pomoc w formie posiłków a także 

pomoc finansową w formie zasiłków celowych, zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych.  

  W 2019 r. osoby bezdomne, przebywające na terenie Warszawy, poza pomocą Ośrod-

ka Pomocy Społecznej, miały możliwość uzyskania wsparcia realizowanego na zlecenie m.st. 

Warszawy przez organizacje pozarządowe,  w tym przede wszystkim w zakresie zapewnienia 

schronienia. Poza możliwością uzyskania miejsca w schronisku, przyznawanego w drodze 

postępowania administracyjnego,  osoby bezdomne miały możliwość korzystania w sposób 

odformalizowany z dwóch noclegowni, miejsc noclegowych w ramach punktu interwencyj-

nego dla kobiet, dwóch ogrzewalni, trzech łaźni,  punktu sanitarnego, pralni, czterech punk-

tów poradnictwa, pięciu jadłodajni, doraźnej pomocy medycznej oraz wsparcia ze strony stre-

etworkerów, Straży Miejskiej i Policji.  Dodatkowo,  na terenie Warszawy,  realizowany był 

program Mobilnego Punktu Poradnictwa dla osób bezdomnych.    

  

6. Działania związane z kierowaniem do Domów Pomocy Społecznej 
 

Osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, które wymagały zapewnienia całodo-

bowej opieki, kompletowano dokumenty niezbędne do umieszczenia w domu pomocy spo-

łecznej zgodnie z wymogami Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, które wydawało 

decyzje o skierowaniu, odpłatności oraz umieszczeniu w domu pomocy społecznej. 

W ramach 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 od-

płatności 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, 

 podpisywano umowy z osobami zobowiązanymi do alimentacji, 

 

W ramach działań prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych   pro-

wadzono także szeroko rozumiane poradnictwo informacyjne: 
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 z zakresu kierowania i umieszczania osób wymagających całodobowej opieki w pań-

stwowych 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 in-

nych placówkach całodobowej opieki, 

 z zakresu form wsparcia świadczonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej i inne pla-

cówki pomocowe z terenu Warszawy. 

 

Osoby kierowane do domu pomocy społecznej w 2019 r. 

   Tabela   18      

Tryb kierowania do domu pomocy społecznej 

Na wniosek  

osoby zainteresowanej 

Na podstawie  

postanowienia sądu 

Ogółem  

30 19 49 

 

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

 

W 2019 r. skompletowano, a następnie przekazano do Warszawskiego Centrum Po-

mocy Rodzinie oraz do właściwych Ośrodków Pomocy Społecznej  dokumentację 49 osób 

ubiegających się o skierowanie do DPS. W przypadku 19 osób sąd stwierdził, że zachodzą 

przesłanki do umieszczenia w placówce bez zgody osoby kierowanej. Pozostałe 30 wniosków 

zostało złożonych przez osoby zainteresowane lub ich opiekunów prawnych. Osoby te  

w ocenie OPS spełniały przesłanki art. 54 ustawy o pomocy społecznej do umieszczenia  

w domu pomocy społecznej. 

 

       Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny  

kierowanego lub umieszczonego w domu pomocy społecznej 

 

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 2019 r. przeprowadzono 57 wywiadów środo-

wiskowych  z osobami zobowiązanymi do ponoszenia odpłatności  za pobyt członka ro-

dziny w domu pomocy społecznej. 41 wywiadów przygotowano na prośbę innych instytucji, 

16 wywiadów przeprowadzono na rzecz osób kierowanych do DPS w roku 2019  

i w latach ubiegłych. W przypadku 1 osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt 

członka rodziny w DPS , którego nieznane jest miejsce pobytu, wystąpiono do Sądu o usta-

nowienie kuratora dla osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym. 
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Tabela 19 

Wywiady u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności na rzecz osób kierowanych bądź 

umieszczonych  w DPS 

 

             Wywiady własne   Wywiady przeprowadzone na 

wniosek innych OPS 

Ogółem 

16 41 57 

 

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany 

Poza kompletowaniem dokumentacji dotyczącej domów pomocy społecznej przepro-

wadzano 11 wywiadów u osób chorujących na stwardnienie rozsiane celem skierowania 

do Krajowego Ośrodka  Mieszkalno- Rehabilitacyjnego w Dąbku, jak również udzielano 

informacji dotyczącej ubiegania się o tę formę pomocy.  

 

7.  Asystenci rodziny. 

 W 2019 r. asystenci rodziny współpracowali z 73 rodzinami, w których wychowywa-

ło się 158 dzieci. 

Były to rodziny wieloproblemowe, w których nadrzędnymi problemami były trudności: 

 opiekuńczo wychowawcze (73 rodziny) – (100 %) 

 zadłużenie czynszowe (28 rodzin) – (38,35 %) 

 bezrobocie i trudności z podjęciem i utrzymaniem pracy (40 rodzin) – (54,79 %) 

 samotne wychowywanie dzieci (39 rodzin) – (53,42 %) 

 problemy psychologiczne (60 rodzin) – (82,19%) 

 

Wykres 10 

 

Specyfikacja problemów występujących w rodzinach objętych asystą w 2019 r. 
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Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

 

W czasie sprawowania asysty, na jedną rodzinę przypadło średnio 44 wizyt w środowisku 

oraz spotkań na rzecz rodziny, a średni czas pracy z rodziną wyniósł godziny (149 h). 

 Średnia liczba spotkań w miesiącu na jedną rodzinę - 4 

 Średnia liczba godzin przypadających na miesiąc dla rodziny - 12 

 Rodziny skierowanych przez Sąd - 6 

 Rodzin w monitoringu - 9 

 Rodzin wielodzietnych (powyżej 3 dzieci) -  18 

 Rodziców samotnie wychowujący dzieci - 39 

W 6 rodzinach przeprowadzono interwencję w wyniku której odebrano dziecko i umieszczo-

no w pieczy zastępczej. 

Liczba rodzin, w których asystent zakończył współpracę -  33 

Zakończenie współpracy związane było z: 

a) osiągnięciem celów   - 11 (33,33 %) 

b) zaprzestaniem współpracy  - 8 (24,24 %) 

c) brakiem efektów    - 5 (15,15 %) 

d) zmianą metody pracy  - 6 (18,18 %) 

e) zmianą miejsca zamieszkania - 3 (9,09 %) 

 

Wykres 11 

Powody zakończenia współpracy asystenta z rodziną w 2019 r. 

 

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

 

Podczas całego okresu sprawozdawczego asystenci rodzin: 

 motywowali  do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, kontynuowania nauki i po-

szukiwania pracy,  

 motywowali do podjęcia terapii uzależnień, terapii rodzinnej, udziału w warsztatach 

dla rodziców,  

33%

24%

15%

18%

9,09%

Osiągnięcie celów

Zaprzestanie
współpracy

 Brak efektów

Zmianę metody pracy

Zmianę miejsca
zamieszkania
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 omawiali problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz możliwości ich rozwiązywania, 

wspierali rodziców w zakresie podnoszenia kompetencji rodzicielskich, 

 z członkami rodzin uzależnionymi od alkoholu lub środków psychoaktywnych pro-

wadzili rozmowy motywujące do podjęcia terapii oraz zachowania abstynencji,  

 organizowali wsparcie materialne w postaci rzeczowej (nowa i używana odzież, me-

ble, artykuły szkolne, sprzęt gospodarstwa domowego, pozyskanie środków lub mate-

riałów na remont mieszkania),  

 prowadzili rozmowy edukujące w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego 

oraz racjonalnego dysponowania budżetem domowym, 

 pomagali w zapisaniu dzieci do żłobków, przedszkoli, szkół, ognisk i świetlic oraz na 

zajęcia pozalekcyjne. 

 organizowali wypoczynek i rekreację dla dzieci (kolonie letnie, zimowiska), 

 organizowali korepetycje dla dzieci, motywowali klientów do systematycznych kon-

taktów ze szkołą, wykonywania badań w poradni psychologiczno-pedagogicznej, to-

warzyszenia dzieciom w trakcie odrabiania prac domowych, dopilnowywania dzieci 

w regularnym chodzeniu do szkoły,  

 proponowali udział w projektach EFES podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz 

kompetencje rodzicielskie, organizowanych w OPS, 

 zgłaszali dzieci do fundacji „Big Brothers Big Sisters of Poland”,  

 pomagali w ustaleniu dostępu do usług medycznych, umawianiu wizyt, wspierali ro-

dziny podczas konsultacji lekarskich, motywowali do stosowania się do zaleceń oraz 

przyjmowania leków, motywowali do prowadzenia zdrowego trybu życia, 

 pomagali w ustaleniu dostępu do usług specjalistycznych (usługa hydrauliczna, ślu-

sarska), 

 motywowali do bieżącego regulowania opłat, monitorowali spłatę zadłużeń – m.in lo-

kalowych i komorniczych, 

 pomagali w przygotowaniu dokumentacji urzędowej, wspierali podczas wyjaśniania  

i regulowania spraw urzędowych,  

 

Wszystkie podejmowane działania miały na celu poprawę funkcjonowania rodzin, 

prawidłowe wypełnianie ról społecznych oraz podniesienie umiejętności opiekuńczo-

wychowawczych opiekunów a także podniesienie ich samooceny oraz  wiary we własne moż-

liwości. Podejmowane działania były zgodne z zadaniami asysty rodzinnej oraz prowadzone 

były w oparciu o plan pracy z rodziną.  

 

 

VII. POMOC USŁUGOWA  

 

Od lutego 2018 r. organizowanie i koordynowanie świadczenia usług opiekuńczych,  

w tym specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób      

z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania należy do zadań Centrum Usług Spo-

łecznych „Społeczna Warszawa”, które jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy. Uchwa-

łą Rady Miasta st. Warszawy została wprowadzona stawka za jedną godzinę pomocy w for-

mie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach 

zadań własnych gminy, identyczna dla wszystkich mieszkańców Warszawy. Ponadto wpro-

wadzono jednolite standardy usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, 
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realizowanych w ramach zadań własnych gminy. Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje 

usługi i specjalistyczne usługi opiekuńcze w drodze prowadzonych postepowań administra-

cyjnych. 

 

1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

 Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych kiero-

wana była do osób, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wy-

magały pomocy, a były jej pozbawione. Usługami opiekuńczymi obejmowane były zarówno 

osoby samotne, jak i posiadające rodzinę, 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. 

Tabela 20 
Wykonawca i stawka za 1 h usług 

 
Wykonawca usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych  

I-XII 2019 r. firma GWARANT- TOMCZYK Sp.j. 

z siedzibą w Warszawie  ul. Rydygiera 8 

pok. 612 

(wyłoniona w procedurze przetargowej) 

Stawka za 1 h usług 

usługi opiekuńcze 

 
17,53 zł 

specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 
24,54 zł 

 

Źródło: opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

  

Tabela 21 

 

Realizacja pomocy w formie usług opiekuńczych w 2019 r. 

 

Forma 

pomocy 

Liczba 

osób 

objętych 

pomocą 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

zrealizowanych 

godzin 

Łączny koszt 

w zł 

Średnia 

mies.liczba zreali-

zowanych godzin 

na jedną osobę 

usługi opie-

kuńcze 

 

376 357 76 708,50 1 344 701,18 17 

 
Źródło: Opracowanie Ośrodka Pomocy Społeczne Dzielnicy Bielany. 
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Tabela 22 

 

Realizacja pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w 2019 r. 

 

Forma 

pomocy 

Liczba 

osób 

objętych 

pomocą 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

zrealizowanych 

godzin 

Łączny koszt 

w zł 

Średnia 

mies.liczba zreali-

zowanych godzin 

na jedną osobę 

specjalistyczne 

usługi opiekuńcze 

 

81 77 15 286,50 375 130,71 15 

 
Źródło: Opracowanie Ośrodka Pomocy Społeczne Dzielnicy Bielany 

 
Charakterystyka usługobiorców  

 
 Wykres 12 

 
Źródło: Opracowanie Ośrodka Pomocy Społeczne Dzielnicy Bielany. 

