I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY

1.P O Ł O Ż E N IE I ST R U K T U R A D Z IE L N IC Y

Dzielnica Bielany położona jest w północnej części Warszawy, po lewej stronie Wisły.
Bielany zajmują obszar 3234 ha tj. ponad 6% powierzchni Warszawy. Dzielnica Bielany j est jedną z
najbardziej zielonych dzielnic warszawskich. Położona jest w sąsiedztwie Kampinoskiego Parku
Narodowego. Obszary zieleni stanowią ok. 28% powierzchni dzielnicy.
Na terenie Bielan znajdują się ośrodki naukowo - dydaktyczne takie jak między innymi Akademia
Wychowania Fizycznego czy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Tereny osiedlowe stanowią ok. 30% powierzchni dzielnicy i dzielą się na 12 rejonów (osiedli) tj.:
Bielany Centralne, Wrzeciono, Wawrzyszew, Chomiczówka, Piaski, Ruda, Marymont, Słodowiec,
Młociny, Placówka, Radiowo, Wólka Węglowa. W/w rejony (osiedla) są w znacznym stopniu
zróżnicowane.
Do największych osiedli należą Bielany Centralne oraz Wrzeciono. Piaski, Wawrzyszew,
Chomiczówka oraz Marymont i Ruda należą do osiedli średniej wielkości. Najmniejszymi rejonami
pod względem liczby mieszkańców są osiedla Słodowiec, Młociny i W ólka Weglowa.
Na terenie Bielan przeważa zabudowa wielkomiejska. Wielopiętrowe bloki mieszkalne
stanowią charakterystyczny element zabudowy osiedli Wawrzyszew, Wrzeciono, Chomiczówka,
Piaski i Ruda. N a terenie Bielan Centralnych dominują niskie kilkupiętrowe bloki i wielorodzinne
kamienice. Niska zabudowa blokowa jest charakterystyczna dla osiedla Słodowiec, chociaż i tu
występują wielokondygnacyjne bloki. Zabudowę Osiedla Młociny stanowią głównie domy
jednorodzinne, kilka starych czynszówek oraz powstałe przed kilku laty przy ul. Heroldów osiedle,
które jest wygrodzone i strzeżone. Na szczególną uwagę zasługuje W ólka Węglowa. Jest to
nietypowy i peryferyjny obszar Dzielnicy Bielany. Jego specyfika polega przede wszystkim na
tym, że jest to typowy obszar wiejski na terenie wielkomiejskim. Dominują tu domki jednorodzinne.
Zwłaszcza w rejonie ul. Estrady, Dziewiarza, Parnas, Loteryjki, Linotypowej, Akcent i Kalambur
ludzie żyją w warunkach zbliżonych do warunków wiejskich.
Mieszkańcy Bielan w większości mają dogodny dostęp zarówno do infrastruktury handlowo
usługowej jak i komunikacji miejskiej. Sytuacja ulegnie dalszej poprawie w momencie
uruchomienia budowanej na terenie Bielan linii metra.
W odniesieniu do wszystkich rejonów Dzielnicy Bielany, uwagę należałoby zwrócić również na
osiedle Wrzeciono. Jest to jedno z centralnie położonych osiedli Bielan z rozwiniętą infrastrukturą
handlowo-usługową oraz dobrym dostępem do komunikacji miejskiej. Mimo tego, od wielu lat w/w
osiedle cieszy się złą sławą i generuje wiele problemów. W przeszłości na terenie Wrzeciona
osiedlano pracowników Huty Warszawa. Stąd na Wrzecionie mamy do czynienia z dużym
skupiskiem bloków kwaterunkowych o dość niskim standardzie, często zamieszkałych przez osoby i
rodziny o stosunkowo trudnej sytuacji materialnej, w których występują różnorodne problemy.
Mimo wielu pozytywnych zmian jakie w ciągu ostatnich lat dokonały się na osiedlu Wrzeciono
takich jak wybudowanie nowych, atrakcyjnych budynków mieszkalnych, rozbudowa infrastruktury
szkół czy rozbudowa Ośrodka Pracy Pozaszkolnej, osiedle Wrzeciono nadal wymaga działań
rewitalizacyjnych.
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Położenie D zieln icy B ielan y na mapie administracyjnej Warszawy.

2.S T R U K T U R A D E M O G R A F IC Z N A

Dzielnica Bielany pod względem liczby ludności jest jedną z większych Dzielnic Warszawy. Wg.
danych Wydziału Ewidencji Ludności Bielany zamieszkuje ok. 132tys. mieszkańców, z czego ok.
98% stanowią osoby posiadające na terenie Bielan meldunki o charakterze stałym. Pozostałe 2% to
osoby posiadające na Bielanach meldunek czasowy.
Poniżej przedstawiono dane dotyczące struktury demograficznej mieszkańców Dzielnicy
Bielany z uwzględnieniem wieku i płci. W /w dane są danymi meldunkowymi uzyskanymi z Urzędu
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i obrazują stan na dzień 31 grudnia. Z uwagi na fakt, iż zmiany
demograficzne są procesem przebiegającym wolno a wyraźne tendencje można zaobserwować
jedynie na przestrzeni kilku lat, w poniższych zestawieniach uwzględniono dane z ostatnich 3 lat.
LICZBA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY
L iczba m ieszkańców D zielnicy B ielany-stan na dzień 31 grudnia

Pobyt stały
Pobyt czasowy
Razem

2005r

2006r

2007r

129 777
3 036
132 813

129 100
2 672
131 772

129 458
2 625
132 083

Z powyższych danych wynika, że na przestrzeni ostatnich 3 lat liczba mieszkańców Dzielnicy nie uległa
większym zmianom i kształtuje się na poziomie ok. 132tys. mieszkańców.
2

STRUKTURA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY WG. PŁCI
L iczba m ieszkańców D zielnicy Bielany z podziałem na płeć__________

2005r
Liczba
Liczba
Mężczyzn
Kobiet
70 707
59 070
1 653
1 383
72 360
60 453

Charakter pobytu
Pobyt stały
Pobyt czasowy
Razem

2006r
Liczba
Liczba
Kobiet Mężczyzn
70 341
58 759
1 422
1 250
71 763
60 009

2007r
Liczba
Liczba
Mężczyzn
Kobiet
70 647
58 811
1 378
1 247
72 025
60 058

U dział procentow y kobiet i m ężczyzn w stosunku do w szystkich m ieszkańców

Płeć
Kobiety
Mężczyźni
Razem

2005r
54,48%
45,52%
100%

2006r
54,46%
45,54%
100%

2007r
54,53%
45,47%
100%

Wśród osób zamieszkujących Bielany przeważają kobiety, które stanowią ok. 55%
wszystkich mieszkańców Dzielnicy. Liczebna przewaga kobiet związana jest ze statystycznie
dłuższym okresem ich życia. W ciągu ostatnich 3 lat procentowy udział kobiet i mężczyzn w
stosunku do wszystkich mieszkańców właściwie nie ulegał żadnym zmianom i wahał się jedynie w
granicach kilku setnych procenta.
STRUKTURA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY WG. WIEKU
L iczba m ieszkańców D zielnicy B ielany z podziałem n a w iek_____________________________________________

Mieszkańcy Bielan
Dzieci (0-18 lat)
Osoby w wieku produkcyjnym
(powyżej 18 roku życia)
Osoby w wieku poprodukcyjnym
(kobiety pow. 60 lat,
mężczyźni pow.65 lat)
Razem

2005r

2006r

2007r

20 853

20 410

20 435

84 375

83 362

83 023

27 585

28 000

28 625

132 813

131 772

132 083

P rocentow y udział m ieszkańców w poszczególnych kategoriach w iekow ych w stosunku do w szystkich m ieszk ańców

Mieszkańcy Bielan
Dzieci (0-18 lat)
Osoby w wieku produkcyjnym
(powyżej 18 roku życia)
Osoby w wieku poprodukcyjnym
(kobiety pow. 60 lat,
mężczyźni pow.65 lat)
Razem

2005r

2006r

2007r

15,7%

15,49%

15,47%

63,53%

63,26%

62,86%

20,77%

21,25%

21,67%

100%

100%

100%

W ciągu ostatnich 3 latach obserwujemy niewielkie ale systematycznie postępujące zmiany jeśli
chodzi o procentowy udział poszczególnych grup wiekowych w odniesieniu do całkowitej liczby
mieszkańców.
Największą grupę mieszkańców (ponad 60%), podobnie jak w latach ubiegłych, stanowiły osoby
powyżej 18-tego roku życia pozostające w tzw. wieku produkcyjnym. Pamiętać jednak należy, iż
wśród tej grupy osób tylko część była czynna zawodowo. Pozostałe osoby kontynuowały naukę,
pozostawały bezrobotne lub niezdolne do pracy z uwagi na niepełnosprawność. Niepokojącą wydaje
się niewielka ale już zauważalna tendencja spadkowa jeśli chodzi zarówno o liczebny jak i
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procentowy udział tej grupy wśród wszystkich mieszkańców Dzielnicy przy jednoczesnym wzroście
liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Oznacza to, że społeczeństwo Bielan starzeje się.
Ogólna liczba dzieci nie ulega większym zmianom i podobnie jak w 2006r, na koniec 2007r
pozostawała na poziomie nieco poniżej 20,5tys.
DZIECI - PODZIAŁ WG. WIEKU
L iczba dzieci z podziałem na w iek

Dzieci w wieku
0 - 6 lat
7 - 12 lat
13 - 18 lat
Razem

2005r

2006r

7 066
6 077
7 710
20 853

2007r

7 184
5 841
7 385
20 410

7
5
7
20

487
844
104
435

P rocentow y udział dzieci w poszczególnych kategoriach w iekow ych w stosunku do w szystkich dzieci

Dzieci w wieku
0 - 6 lat
7 - 12 lat
13 - 18 lat
Razem

2005r

2006r
33,89
29,14
36,97
100

2007r
35,20
28,62
36,18
100

36,64
28,60
34,76
100

Mimo, iż ogólna liczba dzieci w ostatnich 3 latach (podobnie jak ogólna liczba mieszkańców)
nie uległa znaczącej zmianie, pewne zmiany można zauważyć w odniesieniu do procentowego
udziału poszczególnych kategorii wiekowych. Począwszy od 2005r mamy do czynienia z niewielką
tendencją wzrostową zarówno w liczbach bezwzględnych jak i procentowego udziału najmłodszych
dzieci tj. w wieku od 0 do 6 lat przy jednoczesnym spadku liczby i udziału procentowego dzieci
najstarszych tj. w wieku od 13 do 18 roku życia.
Podsumowując, przez ostatnie trzy lata struktura demograficzna mieszkańców Dzielnicy
Bielany nie uległa zdecydowanym zmianom. Liczba mieszkańców Bielan pozostaje na poziomie ok.
132 tys., z czego ok. 55% stanowią kobiety. Wśród wszystkich mieszkańców ok. 63% stanowią
osoby w przedziale od 19-tego roku życia do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego. Ok. 15,5%
społeczności Bielan stanowią dzieci. Pozostałe ponad 21% mieszkańców to osoby w wieku
emerytalnym. Zauważalny jest systematyczny wzrost liczby najstarszych mieszkańców Dzielnicy,
przy jednoczesnym niewielkim spadku liczby osób pełnoletnich w tzw. wieku produkcyjnym.

II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające w szczególności z:
1. ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r N r 64 poz 593 z późn.)
2. ustawy z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003r. N r 228, poz.
2255 z późn. zm.)
3. ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o
zaliczce alimentacyjnej (Dz.U z 2005r N r 86 poz.732 z późn. zm.)
4. ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 N r 147 poz. 1231 z póź. zm)
5. ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” (Dz.U. z 2005r. N r 267, poz. 2259 )
6. ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2003 N r 2004
poz.198 z późn. zm.)
7. ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U z 2005r N r 180
poz. 1493)
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8. ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994, N r 111 poz. 535
z późn.zm.)
9. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r.
Nr 96 poz.873 z póź.zm.)
10. ustawy z dnia 24.01.1991r o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U z 2002r nr 42 poz.371 z póź.zm.)

N ajw ażniejsze z realizow anych zadań:
I. Zadania realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej
□ Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń
□ Praca socj alna
□ Poradnictwo specjalistyczne
□ Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, w tym prowadzenie ośrodków
wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających wsparcia
□ Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
□ Realizacj a zadań wynikaj ących z rozeznanych potrzeb społecznych
□ Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych
potrzeb - realizacja lokalnych programów z zakresu pomocy społecznej na rzecz
ograniczania i rozwiązywania występujących problemów społecznych
II. Zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją
społeczną osób uzależnionych od alkoholu
□ Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego
□ Specjalistyczna pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla członków rodzin z problemem
alkoholowym
□ Działania profilaktyczne w szkołach - zakup programów profilaktycznych dla dzieci,
młodzieży, rodziców i nauczycieli
□ Ograniczanie rozmiaru ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży przez organizację czasu
wolnego
□ Wyjazdy letnie o charakterze profilaktycznym
□ Dofinansowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl życia
□ Badania i sondaże
□ Opracowywanie lokalnego programu profilaktyki uzależnień oraz bieżący nadzór na
realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
wykonywanych na terenie Dzielnicy
III. Zadania realizowane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu
wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej
□ Prowadzenie postępowań dotyczących świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej
□ Wypłata przyznanych świadczeń
□ Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPS
1. P O D S T A W O W E K O M Ó R K I O R G A N IZ A C Y JN E O ŚR O D K A

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin organizacyjny.
Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka są:
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1. Dział Pomocy Środowiskowej, ul. Przybyszewskiego 80/82, w tym:
a. Zespół Pomocy Środowiskowej Nr. I
b. Zespół Pomocy Środowiskowej Nr. II
c. Zespół Pomocy Środowiskowej Nr. III
d. Zespół ds. Usług
2. Dział Świadczeń, ul. Przybyszewskiego 80/82
3. Dział Świadczeń Rodzinnych i Zaliczki Alimentacyjnej, ul. Przybyszewskiego 80/82
4. Dział Pomocy Specjalistycznej, ul. Przybyszewskiego 80/82
a. Zespół ds. Niepełnosprawnych
b. Zespół ds. Rodziny
c. Zespół ds. Bezrobocia - Klub Pracy - ul. Kleczewska 56
5. Dział ds. Uzależnień, ul. Grębałowska 14
6. Dział Finansowo-Księgowy, ul. Przybyszewskiego 80/82
7. Dział Administracyjny, ul. Przybyszewskiego 80/82
8. Ośrodki Wsparcia
a. Środowiskowy Dom Samopomocy N r 1, ul. Grębałowska 14
b. Środowiskowy Dom Samopomocy N r 2 ul. Grębałowska 14
c. Ośrodek Wsparcia Dla Seniorów N r 1 wraz z Klubem Seniora, Al. Zjednoczenia 13
d. Ośrodek Wsparcia Dla Seniorów N r 2 wraz z Klubem Seniora, ul. Wrzeciono 5a
e. Klub Młodzieżowy „HOMEiK”, ul. Bogusławskiego 6a
9. Samodzielne stanowisko ds. Realizacji Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób
Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym - Kierownik Zespołu - ul. Schroegera 82 - do
31.03.2007r
10. Samodzielne stanowisko inspektora ds. BHP - ul. Przybyszewskiego 80/82

2.

ST R U K T U R A Z A T R U D N IE N IA

W Ośrodku Pomocy Społecznej, wg. stanu na 31.12.2007 r. zatrudnione były 133 osoby na 132,5
etatu (średnia roczna za 2007 rok - 138,5). Poniższa tabela przedstawia strukturę zatrudnienia w
OPS na dzień 31.12.2007r.
Stan na 31 gru d n ia 2007 r.

LICZBA
OSÓB

LICZBA
ETATÓW

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ -OGÓŁEM

133

132,25

1
1
48

1
1
47,5

5

5

23
2
18

22,5
2
18

3
1
0
51

2,75
1
0
51

18

18

10

10

z tego:
D yrektor
zastępca dyrektora
pracow nicy socjalni ogółem
z tego :
starszy specj alista pracy socj alnej
specj alista pracy socj alnej
starszy pracow nik socj alny
pracow nik socj alny
K onsultant
koordynator ds. kom puteryzacji
radca praw ny
pozostali pracow nicy

OŚRODKI WSPARCIA
w tym:
środow iskow e dom y sam opom ocy
ośrodki w sparcia dla seniorów
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STRUKTURA WYKSZTAŁCENIA stan na 31 grudnia 2007r.
Wykształcenie

Liczba osób

87
17
24
3
2
12
5

Wyższe
Policealne
Średnie
Zasadnicze zawodowe
Podstawowe
Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny
Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

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

IV. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU
1. W Y D A T K I B IE Ż Ą C E

W 2007r w budżecie na zadania realizowane przez Ośrodek zaplanowana została kwota
29 102 416zł , z czego wydatkowano kwotę 28 804 850zł.
Poniżej przedstawiono dane dotyczące wydatków z podziałem na poszczególne rozdziały.

Dział

Rozdz
iał

Nazwa rozdziału

851
Ochrona
zdrowia

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85195

Pozostała działalność

852
Pomoc
społeczna

85203
85212

85213

85214

85219
85228
85295

Ośrodki wsparcia
Świadczenia
rodzinne,
zaliczka
alimentacyjna
oraz
składki
na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
Zasiłki
i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe
Ośrodki pomocy społecznej
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
Pozostała działalność (dożywianie)

Plan

Wykonanie

%
wykonani
a planu

925 257 zł

921 671 zł

99,6 %

918 627zł

915 041zł

99,6%

6 630zł

6 630zł

100%

27 984 142zł

27 698 379zł

99%

1 584 000zł

1 582 679zł

99,9%

11 235 042zł

11 008 688zł

98 %

159 000zł

157 306 zł

98,9 %

6 868 500zł

6 836 540zł

99,5%

6 666 600 zł

6 642 166 zł

99,6 %

1 279 000 zł

1 279 000 zł

100 %

192 000 zł

192 000zł

100 %
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853
Pozostałe
zadania w
zakresie polityki
społecznej

85395

2.

Pozostała
Pracy)

działalność

(EFS, Klub

193 017zł

184 800zł

95,7%

193 017zł

184 800zł

95,7%

DOCHODY

Realizacja dochodów budżetowych
P lan

22 000zł

W yk on an ie

9 026zł

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody pochodzą z odsetek bankowych oraz wpływów z
różnych dochodów z lat ubiegłych
Rachunek dochodów własnych
zrealizowanych wg art. 22 ust. 1
stan środków na początek 2007r - 6457zł________________________________________
P lan
W yk on an ie

dochody 7 600 zł
wydatki 14 057 zł

7 139 zł
13 594 zł

Uzyskane dochody pochodziły z darowizn na rzecz Ośrodków Wsparcia, które przeznaczono
głównie na zakupy materiałów do terapii zajęciowej dla uczestników.

zrealizowanych wg uchwały organu stanowiącego
stan środków na początek 2007r -37 772zł_________ ______________________________
P lan
W yk on an ie

dochody 514 500 zł
wydatki 552 272 zł

517 754 zł
348 806 zł

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

V. ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ
1 .ST R U K T U R A ŚW IA D C Z E N IO B IO R C Ó W

W 2007r ze wsparcia OPS w formie pracy socjalnej i świadczeń na podstawie ustawy o pomocy
społecznej korzystało 5 521 środowisk o łączne liczbie 10140 osób, tj. niecałe 8% wszystkich
mieszkańców Dzielnicy.
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Poniżej przedstawiono dane dotycząc struktury świadczeniobiorców w latach 2005-2007

L iczba osób i rodzin objętych pom ocą społeczną

Wyszczególnienie

świadczenia przyznane
w ramach zad.zleconych i własnych
świadczenia przyznane
w ramach zadań zleconych
świadczenia przyznane
w ramach zadań własnych
pomoc udzielona
w postaci pracy socjalnej ogółem
w tym: wyłącznie w postaci pracy
socjalnej

Liczba osób, którym
przyzn. świadczenia

liczba rodzin

liczba osób w rodzinach

2005r

2006r

2007r

2005r

2006r

2007r

2005r

2006r

2007r

4255

4455

4124

3217

3080

2967

6458

6158

5840

540

603

637

534

594

627

706

840

898

4147

4340

3996

3115

2974

2848

6337

6028

5692

x

x

x

5252

5326

5521

10576

10079

10140

x

x

x

2035

2246

2554

4118

3 921

4300

W stosunku do 2005r jak i 2006r nastąpił wzrost liczby środowisk korzystających wyłącznie
z pracy socjalnej oraz spadek środowisk korzystających ze świadczeń przyznanych w ramach zadań
własnych i zleconych.
Poniżej przedstawiono dane dotyczące osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej z uwzględnieniem struktury gospodarstw domowych.

Typy rodzin objętych pom ocą na podstaw ie ustaw y o pom ocy społecznej

W yszczególn ien ie
Rodziny ogółem
o liczbie osób 1
2
3
4
5
6 i więcej
Rodziny z dziećmi ogółem
o liczbie dzieci 1
2
3
4
5
6
7 i więcej
Rodziny niepełne ogółem
o liczbie dzieci 1
2
3
4 i więcej
Rodziny emerytów
i rencistów ogółem
o liczbie osób 1
2
3
4 i więcej

2005r
liczba osób
liczba
w
rodzin
rodzinach
5252
10576
2599
2599
1124
2248
778
2334
474
1896
178
890
99
609
1413
4914
687
1879
487
1794
160
737
54
321
13
88
7
52
5
43
720
2068
388
902
234
735
79
324
19
107
2381
3984

2006r
liczba osób
Liczba
w
rodzin
rodzinach
5326
10079
2927
2927
1044
2088
683
2049
455
1820
136
680
81
515
1283
4413
619
1631
440
1628
155
709
49
287
11
81
4
32
5
45
702
2003
374
836
221
696
84
347
23
124
2295
3670

2655

4217

1396
592
237
156

1432
536
204
123

1621
686
231
117

1621
1372
693
531

1396
1184
711
693

1432
1072
612
554

2007r
liczba osób
Liczba
w
rodzin
rodzinach
5521
10140

3083
1155
690
388
135
70

3083
2310
2070
1552
675
450

1226

4114

612
400
148
46
12
5
3

1582
1443
682
251
88
40
28

660

1871

365
202
79
14

825
636
336
74
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Procentow y udział gospodarstw dom ow ych w zależności od liczby osób w rodzinie

gospodarstwa domowe
1 - osobowe
2 - osobowe
3 - osobowe
4 - osobowe
5 - osobowe
6 - osobowe i więcej

% udział w 2005r % udział w 2006r % udział w
49,49
54,96
21,40
19,60
14,81
12,82
9,03
8,54
3,39
2,55
1,88
1,52

2007r
55,84
20,92
12,50
7,03
2,45
1,26

Analizując powyższe dane, w okresie ostatnich 3 lat zauważyć należy niewielką tendencję
wzrostową jeśli chodzi o ogólną liczbę obejmowanych wsparciem środowisk jak również tendencję
spadkową jeśli chodzi o liczbę środowisk korzystających ze świadczeń finansowych, usługowych i
w naturze. Spośród wszystkich obejmowanych pomocą środowisk w 2007r, podobnie jak w latach
ubiegłych, ponad połowę stanowiły jed n o o so b o w e gosp od arstw a d om ow e (w 2007r ponad 5 5 % ) .
W stosunku do 2005r obserwowany jest stały wzrost liczby jednoosobowych gospodarstw
domowych a co za tym idzie spadek odsetka gospodarstw domowych dwu i więcej osobowych.
Procentow y udział rodzin z dziećm i, rodzin niepełnych i rodzin em erytów i rencistów w stosunku do w szystkich
korzy staj ących z pom ocy społecznej rodzin___________________________________________________________________

rodziny z dziećmi
rodziny niepełne
rodziny emerytów i rencistów

% udział w 2005r % udział w 2006r % udział w 2007r
26,90
24,09
22,21
13,71
13,18
11,95
45,34
43,09
48,09

Wśród obejmowanych pomocą środowisk w 2007r ok. 22% stan ow iły rod zin y z d ziećm i ,
natomiast ok. 48% stan ow iły środ ow isk a em erytów i ren cistó w . W ostatnich 3 latach mieliśmy do
czynienia z tendencją malejącą jeśli chodzi o korzystające z pomocy społecznej rodzin z dziećmi.
Jeśli chodzi o rodziny emerytów i rencistów, mimo niewielkiego spadku udziału w/w środowisk
wśród wszystkich korzystających z pomocy społecznej w roku 2006, w 2007r nastąpił jego ponowny
wzrost.
Procentow y udział rodzin niepełnych w stosunku do w szystkich rodzin z dziećm i korzystających z pom ocy społecznej

rodzin y n iepełne

% udział w 2005r % udział w 2006r % udział w 2007r
50,96
54,72
53,83

Spośród wszystkich korzystających w 2007r z pomocy społecznej rodzin z dziećmi ponad
połowę (ok. 54% ) stan ow iły rodzin y niepełne. W ciągu ostatnich 3 lat procent ten ulegał
wahaniom od ok. 51% w 2005r do ok. 55% w 2006r.
2. P O W O D Y U D Z IE L A N IA Ś W IA D C Z E Ń

Poniżej przedstawiono dane dotyczące osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej w odniesieniu do powodów przyznania pomocy.
Pow ody przyznania pom ocy

Dysfunkcje
Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
w tym wielodzietność
Bezrobocie

2005r
2006r
l.rodzin
l.rodzin
l.os. w
l.os. w
rodzinach
rodzinach
1513
2777
1519
2651
7
12
3
8
197
207
217
245
64
242
55
208
18
113
14
77
1875
4611
1714
4079

2007r
l.rodzin
l.os. w
rodzinach
1289
2258
7
13
213
224
55
221
13
81
1352
2983
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Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność w sprawach opiek.
wychowawczych
i
prowadzenia
gospodarstwa domowego
- ogółem
w tym:
rodziny niepełne
rodziny wielodzietne
Przemoc w rodzinie
Alkoholizm
Narkomania
Trudności w przystosowaniu do
życia po zwolnieniu z Z.K.
Trudności w przystosowaniu do
życia po opuszczeniu placówki
opiekuńczo-wychowawczej
Trudności w integracji uchodźców
Zdarzenie losowe
Sytuacja kryzysowa
Klęska żywiołowa lub ekologiczna

1918
1576

3017
2829

1863
1561

2922
2621

1925
1679

2988
2917

2391

4746

2368

4443

2246

4173

609

1757

635

1806

583

1642

56
155
249
37

360
510
420
60

63
157
248
30

396
536
453
52

60
156
265
35

374
564
437
53

44

65

55

82

42

57

4

9

6

11

16

18

6
5
84
0

11
11
270
0

27
5
41
0

92
6
131
0

45
28
31
0

123
79
104
0

Pow ody przyznania pom ocy - % udział środow isk dotkniętych poszczególnym i dysfunkcjam i w stosunku do w szystkich
obej m ow anych p o m o cą gospodarstw dom ow ych_________________________________________________________

Dysfunkcje
Ubóstwo
Sieroctwo
Bezdomność
Potrzeba ochrony macierzyństwa
w tym wielodzietność
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka choroba
Bezradność
w
sprawach
opiek.
wychowawczych
i
prowadzenia
gospodarstwa domowego
- ogółem
w tym:
rodziny niepełne
rodziny wielodzietne
Przemoc w rodzinie
Alkoholizm
Narkomania
Trudności w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z Z.K.
Trudności w przystosowaniu do życia po
opuszczeniu
placówki
opiekuńczowychowawczej
Trudności w integracji uchodźców
Zdarzenie losowe
Sytuacja kryzysowa
Klęska żywiołowa lub ekologiczna

2005r

2006r

2007r

28,81%
0,13%
3,75%
1,22%
0,34%
35,70%
36,52%
30,01%

28,52%
0,06%
4,07%
1,03%
0,26%
32,18%
34,98%
29,31%

23,35%
0,13%
3,86%
1,00%
0,24%
24,49%
34,87%
30,41%

45,53%

44,46%

40,68%

11,60%

11,92%

10,56%

1,07%
2,95%
4,74%
0,70%

1,18%
2,95%
4,66%
0,56%

1,07%
2,83%
4,80%
0,63%

0,84%

1,03%

0,76%

0,07%

0,21%

0,29%

0,11%
0,10%
1,60%
0

0,51%
0,09%
0,77%
0

0,82%
0,51%
0,56%
0

Najczęstszymi powodami ubiegania się osób lub rodzin o pomoc w 2007r były: bezradność w
sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego (ok. 40%),
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niepełnosprawność (ok. 35%), długotrwała lub ciężka choroba (ok. 30%), bezrobocie (ok. 24%),
oraz ubóstwo (ok.23%).
Jak wynika z przedstawionych danych nawet w tak krótkim okresie czasu jak rok zmieniła się
charakterystyka gospodarstw domowych osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej. Od
wielu lat wśród osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej zdecydowanie
przeważają osoby długotrwale chore i niepełnosprawne, osoby bezradne, a także osoby o bardzo złej
sytuacji materialnej, która w dużej mierze wynika z braku zatrudnienia. Do 2005r procentowy udział
środowisk, w których występowały w/w dysfunkcje ulegał systematycznemu wzrostowi. W 2006r
w/w tendencje uległy wyhamowaniu, natomiast w 2007r mieliśmy do czynienia z wyraźnym
spadkiem wskaźnika bezrobocia oraz ubóstwa, co związane jest z ogólną poprawą sytuacji
gospodarczej kraju. Wskaźniki pozostałych dysfunkcji, w stosunku do 2006r, nie uległy większym
zmianom.
W /w dane wskazują, iż obecnie przeważającą grupą osób wymagających wsparcia ze strony pomocy
społecznej stanowią osoby starsze, długotrwale chore i niepełnosprawne.
Pomimo widocznego spadku liczby osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej z
uwagi na dysfunkcję ubóstwa, wśród świadczeniobiorców pomocy społecznej znaczącą grupę nadal
stanowiły osoby i rodziny nie posiadające własnych dochodów i utrzymujące się wyłącznie z
pomocy publicznej tj. zasiłków z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych czy dodatków
mieszkaniowych. Poniżej przedstawiono dane liczbowe dot. w/w osób za lata 2006 i 2007.