 
            W 2019 r., w odniesieniu do 2018 r. liczba osób korzystających ze wsparcia w formie 

usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych usług opiekuńczych) pozostawała na podob-

nym poziomie. Podobnie kształtowała się również struktura świadczeniobiorców. 

 

Tabela 23 

 

Podstawowe formy  pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 

opiekuńczych realizowane w 2019 r. 

 
 

pomoc w zaspoka-

janiu codziennych  

potrzeb życiowych 

czynności  

higieniczne 

 

zlecona  

przez lekarza  

pielęgnacja 

 

zapewnienie  

kontaktów  

z otoczeniem 

 

72%

28%

WIEK powyżej
75 lat

do 75 lat

81%

19%

PŁEĆ
kobiety

mężczyźni
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Źródło: Opracowanie Ośrodka Pomocy Społeczne Dzielnicy Bielany. 
 
Pomoc w formie usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych 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 oraz 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.36% osób  

korzystało z pomocy usłu-

gowej wyłącznie w zakresie 

czynności związanych z 

prowadzeniem gospodarstwa 

domowego i podtrzymywa-

niem kontaktów z otocze-

niem 

ok. 45% osób  

korzystało z pomocy usłu-

gowej, w której uwzględnio-

no zarówno czynności pielę-

gnacyjno-higieniczne jak i 

pomoc w czynnościach 

związanych z prowadzeniem 

gospodarstwa domowego 

ok. 19% osób  

korzystało z usług, w któ-

rych zakresie uwzględniono 

wyłącznie czynności pielę-

gnacyjno-higieniczne (dot. 

przede wszystkim sytuacji, w 

których rodzina nie była w 

stanie zapewnić wystarczają-

cej pomocy osobom obłożnie 

chorym). 

 
Zaznaczyć należy, że osoby pozbawione pomocy usługowej często nie miałyby moż-

liwości funkcjonowania w miejscu dotychczasowego zamieszkania. Objęcie systematyczną 

pomocą usługową w wielu przypadkach stanowi alternatywę dla pobytu w całodobowej pla-

cówce pomocowej, zapobiega poczuciu osamotnienia oraz poprawia komfort życia chorym i 

niepełnosprawnym mieszkańcom dzielnicy. 

 
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

 

 W 2019 r., w ramach zadań zleconych, Ośrodek kontynuował realizację specjalistycz-

nych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym: osób chorujących 

psychicznie, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących inne zakłóce-

nia czynności psychicznych, które zaliczane są do zaburzeń psychicznych.  Specjalistyczne 

usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były  

w miejscu zamieszkania osób wymagających wsparcia przez osoby ze specjalistycznym przy-

gotowaniem zawodowym. Zasady przyznawania ww. pomocy reguluje ustawa o pomocy spo-

łecznej oraz rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług 

opiekuńczych.  
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Tabela 24 
Wykonawca i stawka za 1 h usług 

 

Wykonawca usług specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób              z 

zaburzeniami psychicznymi 

I-XII 2019 r. „Vital Plus”  Ewa Lechowska 

z siedzibą w Warszawie ul. Ratuszowa 11,  

03-450 Warszawa 

(wyłoniona w procedurze przetargowej) 

Stawka za 1 h usług 

Specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób z za-

burzeniami psychicznymi 

                                   32 zł 

 

Źródło: Opracowanie Ośrodka Pomocy Społeczne Dzielnicy Bielany. 

 

Tabela 25 

 

Realizacja pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburze-

niami psychicznymi w 2019 r. 

 

Forma 

pomocy 

Liczba 

osób 

objętych 

pomocą 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

zrealizowanych 

godzin 

Łączny koszt 

w zł 

Średnia 

mies.liczba zreali-

zowanych godzin 

na jedną osobę 

Specjalistyczne 

usługi opie-

kuńcze dla 

osób z zabu-

rzeniami psy-

chicznymi 

 

62 61 5 281 168 992 7 

 
Źródło: Opracowanie Ośrodka Pomocy Społeczne Dzielnicy Bielany. 

 

W 2019 r. z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zabu-

rzeniami psychicznymi korzystały 62 osoby, w tym: osoby chorujące psychicznie (z rozpo-

znaniem takich chorób jak schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, zespół paranoi-

dalny i inne), osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z autyzmem. 
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Wykres 13 

 
 
Źródło: Opracowanie Ośrodka Pomocy Społeczne Dzielnicy Bielany. 
 
 

Tabela 26 

 
Liczba zrealizowanych godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi z podziałem na kategorie schorzeń 

 

Na rzecz osób  

chorujących psychicznie 

(48 osób) 

zrealizowano 

3 609 godz. usług. 

Na rzecz osób z niepełno-

sprawnością intelektualną 

(10 osób) 

zrealizowano   

        1 208 godz. usług. 

Na rzecz osób z autyzmem 

(4 osoby) 

zrealizowano   

464 godz. usług. 

 
Źródło: Opracowanie Ośrodka Pomocy Społeczne Dzielnicy Bielany. 

 
Charakterystyka usługobiorców 

 
Wykres 14 

                                         

 
Źródło: Opracowanie Ośrodka Pomocy Społeczne Dzielnicy Bielany 

77%

16%
7%

Liczba świadczeniobiorców z podziałem 
na rodzaj schorzenia

osoby chorujące
psychicznie 77%

osoby z
niepełnosprawności
ą intelektualną 16%

62%

38%

STRUKTURA 
GOSPODARSTW 

DOMOWYCH

jednoosobowe gospodarstwa
domowe

osoby w rodzinie

68%

32%

PŁEĆ

kobiety mężczyźni
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Wykres 15 

 
Źródło: Opracowanie Ośrodka Pomocy Społeczne Dzielnicy Bielany. 

 

W 2019 r. w stosunku do 2018 r. liczba osób objętych pomocą w formie specjalistycz-

nych usług opiekuńczych oraz liczba zrealizowanych godzin pomocy usługowej pozostawała 

na zbliżonym poziomie. Struktura świadczeniobiorców również przedstawiała się podobnie.  

 

Tabela 27 

Podstawowe formy  pomocy w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób         
z zaburzeniami psychicznymi realizowane w 2019 r. 

 
 

Uczenie i rozwijanie 

umiejętności nie-

zbędnych do samo-

dzielnego życia 

Pielęgnacja jako 

wspieranie procesu 

leczenia 

 

Rehabilitacja          

fizyczna i uspraw-

nienie zaburzonych 

funkcji organizmu 

Pomoc  

mieszkaniowa 

 

 

Źródło: Opracowanie Ośrodka Pomocy Społeczne Dzielnicy Bielany 
 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane 

były przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem, w tym psychologów, pedagogów  

i terapeutów zajęciowych. Realizacja usług uzależniona była od przebiegu choroby, aktualne-

go stanu zdrowia świadczeniobiorców, ich możliwości psychofizycznych oraz sytuacji ży-

ciowej, w tym rodzinnej. Pomoc w ww. formie realizowana była poprzez systematyczny kon-

takt osób wymagających wsparcia z terapeutą w celu uczenia i rozwijania umiejętności nie-

zbędnych do samodzielnego życia, a także pomocy w codziennym funkcjonowaniu – zała-

twianiu spraw urzędowych, gospodarowaniu budżetem domowym, poprawie relacji rodzin-

nych, monitorowaniu leczenia i kontroli realizacji zaleceń lekarskich, usprawnianiu, czy też 

pomocy w zapewnieniu wsparcia ze strony Zespołu Leczenia Środowiskowego lub Dzienne-

go Oddziału Psychiatrycznego. Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w 

wielu przypadkach stanowiła wsparcie również dla członków rodzin osób chorych. 

 

38

54%

8%

WIEK

powyżej 60 lat 30-60 lat poniżej 30 lat
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3. Opieka wytchnieniowa 

Od września 2019 r. do grudnia 2019 r. Ośrodek realizował Program "Opieka wy-

tchnieniowa" - edycja 2019, współfinansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Miasta Stołecznego Warszawy. 

Celem Programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpo-

średnią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

(konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co 

dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji 

lub osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (bądź równoważnym), 

którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki 

oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. 

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane były w trzech modułach:  

Moduł I - Usługi opieki wytchnieniowej realizowane w miejscu zamieszkania osoby 

korzystającej ( w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych),  

Moduł II - Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w miesz-

kaniu chronionym w formie pobytów 7 lub 14 dniowych, jako rozszerzenie usług opiekuń-

czych, 

 Moduł III - Usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa 

psychologicznego lub terapeutycznego oraz nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.             

Z pomocy realizowanej w ramach Modułu I skorzystało 5 osób, w ramach Modułu 

II- 1 osoba i w ramach Modułu III- 3 osoby. 

 

 

4. Projekt „Samodzielny w domu, samodzielny w środowisku” 

Od stycznia 2018 r. do grudnia 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczył  

w Projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod na-

zwą „Samodzielny w domu, samodzielny w środowisku”.  

Liderem Projektu było Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warsza-

wy. Realizatorem zaś cztery domy pomocy społecznej: DPS „Na Przedwiośniu”, DPS „Na 

Bachusa”, DPS „Leśny”  i DPS „Chemik. Dwa pierwsze domy to placówki zapewniające ca-

łodobową opiekę dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, DPS „Chemik” jest domem 

dla osób w podeszłym wieku, a DPS „Leśny” jest przeznaczony dla osób przewlekle psy-

chicznie chorych. 

Ośrodek w ramach ww. Projektu współpracował z DPS „Leśny”, zlokalizowanym na 

terenie  dzielnicy Bielany. 

Pomysłodawcy Projektu uznali, że domy pomocy społecznej stanowią istotny zasób 

instytucjonalny dla rozwijania oferty środowiskowego wsparcia osób starszych                            

i niepełnosprawnych i ich aktywizacji społecznej. Dlatego też podjęto działania mające na 

celu stworzenie katalogu usług domu pomocy społecznej, które mogłyby być świadczone na 

rzecz środowiska lokalnego. Uznano, że takie „otwarcie” instytucji na osoby z zewnątrz przy-

czyni się dodatkowo do integracji pokoleniowej seniorów i osób niepełnosprawnych jak rów-
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nież do bardziej efektywnego wykorzystania infrastruktury społecznej. W Projekcie, jako cel 

główny, określono wzrost dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności na rzecz 

jej członków, niesamodzielnych mieszkańców Warszawy, poprzez dostarczenie, w okresie 

jego trwania, wysokiej jakości usług opiekuńczych w domach klientów. Z tej formy pomo-

cy w 2019 r. skorzystało 4 mieszkańców Bielan. 

W ramach Projektu uruchomionych zostało pięć mieszkań wspomaganych  dla czter-

nastu osób niesamodzielnych, w tym dwa mieszkania na Bielanach przeznaczone dla  

5 osób - 2 mężczyzn (mieszkanie przy ul. Andersena) i 3 kobiet (mieszkanie przy  

ul. Gwiaździstej), ze wskazaniem na osoby chorujące psychicznie, ze względu na usługi 

świadczone przez personel DPS „Leśny”. 

Osoby biorące udział w Projekcie, to zgodnie z jego założeniami, osoby niesamo-

dzielne, niepełnosprawne, z niskim dochodem, które dzięki wsparciu mogły funkcjonować w 

środowisku lokalnym. Na terenie Bielan z usług w ramach ww. projektu korzystały osoby 

chorujące psychicznie, wśród których znajdowała się osoba posiadająca wcześniej decyzję 

kierującą do domu pomocy społecznej. 

   

 

VIII. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO  

FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

1. Projekt konkursowy „Rozwój drogą do sukcesu” 

 

W 2019 roku Ośrodek kontynuował realizację Projektu „Rozwój drogą do sukcesu” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z 

ubóstwem, Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

Projekt realizowany był w partnerstwie międzysektorowym. Liderem w Projekcie była 

Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza Kajetan Kisielewski Marcin Czyż s.c.  

 

Tabela  28 

Wartość projektu  „Rozwój drogą do sukcesu” 

 

Wartość projektu  Wartość wg wniosku o dofinansowanie w zł 

Całkowita wartość projektu 767 123,75 

Wnioskowane dofinansowanie 728 767,55 

Wysokość wkładu własnego 38 356,20 

 
Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 
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Celem głównym Projektu było zwiększenie integracji społeczno-zawodowej 

105 osób (60 kobiet i 45 mężczyzn) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym  

z  powodu więcej niż jednej przesłanki, z województwa mazowieckiego, z terenu dzielnicy 

Bielany poprzez wykorzystanie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, 

edukacyjnym i zawodowym.  