Środowiska utrzymujące się wyłącznie z pomocy
publicznej
(świadczeń
pomocy
społecznej,
dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych)

2006r

2007r

794

694

Mimo znacznego spadku stopy bezrobocia zarówno w odniesieniu do całego kraju jak i
samej Warszawy, liczba bezrobotnych oraz dotkniętych ubóstwem osób korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej, choć również uległa spadkowi, w 2007r nadal pozostawała dość
znaczna.
Może to wskazywać na sytuację, w której z pomocy społecznej przestają korzystać osoby, których
głównym problemem jest brak pracy związany z ograniczoną liczbą miejsc pracy ewentualnie
niedostosowanie kwalifikacji do wymogów rynku pracy. Obecnie osoby bezrobotne korzystające ze
świadczeń pomocy społecznej to coraz częściej osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, które
mimo wolnych miejsc pracy, z uwagi na różnorodne problemy, nie potrafią samodzielnie
funkcjonować na wolnym rynku pracy.

3 . D O D A T K O W A C H A R A K T E R Y S T Y K A ŚW IA D C Z E N IO B IO R C Ó W
Podjęcie pracy, a tym samym poprawa sytuacji materialnej rodziny, może być jednym z
powodów zaprzestania korzystania z pomocy społecznej. Wśród pozostałych powodów, dla których
osoby i rodziny przestają korzystać z pomocy ośrodka pomocy społecznej można wymienić takie
jak: poprawa stanu zdrowia, pogorszenie stanu zdrowia skutkujące pobytem w DPS lub ZOL, pobyt
w Z.K. lub A.Ś., uzyskanie własnych świadczeń emerytalno-rentowych lub uzyskanie wsparcia ze
strony rodziny. Poniżej przedstawiono dane dotyczące świadczeniobiorców
korzystających z
systematycznego wsparcia materialnego, usługowego lub w naturze, którzy w 2007r zaprzestali
korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.
Dla porównania w poniższym zestawieniu
uwzględniono analogiczne dane dotyczące 2006r.
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Powody zaprzestania korzystania z pomocy społecznej
Powody,
dla
których
świadczeniobiorcy
zaprzestali korzystania z pomocy społecznej
Podjęcie zatrudnienia
Zgon
Rezygnacja z pomocy
Pobyt w Z.K lub A.S
Zmiana miejsca zamieszkania
Pobyt w DPS lub ZOL
Uzyskania innych źródeł dochodu np. emerytury
Uzyskanie pomocy ze strony rodziny
Poprawa stanu zdrowia
Inne przyczyny
Razem

2006r

2007r

135
120
41
3
59
16
23
14
5
63
479

109
114
72
9
41
38
32
15
12
29
471

Najczęstszym powodem zaprzestania korzystania ze świadczeń pomocy społecznej było
uzyskanie własnych źródeł utrzymania w wyniku podjęcia zatrudnienia bądź uzyskania świadczeń
emerytalno-rentowych. W/w dane wskazują na to, że w 2007r w dalszym ciągu znacząca grupa
świadczeniobiorców korzystała z pomocy społecznej głównie z uwagi na złą sytuację materialną. W
momencie poprawy sytuacji materialnej, w/w osoby były w stanie funkcjonować samodzielnie i
zaprzestawały korzystania z pomocy społecznej.
Kolejną, znaczącą liczebnie grupą świadczeniobiorców pomocy społecznej są osoby starsze, chore i
niepełnosprawne, które najczęściej korzystają ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej w sposób
systematyczny i długotrwały. W /w osoby niezwykle rzadko zaprzestają korzystania ze świadczeń
pomocy społecznej z takich przyczyn jak np. poprawa stanu zdrowia czy uzyskanie wsparcia ze
strony rodziny. Jednymi z najczęstszych powodów zaprzestania korzystania ze wsparcia ośrodka
pomocy społecznej tej grupy osób zarówno w 2006 jak i 2007r były pobyt w domu pomocy
społecznej czy zakładzie opiekuńczo- leczniczym lub zgon.
W stosunku do 2006r, w 2007r ogólna liczba osób zaprzestających korzystania z pomocy społecznej
pozostawała na tym samym poziomie. Uwzględniając przyczyny zaprzestania korzystania z pomocy
społecznej, zauważalny jest wzrost liczby osób rezygnujących z pomocy jak również tych, którzy z
uwagi na konieczność zapewnienia całodobowej opieki kierowani są do domów pomocy społecznej
lub zakładów opiekuńczo-leczniczych.
Poza danymi dotyczącymi przyczyn zaprzestania korzystania ze wsparcia instytucji jaką jest
ośrodek pomocy społecznej, pomocnymi w scharakteryzowaniu grupy świadczeniobiorców pomocy
społecznej są informacje odnośnie liczby osób lub rodzin długotrwale korzystających z pomocy oraz
liczby środowisk, które w danym roku z pomocy społecznej skorzystały po raz pierwszy. Poniżej
przedstawione dane dotyczą świadczeniobiorców korzystających z pomocy materialnej, usługowej,
rzeczowej i w naturze.
w 2006r
Środowiska po raz pierwszy korzystające z pomocy
społecznej

Środowiska długotrwale korzystające ze świadczeń
pomocy społecznej

392

w 2007r
492

w latach
2004,2005,2006

w latach
2005,2006,2007

1315

1459

Mimo spadku bezrobocia i zauważalnej poprawy sytuacji materialnej mieszkańców Bielan,
liczba osób i rodzin po raz pierwszy korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 2007r była o
100 większa niż w roku 2006. Wzrosła również liczba środowisk korzystających z pomocy
społecznej w sposób długotrwały, co wskazuje na coraz większy udział wśród klientów Ośrodka
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Pomocy Społecznej osób wymagających długoterminowego wsparcia, którego konieczność coraz
rzadziej generowana Jest bezrobociem i wynikającym z niego ubóstwem.
3. R O D Z A JE P O M O C Y
SPO ŁECZNEJ

M A T E R IA L N E J N A

P O D S T A W IE

USTAW Y

O

PO M OCY

W ramach ustawy o pomocy społecznej, osobom i rodzinom pozostającym w trudnej sytuacji
życiowej udzielano między innymi:
• pomocy finansowej w formie zasiłków okresowych, celowych oraz stałych
• składek na ubezpieczenie zdrowotne przysługujących przy zasiłku stałym
• pomocy w naturze w formie posiłków dla dzieci i młodzieży realizowanych w szkołach i
przedszkolach oraz dla dorosłych realizowanych w 8 placówkach
• świadczenia w formie sprawienia pogrzebu
• pomocy usługowej (opisanej w rozdziale VII)
W 2007r w sprawach świadczeń z pomocy społecznej wydano 23 783 d ecyzji ad m in istracyjn ych i
p ostan ow ień , w tym 1355 decyzji zmieniających.
W sprawie świadczeń pomocy społecznej w 2007r złożonych zostało 28 od w ołań , z czego:
-1
• decyzje rozpatrzone we własnym zakresie
-10
• decyzje utrzymane w mocy
-2
umorzenie
postępowania
w
związku
z
niepodtrzymaniem
odwołania
•
-2
• orzeczenie o niedopuszczalności odwołania
-8
• decyzje uchylone i przekazane do ponownego rozpatrzenia
-2
• decyzje uchylone w całości i umorzenie postępowania
-3
• sprawy w toku

P O M O C F IN A N S O W A

ZASIŁKI OKRESOWE
Zasiłki okresowe-dane za 2007r *
Rodzaj świadczenia

zasiłki okresowe- ogółem

Liczba osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenie
521

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba osób
w
rodzinach

2136

622 727

513

1190

środki własne
x
x
dotacj a
x
x
*dane statystyczne nie uwzględniają świadczeń refundowanych

330 867
291 860

x
x

x
x

w tym:

W 2007r pomocą w formie za siłk ów ok resow ych objęto 513 gospodarstw domowych.
Średni okres k orzystan ia z w/w pomocy przez jedno gospodarstwo domowe wyniósł 4 m ies.
Średnia kwota wydatkowana na jedno gospodarstwo domowe w ciągu 2007r wyniosła 1214zł.
Dla porównania, w 2006r w/w pomocą objęto 574 gospodarstwa domowe. Średnio na jedną
rodzinę wydatkowano 1 365zł. A średni okres pobierania zasiłku okresowego wyniósł ponad
4,5mies.
Na przestrzeni ostatnich 3 lat zauważyć można stały spadek liczby środowisk uzyskujących pomoc
w formie zasiłków okresowych. Spadek liczby świadczenibiorców jak i wydatków w powyższym
zakresie spowodowany jest w głównej mierze zmniejszeniem liczby osób i rodzin nie posiadających
żadnych lub posiadających bardzo niskie dochody .
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ZASIŁKI CELOWE
Z asiłki celow e*-dane za 2007r

Rodzaj świadczenia

L.osób,
przyznano
świadczenie

którym
decyzją

Liczba
.świadczeń

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba osób
w
rodzinach

Z asiłki
celow e
na
pokrycie
w ydatków pow stałych w w yniku
zdarzenia losow ego

5

5

3 620

5

8

inne zasiłki celowe i w naturzeogółem

2387

x

2 583 848

2 128

4 418

w tym : zasiłki celow e specjalne

1 170

4 482

748 478

1 082

2 367

*dane statystyczne nie uw zględniają św iadczeń refundow anych

W 2007r pomocą w formie zasiłk ów celow ych objęto 2 128 gospodarstw domowych, w tym 1 082
gospodarstw domowych korzystało z zasiłk ów celow ych sp ecja ln y ch .
Ś rednio na jedno gospodarstwo domowe wydatkowano kwotę 1 21 4 zł , w tym w ramach zasiłków
celowych specjalnych średnio na jedną rodzinę wydatkowano kwotę 692zł
Dla porównania, w 2006r pomocą w formie zasiłków celowych objęto 2 313 gospodarstw
domowych, w tym 1 199 gospodarstw domowych korzystało z zasiłków celowych specjalnych.
Średnio na jedno gospodarstwo domowe wydatkowano kwotę 1 283zł, w tym w ramach zasiłków
celowych specjalnych średnio na jedno gospodarstwo domowe wydatkowano kwotę 687zł.
Podobnie jak w przypadku zasiłków okresowych, również w przypadku zasiłków celowych mamy
do czynienia ze spadkiem ogólnej liczby świadczeniobiorców oraz wzrostem świadczeniobiorców
korzystających z zasiłków celowych specjalnych, tj. zasiłków przyznawanych osobom i rodzinom
posiadającym dochód przewyższający kryteria dochodowe ustalone zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej.
Zasiłki celowe to pomoc finansowa przyznawana w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb
bytowych. Przyznając z a siłk i celow e, podobnie jak w latach ubiegłych, w pierwszej kolejności
starano się zabezpieczać takie potrzeby klientów jak zakup żywności, leków, czy też odzieży i
obuwia. Szczególną wagę przywiązywano także do zabezpieczenia rodzin w zakresie:
• mieszkaniowym (tj. opłata czynszu, energii, gazu) jak również zakup niezbędnych
przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw
• pomocy na rzecz dzieci (zasiłki celowe na zakup art. szkolnych czy pomoc w opłaceniu
wypoczynku letniego).
W 2007r pomocą finansową na opłacenie wypoczynku letniego objęto 225 dzieci. Ogólny
koszt w/w pomocy wyniósł 130 154zł.
Zaznaczyć należy, iż poza zasiłkami celowymi na opłatę wypoczynku letniego, 173 dzieci
korzystało z obozów i kolonii finansowanych w ramach realizacji Programu Uzależnień dla
Dzielnicy Bielany na 2007r (co zostało szerzej opisane w rozdz. VIII) Łącznie wsparciem
finansowym przeznaczonym na opłatę wypoczynku letniego objęto 398 dzieci i młodzieży.
Ogólny koszt w/w wydatków (zasiłki celowe oraz wydatki na profilaktykę) wyniósł
246 414zł
• pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych (zasiłki celowe na opłacenie turnusu
rehabilitacyjnego czy zakup sprzętu rehabilitacyjnego).
W 2007r z pomocy w formie zasiłków celowych przeznaczonych na opłatę wyjazdów o
charakterze rehabilitacyjnym skorzystało łącznie 117 osób niepełnosprawnych wraz z
opiekunami (w tym 90 osób niepełnosprawnych i 27 osób towarzyszących). N a w/w cel
wydatkowano kwotę 41 886zł
Zasiłki celowe - analiza wydatków z uwzględnieniem podstawowych celów na jaki pomoc
została przyznana.
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C el na ja k i pom oc zosta ła p rzyznana

Kwota świadczeń
wydatkowana w 2007r

wydatki związane z utrzymaniem
mieszkania tj. czynsz, energia, gaz, opał
drobne remonty, naprawy oraz zakup
sprzętu gospodarstwa domowego
leki, leczenie, sprzęt rehabilitacyny
artykuły szkolne
wypoczynek, w tym kolonie, obozy,
turnusy rehabilitacyjne
bieżące potrzeby tj. żywność, odzież,
obuwie, bilety

962 804zł
30 600zł
376 673zł
76 475zł
172 040zł
767 343zł

Na zakup żywności dodatkowo wydatkowano 102 700zł w ramach rządowego programu
,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .
ZASIŁKI STAŁE I SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
Z asiłki stałe*- dane za 2007r

Rodzaj świadczenia

Zasiłki stałe - ogółem
w tym dla osób:
sam otnie gospodarujących
Pozostaj ących w rodzinie

Liczba osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenie
538

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba osób
w
rodzinach

5 430

1 874 381

532

709

466

4 817

1 764 808

466

466

77

613

109 573

71

248

*dane statystyczne nie uw zględniają św iadczeń refundow anych

W 2007r pomocą w formie zasiłków stałych objęto 538 osób pozostających w 532 gospodarstwach
domowych. Ś rednia miesięczna wysokość zasiłku wynosiła 345,19zł.
Dla porównania, w 2006r pomocą w formie zasiłków stałych objęto 507 osób pozostających w 501
gospodarstwach domowych. Średnia miesięczna wysokość zasiłku wynosiła 330,44zł.
Od kilku lat obserwowany jest stały wzrost zarówno liczby osób pobierających zasiłek stały jak i średniej
wysokości zasiłku stałego.
Składki na ubezpieczenie zdrow otne (na podstaw ie ustaw y z dn. 27.08.2004
o św iadczeniach opieki zdrow otnej finansow anych ze środków publicznych art.66 ust.1)*-za 2007r

Rodzaj świadczenia

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

Liczba
świadczeniobiorców,
za których opłacana
jest składka
zdrowotna
442

Liczba
należnych
składek

4 558

Kwota
należnych
składek

144 243

W 2007r składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacano (nie uwzględniając świadczeń
rodzinnych opisanych w odrębnym rozdziale) za 442 osoby pobierające świadczenie w formie
zasiłku stałego oraz niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu. Oznacza to, iż ok.
82% osób otrzymujących zasiłek stały nie miało żadnych innych możliwości uzyskania uprawnień
do świadczeń zdrowotnych, natomiast ok. 18% osób posiadało takie uprawnienia. Osoby
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podlegające ubezpieczeniu z innego tytułu niż zasiłek stały ubezpieczane były przez jednego z
członków rodziny.
Średni koszt jednej składki w 2007r wynosił 31,66zł
Od dłuższego czasu obserwuje się tendencję wzrostową jeśli chodzi o liczbę osób za które opłacana
jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, co związane jest ze wzrostem liczby osób uprawnionych
do zasiłków stałych. Jednocześnie w stosunku do 2006r nastąpił kilkuprocentowy wzrost wskaźnika
osób za które opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne w stosunku do wszystkich osób
pobierających zasiłki stałe, (w 2006r wynosił on. ok. 77%). Podobnie jak w przypadku zasiłków
stałych, w odniesieniu do 2006r wzrósł średni koszt składki. W 2006r wynosił on 30,67zł.
POSIŁKI
P osiłki*-dane za 2007r

Rodzaj świadczenia

Liczba osób, którym
przyznano decyzją
świadczenie

Posiłki - ogółem

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba osób
w
rodzinach

1874

298 783

1 907 986

1 338

3019

1 005

107 793

466 150

539

1934

w tym dla :
dzieci

*dane statystyczne nie uw zględniające św iadczeń refundow anych

W 2007r pomocą w formie posiłków objęto ogółem 1874 osob y , w tym:
-869 osób dorosłych (średni koszt jednego posiłku wyniósł 7,55 zł)
-1005 dzieci (średni koszt posiłków dla dzieci (wsad do kotła) wyniósł 4,32zł )
Średni koszt jednego posiłku ogółem wyniósł 6,39zł.
Dla porównania, w 2006r pomocą w formie gorącego posiłku łącznie objęto 1908 osób, w tym 968
osób dorosłych i 940 dzieci. Średni koszt jednego posiłku ogółem wyniósł 5,84zł.
W 2007r, podobnie jak w latach ubiegłych, posiłki dla osób dorosłych realizowane były w 8
placówkach, w tym:
-w stołówce OPS ul. Kasprowicza 53 ,
-Ośrodku Wsparcia Dla Seniorów Nr 1 Al. Zjednoczenia 13,
-Ośrodku Wsparcia Dla Seniorów Nr 2 ul. Wrzeciono 5a,
-Środowiskowym Domu Samopomocy N r 1ul. Grabałowska 14,
-Środowiskowym Domu Samopomocy N r 2 ul. Grabałowska 14,
-Barze Malwa ul. Conrada 11,
-Barze Marymont ul. Marymoncka 49,
-Barze Sady ul. Krasińskiego 36
W stosunku do 2006r, w 2007r wzrosła liczba korzystających z posiłków dzieci . Obiady dla dzieci
w wieku szkolnym realizowane były w 96 szkołach, tj. 32 Szkołach Podstawowych, 27 Gimnazjach.
19 szkołach ponadgimnazjalnych.
Ponadto pomoc w formie posiłku realizowano w 29 przedszkolach.
W 2007r. w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
przyznano pomoc w formie posiłku oraz zasiłków celowych na zakup żywności. Na realizację tego
zadania otrzymano dotację w wysokości 192 000 zł.
POGRZEBY
P ogrzeby*-dane za 2007r

Rodzaj świadczenia

Sprawienie pogrzebu- ogółem

w tym :
osobom bezdomnym

Liczba osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenie
22

3

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

22

42 287

21

29

3

7 693

3

4

*danestatystycznenieuw
zględniająśw
iadczeńrefundow
anych

Liczba osób w
rodzinach
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W 2007r (podobnie jak w 2006r) sprawiono 22 pogrzeby.
Średni koszt jednego pogrzebu w 2007r wyniósł 1922zł . Dla porównania, średni koszt pogrzebu w
2006r wynosił 2 125zł
4. P O M O C P O Z A M A T E R IA L N A

W 2007r poza pomocą materialną, osobom pozostającym w trudnej sytuacji udzielano
również wsparcia w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego.
Większość spraw prowadzonych przez pracowników socjalnych polegała na bezpośredniej pracy z
osobami bądź rodzinami pozostającymi w trudnej sytuacji życiowej, planowaniu i podejmowaniu
działań w ramach pracy socjalnej, udzielaniu pomocy materialnej, usługowej czy w formie
zapewnienia możliwości uczestniczenia w zajęciach ośrodków wsparcia. Poza prowadzeniem
postępowań w spawach dotyczących wniosków o przyznanie świadczeń pomocy społecznej oraz
udzielaniem wsparcia w formie pracy socjalnej osobom korzystającym z w/w świadczeń,
pracownicy socjalny przeprowadzali również wywiady środowiskowe, wydawali opinie oraz
udzielali informacji na wniosek wielu osób i instytucji, między innymi tj. Kierownik Urzędu ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych, Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział
Zasobów Lokalowych, Policja, Sądy, inne ośrodki pomocy społecznej, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, placówki opiekuńczo-wychowawcze, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie i inne.
Poniżej przedstawiono dane liczbowe dotyczące niektórych z w/w spraw w 2007r
wywiady
środowiskowe,
informacje
dotyczące
dłużników
alimentacyjnych na wniosek komorników sądowych
wywiady środowiskowe w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń
zdrowotnych na wniosek WSSiZ Urzędu Dzielnicy oraz innych
Ośrodków Pomocy Społecznej
wywiady środowiskowe, informacje, opinie dot. spraw mieszkaniowych
na wniosek Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
wywiady środowiskowe, informacje, opinie dot. spraw mieszkaniowych
na wniosek Wydziału Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Bielany
wywiady alimentacyjne, informacje o osobach zobowiązanych do
alimentacji - na wniosek innych Ośrodków Pomocy Społecznej
wywiady środowiskowe, informacje i opinie na wniosek Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wywiady środowiskowe i opinie w sprawach kombatantów ubiegających
się o pomoc finansową z Urzędu ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych
wywiady dotyczące dodatków mieszkaniowych
wywiady środowiskowe dot. odpłatności za pobyt dzieci w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych, z kandydatami na
rodziny zastępcze, dot. przyznania pomocy pieniężnej na
usamodzielnienie wychowanków placówek
wywiady środowiskowe u osób ubiegających się o skierowanie do dps
i KOMR w Dąbku
wywiady środowiskowe dot. odpłatności za pobyt członka rodziny w
dps (na rzecz mieszkańców Bielan oraz na wniosek innych jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej (OPS, DPS, WCPR)

106
92
85
135
517
76
20
12
105

60
94

Poza w/w sprawami osobom zainteresowanym wydawano zaświadczenia.
W 2007r wydano 1262 zaśw iad czen ia, w tym:
-1765 do dodatków mieszkaniowych
-256 dla celów ZGN i innych administracji
-110 do przedszkoli
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-452 do szkół
-135 do WZL
-256 do innych instytucji
Poniżej przedstawiono dane liczbowe dotyczące liczby środowisk objętych wsparciem w ramach
pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego.
P raca socjalna oraz poradnictw o specjalistyczne-dane za 2007r

Rodzaj pomocy
Praca socjalna
Poradnictwo specjalistyczne

Liczba
rodzin

Liczba
osób
w
rodzinach

5 521

10 140

1 383

3 080

P O R A D N IC T W O
S P E C JA L IS T Y C Z N E
ORAZ
Z IN T E N S Y F IK O W A N A
PRACA
S O C JA L N A
(bez
u w zględ n ien ia
porad n ictw a
w
ram ach
P u n k tu
Inform acyjn oK on su ltacyjn ego opisanego w innym rozdziale)

W ramach poradnictwa specjalistycznego 2007r, podobnie jak w latach
wsparcia:
• Psychologicznego:
- w zakresie problemów rodzinnych (w tym przemocy domowej)
- uzależnień
- w zakresie problemów bezrobocia
• Poradnictwa prawnego
• Poradnictwa psychiatrycznego
• Doradztwo zawodowe

ubiegłych udzielano

-239
-140
-141
-399
-144
-320

Działalność OPS w zakresie pomocy specjalistycznej polegała w szczególności na pomocy
psychologicznej oraz zintensyfikowanej pracy socjalnej prowadzonej z osobami i rodzinami
pozostającymi w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych. W ramach wyżej wymienionych
działań dokonywano pogłębionej diagnozy, udzielano porad psychologicznych, prawnych a
także podejmowano działania w ramach współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi
w obszarze pomocy społecznej. Inicjowano również działania samopomocowe.
W /w pomoc była ukierunkowana przede wszystkim na:
• zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania dzieci w rodzinach niewydolnych
wychowawczo,
• ograniczenie zjawiska przemocy domowej,
• zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, w tym zapewnienie
godnych warunków życia osobom z zaburzeniami psychicznymi,
• ograniczenie negatywnych skutków nadużywania alkoholu
• przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.
RODZINY Z DZIEĆMI
W ramach pracy socjalnej z rodzinami, w których występowały wielorakie problemy i
dysfunkcje podejmowano długofalowe, systematyczne działania (jak również działania o charakterze
interwencyjnym) mające na celu poprawę ich funkcjonowania a przede wszystkim zabezpieczenia
potrzeb małoletnich dzieci. W 2007r prowadzono intensywną, wielokierunkową pracę socjalną ze
117 rod zin am i z d ziećm i , w szczególności z rodzinami niewydolnymi wychowawczo, w tym
niepełnymi, wielodzietnymi, zastępczymi, rodzinami doświadczającymi przemocy domowej oraz
rodzinami z problemem alkoholowym. Szczególną wagę przywiązywano do zapewnienia dzieciom
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odpowiedniej opieki i wsparcia. Miedzy innymi podejmowano szereg działań w celu zapewniania
dzieciom właściwej opieki w godzinach popołudniowych poprzez kierowanie do świetlic
środowiskowych i klubów działających na terenie Bielan. Systematycznie współpracowano z
pedagogami szkolnymi w zakresie diagnozowania sytuacji szkolnej dzieci oraz adekwatnego i
szybkiego reagowania na występujące problemy. Stale współpracowano również z pracownikami
placówek opiekuńczo - wychowawczych typu dziennego.
Częste, systematyczne wizyty w środowisku dawały możliwość kontroli dokonywanych
ustaleń, umożliwiały obserwację rozwoju sytuacji w rodzinie, jak również były najlepszą okazją do
weryfikacji planów pomocy, diagnozowania nowych pojawiających się problemów oraz stałej
motywacji rodziny do podejmowania działań w kierunku poprawy jej sytuacji.
W celu poszukiwania właściwych rozwiązań w odniesieniu do sytuacji rodzin znajdujących
się w szczególnie trudnej sytuacji, wymagającej zaangażowania wielu służb, inicjowano działania w
ramach zespołów interdyscyplinarnych. W 2007r odbywały się spotkania 11 takich zespołów. W
pracy zespołów interdyscyplinarnych udział brali pracownicy tut. Ośrodka, w tym pracownicy
socjalni, psycholodzy jak również przedstawiciele sądu, policji, placówek opiekuńczowychowawczych, pedagodzy szkolni. Poza zespołami interdyscyplinarnymi obejmującymi
przedstawicieli wielu instytucji, organizowano również spotkania zespołów interdyscyplinarnych w
mniejszym gronie mających na celu pracę nad bieżącymi problemami osób i rodzin.
W roku 2007, tak jak w latach ubiegłych, podejmowano regularną i intensywną współpracę z
kuratorami zawodowymi i społecznymi pełniącymi nadzory w obejmowanych wsparciem rodzinach.
W ramach współpracy z VI Wydziałem Sądu Rodzinnego i Nieletnich konsultowano sprawy rodzin,
w których opieka nad dziećmi była sprawowana nieprawidłowo.
W sytuacjach szczególnie trudnych i zagrażających dobru i bezpieczeństwu dziecka wysyłano
zawiadomienie do sądu. W 2007 r. Ośrodek 49 razy zawiadamiał sąd odnośnie nieprawidłowej
sytuacji opiekuńczo - wychowawczej w 42 rodzinach, z czego:
• w 15 przypadkach sprawy zostały zakończone ustanowieniem w rodzinie nadzoru kuratora
• 8 spraw zostało zakończonych ustanowieniem rodziny zastępczej
• w 2 przypadkach sprawy zostały zakończone umieszczeniem dziecka w placówce
opiekuńczo - wychowawczej
Pracownicy socjalni uczestniczyli także w spotkaniach zespołów dotyczących badania zasadności
pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, które odbywały się w
siedzibie niektórych Domów Dziecka. W trakcie spotkań omawiane były możliwości powrotu
dziecka do rodziny, analizowano sytuacje rodzin biologicznych i ich motywację do zmiany oraz
gotowość do ponownego pełnienia ról rodzicielskich jak również poszukiwano alternatywnych form
opieki zastępczej.
Na prośbę sądu, placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz W CPR przeprowadzano wywiady
środowiskowe:
• mające na celu dokonanie oceny sytuacji życiowej rodziny biologicznej pod kątem
ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz
rodzinach zastępczych
• dotyczące przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie wychowanków placówek
• z kandydatami na rodziny zastępcze
W 2007r Ośrodek podejmował również zorganizowane działania na rzecz rodzin
zastępczych. W ramach porozumienia z Niepubliczną Specjalistyczną Poradnią Rodzinną MOT
TRAD „Szansa” zorganizowano szkolenie dla rodzin zastępczych, w którym udział wzięło 17
rodzin. Szkolenie objęło 35 godzin zajęć w ramach 15 spotkań. Podczas spotkań została
zorganizowana opieka na dziećmi.
W okresie marzec - grudzień 2007r. współpracowano z pedagogiem rodzinnym działającym
przy Ognisku TPD ul. Pabla Nerudy 1. Działania pedagoga rodzinnego realizowane były w ramach
środowiskowego programu pomocy pedagogicznej i wsparcia dla rodzin bezradnych w sprawach
opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - „ Pedagog Rodzinny” .
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Realizatorem
był Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego w Warszawie.
pedagoga rodzinnego objętych zostało 7 rodzin korzystających z pomocy tut. Ośrodka.