Ogółem w Projekcie uczestniczyło 105 uczestników/-czek (76 K i 29 M), w tym 15 osób z 

niepełnosprawnością (10 K i 5 M) korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. 

Uczestnicy/-czki objęci byli wsparciem w Projekcie na podstawie Indywidualnych 

Planów Działania oraz zawartych kontraktów określających indywidualną ścieżkę reintegracji 

społeczno-zawodowej.  

 

Tabela  29 

Formy wsparcia w projekcie „Rozwój drogą do sukcesu” 

 

Oferowane formy wsparcia  Okres realizacji 

Liczba osób, 

która rozpoczę-

ła udział we 

wsparciu 

Diagnoza Uczestników /-czek projektu, w tym: 

-  konsultacje z psychologiem; 

-  konsultacje z doradcą zawodowym. 

marzec – grudzień 

2018  
105 osób 

Blok aktywizacji zawodowej, w tym: 

- warsztaty umiejętności psychospołecznych z 

elementami aktywizacji zawodowej, 

- konsultacje psychologa, 

- szkolenia zawodowe dostosowane do 

indywidualnych potrzeb uczestników/-czek 

Projektu, 

- zwrot kosztów za przejazdy ZTM, 

- zwrot kosztów za wykonanie usługi 

zdrowotno-wizerunkowej. 

czerwiec 2018 – 

grudzień 2019 
43 osoby 

Szkolenia z kompetencji cyfrowych: 

- kurs ECDL;  

listopad – grudzień 

2018 
17 osób 

Staże i pośrednictwo pracy – w ramach zadania 

przewidziane było:  

- sfinansowanie kosztów związanych z przygo-

towaniem i odbyciem stażu zawodowego, w 

tym badania Medycyny Pracy, 

- realizacja staży zawodowych – trwających 3 

miesiące, w ramach których uczestnicy/-czki 

otrzymywali stypendium stażowe,  

- zwrot kosztów za przejazdy ZTM, 

- warsztaty komputerowe z elementami aktyw-

nych metod poszukiwania pracy, 

- pośrednictwo pracy: indywidualne wsparcie 

doradcy zawodowego /jobcoacha. 

kwiecień – 

grudzień 2019 
24 osoby 

Grupa edukacyjno-rozwojowa dla kobiet, 

które są matkami lub kobiet w ciąży:  

- zajęcia z psychologiem, pedagogiem, lekarzem 

październik – 

grudzień 2018 
18 osób 
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pediatrą oraz dietetykiem, 

- indywidualne spotkania z edukatorem ds. 

wsparcia społecznego,  

- zapewnienie opieki dzieciom w trakcie udziału 

opiekunów w zajęciach grupowych, 

- uczestniczkom grupy zapewniono 

poczęstunek, 

- zakupiono dla uczestniczek materiały 

pomocnicze do zajęć ( notatniki, długopisy, 

materiały plastyczne), 

- uczestniczki otrzymały vouchery do kina w 

ramach działań „Czas dla Rodziny” oraz 

materiały do nauki spędzania aktywnie czasu 

dorosłych członków rodziny z dziećmi. 

Grupa edukacyjna dla rodziców, relacja 

rodzic-dziecko: 

- zajęcia z psychologiem i pedagogiem,  

- indywidualne spotkania z edukatorem ds. 

wsparcia społecznego,  

- zapewnienie opieki dzieciom w trakcie udziału 

opiekunów w zajęciach grupowych, 

- uczestnikom/-czkom grup wsparcia 

zapewniono poczęstunek,  

- zakupiono dla uczestników/-czek materiały 

pomocnicze do zajęć (notatniki, długopisy, 

materiały plastyczne), 

- uczestnicy/-czki otrzymali/-ły vouchery do 

kina w ramach działań „Czas dla Rodziny” 

oraz materiały do nauki spędzania aktywnie 

czasu dorosłych członków rodziny z dziećmi.  

wrzesień – 

grudzień 2018 
20 osób 

Działania edukacyjne i poradnictwo skiero-

wane do osób zadłużonych  
W ramach zadania zrealizowane zostały:  

- indywidualne konsultacje z psychologiem, 

prawnikiem, windykatorem/komornikiem,  

- zajęcia grupy wsparciowo-edukacyjnej,  

- wsparcie edukatora ds. wsparcia społecznego, 

- uczestnikom/-czkom wsparcia zapewniono 

poczęstunek,  

- zakupiono materiały pomocnicze do zajęć, 

- uczestnicy/-czki otrzymali/-ły materiały do 

treningu higieny osobistej, zdrowotnej i po-

prawy wizerunku. 

marzec – grudzień 

2019 
14 osób 
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Terapia rodzin 

- indywidualne spotkania z terapeutami, 

- uczestnikom/-czkom zapewniono poczęstunek,  

- zakupiono dla uczestników/-czek materiały 

pomocnicze do zajęć (notatniki, długopisy, 

materiały plastyczne), 

- uczestnicy/-czki otrzymali/-ły vouchery do 

kina w ramach działań „Czas dla Rodziny” 

oraz materiały do nauki spędzania aktywnie 

czasu dorosłych członków rodziny z dziećmi. 

marzec – grudzień 

2019 
3 rodziny 

 
Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

 

Tabela 30 

Najważniejsze wskaźniki w projekcie „Rozwój drogą do sukcesu” 

 

Nazwa wskaźnika 

Liczba osób 

uczestniczących 

we wsparciu 

Liczba osób, 

która dokonała 

postępu w 

trakcie udziału 

w Projekcie 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych wsparciem 

w programie. 

105 96 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie. 
15 11 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu programu. 

43 21 

Liczba osób objętych szkoleniami / 

doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych. 
25 25 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu.  

43 17 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które dokonały 

postępu w aktywizacji społecznej. 

55 46 

 
Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

 

Udział w Projekcie, zgodnie z zaplanowaną ścieżką rozwoju, zakończyło 96 osób (71 

kobiet i 25 mężczyzn). Wsparcie w Projekcie podzielone było na dwa bloki: jeden związany z 

aktywizacją zawodową, w którym ostatecznie uczestniczyły 43 osoby oraz drugi związany z 

podnoszeniem kompetencji społecznych.  

Podsumowując najważniejsze efekty Projektu w zakresie aktywizacji zawodowej:  

 17 osób podjęło zatrudnienie (12K i 5M),  

 21 osób uzyskało kwalifikacje zawodowe (15K i 6M),  

 25 osób uczestniczyło w kursach/szkoleniach w zakresie kompetencji cyfrowych (15K 

i 10M).  
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W zakresie podnoszenia kompetencji społecznych ze wsparcia skorzystało 55 osób 

(47K i 8M), natomiast 46 osób zadeklarowało zwiększenie swoich umiejętności i poprawę 

sytuacji osobistej w obszarach, w których otrzymało pomoc (40K i 6M). 

Projekt został zakończony z dniem 31.12.2019 roku. 

 

2. Projekt konkursowy „Zaprojektuj SIEBIE!” 

 

Ośrodek w 2019 r. rozpoczął realizację Projektu „Zaprojektuj SIEBIE!” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z 

ubóstwem, Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

Liderem Projektu jest Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza Kajetan Kisielewski, nato-

miast Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy pełni rolę Partnera w 

Projekcie.  

Okres realizacji Projektu przewidziany został od 01.01.2019 roku do 30.09.2020 roku. 

 

Tabela 31 

Wartość projektu  „Zaprojektuj SIEBIE!” 

 

Wartość projektu  Wartość wg wniosku o dofinansowanie w zł 

Całkowita wartość projektu 767 123,75 

Wnioskowane dofinansowanie 728 767,56 

Wysokość wkładu własnego 38 356,19 

 

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

 

Celem głównym Projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 105 

osób (60 kobiet i 45 mężczyzn) wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 

oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa, z województwa mazowiec-

kiego, z terenu m.st. Warszawy. W 2019 r. do udziału w Projekcie przystąpiło 95 osób, nato-

miast z oferowanych form wsparcia skorzystało 91 osób (62K i 29M), w tym 12 osób z nie-

pełnosprawnością (9K i 3M).  

Uczestnicy/-czki objęci byli wsparciem w Projekcie na podstawie Indywidualnych 

Planów Działania oraz zawartych kontraktów określających indywidualną ścieżkę reintegracji 

społeczno-zawodowej.  

 

Tabela 32 

Formy wsparcia w projekcie „Zaprojektuj SIEBIE!” 

 

Oferowane formy wsparcia w 2019 roku Okres realizacji 

Liczba osób, 

która rozpoczę-

ła udział we 

wsparciu 

Diagnoza Uczestników /-czek projektu, w tym: 

-  konsultacje z psychologiem, 

-  konsultacje z doradcą zawodowym  

lub 

marzec – grudzień 

2019  
91 osób 
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-  konsultacje z terapeutą. 

Blok aktywizacji zawodowej, w tym: 

- warsztaty umiejętności psychospołecznych z 

elementami aktywizacji zawodowej, 

- konsultacje psychologa, 

- szkolenia zawodowe dostosowane do 

indywidualnych potrzeb uczestników/-czek 

Projektu, 

- zwrot kosztów za przejazdy ZTM. 

kwiecień 2019 – 

grudzień 2019 
46 osób 

Szkolenia z kompetencji cyfrowych: 

- kurs ECDL.  

wrzesień – listopad 

2019 
18 osób 

Staże i pośrednictwo pracy – w ramach zadania 

przewidziane było:  

- sfinansowanie kosztów związanych z przygo-

towaniem i odbyciem stażu zawodowego, w 

tym badania Medycyny Pracy, 

- realizacja staży zawodowych – trwających 3 

miesiące, w ramach których uczestnicy/-czki 

otrzymywali stypendium stażowe,  

- zwrot kosztów za przejazdy ZTM, 

- pośrednictwo pracy: indywidualne wsparcie 

doradcy zawodowego /jobcoacha. 

październik – 

grudzień 2019 
13 osób 

Specjalistyczny Punkt Wsparcia Społecznego  

– w ramach Punktu udzielane są indywidualne 

konsultacje niżej wymienionych specjalistów:   

- terapeuta,  

- psycholog, 

- pedagog, 

- dietetyk, 

- pediatra, 

- prawnik, 

- komornik, 

- specjalista ds. edukacji finansowej, 

- edukator ds. wsparcia społecznego. 

wrzesień – 

grudzień 2019 
 27 osób 

 

 

W 2019 r. udział w Projekcie zakończyło 7 osób: 3K i 3M w związku z podjęciem za-

trudnienia, 1K w związku ze zmianą miejsca zamieszkania oraz 1 osoba przerwała udział w 

Projekcie po odbyciu diagnozy (1M). 

 

3. Projekt konkursowy „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt 

zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy” 

 

 W 2017 r. Ośrodek przystąpił w partnerstwie wielosektorowym do konkursu nr 

POWR.04.01.00-IŻ.00-00-014/17 o dofinansowanie Projektu „Deinstytucjonalizacja szansą 

na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy”. Konkurs w 

ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 

4.1 Innowacje społeczne – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 
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Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:  

- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Lidera Projektu, 

oraz Partnerów: 

- Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki, 

- Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, 

- Fundację Wspierania Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej im. prof. Andrzeja Piotrowskie-

go. 

W dniu 26 czerwca 2018 r., pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyń-

skiego a Miastem Stołecznym Warszawa/ Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany 

m.st Warszawy, została podpisana Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu.  

  

Tabela 33 

Wartość Projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowa-

ny. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy” 

 

Źródło dofinansowania Wartość wg wniosku o dofinansowanie w zł 

Całkowita wartość projektu 37 947 148,76 

Wkład własny 1 158 984,00 

UE (94,29%) 35 780 366,57 

BP (2,66%) 1 007 798,19 
 

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

 

Celem Projektu jest przetestowanie na terenie dzielnicy Bielany innowacyjnego mode-

lu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego, jednego dla dorosłych, drugiego dla 

dzieci i młodzieży. Model zakłada włączenie podmiotów z różnych obszarów (medycznego, 

społecznego i edukacyjnego), w jedną sieć koordynacji wsparcia usług na rzecz osób z do-

świadczeniem kryzysu psychicznego. W Projekcie duży nacisk został położony na zmianę 

społecznego postrzegania osób chorujących psychicznie oraz walkę ze stygmatyzacją tychże, 

między innymi poprzez wprowadzenie na stałe w obszarze Projektu określenia: osoby z do-

świadczeniem kryzysu psychicznego (OzDKP) w miejsce dotychczas używanych w prze-

strzeni publicznej określeń typu: „osoba chora psychicznie”, czy „osoba z zaburzeniami psy-

chicznymi”. 

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, z siedzibą 

przy ul. Daniłowskiego 31, uruchomione we wrześniu 2018 r.,  już w 2019 r.  działało na tyle 

dynamicznie, że po roku pracy, osiągnęło docelową liczbą Uczestników Projektu (850 osób - 

400 dziewcząt i 450 chłopców). Pozwoliło to Kierownictwu Centrum zaplanować rozszerze-

nie terytorialne działania. Ten sukces Centrum dla dzieci i młodzieży, świadczy z jednej stro-

ny o ogromnych, wcześniej niezaspokojonych potrzebach psychiatrii dziecięcej, z drugiej o 

skuteczności testowanego w Projekcie modelu psychiatrii środowiskowej, w przeciwieństwie 

do nadal jeszcze funkcjonującej w naszym kraju psychiatrii izolacyjnej.  

W 2019 r. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych korzystało z 

lokalu udostępnionego przez Szpital Bielański przy ul. Cegłowskiej, prowadząc jednocześnie 

prace remontowo-adaptacyjne docelowej siedziby Centrum przy ul. Kasprowicza 30. Funk-

cjonowanie ŚCZP dla Dorosłych w pełnym zakresie zaplanowano na początek 2020 r. Tym-

czasem, mimo przeszkód logistyczno-lokalowych, udało się prowadzić efektywne działania 

projektowe ŚCZP D w ścisłej współpracy z naszym OPS. Dorosłe osoby z doświadczeniem 

kryzysu psychicznego mogły korzystać z usług świadczonych przez Szpital Bielański: Od-

działu Dziennego i Całodobowego, Zespołów Mobilnych z telefonem interwencyjnym, sesji 
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dialogu otwartego, wizyt u lekarza psychiatry w ramach Centrum Koordynacji oraz wizyt 

domowych lekarza psychiatry, grup terapeutycznych oraz Klubu Samopomocy.  

OPS Bielany pełni ważną rolę w ramach koordynacji zintegrowanych świadczeń po-

mocy społecznej oraz kierowaniu swoich klientów doświadczających kryzysu psychicznego 

do właściwego ŚCZP. Jednocześnie Ośrodek realizuje kluczowe założenie Projektu: wspólnie 

z oboma Centrami, dokłada starań, aby osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego, 

uczestniczące w procesie swojego zdrowienia, nie były izolowane, lecz efektywnie funkcjo-

nowały w swoim środowisku.  

 

Tabela 34 

Liczba OzDKP w ŚCZP D oraz  OzDKP w ŚCZP DiM, w tym udział OPS 

 

 

Liczba 

OzDKP  

w ŚCZP D 

 

w tym udział 

OPS 

Liczba 

OzDKP  

w ŚCZP 

DiM 

 

w tym udział 

OPS 

2018 r. 319 19% 296 16% 

2019 r. 1280 10% 619 11 % 

narastająco 1599 12% 915 13% 
 

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

 

W lutym 2019 r., Ośrodek zorganizował spotkanie panelowe wszystkich bielańskich 

Partnerów formalnych i nieformalnych Projektu, w którym wzięli udział przedstawiciele in-

stytucji działających w obszarze oparcia społecznego, m.in. Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, Ośrodków Wsparcia dla Seniorów, Bielańskiego Środowiskowego Domu Sa-

mopomocy i wielu innych. Ponadto OPS Bielany brał czynny udział w kilku wydarzeniach 

propagujących środowiskową psychiatrię, między innymi: 26 marca 2019r. udział Ośrodka  

w Projekcie był reprezentowany podczas spotkania zorganizowanego przez Urząd Marszał-

kowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, podczas prezentacji „Roli Ośrodka Po-

mocy Społecznej we wdrażaniu modelu ŚCZP – przykład warszawskich Bielan”, 3 czerwca 

2019 r. podczas II Kongresu Zdrowia Psychicznego w Warszawie, OPS współtworzył sesję 

„Społeczny kontekst zdrowia psychicznego”, natomiast w ramach działań okołoprojektowych 

brał udział 17 czerwca 2019 r., w zorganizowanych przez ŚCZP DiM, w siedzibie bielańskie-

go ratusza - Bielańskich Rozmowach o Zdrowiu Psychicznym pn.: „Autoagresja – jak rozpo-

znać, jak pomóc?”.    

 

 

  

IX. DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW WSPARCIA PROWADZONYCH    

PRZEZ OPS     

 

  

W 2019 r. w strukturach OPS działały 2 ośrodki wsparcia.  

   

1. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1 Al. Zjednoczenia 13 
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     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 wszech-

stronną, profesjonalną pomocą, dążenie do tego, aby starość była okresem dalszego, aktywne-

go rozwoju, a nie regresu, w myśl hasła „dodać życia do lat, a nie tylko lat do życia.” 

     Ośrodek Wsparcia to miejsce przyjazne seniorom, nowoczesne, świadczące profesjo-

nalne usługi na rzecz wzrostu jakości życia osób starszych, elastyczne, wychodzące naprze-

ciw potrzebom najstarszych mieszkańców Bielan, miejsce z bogatą, różnorodną ofertą zajęć 

aktywizujących ale jednocześnie z domową, pełną życzliwości atmosferą. 

 

     W ramach działalności Ośrodka Wsparcia w 2019 r. funkcjonowały: 

 Pobyt Dzienny – dla osób korzystających z zajęć terapeutycznych oraz z posiłków 

(śniadanie i dwudaniowy obiad); pobyt odbywał się w godz. 8.00-15.00, 

 Klub Seniora – dla osób 60+ z terenu dzielnicy Bielany zainteresowanych udziałem 

w różnorodnych indywidualnych i grupowych formach wsparcia oraz aktywności; za-

jęcia odbywały się w godzinach 14.00-18.00,  

 Grupa Wsparcia dla opiekunów i osób chorych na chorobę Alzheimera; spotkania 

w drugi poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00-18.30, 

 Świetlica dla osób chorych na chorobę Alzheimera;  zajęcia odbywały się 1 raz 

w tygodniu w godz. 15.00 – 18.00. 

 Koło Dzielnicowe Warszawa Bielany Związku Kombatantów RP i BWP; spotkania 

odbywały się w pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 15.00-18.00. 

 

         Główne cele działalności Ośrodka to: zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych 

seniorów, przeciwdziałanie marginalizacji i poczuciu osamotnienia, działania podejmowane 

na rzecz ochrony zdrowia, usamodzielnienie, pobudzenie zaradności, utrzymywanie 

i rozwijanie sprawności fizycznej oraz intelektualnej, rozwijanie zainteresowań oraz stymu-

lowanie procesów wyobrażeń i twórczego działania (realizacja własnej ekspresji twórczej), 

tworzenie oparcia społecznego – zaspokojenie potrzeby kontaktu, przynależności, kształto-

wanie poczucia wspólnoty. Ponadto, do priorytetów w 2019 r. należało: promowanie idei so-

lidarności i integracji międzypokoleniowej, promowanie pozytywnego obrazu starości, pro-

pagowanie idei wolontariatu, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, promowanie działal-

ności Ośrodka Wsparcia, podnoszenie jakości świadczonych usług, kompleksowa pomoc 

osobom chorym na chorobę Alzheimera oraz ich opiekunom. 

W 2019 r. z oferty Ośrodka Wsparcia skorzystało 348 osób (w tym 41 osób z oferty 

pobytu dziennego i 231 z Klubu Seniora), przy czym znacznie wzrosła liczba osób korzysta-

jących z oferty Klubu Seniora bardzo regularnie (kilka razy w tygodniu).  

     Osobami kierowanymi do pobytu dziennego byli głównie emeryci, którzy z powodu 

obniżenia sprawności psychofizycznej, trudnej sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej czy bytowej 

wymagali pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb. Zdecydowaną większość stanowi-

ły osoby samotne – ponad 80%. Z oferty pobytu dziennego częściej korzystały kobiety niż 

mężczyźni, którzy stanowili niecałe 20% klientów. Rozpiętość wieku uczestników była sze-

roka i oscylowała pomiędzy 64 a 94 r. ż., przy czym osoby w wieku 75 lat i więcej stanowiły 

78% klientów. Prawie 60% stanowiły osoby w wieku 80 lat i więcej, a  niemal 35% to osoby 

w wieku 85 lat i więcej. 

 

Wykres 16 

Struktura uczestników pobytu dziennego z uwzględnieniem wieku i płci 

 



64 
 

 
 

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

 

Tabela 35 

Struktura uczestników pobytu dziennego w 2019  roku z uwzględnieniem wieku i płci 

 

Płeć 
Przedział wiekowy 

60-64 lata 65-69 lat 70-74 lata 75-79 lat 80-84 lata 85-89 lat 90 + 

kobiety 0 2 5 8 8 7 3 

mężczyźni 1 0 1 0 2 2 2 

ogółem 1 2 6 8 10 9 5 
 

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

 

Pełna odpłatność za pobyt dzienny w OWDS Nr 1 w 2019 r. wynosiła 197,66 zł mie-

sięcznie. Uczestnicy pokrywali od 0% do 100% wyżej wymienionej kwoty, w zależności od 

dochodu i sytuacji bytowej.  

 

Tabela 36 

Odpłatność za pobyt dzienny w 2019 roku (stan na grudzień 2019 r.) 

 

% odpłatności 0% 20% 50% 80% 100% 

Ilość osób 5 2 1 1 32 
 

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

 

Ośrodek Wsparcia oferował uczestnikom pobytu dziennego i klubowiczom, a także 

uczestnikom Grupy Wsparcia oraz chorym na chorobę Alzheimera w ramach zidentyfikowa-

nych potrzeb szerokie spektrum zajęć terapeutycznych, ogólnousprawniających, aktywizują-

cych. Bielańscy seniorzy, korzystając z indywidualnego i grupowego wsparcia oraz pomocy, 

uczestniczyli w różnych rodzajach, metodach i technikach terapii zajęciowej: 

 ergoterapii (szydełkowanie, hafciarstwo, zajęcia krawieckie, stolarskie, ogrodnicze, 

ceramiczne), 

 socjoterapii (ludoterapia, terapia ruchem – ćwiczenia ogólnousprawniające, gry 

i zabawy ruchowe, trening umiejętności społecznych, rekreacja – silwoterapia, wie-

czorki taneczne, gry i zabawy zespołowe, wspólne wyjścia i wycieczki), 

 arteterapii (praca z masami plastycznymi, papieroplastyka, fotografia, zdobienie, wy-

konywanie dekoracji, muzykoterapia, biblioterapia, teatroterapia, choreoterapia). 
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Tabela 37 

Częstotliwość poszczególnych zajęć w ciągu roku 

 

Rodzaj zajęć Częstotliwość 

Pobyt Dzienny Klub Seniora 

gimnastyka na krzesełkach (z elementami ki-

nezjologii edukacyjnej) 

codziennie codziennie 

gimnastyka ogólnousparwniająca na sali gim-

nastycznej 

- raz w tygodniu 

Nordic Walking raz w tygodniu raz w tygodniu 

zajęcia komputerowe raz w tygodniu 3 razy w tygodniu 

język angielski - 2 razy w tygodniu 

język niemiecki - raz w tygodniu 

rozgrzewka umysłowa codziennie - 

trening pamięci - raz w tygodniu 

zajęcia plastyczne raz w tygodniu raz w tygodniu 

gry stolikowe (w tym brydż, szachy, scrabble) raz w tygodniu 2 razy w tygodniu 

kawiarenka muzyczna raz w tygodniu raz w tygodniu 

śmiechoterapia  raz w tygodniu raz w tygodniu 

zajęcia integracyjne raz w tygodniu - 

biblioterapia  raz w tygodniu - 

zajęcia kosmetyczne raz w tygodniu raz w tygodniu 

masaż klasyczny relaksacyjny raz w tygodniu raz w tygodniu 

zajęcia taneczne - raz w tygodniu 

 