Pomocą

OSOBY DOŚWIADCZAJĄCE PRZEMOCY DOMOWEJ
Ośrodek Pomocy Społecznej jest jedną ze służb obok Policji działających w ramach
programu „Niebieska Karta”, które pomagają rodzinom, w których występuje problem przemocy.
Pomoc specjalistyczna rodzinie doświadczającej przemocy polegała m. in. na udzielaniu
psychologicznego wsparcia osobom krzywdzonym i motywowaniu ich do podejmowania działań
zmierzających do zatrzymania przemocy.
W 2007 prowadzono 155 spraw, w których występował problem przemocy, w tym:
- 49 spraw zgłoszonych przez Policję w roku 2007
- kontynuacja 37 spraw zgłoszonych przez Policję w roku 2006
37 spraw zgłoszonych przez pracowników socjalnych
23 sprawy zgłoszone przez inne instytucje i osoby prywatne (PIK,
Bielański, szkoły)

Szpital,

W rodzinach, gdzie występował problem przemocy domowej wychowywało się 110 dzieci, z czego
13 dzieci bezpośrednio doświadczało przemocy ze strony dorosłego sprawcy. W tych sprawach
podejmowano przede wszystkim działania zapewniające bezpieczeństwo dzieciom.
W prowadzonych przypadkach:
- w 22 sprawach postępowanie prowadziła Prokuratura,
- w 27 sprawach osoby krzywdzone zgłosiły wniosek o wszczęcie procedury zobowiązania do
leczenia
za pośrednictwem Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany.
Po rozpoznaniu potrzeb, w wielu przypadkach psycholog kontynuował pracę zosobami
krzywdzonymi polegającą na udzielaniu psychologicznego wsparcia i motywowaniu do działań
zmierzających do zatrzymania przemocy do momentu podjęcia przez te osoby potrzebnej terapii w
działających na terenie miasta placówkach. Psycholog wielokrotnie pośredniczył w kontaktach
pomiędzy Policją a osobami doświadczającej przemocy pomagając zbudować kontakt i zaufanie.
W ramach podjętych działań psychologicznych :
- 24 osoby skierowano do grup wsparcia działających na terenie miasta i przy tut. OPS, z tego
3
kobiety wzięły udział w działającej przy OPS „Grupie wsparcia dla kobiet
doświadczających przemocy” .
- 2 osoby skierowano do schronisk dla ofiar przemocy
- 2 osoby skierowano do specjalisty uzależnień
- 6 osób zgłosiło się na terapię odwykową
- 8 osób poddało się leczeniu psychiatrycznemu.
Prowadząc pracę z rodzinami doświadczającymi przemocy podejmowano działania zmierzające do
nawiązania kontaktu ze sprawcami przemocy. W roku 2007 nawiązano kontakt z 18 sprawcami
przemocy.
- 6 zgłosiło się do Poradni Odwykowej
- 2 zgłosiło się do udziału w grupie dla sprawców przemocy domowej

OSOBY Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM
W 2007r w ramach pomocy specjalistycznej psycholog -konsultant podejmował współpracę
ze 132 osobami z problemem własnego picia. W tej grupie rozpoznano zespół uzależnienia od
alkoholu u 99 osób, picie szkodliwe u 9 osób, u 8 osób nadużywanie alkoholu, 16 osób pozostawało
w trakcie obserwacji. Wsparcie psychologiczne polegało przede wszystkim na diagnozowaniu,
motywowaniu do zmiany, konstruowaniu planu zmian, doradztwie i poradnictwie.
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81 osób skierowano do placówek lecznictwa odwykowego. Głównie do Poradni Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia ul. Żeromskiego 13 i ul.Czumy 1. Ze względu na
specyfikę choroby i niską motywację klientów OPS, poziom ich degradacji psychospołecznej, stan
zdrowia - terapia jest często przez nich przerywana lub nie podejmowana. Z kierowanych do
placówek odwykowych 81 osób zgłosiło się tam 60 osób. Udział w terapii przez ponad 2 miesiące
brało 16 klientów. Program Oddziału Dziennego utworzonego w zeszłym roku w Poradni Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia ukończyły 4 osoby.
Jako wsparcie abstynencji, budowanie trzeźwego środowiska zalecano udział grupach
samopomocowych Anonimowych Alkoholików i Bielańskim
Stowarzyszeniu Rodzin
Abstynenckich - Klubie „STEFAN” . Na terenie Klubu reaktywowano dyżury psychologa, który
rozpoczął próbę stworzenia grupy edukacyjno-motywacyjnej. Skierowano tam 24 osoby. Na
indywidualną rozmowę z psychologiem zgłosiło się 14 klientów. Regularnie w spotkaniach AA
brało udział 8 osób.
Klientom pijącym szkodliwie oprócz postawienia wymogu abstynencji alkoholowej,
dostarczenia
wiedzy
poprzez
rozmowę
i
lekturę,
zalecano
udział
w otwartych grupach AA, leczenie somatyczne lub zgłoszenie się do PZP. Osoby w czasie
obserwacji otrzymywały propozycję stałego kontaktu z psychologiem oraz różne zadania do
wykonania. Klienci ci wymagali sprawowania dalszej kontroli trzeźwości przez pracowników
socjalnych i współpracy ze specjalistą ds. uzależnień.
Poza pracą z osobami z problemem własnego picia, z porad specjalisty ds. uzależnień korzystało
również 8 osób -członków rodzin osób pijących. Praca z w/w osobami polegała głównie na
udzielaniu wsparcia i poradnictwie dotyczącym radzenie sobie z przemocą, piciem bliskiej osoby
czy możliwości sądowego zobowiązania do leczenia. Osoby te były kierowane na terapię
współuzależnienia i programy dla ofiar przemocy, grupy wsparcia w Klubie „Stefan”, grupy
samopomocowe Al-anon, Centrum Mediacji. Otrzymywały także informacje i adresy instytucji
pomocowych. Psycholog, specjalista ds. uzależnień 2007 r pracował również z 10 mężczyznami
sprawcami przemocy.

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
Działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.
Osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom udzielano przede wszystkim wsparcia
w ramach pracy socjalnej, pomocy psychologicznej oraz poradnictwa lekarza psychiatry. W/w
pomoc w szczególności dotyczyła wsparcia w zakresie zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania
w środowisku, pomocy w adaptacji społecznej oraz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu.
W
ramach podejmowanych działań motywowano klientów do podejmowania leczenia i
systematycznego przyjmowania leków, organizowano wizyty domowe lekarza psychiatry lub
ustalano terminy wizyt w PZP, motywowano do przyjęcia pomocy w formie usług specjalistycznych
lub skorzystania z oferty ośrodków wsparcia. Niezwykle ważnym aspektem pracy z osobami
chorymi psychicznie była współpraca ze wszystkimi podmiotami psychiatrii środowiskowej
działającymi na rzecz mieszkańców Bielan, którzy wymagają wsparcia środowiskowego.
Szczególnie intensywne było współdziałanie ze służbą zdrowia - PZP ul. Elbląska, PZP i Oddziałem
Psychiatrycznym
przy Szpitalu Bielańskim, Oddziałem Dziennym
ul. Felińskiego, oraz
Stowarzyszeniem POMOST. Dzięki tej współpracy, jak również możliwości korzystania z
organizowanych
przez Ośrodek usług specjalistycznych,
zajęć w Środowiskowym Domu
Samopomocy nr 1 oraz uczestnictwie w spotkaniach grupy
wsparcia - osoby chore psychicznie
mogły być objęte kompleksową pomocą. Było to możliwe dzięki wymianie informacji i
podejmowaniu wspólnych działań przez wszystkie instytucje psychiatrii środowiskowej.
W sytuacjach, gdzie istniała uzasadniona konieczność interwencji wbrew woli klienta, we
współpracy z lekarzem psychiatrą, na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
przygotowywano wnioski do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o skierowanie na leczenie
psychiatryczne i umieszczenie w placówkach całodobowej opieki wbrew woli. W 2007r
przygotowano wystąpienia do Sądu Rodzinnego o skierowanie:
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•

do szpitala psychiatrycznego wbrew woli - 10 wniosków, w tym 5 zostało rozpatrzonych
zgodnie z wnioskiem OPS, 3 wnioski zostały wycofane przez OPS, a 2 postępowania są
w toku,
• do domu pomocy społecznej wbrew woli - 10 wniosków, w tym 2 zostały rozpatrzone
zgodnie z wnioskiem OPS, 2 zostały odrzucone, 1 stał się bezpodstawny z powodu zgonu
klienta, 5 postępowań j est w toku.
W roku 2007 z Ośrodkiem współpracował lekarz psychiatra, który udzielił łącznie 144 porady, w
tym diagnozy medyczne, konsultacje psychiatryczne, działania interwencyjne tj. skierowania do
szpitala psychiatrycznego w trybie nagłym. Ponadto lekarz psychiatra przygotowywał opinie
psychiatryczne konieczne przy wystąpieniu do Sądu w trybie wnioskowym o skierowanie klienta do
szpitala psychiatrycznego i DPS wbrew woli.
Działania na rzecz osób wymagających całodobowej opieki.
W przypadku osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, które z powodu trudności w
samodzielnym funkcjonowaniu w środowisku i konieczności zapewnienia całodobowej opieki
wymagały skierowania i umieszczenia w dom u pom ocy sp ołeczn ej , przygotowywano i
kompletowano niezbędne do umieszczenia w placówce dokumenty zgodnie z wymogami
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dane dotyczące podejmowanych w 2007r działań w celu zapewnienia całodobowej opieki w
domach pomocy społecznej
1

Liczba spraw, w których kompletowano dokumenty dot. skierowania i
umieszczenia w domu pomocy społecznej

Zawieszenie postępowania (przez OPS)
Umorzenie postępowania (przez WCPR lub OPS)
Odmowa wydania skierowania przez WCPR
Przekazanie sprawy zgodnie z właściwością miejscową wnioskodawcy po
skompletowaniu dokumentów o skierowanie do dps
Decyzje o skierowaniu do dps (wydane przez WCPR)
Sprawy dot. skierowania do dps pozostające w toku
Liczba osób umieszczonych w dps w tym:
-osoby umieszczone na podstawie postanowienia sądu na wniosek OPS
lub opiekuna prawnego
2
3

4

Liczba spraw , w których dokonywano aktualizacji sytuacji osób
umieszczonych lub oczekujących na umieszczenie w dps
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych dot. możliwości
zapewnienia całodobowej opieki osobie ubiegającej się o miejsce w dps
przez członków rodziny oraz możliwości ponoszenia odpłatności za pobyt
członka rodziny w dps (na rzecz mieszkańców Bielan oraz na wniosek
innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (OPS, DPS,
WCPR)
Liczba spraw, w których kompletowano dokumenty do Krajowego
Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Dąbku (dla chorych na SM)

41

1
4
1
3
29
6
20
8
13

94

6

Pozostałe działania
Osobom zainteresowanym udzielano informacji o instytucjach i organizacjach działających na rzecz
osób niepełnosprawnych oraz odnośnie uprawnień, zaopatrzenia ortopedycznego i rehabilitacji. W
2007r w w/w sprawach udzielono 132 porady.
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Lp.

Główny temat udzielonej porady /informacji

Ilość porad

1.

T urnus rehabilitacyjny

14

2.

P rzedm ioty ortopedyczne i środki pom ocnicze

35

3.

U suw anie barier architektonicznych

4.

Zakup okularów

51

5.

L eczenie /rehabilitacja /sprzęt do badań

23

6.

Inne: w tym przekazanie m ebli

10

Ogółem:

9

132

Poza bezpośrednim udzielaniem porad oraz informacji wydano około 400 szt. opracowanej przez
pracowników Ośrodka broszury pt. „Ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych” . Ponadto
współpracowano m.in. z organizacjami pozarządowymi, przychodniami rejonowo-specjalistycznymi
świadczącymi usługi na rzecz osób chorych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, a także
komercyjnie. Nawiązywano kontakty z ośrodkami organizującymi turnusy rehabilitacyjne,
instytucjami zajmującymi się usuwaniem barier architektonicznych. W trakcie podejmowanych
działań współpracowano z aptekami, punktami optycznymi oraz firmami zajmującymi się produkcją
i dystrybucją sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego (w tym przedmiotów ortopedycznych
i środków pomocniczych).
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Osób Niepełnosprawnych ul. Kondratowicza
10
otrzymano nieodpłatnie 10 wózków inwalidzkich, które następnie zostały przekazane
niepełnosprawnym klientom OPS.
W 2007r zorganizowana została konferencja „Nowe oblicza wolontariatu-wolontariat w służbie
niepełnosprawnym”, która odbyła się w dniu 18 kwietnia 2007r. w w Bielańskim Ośrodku Kultury
przy ul. Goldoniego 1. Celem konferencji było przedstawienie wolontariatu osób niepełnosprawnych
jako drogi do integracji społecznej oraz promocja wolontariatu jako specyficznej formy aktywności.

OSOBY BEZROBOTNE
Wśród mieszkańców Dzielnicy Bielany, według danych na dzień 31.12.2007r jako osoby bezrobotne
w Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 2071 osób. Dla porównania na dzień 31.12.2006 w
Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 3693 osób bezrobotnych, natomiast na dzień 31.12. 2005r. 4 903 bezrobotnych mieszkańców Bielan. Począwszy od 2005r zauważalny jest zdecydowany,
systematyczny spadek liczby osób bezrobotnych. Jednak wielu mieszkańców Bielan nadal pozostaje
bez pracy. Zgodnie z danymi Urzędu Pracy m.st. Warszawy, według stanu na dzień 31.12.2007r
spośród wszystkich bezrobotnych Bielańczyków ok.1/3 stanowiły osoby pozostające bez pracy
powyżej roku. Można wnioskować, iż wiele z tych osób z uwagi na rozmaite problemy i
ograniczenia mimo obiektywnych możliwości znalezienia zatrudnienia, samodzielnie nie jest w
stanie poradzić sobie na rynku pracy. Osoby te narażone są na wykluczenie społeczne.
Osobom bezrobotnym poza pomocą materialną i pracą socjalną udzielano specjalistycznego
wsparcia przede wszystkim w ramach działalności Klubu Pracy opisanego w rozdziale X niniejszego
sprawozdania.