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

 

Dzięki współpracy z licznymi muzeami, stowarzyszeniami i fundacjami dwa razy 

w miesiącu organizowane były w Ośrodku Wsparcia prelekcje popularnonaukowe. Wykła-

dy wygłosili między innymi pracownicy: Węgierskiego Instytutu Kultury, Muzeum Literatu-

ry, Muzeum Historii Medycyny WUM, Muzeum Azji i Pacyfiku, Muzeum Historii Polski, 

Filharmonii Narodowej, Muzeum Niepodległości, Komendy Stołecznej Policji a także przed-

stawiciele organizacji pozarządowych takich jak Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek, 

Stowarzyszenie Przyjaciół Maroka czy Polskie Towarzystwo Genealogiczne. Również dwa 

razy w miesiącu odbywały się wycieczki po Warszawie i okolicach. Seniorzy razem 

z opiekunami i wolontariuszami udali się między innymi do: Muzeum Ordynariatu Wojska 

Polskiego, Muzeum Karykatury, do Wilanowa, Powsina, na Stadion Narodowy, do Pijalni 

Czekolad, do motylarni i tężni w Konstancinie. Dzięki współpracy z instytucjami prawie 

wszystkie wycieczki udało się zorganizować bezpłatnie i zapewnić nieodpłatną usługę prze-

wodnicką. W Ośrodku Wsparcia prowadzono również muzykoterapię (udział w koncertach, 

wspólny śpiew, karaoke). Seniorzy skorzystali też z kilkuset wejściówek do Uniwersytetu 

Muzycznego oraz biletów do Filharmonii, z których zdecydowana większość była bezpłatna. 

Zorganizowane zostały również wyjścia do kina i teatru. Część z biletów również była bez-

płatna. 

Raz w miesiącu seniorzy spotykali się w sali dolnej kościoła p.w. św. Zygmunta na et-

nicznych tańcach w kręgu. Również raz na miesiąc w Ośrodku Wsparcia odbywały się zaba-

wy taneczne. Seniorzy brali również udział w dzielnicowych balach (balu karnawałowym, 

ostatkowym, balu z okazji Dnia Seniora, balu sylwestrowym). 
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W Ośrodku Wsparcia odbywały się zajęcia kronikarskie, pogadanki i przegląd do-

datków prasowych. Oprócz regularnych zajęć komputerowych, w miarę zapotrzebowania 

odbywały się indywidualne konsultacje informatyczne, realizowane w profesjonalnej sali 

komputerowej (wyposażonej w 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu). W 

2019 r. uczestnicy Ośrodka Wsparcia brali udział w zajęciach krawieckich, hafciarskich, ro-

bótkach ręcznych oraz projekcjach filmowych. Okazjonalnie, w miarę potrzeb, organizowano 

zajęcia psychoedukacyjne. 

W minionym roku odbyły się liczne spotkania integracyjne z uczestnikami innych 

ośrodków i klubów seniora, a także z dziećmi i młodzieżą ze szkół i przedszkoli oraz uroczy-

stości okolicznościowe (np.: imieniny, urodziny, spotkania świąteczne, wspólne grillowanie z 

okazji powitania i pożegnania lata, Andrzejki, Mikołajki, bal karnawałowy, bal z okazji Dnia 

Seniora), które sprzyjały integracji społecznej i zapobiegały poczuciu wykluczenia i osamot-

nienia.  

W Ośrodku Wsparcia odbywały się zebrania społeczności, powołany został nowy 

samorząd Klubu Seniora oraz samorząd Pobytu Dziennego. Promowana była edukacja zdro-

wotna i ochrona zdrowia. 

Regularnie odbywały się również spotkania zespołu „AleBabki!” i zajęcia teatral-

ne. Przygotowane i wystawione zostały trzy spektakle („Czerwony Kapturek,” „Misterium 

Wielkanocne” i tradycyjne jasełka) oraz okolicznościowe i patriotyczne montaże słowno-

muzyczne. Zespół „AleBabki!” kilkanaście razy wystąpił z autorskim układem choreogra-

ficznym „Spacer w deszczu” oraz z pokazami tańców etnicznych w kręgu. W 2019 r. uczest-

nicy OWDS Nr 1 licznie i z sukcesami reprezentowali placówkę w konkursach: „Seniorzy 

mają talent,” i „Warszawa w kwiatach i zieleni” oraz w Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów. 

W maju 2019 r. pracownicy i uczestnicy OWDS Nr 1 wzięli aktywny udział 

w Ogólnopolskim Dniu Tańca z KLANZĄ. Impreza odbyła się w Bielańskim Ośrodku Kultu-

ry. 

W 2019 r.  Ośrodek Wsparcia koordynował dwudziestą siódmą edycję „Wczasów dla 

seniorów”. Obok Ośrodka Pomocy Społecznej, współorganizatorami przedsięwzięcia byli: 

Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy i Zarząd Dzielnicy, Akademia Wychowania Fi-

zycznego J. Piłsudskiego oraz Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej TKKF „Chomi-

czówka.” Do dyspozycji seniorów udostępnione zostały pomieszczenia Pawilonu Sportów 

Walki (stołówka i świetlica oraz sala wykładowa 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 1.07-12.07 oraz 15.07-26.07 wzięło udział po 100 seniorów. 

Celem przedsięwzięcia było umożliwienie osobom starszym stacjonarnego, aktywnego wypo-

czynku wśród zieleni, z dala od miejskiego zgiełku a równocześnie nieopodal domu. Zajęcia  

odbywały się codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 17.00. Odpłat-

ność za turnus wynosiła 160 zł. Uczestnicy Wczasów otrzymywali codziennie dwa posiłki: 

obiad i podwieczorek, a także napoje dostępne do picia przez cały dzień. Na bieżąco dostar-

czana była prasa codzienna i tygodniki. Seniorzy mieli możliwość codziennego pomiaru ci-

śnienia i skorzystania z porad psychologicznych. W programie Wczasów zawarta została bo-

gata oferta zajęć. Uczestnicy rozpoczynali dzień od zajęć ruchowych na świeżym powietrzu. 

Oprócz gimnastyki, Nordic Walking i Zumby Gold osoby starsze mogły liczyć na dodatkowe 

atrakcje: tańce w kręgu, wspólne grillowanie, zabawy taneczne, zajęcia muzyczne, gry tere-

nowe i konkursy z nagrodami. Poza tym, zorganizowano dwie całodniowe wycieczki autoka-

rowe: „Wśród sosen” (Otwock, Karczew, Otwock Wielki) oraz „Romantyczne ogrody” (Mu-

zeum i Park w Nieborowie, Park Romantyczny w Arkadii) oraz kilka spacerów 

z przewodnikami po Warszawie (Tor Służewiec, zabytki Bielan, zabytki AWF, Planetarium). 

Odbyło się również 8 prelekcji popularnonaukowych. Seniorzy wzięli udział w warsztatach 
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plastycznych, fotograficznych, zajęciach z języka angielskiego oraz konsultacjach kompute-

rowych. Chętni mogli poznać możliwości drukarek 3D, a także wziąć udział w zajęciach psy-

choterapeutycznych oraz masażu relaksacyjnym. Nowością były zajęcia hafciarskie i nauka 

gry w szachy. Odbyły się też dwie pamiątkowe sesje zdjęciowe. Oprócz zajęć integracyjnych 

zorganizowano również wspólne wyjście na lody i do kawiarni. W każdym z dwóch koncer-

tów, zorganizowanych z okazji rozpoczęcia i zakończenia Wczasów, uczestniczyło dodatko-

wo około 100 osób ze środowisk seniorskich na Bielanach. Podczas wczasów, oprócz pra-

cowników, pomocną dłonią służyli również praktykanci oraz wolontariusze. 

W  2019 r. kontynuowano nasadzenia w ogródku sąsiedzkim mieszczącym się 

w pobliżu Ośrodka Wsparcia, który powstał w 2018 roku dzięki staraniom Zarządu Dzielnicy 

i OPS Bielany. W okresie wiosenno-letnim, w ogrodzie odbywały się zajęcia dla seniorów 

oraz społeczne akcje związane z pielęgnowaniem i dosadzaniem roślin. Było to również miej-

sce spotkań międzypokoleniowych, turniejów gry w bule oraz krokieta. Dzięki współpracy z 

inicjatywą Bujna Warszawa udało się również zorganizować 2 prelekcje popularnonaukowe 

dotyczące tematów związanych z ogrodnictwem. Zakupiony i zainstalowany został też kom-

postownik. 

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. 

Poszerzono również kontakt ze środowiskiem lokalnym. Ośrodek Wsparcia użyczył też po-

mieszczeń oraz koordynował działania związane z warsztatami plastycznymi, które odbyły się 

w ramach Bielańskich Dni Seniora.  

Pomimo bardzo dobrych warunków lokalowych, ze względu na dużą liczbę uczestni-

ków, część zajęć ruchowych i niektóre spotkania integracyjne musiały odbywać się poza tere-

nem placówki. Ośrodek Wsparcia współpracował ze Szkołą Podstawową Nr 133, która uży-

czała dwa razy w tygodniu sali gimnastycznej na zajęcia ruchowe dla seniorów. Z  kolei dzię-

ki życzliwości parafii p.w. św. Zygmunta, OWDS Nr 1 raz w miesiącu korzystał z dolnej sali 

kościoła i kawiarni, gdzie organizowane były spotkania integracyjne seniorów, w których 

regularnie brało udział 40-80 osób oraz odbywały się próby do spektakli teatralnych. 

Ważnym elementem działalności  w 2019 r.  była promocja  Ośrodka Wsparcia,  

m.in. poprzez prezentację działalności placówki podczas dużych imprez, takich jak: Seniora-

da, Piknik Kreatywności z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, War-

szawska Olimpiada Seniorów, dzielnicowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

dzielnicowe pikniki z okazji powitania i pożegnania lata. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów 

Nr 1 brał aktywny udział w Warszawskim Tygodniu Seniora, w ramach którego organizowa-

ne były zajęcia otwarte dla seniorów z całej Warszawy. 

Analogicznie do lat ubiegłych Ośrodek kontynuował i rozwijał współpracę 

z wolontariuszami. W 2019 r. z placówką współpracowało 7 wolontariuszy, którzy prowa-

dzili 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, w 5 grudnia 2019 r., zorganizowano obchody 

Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. W ciągu roku, w  Ośrodku propagowano również 

działalność charytatywną wśród seniorów (m. in. zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz 

osób chorych, zbiórka odzieży dla potrzebujących, przygotowanie upominków dla podo-

piecznych Akademii Walki z Rakiem, samopomoc koleżeńska, udział w bielańskim Fina-

le Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy). 

W ramach działalności Ośrodka Wsparcia funkcjonowała także Grupa Wsparcia dla 

opiekunów i osób chorych na chorobę Alzheimera. Spotkania Grupy prowadzone przez 

starszego terapeutę, psychologa – pracownika OWDS Nr 1, odbywały się raz w miesiącu. 

Sesje były okazją dla nawiązania rozmowy, wzajemnego wysłuchania i poznania bieżących 
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problemów pojawiających się w opiece nad chorymi. Podczas sesji opiekunowie wymieniali 

się informacjami i doświadczeniem zdobytym podczas opieki nad chorymi w różnych sta-

diach zaawansowania choroby. Przez czas trwania spotkań rodzin chorych na chorobę Alzhe-

imera tematyka i dynamika rozmów były moderowane przez prowadzącą grupę. Grupa 

Wsparcia zapewniała uczestnikom materiały edukacyjne i informacyjne oraz dostęp do spe-

cjalistycznej wiedzy na temat choroby Alzheimera. Uczestnicy grupy brali udział w zajęciach 

integracyjnych i spotkaniach okolicznościowych odbywających się w ramach działalności 

Ośrodka. Mieli też możliwość udziału w comiesięcznych spotkaniach członków Polskiego 

Stowarzyszenia Pomocy Osobom z  Chorobą  Alzheimera  w Centrum Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Śródmieście im. Andrzeja Tymowskiego oraz udziału w prezentacjach 

i szkoleniach dotyczących choroby Alzheimera, a także w obchodach Światowego Dnia Osób 

Chorych na Alzheimera. Opiekunowie osób chorych na chorobę Alzheimera podczas każdej 

sesji grupy wsparcia jak również podczas konsultacji indywidualnych mogli skorzystać ze 

wsparcia psychologicznego oraz  poradnictwa psychologicznego. Poradnictwo i wsparcie 

psychologiczne prowadzone było w oparciu o Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach. 

Grupa Wsparcia dla opiekunów i osób chorych na chorobę Alzheimera liczyła 46 osób. 

Dla opiekunów i chorych istotną formą pomocy była Świetlica dla chorych na chorobę 

Alzheimera, działająca od listopada 2017 r. Zajęcia świetlicowe odbywały się raz w tygodniu 

w wymiarze 3 godzin. Chorzy pozostający pod stałą opieką starszego terapeuty, psychologa – 

pracownika OWDS Nr 1 oraz wolontariuszy OPS Bielany, brali udział w zajęciach terapeu-

tycznych, integracyjnych i ruchowych. Celem działalności Świetlicy było możliwie jak naj-

szersze wsparcie osób chorych i stworzenie im bezpiecznych oraz przyjaznych warunków 

sprzyjających poprawie samopoczucia i codziennego funkcjonowania. Zajęcia były częściowo 

oparte na Metodzie Montessori Senior. Podczas pobytu w świetlicy chorzy pracowali indywi-

dulanie z terapeutą lub w małych grupach. Działanie świetlicy zapewniło wsparcie zarówno 

osobom chorym, jak i ich rodzinom/opiekunom, dla których sprawowanie opieki jest obciąża-

jącym i trudnym zadaniem.  

Dzięki nowemu wyposażeniu i szkoleniom pracowników, po rozpoznaniu potrzeb 

i oczekiwań seniorów, udało się w 2019 r. wprowadzić do oferty placówki nowości takie jak: 

szachy, zajęcia hafciarskie i hortiterapię. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uczestnicy Ośrodka Wsparcia Nr 1, Aleja Zjednoczenia 13 na przedstawieniu wielkanocnym oraz 

przed występem tanecznym na pikniku dla seniorów w Mrozach. 
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Warsztaty rękodzieła oraz zajęcia hafciarskie – nowość na Wczasach dla Seniorów koordynowanych 

przez OWDS Nr 1, Aleja Zjednoczenia 13. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkania integracyjne uczestników OWDS Nr 1 odbywały się zarówno w Ośrodku, jak i poza jego 

murami (na zdjęciach zabawa karnawałowa oraz piknik z okazji pożegnania lata na Młocinach). 
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Ogródek Sąsiedzki, którym opiekuje się OWDS Nr 1 to nie tylko okazja do prac w ogrodzie, ale rów-

nież miejsce gdzie odbywają się w ciepłe dni zajęcia ruchowe, integracyjne oraz wiele innych aktyw-

ności. 

 

 

2.  Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 2 ul. Wrzeciono 5a. 

 

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 2, działający w ramach Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, oferuje wsparcie dla seniorów 

zamieszkujących Dzielnicę Bielany w postaci dziennego pobytu. Czynny jest od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.  

Misją Ośrodka jest poprawa jakości życia osób starszych, poprzez wsparcie 

w  pokonywaniu trudności dnia codziennego oraz wielokierunkowa aktywizacja i integracja 

społeczna seniorów. Placówka jest miejscem przyjaznym seniorom (dwukrotnym laureatem 

tytułu „Miejsce Przyjazne Bielańskim Seniorom”), w którym potrzeby osób starszych 

traktowane są z szacunkiem i życzliwością. 

     W ramach działalności Ośrodka Wsparcia w 2019 r. funkcjonowały: 

 Pobyt Dzienny – dla osób korzystających z zajęć terapeutycznych oraz z posiłków 

(śniadanie i dwudaniowy obiad); pobyt odbywał się w godz. 8.00-15.00, 

 Klub Seniora – dla osób zainteresowanych udziałem w różnorodnych indywidualnych 

i grupowych formach wsparcia oraz aktywności; zajęcia odbywały się w godzinach 

14.00-18.00,  

 "WIN" Wolność i Niezawisłość; Zrzeszenie Oficerów i Żołnierzy Oddziałów  

       Partyzanckich RP, 

 Grupa Wsparcia dla Seniorów 

 

Głównym celem Ośrodka jest zapewnienie uczestnikom pomocy w zaspokajaniu 

podstawowych potrzeb o charakterze bytowym, organizacja czasu wolnego i aktywizacja 

społeczna seniorów, rozwijanie zainteresowań i twórczego działania, profilaktyka zdrowotna, 

przeciwdziałanie marginalizacji i izolacji oraz promocja pozytywnego wizerunku osób 

starszych. W 2019 r. priorytetowym celem było promowanie więzi międzypokoleniowych, 

przełamywanie i inspirowanie seniorów do różnych form aktywności fizycznej, działania 

informacyjno-edukacyjne, prezentacja placówki w środowisku lokalnym, działania na rzecz 

ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, kształtowanie 

zdrowego stylu życia oraz zaspokajanie takich potrzeb jak: samokształcenie, poszerzanie 

wiedzy i nabywanie nowych umiejętności oraz pozytywna stymulacja psychiczna i fizyczna. 

W 2019 r. z oferty Ośrodka Wsparcia skorzystało 441  osób (w tym 39 osób z 

oferty pobytu dziennego i 402 z oferty Klubu Seniora). W Ośrodku Wsparcia 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. 85%). Wśród osób korzystających z oferty dziennego pobytu zdecydowaną 

większość stanowiły kobiety (ok. 74%). Wiek uczestników zawierał się w przedziale 65 lat -

powyżej 90 lat, przy czym ponad 97% to osoby w wieku powyżej 70 lat, 79% to osoby w 

wieku powyżej 80 roku życia.  
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Wykres 17 

Struktura uczestników pobytu dziennego z uwzględnieniem wieku i płci 

 
 

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

 

Tabela 37 

Struktura uczestników pobytu dziennego w 2019  roku z uwzględnieniem wieku i płci 

 

Płeć Podział wiekowy 

61-69 lat 70-74 lat 75-79 lat 80-84 lata 85-89 lat 90+ 

kobiety  1 5 10 10 3 

mężczyźni 1  1 5 3  

ogółem 1 1 6 15 13 3 

 
Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

 

Pełna odpłatność za pobyt dzienny w OWDS Nr 2 w 2019 r. wynosiła 197,66 zł. 

Uczestnicy Ośrodka Wsparcia pokrywali od 0% do 100% wyżej wymienionej kwoty, w 

zależności od sytuacji finansowej, badanej i aktualizowanej przez pracowników socjalnych 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

Tabela 38 

Odpłatność za pobyt dzienny w 2019 roku (stan na grudzień 2019 r.) 

 

Procent odpłatności 0% 5% 20% 30% 40% 50% 60% 100% 

Ilość osób 3 1 2 1 2 1 2 27 

 
Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

 

W 2019 r. uczestnicy OWDS Nr 2 skorzystali z różnorodnych form terapii zajęcio-

wej. Zajęcia prowadzone były z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań 

każdego z podopiecznych. Systematycznie identyfikowano potrzeby seniorów, aby skutecznie 

aktualizować ofertę programową. Zajęcia w placówce organizowane były w odpowiedzi na 

potrzeby uczestników (regularne zbieranie informacji zwrotnych od klientów). 

65-69 lat 70-74 lat 75-79 lat 80-84 lat 85-89 lat 90+

kobiety mężczyźni
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Tabela 39 

Częstotliwość poszczególnych zajęć w ciągu roku 

 

Rodzaj zajęć Częstotliwość zajęć 

gimnastyka – pobyt dzienny codziennie 

gimnastyka-  Klub Seniora 2 razy w  tygodniu 

fitness dla seniora raz w tygodniu 

Nordic Walking 2 razy w tygodniu 

zajęcia ruchowe w plenerze 25 spotkań (fakultatywnie ) 

tańce w kręgu  raz w tygodniu 

język angielski dla początkujących raz w tygodniu 

język angielski dla średniozaawansowanych raz w tygodniu 

język angielski dla zaawansowanych raz w tygodniu 

język francuski raz w tygodniu 

język niemiecki raz w tygodniu 

zajęcia komputerowe raz w tygodniu 

konsultacje informatyczne raz w tygodniu 

zajęcia arteterapii 142 spotkania 

akademia Umysłu Seniora - multimedialny tre-

ning pamięci 

2 razy w tygodniu 

trening pamięci 3 razy w tygodniu 

zajęcia kosmetyczne 2 razy w tygodniu 

filmoterapia raz w tygodniu 

biblioterapia 2 razy w tygodniu 

zajęcia krawieckie, sekcja poprawek krawieckich relatywnie do potrzeb 

zabawa taneczna raz w tygodniu 

sekcja brydża, gry stolikowe codziennie 

zajęcia hortitetapii-zajęcia ogrodnicze relatywnie do potrzeb 

animaloterapia codziennie 

Prelekcje popularnonaukowe 14 spotkań 

Spotkania z podróżnikiem 13 spotkań 

Masaż geriatryczny 38 zajęć(1 raz w tygodniu) 

Spotkania międzypokoleniowe cyklicznie 2 spotkania w mie-

siąc 

Zajęcia teatralno-artystyczne (1 raz w tygodniu) 

Prelekcje prozdrowotne 5 spotkań 

Zajęcia muzyczno-wokalne, spotkania chóru Bie-

lańskie Czerwone Korale 

40 spotkań(1 raz w tygodniu) 

 

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

 

W 2019 r. dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia teatralno-artystyczne, któ-

rych głównym celem był wzrost zainteresowań i rozwijanie aktywności twórczej, pokonywa-

nie stresu i kompleksów oraz rozwijanie wyobraźni twórczej. Tematyka zajęć była bardzo 

zróżnicowana. W ramach zajęć uczestnicy grupy teatralnej Wrzeciono APLAUZ przygotowa-

li dwa premierowe przedstawienia „Aniołowie się radują”, sześć montaży słowno-

muzycznych, które zostały zaprezentowane podczas spotkań integracyjnych i uroczystości 
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okolicznościowych dla seniorów (m.in. z okazji Dnia Matki, Dnia Kobiet, Dnia Seniora, uro-

czystości patriotycznych). Zespół Wrzeciono APLAUZ przygotował etiudę taneczną- taniec 

aniołów oraz taniec francuski Kankan. Seniorzy bardzo chętnie angażowali się w przedsta-

wienia, sami przygotowywali kostiumy i rekwizyty, chętnie brali udział w warszawskich 

konkursach zdobywając liczne wyróżnienia. 

Ponadto w Ośrodku Wsparcia systematycznie odbywały się zebrania społeczności (1 

raz w tygodniu), podczas których prowadzone były rozmowy na tematy związane z życiem i 

funkcjonowaniem Ośrodka. Ustalano podział obowiązków w zakresie dyżurów kulinarnych i 

porządkowych, omawiano różnego rodzaju trudności interpersonalne pojawiające się podczas 

codziennego wspólnego funkcjonowania, ustalano normy i zasady ułatwiające wzajemne 

współżycie. W placówce działała Grupa Wsparcia dla Seniorów, która dawała możliwość 

podzielenia się różnorodnymi problemami. W ramach oddziaływań grupowych seniorzy mieli 

możliwość uczestnictwa w spotkaniach grupy wsparcia dla osób w wieku 60+. W ramach 

oddziaływań indywidualnych seniorzy mogli skorzystać z konsultacji indywidualnych.  

W 2019 r. Ośrodek Wsparcia poszerzył swoją działalność o dodatkowe zajęcia z za-

kresu dodatkowych konsultacji informatycznych, dodatkowych zajęć hortiterapii,  treningu 

pamięci, nauki gry w brydża sportowego, zabawy tanecznej z elementami muzykoterapii.  