Poza poradnictwem specjalistycznym oraz zintensyfikowaną pracą socjalną ukierunkowaną na
rodziny z dziećmi, osoby doznające przemocy domowej, uzależnione od alkoholu, bezrobotne czy
niepełnosprawne, Ośrodek podejmował również działania ukierunkowane na problemy środowiska
lokalnego odnoszące się do takich
grup społecznych jak osoby bezdomne, cudzoziemcy,
kombatanci czy mieszkańcy nowo zasiedlonych budynków przy ul. Szegedyńskiej 13a. W/w
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działania środowiskowe miały charakter zarówno profilaktyczny jak również miały na celu
bezpośrednie udzielenie pomocy osobom tego wymagającym.
KOMBATANCI
W 2007r pracownicy socjalni podejmowali działania ukierunkowane potrzeby środowiska
bielańskich kombatantów. W ramach w/w działań odwiedzono i rozeznano sytuację wielu
kombatantów i wdów po kombatantach będących mieszkańcami Dzielnicy Bielany.
W ramach współpracy ze Związkiem Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych
W ięźniów Politycznych Zarządu Koła Dzielnicowego Warszawa Bielany, pracownicy socjalni
dokonali rozeznania sytuacji życiowej członków Koła. Została opracowana ankieta mająca na celu
zbadanie sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz rodzinnej kombatantów jak również wdów i
wdowców po kombatantach.
Pracownicy socjalni podjęli próbę dotarcia do 134 osób
wyszczególnionych przez Zarząd Koła Dzielnicowego Warszawa Bielany. Ankiety udało się
przeprowadzić z 75 osobami. Wśród tych osób było 49 kombatantów, 25 wdów po kombatantach
oraz 1 wdowiec. Z 13 osobami nie udało się nawiązać kontaktu natomiast 32 osoby nie wyraziły
zgody na przeprowadzenie ankiety. Ustalono, że 4 osoby nie przebywają na terenie Bielan a 10 osób
zmarło.
Wśród ankietowanych zdecydowaną większość tj. ok. 57 % stanowili mężczyźni, natomiast
wszystkie osoby pozostawały w wieku powyżej 75 roku życia.
Z analizy sytuacji finansowej osób, z którymi przeprowadzono ankiety wynika, iż
zdecydowana większość (ok. 84%) posiadała dochód na osobę lub osobę w rodzinie w granicach
1000-2000zł., niespełna 3% posiadało dochód do 1000zł na osobę lub osobę w rodzinie. Pozostałe
osoby tj. ponad 13% posiadało dochód powyżej 2000zł.
Większość osób, z którymi rozmawiano (ponad 62%), zamieszkiwała z rodziną. Osoby
samotnie zamieszkałe stanowiły ponad 37% osób ankietowanych. Ponad 68% osób deklarowało
posiadanie zamieszkałych oddzielnie dzieci. Odnosząc się do sytuacji zdrowotnej, z
przeprowadzonych ankiet wynika, iż 64% osób wymagało pomocy i opieki ze strony osób drugich.
Jak ustalono, wszystkie osoby miały zapewnioną opiekę ze strony zarówno rodziny, osób obcych jak
i instytucji. Tylko ponad 5% ankietowanych korzystało z pomocy ośrodka pomocy społecznej.
Poza rozeznaniem sytuacji kombatantów członków Koła Dzielnicowego Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, w 2007r, przeprowadzano wywiady
środowiskowe oraz wydawano opinie w sprawach kombatantów ubiegających się o pomoc
finansową z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. W 2007r wydano 20 opinii w
powyższej sprawie. Wszystkie opinie były pozytywne.
Wskazać należy, iż działania podejmowane w 2007r w stosunku do środowiska bielańskich
kombatantów z jednej strony miały charakter profilaktyczny, natomiast z drugiej - miały na celu
bezpośrednie udzielenie pomocy osobom tego wymagającym. W ramach działań profilaktycznych
wszystkie osoby, do których dotarto zostały zapoznane z ofertą Ośrodka Pomocy Społecznej i
poinformowane odnośnie możliwości udzielenia wsparcia w ramach świadczeń pomocy społecznej.
MIESZKAŃCY NOWO ZASIEDLONYCH BUDYNKÓW PRZY UL. SZEGEDYŃSKIEJ 13a
Jednym z istotniejszych wydarzeń dla społeczności lokalnej Bielan, które miało miejsce w 2007r
było przekazanie do użytku kwaterunkowych lokali mieszkalnych usytuowanych w dwóch 11piętrowych budynkach na osiedlu Wrzeciono, przy ul. Szegedyńskiej 13a. W/w budynki wcześniej
pełniły funkcję hotelu. Do zasiedlenia przeznaczono 379 lokali, z czego na koniec grudnia 2007r.
umowy najmu podpisano z 294 osobami. W lokalach zameldowanych jest 525 osób, w tym 153
dzieci (do 18-roku życia) i 372 osoby dorosłe. Wśród mieszkańców budynków przy ul.
Szegedyńskiej 13a zamieszkuje 80 dzieci w wieku od 0 do 6 lat, 37 dzieci w wieku 7-12 lat, 36
dzieci w wieku 13-18 lat, 337 osób w wieku 19-60 lat oraz 35 osób w wieku powyżej 60-tego roku
życia. Jeszcze przed wprowadzeniem się lokatorów sprawa przyszłych mieszkańców budynków
wzbudzała ogromne emocje i obawy wśród mieszkańców dzielnicy a przede wszystkim
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mieszkańców osiedla Wrzeciono. Obawiano się napływu osób i rodzin obarczonych wielorakimi
problemami, w tym niedostosowanych społecznie. Biorąc powyższe pod uwagę pracownicy socjalni
podjęli szereg działań mających na celu jak najszybsze dotarcie i udzielenie wsparcia wszystkim
wymagającym pomocy mieszkańcom w/w bloków.
Działania te były poprzedzone akcją
informacyjną dotyczącą zakresu działania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz form świadczonej
pomocy. Pracownicy socjalni odwiedzili środowiska zamieszkałe przez osoby korzystające
wcześniej z pomocy tut. OPS a także osoby, które zwróciły się z prośbą o pomoc lub zostały
zgłoszone przez inne instytucje.
Na dzień 31.12.2007r. pracownicy socjalni rozeznali 110 środowisk. Pomocą materialną, w naturze,
usługową oraz pracą socjalną zostały objęte 72 środowiska o łącznej liczbie osób 143. Wśród
objętych pomocą środowisk ponad 40% stanowiły gospodarstwa jednoosobowe. Blisko 50% rodzin
korzystających z pomocy stanowiły rodziny z dziećmi, z czego ok. 70% to rodziny niepełne.
Najczęstszymi powodami korzystania z pomocy społecznej była: bezradność w sprawach
opiekuńczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego (ponad 60%), ubóstwo (ok. 50%),
niepełnosprawność (ponad 30%) oraz bezrobocie (ponad 26%).
Analizując problemy występujące w środowiskach wymagających wsparcia, szczególną uwagę
zwrócono na problemy rodzin z dziećmi i osób niepełnosprawnych.
Osobom i rodzinom udzielano pomocy stosownie do ich potrzeb, sytuacji oraz możliwości Ośrodka,
między innymi w postaci zasiłków stałych, okresowych, celowych a ponadto w formie pomocy
rzeczowej oraz usługowej. Udzielając pomocy, jako priorytet starano się traktować sprawę
regulowania świadczeń związanych z eksploatacją mieszkań.
Pracownicy socjalni, nawiązali również kontakt z osobami (mieszkańcami bloków przy ul.
Szegedyńskiej 13a), które opuściły placówki opiekuńczo - wychowawcze lub rodziny zastępcze
oraz środowiska, w których sygnalizowano występowanie problemu przemocy. WW osoby
informowane były o możliwości uzyskania wsparcia materialnego oraz poradnictwa
specjalistycznego ze strony ośrodka pomocy społecznej oraz innych instytucji.
Z uwagi na pojawiające się problemy dotyczące bezpieczeństwa i zakłócania porządku w
budynkach przy ul. Szegedyńskiej, Ośrodek zainicjował podjęcie współpracy z zarządzającym
budynkiem Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami, Strażą Miejską, Policją, Sądem
Rodzinnym i Nieletnich. Z przedstawicielami powyższych instytucji zostało zorganizowane
spotkanie, w trakcie którego wymieniono informacje, oraz przedstawiono propozycje działań na
rzecz poprawy sytuacji mieszkańców budynków.
Ośrodek Pomocy Społecznej planuje realizację projektów finansowych z Europejskiego Funduszu
Społecznego mających na celu integrację oraz aktywizację społeczną i zawodową grup szczególnie
zagrożonych wykluczeniem społecznym. W powyższych programach udział mogliby wziąć m.in.
mieszkańcy budynku przy ul. Szegedyńskiej 13a.
MIESZKAŃCY BUDYNKÓW PRZY UL. PALISADOWEJ 5A I 5D.
Rejon prowadzony jest przez 2 pracowników socjalnych z uwagi na poziom trudności spraw
i możliwość wspólnego rozwiązywania problemów.
Budynki administrowane są przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami przy
ul.Grębałowskiej 23/25. W budynku nr 5d znajduje się 51 lokali. Lokale te są mieszkaniami 1pokojowymi z wnękami kuchennymi oraz samodzielnymi łazienkami. W budynku nr 5a znajduje się
15 lokali. Są to mieszkania 1-pokojowe z wnękami kuchennymi, bez samodzielnych łazienek.
Łazienki umieszczone są w korytarzu do wspólnego użytku dla osób z 5 lokali. Wszystkie lokale
przy ul. Palisadowej ogrzewane są energią elektryczną.
Większość osób i rodzin zamieszkujących w w/w budynkach otrzymało lokale socjalne w wyniku
eksmisji. Znaczna część tych osób w przeszłości miało konflikt z prawem i odbywało kary
pozbawienia wolności. Osoby te mają problemy z prawidłowym funkcjonowaniem i adaptacją
społeczną.
Istotnym problemem osób zamieszkałych przy ul. Palisadowej jest bezrobocie oraz nadużywanie
alkoholu.
26

Złożoność problemów mieszkańców w/w rejonu stanowi znaczne utrudnienie w prowadzeniu pracy
socjalnej, a tym samym odzyskanie zdolności mieszkańców do prawidłowego funkcjonowania w
społeczeństwie.
W roku 2007r. pomocą materialną, rzeczową oraz pracą socjalną zostało objętych 31 rodzin o
łącznej liczbie osób 43. Wśród rodzin korzystających z pomocy są 4 rodziny z dziećmi. O łącznej
liczbie osób 12 osób, w tym 8 dzieci. Wśród 31 rodzin objętych pomocą 23 to stanowią
gospodarstwa jednoosobowe. 4 rodziny korzystające z pomocy stanowią rodziny z dziećmi.
Wszystkie te rodziny są rodzinami niepełnymi.
Najczęstszymi powodami ubiegania się osób lub rodzin o pomoc było: ubóstwo (25
środowisk), niepełnosprawność (10 środowisk ) bezradność w sprawach opiekuńczych i
prowadzeniu gospodarstwa domowego (9 środowisk), bezrobocie (8 środowisk) oraz długotrwała
choroba (7 środowisk).
Osobom
i
rodzinom
udzielano
pomocy
stosownie
do
ich
potrzeb
i sytuacji w postaci zasiłków stałych, okresowych, celowych, w formie pomocy rzeczowej oraz
usługowej a także w postaci pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego.
Z informacji uzyskiwanych od mieszkańców budynków przy ul. Palisadowej 5a i 5d wynika,
iż często w okolicy pojawiają się osoby obce będące pod wpływem alkoholu oraz narkotyków.
Stwarza to zagrożenie dla mieszkańców a w szczególności dla dzieci i młodzieży z tego środowiska.
Z uwagi na pojawiające się problemy dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców budynku i okolicy
Ośrodek podejmował współpracę z ZGN, Strażą Miejską, Policją, Sądem Rodzinnym i Nieletnich.
Na terenie budynku Palisadowa 5d działa Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Gniazdo”, do którego
uczęszczają m.in. dzieci z rodzin objętych pomocą przez tut. Ośrodek. Współpraca tut. Ośrodka z
„Gniazdem” umożliwia monitorowanie sytuacji dzieci i rodzin a także poprawę ich codziennego
funkcjonowania.
Słuszna jest polityka władz dzielnicy zmierzająca do nie zasiedlania tych budynków przez
rodziny z dziećmi.

CUDZOZIEMCY
Zgodnie z art. 5 ustawy o pomocy społecznej prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje
między innymi cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP
na podstawie zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy.
Na terenie Dzielnicy Bielany przy ul. Improwizacji 7 od 2005r. działa Ośrodek dla Cudzoziemców,
w którym zamieszkują rodziny czeczeńskie będące w procedurze o nadanie statusu uchodźcy lub
posiadające już status uchodźcy bądź zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP.
W roku 2007r. pomocą ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej objęto 45 rodzin narodowości
czeczeńskiej, w tym:
• 38 gospodarstw domowych objęto pomocą materialną /116 osób w rodzinach/
• 7 środowisk objęto pomocą wyłącznie w formie pracy socjalnej /12 osób w rodzinach/
Rodziny czeczeńskie to w większości rodziny wielodzietne. Spośród 20 rodzin z dziećmi 5 rodzin
wychowywało po1 dziecku, 3 rodziny - po 2 dzieci, 5 rodzin - po 3 dzieci, 2 rodziny - po 4 dzieci i
5 rodzin po 5 dzieci. Ponadto pomocą Ośrodka objęte były 3 matki samotnie wychowujące dzieci
(z jednym, trojgiem oraz czworgiem dzieci).
Około / objętych wsparciem osób i rodzin posiadała status uchodźcy, natomiast ok. % -zgodę na
pobyt tolerowany. Zdecydowana większość w/w osób i rodzin korzystała ze wsparcia tut. Ośrodka z
powodu ubóstwa, bezrobocia i bezradności.
Korzystający z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej uchodźcy otrzymywali pomoc materialną -w
postaci zasiłków okresowych, celowych oraz w przypadku osób niepełnosprawnych -zasiłków
stałych. Ponadto w/w osoby objęte były wsparciem w ramach pracy socjalnej polegającej między
innymi na pomocy w wypełnianiu dokumentów i załatwianiu spraw urzędowych, motywowaniu i
pomocy w podjęciu zatrudnienia, znalezieniu miejsca zamieszkania czy podjęciu nauki języka
polskiego. Z dotychczasowych doświadczeń w pracy z uchodźcami narodowości czeczeńskiej
wynika, iż mimo że większość z nich posiada średnie bądź wyższe wykształcenie, występuje wiele
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barier utrudniających ich usamodzielnienie. Powyższe wynika między innymi ze słabej znajomości
języka polskiego, braku dokumentów potwierdzających wykształcenie czy kwalifikacje zawodowe,
nadmiernych oczekiwań względem wynagrodzenia i warunków pracy oraz uwarunkowań
kulturowych (modelu rodziny wielodzietnej oraz roli kobiety, której zadaniem jest prowadzenie
gospodarstwa domowego i opieka nad dziećmi a nie praca zawodowa). Dodatkowym problemem
utrudniającym pracę z uchodźcami była ich dość duża mobilność. Wiele osób i rodzin bez
uprzedzenia opuszczało dotychczasowe miejsce zamieszkania, wyjeżdżając najprawdopodobniej za
granicę. Duży wkład w organizowanie pomocy dla dzieci z rodzin cudzoziemców mają bielańskie
placówki oświatowe.
OSOBY BEZDOMNE
Bezdomność to bardzo poważny i niezwykle trudny do rozwiązania problem dotyczący przede
wszystkim dużych miast, gdzie skupiają się osoby, które utraciły „dach na głową”, nie posiadają
wsparcia ze strony najbliższych jak również z różnych przyczyn nie są w stanie same przezwyciężyć
trudnej sytuacji w jakiej się znajdują.
W 2007r ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej korzystały 224 osoby bezdomne pozostające w
213 gospodarstwach domowych. Zdecydowaną większość osób bezdomnych (tj. 206) stanowili
mężczyźni. Wśród osób bezdomnych było 18 kobiet, w tym 3 samotne matki z jednym dzieckiem.
W /w osoby to:
Bezdomni przebywający w schronisku dla bezdomnych Monar Markot przy ul. Rudnickiego 1A.
W /w ośrodek przeznaczony jest dla 65 osób (głównie niepełnosprawnych i chorych przewlekle
mężczyzn). Mieszkańcy placówki mają zapewnione miejsce do spania, całodobowe wyżywienie,
opiekę pielęgniarki oraz pomoc pracownika socjalnego. W okresie zimy placówka uruchamia
dodatkowo 10 miejsc noclegowych. W ramach współpracy pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka
raz w tygodniu prowadzili dyżury w ośrodku Monar Markot. Na bieżąco konsultowano sprawy
mieszkańców Markotu, ustalano wspólne kierunki działania, udzielano niezbędnej pomocy.
Bezdomni przebywający w różnych miejscach na terenie dzielnicy tj. ogródki działkowe, pustostany,
piwnice, klatki schodowe, garaże. W /w osoby stanowią ok. 90 -osobową grupę osób bezdomnych,
które mimo podejmowanych starań zarówno ze strony Policji, Straży Miejskiej jak i pracowników
OPS nie wyrażały zgody na pobyt w placówkach dla osób bezdomnych. W zakresie problemów dot.
osób bezdomnych, Ośrodek pozostawał w stałym kontakcie zarówno ze Strażą M iejską jak i Policją.
W okresie zimy prowadzone były wspólne patrole pracowników socjalnych i Straży Miejskiej
monitorujące miejsca przebywania osób bezdomnych.
Bezdomni, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, którzy przebywają na terenie innych
gmin natomiast posiadają ostatnie miejsce zameldowania w Warszawie na terenie Dzielnicy Bielany.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w takich przypadkach właściwym do udzielenia pomocy jest
Ośrodek ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały. W 2007r świadczenia wypłacano 22
osobom bezdomnym przebywającym poza terenem Dzielnicy Bielany.
Bezdomni, którzy nie przebywają na terenie Dzielnicy Bielany a znaleźli się w Szpitalu Bielańskim.
Osoby bezdomne obejmowane były zarówno wsparciem materialnym jak również w formie
pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego. Pomocą materialną oraz w naturze (w formie
posiłków) objęto 123 osoby (118 gospodarstw domowych). W ramach pracy socjalnej, osobom
bezdomnym udzielano informacji oraz pomocy w znalezieniu schronienia, załatwieniu spraw
urzędowych, uzyskaniu pomocy rzeczowej, podjęciu leczenia odwykowego, poszukiwaniu
zatrudnienia, uzyskaniu pomocy medycznej. Na wniosek szpitala lub samych osób bezdomnych
(składany w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia) prowadzono postępowania mające na celu
ustalenie uprawnień do świadczeń zdrowotnych osób nieubezpieczonych. Powyższe postępowania
dotyczyły zarówno bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania była Dzielnica Bielany,
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jak również tych, którzy pochodzili z innych dzielnic Warszawy oraz innych miejscowości a
znaleźli się na terenie Bielan (przede wszystkim w Szpitalu Bielańskim).
Jak wynika z posiadanych danych, spośród osób bezdomnych ok. 50% to osoby posiadające
ostatnie miejsce zameldowania na terenie Dzielnicy Bielany, ok. 10% to osoby ostatnio
zameldowane na terenie innych dzielnic Warszawy, natomiast ok. 40% to osoby posiadające ostatni
meldunek stały poza W arszawą Wiele z osób bezdomnych korzystało ze wsparcia Ośrodka
jednorazowo lub sporadycznie. Mogło to być spowodowane tym, iż osoby te na terenie Bielan
znalazły się jedynie czasowo, chwilowo zmieniły miejsce pobytu lub nie były zainteresowane dalszą
współpracą z pracownikiem socjalnym.
Spośród bezdomnych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, zdecydowaną większość stanowiły
osoby powyżej 45 roku życia. Ok. 60% osób funkcjonowało jako osoby bezdomne powyżej 6 lat.
Ponad 80% osób bezdomnych posiadało wykształcenie podstawowe lub zawodowe, ok. 40%
stanowiły osoby niepełnosprawne, Prawie wszystkie osoby bezdomne utrzymywały się ze świadczeń
pomocy społecznej, zbieractwa surowców wtórnych lub żebractwa (zaledwie 7 osób posiadało
własne świadczenia ZUS). Spośród osób bezdomnych, 34 osoby oczekują na przyznanie lokalu
mieszkalnego (w tym 32 osoby w Dzielnicy Bielany), natomiast 5 osób oczekuje na miejsce w
Domu Pomocy Społecznej.
Z dotychczasowych doświadczeń w pracy z osobami bezdomnymi wynika, iż osoby bezdomne
bardzo niechętnie podejmują współpracę z pracownikiem socjalnym w celu zmiany swojej sytuacji
bytowej i wyjścia z bezdomności. Wiele osób wstydzi się swojego dotychczasowego życia i nie
chce nawiązywać kontaktu z rodziną .Większość osób bezdomnych to osoby niezaradne życiowo,
niesystematyczne w swoich działaniach, niekonsekwentne, łatwo popadają w pułapkę uzależnień jak
również często w swoich działaniach kierują się szukaniem sposobu z pozoru łatwego życia.