Wzbogacenie oferty znacząco wpłynęło na poprawę jakości życia seniorów, zwiększenie ich 

aktywności w życiu społecznym i kulturalnym.  

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 w Ośrodku odbywały się 

cyklicznie pogadanki i prelekcje o tematyce prozdrowotnej prowadzone przez specjalistów. 

W placówce zorganizowano Dzień Zdrowia, podczas którego seniorzy mogli skorzystać z 

bezpłatnej analizy i badania składu ciała oraz porady dietetyka. Ponadto seniorzy wysłuchali 

prelekcji prozdrowotnych. 

W 2019 r. Ośrodek Wsparcia aktywnie współpracował z licznymi placówkami i 

instytucjami działającymi na rzecz osób starszych. W ramach tej współpracy uczestnicy byli 

zapraszani na imprezy kulturalne i okolicznościowe. W  ciągu roku, w ramach działalności 

Ośrodka, zorganizowano wiele imprez, spotkań i zajęć o  charakterze integrującym, 

aktywizującym, rekreacyjnym, edukacyjnym i usprawniającym. Uczestnicy Ośrodka 

Wsparcia 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. 

W 2019 r. w Ośrodku Wsparcia wprowadzono wiele innowacyjnych działań m.in.: 

dodatkowe zajęcia pn” Akademia Umysłu Seniora”-multimedialny trening pamięci, bezpłatny 

kurs nauki gry w brydża sportowego, prowadzony przez wykwalifikowanego instruktora, 

hortiterapia -zajęcia w ogrodzie, seniorzy pielęgnowali rośliny w Ośrodku oraz na zewnątrz, 

bardzo ciekawe i inspirujące zajęcia animaloterapii- opieka nad żółwiem i rybkami w 

akwarium oraz kominek poetycki.  Dodatkowo, w ramach współpracy z Uniwersytetem III 

wieku im. Haliny Szwarc, prowadzono konsultacje informatyczne dla słuchaczy UTW, 

seniorzy z OWDS Nr 2 zostali zaproszeni na spotkanie wigilijne słuchaczy UTW, nawiązano 

współpracą ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Huty Warszawa. W ramach współpracy odbyła się 

prezentacja Ośrodka Wsparcia  na spotkaniu Stowarzyszenia. Uczestnicy OWDS Nr 2 

wzięli udział w marszu Hutnika oraz w imprezie jubileuszowej 100 rocznicy powołania 
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Akademii Górniczo-Hutniczej. Zorganizowano dzień otwarty w placówce – „Dzień Sąsiada”. 

Kontynuowano międzypokoleniowe zajęcia gimnastyczne pod nazwą „Gimnastyka dla 

seniora i juniora”, spotkania pn. „Seniorzy czytają dzieciom”, zorganizowano spotkania 

teatralno-artystyczne pn.”Seniorzy Dzieciom”, zorganizowano warsztaty gier planszowych, 

przeprowadzono turnieje, quizy i zabawy integracyjne, tematyczne interaktywne zajęcia 

multimedialne, międzypokoleniowe warsztaty kulinarne, międzypokoleniowe spotkania 

patriotyczne, fakultatywnie organizowano zajęcia ruchowe w plenerze. 

Dodatkowo pozyskano bezpłatne wejściówki na koncerty do Uniwersytetu 

Muzycznego bilety wstępu do Filharmonii, Planetarium Centrum Nauki Kopernik oraz 

warszawskich muzeów, gdzie seniorzy mieli możliwość zwiedzania wystaw z 

przewodnikiem. 

Ważnym kierunkiem działań Ośrodka Wsparcia były działania informacyjno-

edukacyjne, prelekcje informujące o powtarzających się oszustwach i wyłudzeniach, 

informowanie o przysługujących prawach konsumenckich, spotkania z przedstawicielami 

Policji, Straży Miejskiej, spotkania z przedstawicielami Biura Porad Obywatelskich. 

 Regularnie odbywały się zajęcia edukacyjne takie jak lektoraty językowe: języka 

angielskiego (trzy grupy), francuskiego, niemieckiego, treningi pamięci (trzy grupy), zajęcia 

komputerowe, porady i  warsztaty informatyczne, spotkania dyskusyjne, prelekcje, 

pogadanki, spotkania z  podróżnikami, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty 

fotograficzne, zajęcia o tematyce prozdrowotnej.  

Ważnym zadaniem realizowanym w Ośrodku Wsparcia były działania  dotyczące 

promocji bezpieczeństwa, podniesienia świadomości osób starszych w zakresie reagowania 

w sytuacji zagrożeń. W placówce odbyły się warsztaty ratownictwa przedmedycznego. Dzięki 

współpracy z Fundacją Projekt Starsi seniorzy wsłuchali wykładu na temat dyskryminacji 

osób starszych. Odbyły się pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego i farmakologicznego. 

Seniorzy z OWDS Nr 2 wybrali nowy samorząd uczestników pobytu dziennego i 

Klubu Seniora.  

W Ośrodku istnieje punkt biblioteczny, cieszący się dużym zainteresowaniem. 

 Ważnym zadaniem realizowanym w Ośrodku była współpraca ze środowiskiem 

lokalnym, budowanie emocjonalnych więzi oraz przełamywanie istniejących stereotypów. W 

ramach tych działań zorganizowano dzień otwarty dla seniorów, mieszkańców dzielnicy 

Bielany. Podczas spotkania seniorzy mogli się zapoznać z działalnością i ofertą placówki, 

wziąć udział w warsztatach manualnych. Ośrodek aktywnie włączył się w integrację ze 

społecznością lokalną podczas pikniku „Witaj Lato na Bielanach”, „Żegnaj Lato na 

Bielanach”, prowadząc międzypokoleniowe stoisko animacyjne w trakcie trwania Pikniku  

zorganizowanego przez Dzielnicę Bielany w Parku Olszyna, występując na scenie  oraz w 

kościele podczas pikniku rodzinnego w Parafii na Wrzecionie i w Kościele przy ul. 

Broniewskiego. 

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 2019 r. uczestnicy Ośrodka Wsparcia  wzięli 

udział w Pikniku „Mazowsze Seniorom” Aktywnie – Zdrowo – Sportowo w Kozienicach, w 

Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów w Ośrodku Polonia. W minionym roku Ośrodek 

Wsparcia zorganizował dwie wystawy prac plastycznych wykonanych przez seniorów 

podczas zajęć arteterapeutycznych, prowadzonych w placówce . 

Uczestnicy OWDS Nr 2 w 2019 r. wzięli udział w licznych wycieczkach 

turystycznych    i kulturoznawczych oraz spacerach varsavinistycznych m.in. do 

Planetarium, Centrum Nauki Kopernik, do Powsina, Konstancina, Kozienic, do Zamku 

Królewskiego, Łazienek Królewskich. 
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W okresie letnim uczestnicy OWDS Nr 2 brali udział w akcji letniej „Wczasy dla 

Seniorów”.  

     W 2019 r. Ośrodek Wsparcia podejmował szereg działań charytatywnych, takich jak: 

udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, udział w akcji zbierania plastikowych na-

krętek na zakup wózka rehabilitacyjnego dla chorego dziecka oraz udział w akcji charytatyw-

nej „Otwórz serce”, gdzie seniorzy prowadzili stoisko oraz zatańczyli na scenie francuskiego 

Kankana. 

W ramach Warszawskiego Tygodnia Seniora Ośrodek Wsparcia przygotował spe-

cjalną ofertę obejmującą m.in. zajęcia ruchowe, fitness dla seniorów, lektoraty językowe, za-

bawy taneczne, międzypokoleniowe warsztaty kulinarne. Na zakończenie Warszawskiego 

Tygodnia Seniora Ośrodek wziął udział w pikniku „Jarmark Kreatywności”, organizowa-

nym przez Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” w Ogrodzie Saskim, prowadząc stoisko 

animacyjne oraz występując na scenie z programem tanecznym grupy Wrzeciono APLAUZ. 

W ramach Bielańskich Dni Seniora OWDS Nr 2 koordynował organizacją uroczystej 

gali inaugurującej Bielańskie Dni Seniora (m.in. wykonano dekorację sceny, zorganizowano 

koncert pt. ”Usta milczą, dusza śpiewa”), w Ośrodku Wsparcia odbywały się warsztaty artete-

rapii.   Ponadto podczas Bielańskich Dni Seniora zaprezentowano działalność placówki oraz 

występ artystyczny seniorów z grupy Wrzeciono APLAUZ. Analogicznie do lat ubiegłych 

seniorzy  wzięli udział w debacie nt. bezpieczeństwa seniorów zorganizowanej w Urzędzie 

Dzielnicy Bielany. 

W minionym roku w placówce odbywały się warsztaty muzyczno-wokalne – spo-

tkania chóru Bielańskie Czerwone Korale. W ramach zajęć chór przygotował i zaprezen-

tował cztery koncerty: koncert pieśni patriotycznych, koncert kolęd i pastorałek, koncerty 

piosenek o Warszawie. Chór swoimi występami uświetniał imprezy okolicznościowe oraz 

koncertował dla społeczności lokalnej w kościele Parafii Wrzeciono. Zajęcia muzyczne pro-

wadzone w placówce służyły integracji, promocji zdolności i umiejętności osób starszych. 

Seniorzy, uczestnicy zajęć, wzięli udział w akcji muzycznej pt. „Warszawiacy śpiewają 

(nie) ZAKAZAE PIOSENKI” na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

 W minionym roku Ośrodek Wsparcia współorganizował VIII edycję przeglądu ta-

lentów i umiejętności osób starszych pn. „Seniorzy mają talent”. Impreza była wspólnym 

projektem realizowanym przez OPS Bielany, Bemowo, Białołęka, Praga Północ, Śródmieście, 

Ursynów, Wawer, Rembertów, Wesoła i Żoliborz. Impreza cieszyła się wielkim zaintereso-

waniem osób starszych, wzięło w niej udział ok. 300 seniorów. Celem przeglądu była przede 

wszystkim zmiana stereotypowego postrzegania osób starszych oraz promocja amatorskiej 

twórczości artystycznej seniorów. Podczas przeglądu Grupa taneczna Wrzeciono APLAUZ 

zaprezentowała taniec francuski Kankan. Ponadto w przeglądzie wzięło udział 21 seniorów z 

OWDS Nr 2 w następujących kategoriach: taniec, plastyka rękodzielnictwo, fotografia, litera-

tura. 

Ze względu na dużą liczbę uczestników i różnorodną ofertą programową część zajęć 

ruchowych oraz zajęcia teatralno-artystyczne odbywały się w salach kościoła Parafii na 

Wrzecionie. 

       W minionym roku z Ośrodkiem Wsparcia systematycznie współpracowali wolonta-

riusze OPS, prowadząc lektoraty językowe, wspierając działania aktywizujące seniorów, słu-

żąc pomocą podczas imprez okolicznościowych dla osób starszych.  

W 2019 r. seniorzy z OWDS Nr 2 odnieśli wiele sukcesów, występując na scenie w 

Podziemiach Kamedulskich, wystawiając sześć razy musicalowe przedstawienie jasełkowe pt. 

”Aniołowie się radują” dla społeczności lokalnej. Grupa artystyczna Wrzeciono APLAUZ 

zaprezentowała przedstawienie kostiumowe pt. ”Kopciuszek” w Bielańskim Ośrodku Kultu-

ry, w bielańskich kościołach oraz podczas dzielnicowego pikniku, ponadto zaprezentowała 

układ choreograficzny taniec francuski Kankan na imprezie charytatywnej dla WOŚP” oraz 
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na imprezie pn. „Otwórz serce”. Grupa artystyczna Wrzeciono APLAUZ wystąpiła podczas 

Międzynarodowego Dnia Osób Starszych w Ogrodzie Saskim, podczas Seniorady w AWF, w 

Kozienicach, w Kościele Parafii na Wrzecionie, na Juwenaliach III Wieku, w CRS. 

W 2019 r. w placówce odbyła się międzynarodowa wizyta studyjna w ramach pro-

gramu Erasmus+ dot. wolontariatu. W spotkaniu prowadzonym w języku angielskim wzięli 

udział wolontariusze OPS-u oraz pracownicy OWDS Nr 2. W minionym roku seniorzy z 

OWDS Nr 2 nagrali audycję radiową w radiu Wnet na temat aktywnego życia bielańskich 

seniorów.  