G R U PY W SP A R C IA
Poza działaniami ukierunkowanymi na indywidualną pomoc osobom i rodzinom pozostającym w
trudnych sytuacjach oraz działaniami środowiskowymi, Ośrodek Pomocy Społecznej starał się
również pobudzać działania samopomocowe poprzez inicjowanie i prowadzenie grup wsparcia.
W 2007 roku odbywały się spotkania 4 grup wsparcia.
G ru p a w sp arcia dla rodzin osób ch orych p sychicznie.
Spotkania grupy tak jak w latach
ubiegłych odbywały się na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy N r 2 przy ul.
Grębałowskiej 14. W grupie uczestniczyło 26 członków rodzin osób chorych psychicznie. Podczas
spotkań poruszano tematy funkcjonowania społecznego osób chorych psychicznie, koncentrowano
się na doświadczeniach rodziny, jej emocjach i sposobach radzenia sobie w sytuacjach silnego
stresu.
G ru pa w sp arcia dla osób dośw iad czających p rzem o cy . Zajęcia w/w grupy odbywały się w
okresie styczeń -lipiec 2007r W programie uczestniczyło 6 k o b iet .
G ru pa w sp arcia dla rod ziców niew yd oln ych w ych ow aw czo, korzystających z pom ocy O PS. Od
października do grudnia 2007r pilotażowo realizowany był program grupy wsparcia dla rodziców
niewydolnych wychowawczo. Zajęcia odbywały się raz tygodniu po dwie godziny w siedzibie
Ogniska Wychowawczego im K.Lisieckiego „Dziadka” . Grupa liczyła 6 o só b .
G ru p a w sp arcia dla osób chorych na ch orob ę A lzh eim era i ich r o d z in . Spotkania grupy
odbywały się na terenie Ośrodka Wsparcia dla Seniorów nr 1 przy Al. Zjednoczenia 13. W
spotkaniach grupy wsparcia uczestniczyło 10 człon k ów rodzin osób ch orych na ch orobę
A lz h e im e ra . W prowadzeniu zajęć pomagała wolontariuszka W trakcie spotkań opiekunowie osób
chorych mieli możliwość wymiany doświadczeń, omówienia swoich problemów jak również
skorzystania z indywidualnego wsparcia psychologa.
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VI. ŚWIADCZENIA RODZINNE I ZALICZKA ALIMENTACYJNA
Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna należą do zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej i są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.
Powyższe zadania realizowane są na podstawie
- ustawy z dn. 28 .11. 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003r.Nr 228 poz.2255 z późn. zm.),
- z dnia 22.04.2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce
alimentacyjnej ( Dz. U. z 2005r. Nr 86 poz. 732 z późn. zm.)
Sposób i tryb postępowania w sprawach o świadczeniach rodzinnych reguluje Rozporządzenie
Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2005r. N r 105 poz.
881).
Świadczenia realizowane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych:
za siłk i rod zin n e w raz z d od atk am i z ty tu łu :
- urodzenia dziecka
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
- samotnego wychowywania dziecka po utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych
- samotnego wychowywania dziecka
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
- rozpoczęcia roku szkolnego
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
jed n o ra zo w a zap om oga z tytułu urod zen ia dziecka
zap om oga z tytułu u rod zen ia d zieck a w yp łacan a przez gm iny
św iad czen ia op iek u ń cze , w tym:

- zasiłek pielęgnacyjny
- świ adczenie piel ęgnacyj ne
Zadania realizowane na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o
zaliczce alimentacyjnej:
- świadczenia w formie za liczk i alim entacyjnej
- p ostęp ow an ia w ob ec dłu żn ik ów alim en tacyjn ych prowadzone we współpracy z
komornikiem, mające na celu skuteczne egzekwowanie alimentów
W 2007r łącznie złożonych zostało 4691 , z czego:
- 4173 wniosków o świadczenia rodzinne
- 518 wniosków o zaliczkę alimentacyjną
Dla porównania w 2006r przyjęto 4549 wniosków o wypłatę świadczeń rodzinnych i 532 wnioski o
wypłatę zaliczki alimentacyjnej (łącznie 5081wniosków).
W roku 2007 wydanych zostało łącznie 5243 decyzji i postanowień, w tym 130 decyzji
odmawiających przyznania świadczeń.
Od ogólnej liczby wydanych decyzji i postanowień w sprawach o świadczenia rodzinne oraz
zaliczkę alimentacyjną łącznie złożonych zostało 56 od w ołań , z czego:
w sprawie świadczeń rodzinnych:
• decyzje rozpatrzone we własnym zakresie
-3
• decyzje utrzymane w mocy
-14
• decyzje uchylone i przekazane do ponownego rozpatrzenia
-10
• decyzje uchylone w części i rozpatrzone merytorycznie
-1
• decyzje uchylone w całości i umorzenie postępowania
-1
• decyzje uchylone w części a w pozostałym zakresie utrzymane w mocy -1
• sprawy w toku
-5
R azem

-35
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w sprawie zaliczki alimentacyjnej:
• decyzje rozpatrzone we własnym zakresie
• decyzje utrzymane w mocy
• decyzje uchylone i przekazane do ponownego rozpatrzenia
• decyzje uchylone w części i rozpatrzone merytorycznie
• decyzje uchylone w całości i umorzenie postępowania
• decyzje uchylone w części a w pozostałym zakresie utrzymane w mocy
• uchybienie terminu do wniesienia odwołania
• umorzenie postępowania w związku z niepodtrzymaniem odwołania
• sprawy w toku
R azem

-0
-7
-7
-2
-0
-0
-1
-3
-1
-21

Na wniosek komornika sądowego, w 2007 roku wszczętych zostało 106 p ostęp ow ań wobec
dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie dzielnicy Bielany. W ramach w/w postępowań
przeprowadzane były wywiady środowiskowe, podejmowano próbę aktywizacji zawodowej
dłużników oraz przekazywano komornikowi informacje mogące przyczynić się do skutecznej
egzekucji.
Podejmowane działania i efekty prowadzonych postępowań:
• przez pracowników socjalnych przeprowadzonych zostało 29 wywiadów środowiskowych;
• do Urzędu Pracy skierowanych zostało 12 wniosków o aktywizację zawodową dłużników;
• złożono 27 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy (z czego 8 odebrano i 4 zwrócono)
• do prokuratury rejonowej wystosowanych zostało 13 wniosków dot. podejrzenia popełnienia
przestępstwa z art. 209 kk, tj. uporczywego uchylania się od niealimentacji na rzecz dziecka oraz
przekazano 12 informacji do organów uprawnionych do złożenia w/w wniosków. Jedna sprawa
została zakończona skierowaniem aktu oskarżenia do sądu;
• w 4 przypadkach ustalono, że tutej szy organ nie j est właściwy do prowadzenia postępowań;
• nie udało się skontaktować oraz ustalić miejsca pobytu 36 dłużników
• ustalono, że 6 dłużników przebywa za granicą, natomiast 4 zmarło
• 1 postępowanie w sprawie alimentacji zostało zakończone przez komornika
• w pozostałych sprawach, z powodu śmierci, aresztu, bądź niepełnosprawności dłużnika, nie
przeprowadzono pełnego postępowania.
W 2007 roku łącznie tytułem wypłaconej zaliczki alimentacyjnej spłacona została kwota 40 990 zł
w tym 4 dłużników spłaciło zadłużenie wobec OPS w całości.
W pracy z dłużnikami
alimentacyjnymi widoczny był wzrost liczby osób przebywających poza granicami kraju, które
wyjechały w poszukiwaniu pracy. Poprawiła się także ilość spłacanych zaległości świadczeń
alimentacyjnych.

Struktura świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej
Okres zasiłkowy 2006/2007 oraz 2007/2008
Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych w tym:

- Zasiłek rodzinny
-Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
-Świadczenie pielęgnacyjne
-Zasiłek pielęgnacyjny
Liczba osób uprawnionych, na które przyznana została zaliczka alimentacyjna

01.01.2007r.
31.12.2007r.
2910

2295
1267
108
1187
481
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Wydatki na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną
Wydatki ogółemw tym :

10 512 740

zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

4 676 629
zasiłki rodzinne

dodatki do zas. rodzinnego

2 228 943

2 447 686
2 541 681

zasiłki pielęgnacyjne
świadczenia pielęgnacyjne

426 006

jednorazowa zapomoga

1 267 000

zaliczka alimentacyjna

1 491 164

składki społeczne

97 197

składki zdrowotne

13 063

Dla porównania w latach 2005 - 2007 wydatki na w/w świadczenia układały się następująco:

świadczenia rodzinne
zal. alimentacyjna
składki społeczne
składki zdrowotne

2005
7 872 987,69
477 210,00
115 495,96
13 872,89

2006
7 974 441,04
1 590 729,53
99 563,39
14 086,71

2007
8 911 316,00
1 491 164,00
97 197,00
13 063,00

RAZEM

8 479 566,54

9 678 820,67

10 512 740,00

Rok 2007 był czwartym rokiem funkcjonowania ustawy o świadczeniach rodzinnych, a
trzecim - ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej. Od
września 2006r. ośrodki pomocy społecznej stały się jedynymi realizatorami ustaw.
Analizując dane dotyczące ilości wypłacanych świadczeń, kwot na nie przeznaczanych oraz osób
uprawnionych do otrzymywania świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej zauważyć można
pewne zmiany, wynikające zarówno z faktu przejęcia wypały dla wszystkich uprawionych,
poprawiającej się sytuacji na rynku pracy a tym samy poprawy sytuacji materialnej rodzin.
Porównując ilość składanych wniosków można przyjąć, iż po dużym wzroście ilości wniosków w
2006 roku (po przejęciu przez OPS wypłaty wszystkich świadczeń) w 2007r liczba ta nieco zmalała
na co ma niewątpliwie wpływ sytuacja gospodarcza kraju.
Brak większych zmian w przepisach prawnych, w porównaniu do lat ubiegłych, przyczynił
się do sprawniejszej realizacji zadań.

VII.POMOC USŁUGOWA
1. U SŁ U G I O PIEK U Ń C ZE - Z A D A N IA W ŁA SN E
Usługi opiekuńcze są zadaniem obligatoryjnym gminy. Zabezpieczają one podstawowe
potrzeby osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych i tych, których rodziny nie są w stanie
zapewnić potrzebnej opieki.