 

 

 
 

 
Seniorzy z OWDS Nr 2 na wycieczce w Wilanowie. Grupa artystyczna z OWDS Nr 2 Wrzeciono 

APLAUZ na scenie podczas przeglądu „Seniorzy mają talent”. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



77 
 

Dzień otwarty w OWDS Nr 2- Dzień Sąsiada, zorganizowany w ogródku, na placu przylegającym do 

Ośrodka . Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne w OWDS Nr 2. 

 

  
 

Seniorzy z OWDS Nr 2 wystawiają na scenie bajkę pt. ”Kopciuszek” podczas pikniku „Żegnaj Lato 

na Bielanach”. Chór Bielańskie Czerwone Korale z OWDS Nr 2 występuje podczas spotkania wigilij-

nego bielańskich seniorów. 

 

X.  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 2019 r., poz. 1843  z 

późn. zm.). 

 
Tabela 40 

 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w 2019 r., w try-

bach przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

Lp 
Przedmiot  

zamówienia 

Tryb             

postępowania 
Wykonawca  

Termin 

realizacji 

umowy 

Wartość 

umowy brutto 

1. Przygotowywanie i 

dostarczenie posiłków  

dla klientów placówek 

na terenie Dzielnicy 

Bielany m. st. War-

szawy. 

Art. 138o 

ogłoszenie  

o zamówieniu na 

usługi społeczne 

Granatoil  

Graniszewscy sp. j. 

02.01.2020r. 

– 

31.12.2020r. 

223 400,00 zł 
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2. Przygotowywanie 

gorących posiłków dla 

klientów OPS i wy-

dawanie ich w lokalu 

Wykonawcy.  

Art. 138o 

ogłoszenie  

o zamówieniu na 

usługi społeczne 

1. Bar Mleczny 

MALWA Iwona 

Lewandowska 

2. Bar Marymont s.c. 

02.01.2020r. 

– 

31.12.2020r. 

798 000,00 zł 

 

 938 000,00 zł 

3. Usługi całodobowej 

ochrony fizycznej 

osób i mienia oraz 

monitoring w obiek-

tach OPS. 

Art. 138o 

ogłoszenie  

o zamówieniu na 

usługi społeczne 

konsorcjum Wyko-

nawców: 

MAXUS sp. z o.o. 

MM Service Moni-

toring sp. z o.o. 

31.12.2019r.  

-  

31.12.2020r. 

200 802,77 zł 

 

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

 

W trybie oceny i porównania ofert przeprowadzono również szereg postępowań, któ-

rych wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro, 

wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie 

art. 4 pkt. 8. W wyniku postępowań przeprowadzonych zgodnie z wewnętrznymi uregulowa-

niami określonymi w Regulaminie udzielania zamówień publicznych przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, podpisano 79 umów na łączną kwotę 

1 643 550,33 zł brutto. 

 
2. Wolontariat 

Program wolontarystyczny w OPS Bielany realizowany jest w Osrodku od 2000 r. 

Głównym założeniem programu jest umożliwienie kontaktu osobom potrzebującym pomocy 

z potencjalnymi wolontariuszami. Pomoc wolontarystyczna jest ważnym uzupełnieniem wa-

chlarza usług niematerialnych dla klientów OPS oraz mieszkańców Dzielnicy Bielany. Dzia-

łalność wolontarystyczna stwarza szansę rozwoju osobistego, daje także możliwość nabywa-

nia kompetencji. Wolontariat umożliwia wykorzystanie własnych umiejętności, rozwój zain-

teresowań. 
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Wykres 18 

 

Źródło : Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.  

Wykres pokazuje, iż na przestrzeni ostatnich 4 lat liczba wolontariuszy utrzymuje się 

na stałym poziomie, tj. powyżej 100 osób, w roku 2019 liczba wolontariuszy wzrosła do 116 

osób. Okres ten pokazał, że wzrasta świadomość i zainteresowanie wolontariatem. W 2019 r.  

zarejestrowanych było 116 wolontariuszy, z czego aktywnie zaangażowało się w działania na 

rzecz klientów OPS 106 osób. Stałym elementem była również duża rotacja wolontariuszy. 

Kobiety stanowiły dominującą płeć (90), która angażowała się w pomaganie innym. W po-

równaniu z latami ubiegłymi wzrosło zainteresowanie wolontariatem przez mężczyzn (16).  

 

Wykres 19 

 

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

 

Najbardziej zainteresowaną wolontariatem grupę tworzyły osoby w wieku 15-20 lat 

oraz osoby w wieku 21-26 lat. Program wolontarystyczny cieszył się dużą popularnością 

wśród studentów oraz osób aktywnych zawodowo. Tym samym wnioskować należy, że oso-
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by pracujące, łączące studia i pracę zarobkową czy też osoby będące już na emeryturze, znaj-

dują czas i chcą go poświęcić innym ludziom. 

Podobnie jak w latach poprzednich głównym obszarem działalności wolontariuszy by-

ła pomoc dzieciom i młodzieży w nauce. 64 wolontariuszy objęło  pomocą 71 uczniów. Za-

jęcia prowadzone przez wolontariuszy miały charakter indywidualny, w miejscu zamieszka-

nia ucznia, a gdy nie pozwalały na to warunki domowe w pobliskich bielańskich bibliotekach. 

Głównym zadaniem wolontariusza było wyrównywanie braków edukacyjnych oraz motywo-

wanie do nauki. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się następujące przedmioty: mate-

matyka, język angielski, język polski. Beneficjentami tego rodzaju pomocy byli uczniowie 

szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Największy problem sygnalizowany przez 

wolontariuszy to znaczne zaległości dzieci w nauce lub brak znajomości podstawowych za-

gadnień poszczególnych przedmiotów jak również brak motywacji i chęci do nauki. Wolonta-

riusze wskazywali również na niewystarczające wsparcie ze strony rodziców w powyższym 

zakresie. Praca wolontariusza z dzieckiem to nie tylko odrabianie lekcji i nadrabianie zaległo-

ści. To także działania w kierunku kształtowania pozytywnych postaw i nawyków podopiecz-

nych, ich zapału i motywacji do uczenia się, systematycznej pracy, niejednokrotnie także 

przywrócenia wiary w siebie i swoje możliwości.  

Wspólnie z  Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu przy Uniwersytecie Warszaw-

skim zostały zorganizowane w kwietniu 2019 r. warsztaty poświęcone metodom efektyw-

nego uczenia się i zapamiętywania. Uczestnikami zajęć było 10 dzieci zgłoszonych za po-

średnictwem pracowników socjalnych. Warsztaty prowadzone były  przez wolontariuszkę, 

absolwentkę UW. Zajęcia były  realizowane w oparciu o zabawy, testy, łamigłówki. Dzięki 

temu dzieci  miały okazję poznać różne sposoby nauki, zapamiętywania.   

Od października 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany uczestniczy 

w projekcie „Zaloguj i pomagaj – Warszawa dla seniora” - to warszawska inicjatywa fi-

nansowana ze środków m. st. Warszawy i realizowana przez Stowarzyszenie Q Rozwojowi, 

która ma na celu stworzenie społeczności wolontariuszy pomagających warszawskim senio-

rom. W ramach projektu zostało zrekrutowanych 15 wolontariuszy, z czego 11 zostało zaan-

gażowanych w pracę wolontarystyczną na rzecz bielańskich seniorów. Warszawska inicjaty-

wa wzbudziła zainteresowanie pomocą na rzecz osób starszych oraz stanowiła płaszczyznę do 

międzypokoleniowej wymiany doświadczeń. Wolontariusze pomagali osobom starszym w ich 

miejscu zamieszkania. Wspierali rozmową, wspólnym spacerem, towarzyszeniem podczas 

wizyt lekarskich, robieniem drobnych zakupów, czy też załatwieniem spraw urzędowych. 

Łącznie z tego rodzaju pomocy skorzystało 11 osób starszych. Działania wolontariuszy ni-

welują poczucie osamotnienia osób starszych, są dla nich źródłem radości i aktywności 

W działaniach pomocowych na rzecz seniorów korzystających z oferty Ośrodków 

Wsparcia dla Seniorów brało udział 10 wolontariuszy, którzy organizowali seniorom zajęcia 

muzyczne, gimnastyczne oraz prowadzili lektoraty z języka niemieckiego, angielskiego i 

francuskiego. 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, wspólnie z organizacjami pozarządowymi,  rea-

lizuje od 2016 r. projekt „ Ochotnicy Warszawscy”. Celem projektu jest ”zwiększenie liczby 

mieszkańców, osób pracujących, uczących się i przebywających w Warszawie zaangażowa-

nych w działania w obszarze wolontariatu, podniesienie jakości współpracy organizatorów 

wolontariatu  z wolontariuszami oraz zwiększenie liczby i zakresu wsparcia podmiotów –

 organizatorów wolontariatu, tworzących przyjazne otoczenie dla rozwoju wolontariatu 

w mieście”. W ramach projektu uruchomiana została platforma internetowa, na której znajdu-

ją się oferty różnych podmiotów, a także oferta OPS Bielany, dotycząca możliwości pracy 

wolontarystycznej. Za pośrednictwem ww. strony internetowej, w 2019 r. Ośrodek pozyskał 

58 wolontariuszy.  



81 
 

Wolontariusze mieli możliwość korzystania z różnego rodzaju szkoleń w zakresie 

umiejętności miękkich, takich jak  komunikacja, zarządzanie czasem oraz pierwsza pomoc 

medyczna.  

 

3. Kontrola zarządcza 

 

 W myśl art. 68 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. 

st. Warszawy funkcjonuje kontrola zarządcza. Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań po-

dejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektyw-

ny, oszczędny i terminowy. Na system kontroli zarządczej składają się wszystkie uregulowa-

nia 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., 

 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,  

 Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych 

wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzy-

kiem,  

 Zarządzenie nr  1613/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 paździer-

nika 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. 

  

 W Ośrodku obowiązuje Zarządzenie nr 17/2014 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecz-

nej 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 Incy-

dentów. Corocznie przeprowadzana jest samoocena kontroli zarządczej a na jej podstawie 

sporządzana jest Informacja o stanie kontroli zarządczej na dany rok. 

 
4.  Kontrole zewnętrzne   

 

Tabela 41 

Kontrole przeprowadzone w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany  

m. st. Warszawy w roku 2019 r. 

 

Lp Data kontroli   

 

Czego dotyczyły Organ kontrolujący  

1. 30.05.2019 r.  

Kontrola Sanepidu w Ośrodku Wsparcia 

dla Seniorów Nr 2 ul. Wrzeciono 5a.  

Państwowy Powiatowy  Inspek-

tor Sanitarny m. st. Warszawy, 

01-864 Warszawa 

ul. Kochanowskiego 21 
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2. 
od 05.07.2019 r. 

do 19.07.2019 r.  

Kontrola ZUS.  

1.Prawidłowość i rzetelność obliczania 

składek na ubezpieczenia społeczne oraz 

innych składek, do których pobierania 

zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie 

do ubezpieczeń  społecznych  i ubezpie-

czenia zdrowotnego.  

2.Ustalenie uprawnień do świadczeń z 

ubezpieczeń społecznych i wypłacanie  

tych świadczeń oraz dokonywanie rozli-

czeń z tego tytułu.  

3. Prawidłowość i terminowość opraco-

wywania wniosków o świadczenia eme-

rytalne i rentowe.  

4. Wystawienie zaświadczeń lub zgło-

szenie danych dla celów ubezpieczeń 

społecznych.  

Zakład Ubezpieczeń Społecz-

nych 

I Oddział w Warszawie 

Wydział Kontroli Płatników 

Składek 

ul. Senatorska 6/8,  

00-917 Warszawa. 

 
 
 
  

 Sporządził: 
16.03.2020 r. 

 
 
 
 
 

Maciej Sotomski 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  

Dzielnicy Bielany  
m.st. Warszawy 

na podstawie sprawozdań komórek organizacyjnych OPS. 