32

Jsługi opiekuńcze -zadania własne -2007r
Formy pomocy

Liczba osób
objętych
pomocą

Usługi opiekuńcze-gółem
w tym: specjalistyczne

Liczba
rodzin

694
-

Liczba osób
w rodzinach

672
-

1 014
-

Liczba
godzin

215 542
-

Koszt

1 068 000
-

W porównaniu do 2006r, w 2007r liczba osób korzystających z pomocy usługowej pozostawała na
podobnym poziomie (w 2007r wzrosła o 9 osób), Ogólny koszt pomocy usługowej realizowanej w
ramach zadań własnych wyniósł 1 068 000zł (dodatkowo z rachunku dochodów wydatkowano
240435zł)
Dla porównania, ogólny koszt pomocy usługowej w 2006r wyniósł 920 000zł.(dodatkowo z
rachunku dochodów wydatkowano 290 386 zł.).
W 2007r usługi opiekuńcze (w ramach zadań własnych) realizowane były w następujących formach:
-usługi pielęgnacyjno - higieniczne
-usługi gospodarcze
Z uwagi na niewystarczające środki finansowe, w 2007r w ramach zadań własnych, nie realizowano
żadnej formy usług specjalistycznych.
U S Ł U G I P IE L Ę G N A C Y JN O - H IG IE N IC Z N E

Usługi pielęgnacyjno-higieniczne świadczone były osobom leżącym lub mającym poważne
trudności z poruszaniem się i samoobsługą (w tym także dzieci) oraz wymagającym pomocy z
powodu wieku lub ciężkich i przewlekłych chorób. W ich zakresie wykonywane są m.in. zabiegi
higieniczne oraz zlecona przez lekarza pielęgnacja.
W ykonawcą w/w usług była: Agencja Służby Społecznej z siedzibą przy ul. Popiełuszki 8 lok. 42.
cen a 1 god zin y - 6,75 zł.

W 2007r zrealizowano 32 450 g o d z . usług pielęgnacyjno-higienicznych
U SŁU G I G O SPO D ARC ZE

Gospodarcze usługi opiekuńcze skierowane są do osób mających trudności związane z
samoobsługą, kontaktami z otoczeniem oraz funkcjonowaniem w środowisku przede wszystkim ze
względu na wiek lub ciężkie i przewlekłe choroby. W zakresie tych usług realizowane są takie
czynności jak przygotowanie posiłku z uwzględnieniem diety, przyniesienie obiadu z placówki
gastronomicznej, zrobienie zakupów, dbałość o utrzymanie czystości w mieszkaniu, załatwianie
spraw urzędowych itp.
W ykonawcą w/w usług była Agencja Służby Społecznej z siedzibą przy ul.Popiełuszki 8 lok. 42.
cena 1 god zin y - 5,95 zł.
W 2007r zrealizowano 183 092 g o d z . gospodarczych usług opiekuńczych.

2. SPE C JA L IST Y C Z N E U SŁ U G I O PIE K U Ń C Z E - Z A D A N IA ZLEC O N E
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są jedną z form oparcia społecznego dla osób, które z
powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego maja poważne trudności w życiu
codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem, w zakresie edukacji,
zatrudnienia oraz w sprawach bytowych.
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Usługi te są dostosowane do szczególnych potrzeb i możliwości klientów, wynikających z rodzaju
schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym
przygotowaniem.
Usługi specjalistyczne-zadania zlecone -2007r
Forma pomocy

Liczba osób
objętych
pomocą

Specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi

110

Liczba
rodzin

Liczba osób w
rodzinach

106

Liczba
godzin

202

15 228

Koszt

211 662

W roku 2007 z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 110 osób , w
tym:
- 85 osób chorych psychicznie, 19 osób upośledzonych umysłowo, 6 osób z autyzmem.
Wśród osób z zaburzeniami psychicznymi większość stanowiły osoby z rozpoznaniem schizofrenii,
pozostałe z rozpoznaniem innych psychoz, zespołów i zaburzeń psychotycznych, z upośledzeniem
umysłowym w różnym stopniu oraz innymi sprzężonymi dysfunkcjami.
W 2007r liczba osób objętych wsparciem w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych
pozostawała na podobnym poziomie co w 2006r ( wzrosła o 4 osoby).
Ogólny koszt pomocy usługowej realizowanej w ramach zadań zleconych wyniósł 211 6 6 2 zł .
Dla porównania ogólny koszt pomocy usługowej w 2006r wyniósł 241 999zł
Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były przez Bródnowskie
Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Pomost” ul. Wincentego
85, 03-291 Warszawa .
C ena jed nej god zin y w y n osiła 13,90zł

Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych jest jednym z istotnych elementów
systemu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi. Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń
regularny kontakt z opiekunem realizującym pomoc usługową w znaczącym stopniu zapobiega
sytuacjom kryzysowym związanym z nawrotami choroby.
W 2007r po raz pierwszy z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 20
osób, natomiast 23 w ciągu roku zaprzestały korzystania z tej formy pomocy.

VIII. DZIAŁANIA ZWIAZANE Z REALIZACJĄ LOKALNYCH
PROGRAMÓW
1. P R O G R A M P R O F IL A K T Y K I
B IE L A N Y N A 2007R

U Z A L E Z N IE Ń

DLA

D Z IE L N IC Y

W AR SZA W A-

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. w ramach realizacji Lokalnego Programu Profilaktyki
Uzależnień na 2007 r. realizowane były następujące cele:
A. Ograniczenie występowania zachowań problemowych dzieci i młodzieży.
B. Zwiększenie wiedzy i umiejętności rodziców, w szczególności z rodzin niewydolnych
wychowawczo w zakresie rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem tych
rodzin oraz udzielanie kompleksowej pomocy prawnej i psychologicznej.
C. Zwiększenie wiedzy i umiejętności osób pomagających rodzinie w rozwiązywaniu
problemów.
D. Zbudowanie wielokierunkowego systemu pomocy rodzinie z problemem przemocy.
E. Upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach związanych z problemem uzależnień i przemocy.
F. Promocja zdrowego stylu życia i integracja środowiska lokalnego poprzez organizowanie dla
mieszkańców festynów, pikników i innych imprez.
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Powyższe cele realizowane były przez następujące zadania:
A. OGRANICZENIE WYSTĘPOWANIA ZACHOWAŃ PROBLEMOWYCH DZIECI I
MŁODZIEŻY
A. 1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie pozalekcyjnych
zajęć sportowych, nauki tańca i innych form rozwoju osobistego odpowiadających na potrzeby
dzieci i młodzieży
Z a jęcia na p ływ alni przy ul. C on rad a 6 - w okresie od stycznia do grudnia 2007 r. z karnetów na

Pływalnię Gimnazjum N r 73 korzystały dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych i
organizacji pozarządowych. Placówki te to: Ośrodek Dziecięco - Młodzieżowy „Oratorium” św.
Jana Bosko, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Gniazdo”, Środowiskowego Ogniska
Wychowawczego „Bielany” Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Dom Dziecka N r 1 im. Maryny
Falskiej, Klub Młodzieżowy „Homeik” .
Ogółem z pływalni w ramach zakupionych karnetów skorzystało 135 osób.
Łączny koszt organizacji zajęć wyniósł 3.000 zł
W arsztaty tan eczn e z b reak d an ce - w okresie od stycznia do czerwca 2007 r. dwa razy w tygodniu
po dwie godziny w siedzibie Klubu Młodzieżowego „ZiS” odbywały się zajęcia taneczne z break
dance. W zajęciach uczestniczyła jedenastoosobowa grupa młodzieży. Dodatkowo w okresie od
marca do czerwca zorganizowano takie zajęcia również na osiedlu Chomiczówka i Wrzeciono, w
których uczestniczyło 26 osób. Z uwagi na duże zainteresowanie zajęciami w okresie od sierpnia do
grudnia kontynuowano zajęcia grupy na Chomiczówce i w Klubie Młodzieżowym „ZiS”, z zajęć w
tym czasie korzystała grupa 24 osób.
Koszt organizacji zajęć tanecznych wyniósł 19.000 zł
W arsztaty tan eczn e z hip hopu - w okresie od stycznia do czerwca 2007r. r. dwa razy w tygodniu
po dwie godziny, na osiedlu „Chomiczówka” przy ul. Bogusławskiego 6a prowadzono warsztaty
taneczne z hip hopu . W warsztatach uczestniczyło 12 osób.
Koszt prowadzenia warsztatów wyniósł 3.205 zł
W arsztaty teatraln e - w okresie od marca do czerwca 2007r. w świetlicy prowadzonej przez TPD
przy ul. Pabla Nerudy 1 raz w tygodniu po dwie godziny odbywały się warsztaty teatralne . W
warsztatach uczestniczyło 14 osób.
Koszt realizacji warsztatów 1.280 zł
K lub G im n azjalisty - w okresie od października do grudnia 2007r. w ZS nr 49 realizowano
program aktywnego spędzania czasu wolnego dla młodzieży. W ramach programu prowadzone były
zajęcia komputerowe, z rzemiosła artystycznego oraz zajęcia świetlicowe. W zajęciach
uczestniczyło 60 osób.
Koszt 7 627,03zł
W ycieczk i - W okresie listopad - grudzień 2007 zorganizowano dla dzieci, młodzieży i opiekunów

wycieczki o charakterze rekreacyjno - integracyjnym. Na wycieczki pojechali uczestnicy dziennych
placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, młodzież z
Klubu Młodzieżowego „Homeik” oraz wychowankowie Domu Dziecka.
Wycieczki organizowane w 2007
Termin
24.11 - 25.11

Gdzie
Kozienice

8.12- 9.12

Roskosz

15.12 - 16.12

Roskosz
Giżycko

15.12 - 16.12

Odbiorcy

l.os

koszt

dzieci, rodzice i opiekunowie ze Środowiskowego Ogniska
Wychowawczego „Bielany” Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
dzieci, rodzice i opiekunowie z Ogniska „Bielany” Zespołu
Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego
„Dziadka” .
dzieci i wychowawcy z Domu Dziecka Al. Zjednoczenia
młodzież i wychowawcy z klubów młodzieżowych: „Homeik” i
dwóch klubów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy im.
Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” - Klubu Młodzieżowego

50

10 000

50

10 000

49
41

9 800
15 000
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27.12 - 29.12

Domaniewice

„Wrzeciono” i Klubu Młodzieżowego „ZiS Klub”.
dzieci, rodzice i opiekunowie ze Świetlic prowadzonych przez
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Gniazdo”.

50

240

Łącznie

17 500
62 300

A.2. Zorganizowanie kolonii dla dzieci i obozu dla młodzieży w okresie wakacji
W 2007r. ze środków na profilaktykę zorganizowano następujące wyjazdy letnie:
T erm in

R odzaj

24.06-7.07

obóz

7.07-20.07

kolonię

1.08-14.08

obóz

7.07 - 19.07

obóz

G dzie
Lidzbark
Welski
Lidzbark
Welski
Lidzbark
Welski

Ostrowo

O d b iorcy

Młodzież ze świetlicy TPD
oraz zakwalifikowana przez OPS
Dzieci z TPD i dzieci
zakwalifikowane przez OPS
młodzieży z Klubu Młodzieżowego
„ZiS”
i Klubu „HOMEiK”
Dzieci z ZOW Ognisko Bielany

Ł ączn ie

l.osób

koszt

40
55

28 .800
38.500

38

27 360

40

dofinansowano
wyjazd
21.600

173

116 260

A.3 Informowanie dzieci i młodzieży o zagrożeniach związanych z uzależnieniami i przemocą oraz
nauczenie zachowań asertywnych poprzez zajęcia warsztatowe
Z ak u p w arsztatów i program ów profilak tyczn ych dla d zieci, m łodzieży, rod ziców i n au czycieli

W 2007r. zgodnie z zapotrzebowaniem szkół wynikającym ze Szkolnych Programów Profilaktyki
oraz wniosków placówek opiekuńczo-wychowawczych zakupiono do realizacji następujące
warsztaty i programy profilaktyczne:
_______________________________________ ___________
Tytuł programu

Liczba odbiorców

Program profilaktyczny „Cukierki”szkolenie dla nauczycieli
„Bezpieczne funkcjonowanie w
środowisku miejskim i szkolnym”
„Debata”
„Wyspa skarbów”
„Profilaktyka uzależnień I stopnia”
Program profilaktyczny „Bez
przemocy”
Program „Przeciwdziałanie agresji”

10 nauczycieli SzP 79

Trening Zastępowania Agresji
Program „Zanim spróbujesz”

„Spójrz inaczej na agresję”
„Porozumienie w szkole”
„Magiczne kryształy”
„Nie piję, Nie biorę”

Koszt
realizacji

1.500 zł

517 uczniów, 130 rodziców, 25 nauczycieli
z Gimnazjum nr 75, 71, SzP 187, XXII LO
117 uczniów, 100 rodziców Gimnazjum nr 76
304 uczniów, 67 rodziców Gimnazjum nr 71
177 uczniów Gimnazjum nr 71
146 uczniów, 130 rodziców SzP nr 223

12.910 zł

11 klubowiczów i 4 wychowawców w Klubie
Młodzieżowym „ZiS”
40 uczniów SzP nr 53
734 uczniów, 60 rodziców ZS35, ZS 18,
SzP273, SzP 289, SzP223, Gimnazjum 75,
XCIVLO
15 nauczycieli ZS nr 52
16 nauczycieli LXXIV LO
500 uczniów SzP 209, SzP 263, SzP 293
174 uczniów Gimnazjum nr73
508 uczniów ZS49, ZS 18, XXXIX LO

4.140 zł

Warsztat psychoedukacyjny z zakresu
profilaktyki uzależnień
„Szkolny program przeciwdziałania
193 uczniów, 220 rodziców, 31 nauczycieli
SzP nr 80, SzP nr 133
przemocy rówieśniczej”
Łącznie:
odbiorcy
3421 uczniów, 707 rodziców, 101 nauczycieli
koszt

2.860 zł
3.800 zł
3.290zł
5.950 zł

5.000 zł
28.900 zł

4.500 zł
1.750zł
15.330 zł
5.770 zł
4.200 zł
11.690 zł

4229 osób
111 590zł
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A.4. Prowadzenie Klubu Młodzieżowego z ofertą zagospodarowania czasu wolnego na osiedlu
„Chomiczówka".
W 2007r kontynuowano prowadzenie K lu b u H O M E iK , przeznaczonego dla młodzieży w wieku
14-19 lat. W zajęciach Klubu uczestniczyło 53 osoby. Działalność Klubu została szerzej opisana w
rozdziale IX pkt 3.
Koszty prowadzenia Klubu:
-użyczenie lokalu 12 000,00 zł,
-zakup materiałów i usług w ramach zajęć i utrzymania Klubu 12 845,34 zł,
-wynagrodzenia kadry /umowy zlecenia/ 70 924,78zł
Łączny koszt prowadzenia Klubu wyniósł 95 770,12 zł
A.5 Realizacja programu „Wychowawców Podwórkowych" na osiedlu Wrzeciono
W okresie od stycznia do grudnia 2007r. na osiedlu „Wrzeciono” kontynuowano realizację
P rogram u W y ch ow aw ców P o d w ó rk o w y ch . Praca pedagogów koncentrowała się wokół młodzieży

mieszkającej w okolicach ul. Doryckiej. W ramach swej pracy pedagodzy nawiązywali kontakt z
młodymi ludźmi, których spotykali na terenie osiedla, rozpoznawali potrzeby w zakresie
zagospodarowania czasu wolnego i organizowali zajęcia zgodne z zainteresowaniami młodzieży.
Były to: zajęci rekreacyjno - sportowe (spacery, wycieczki, wyjścia na basen, rozgrywki sportowe,
kręgle itp.), wyjścia do instytucji kultury (kino, teatr itp.) Pedagodzy zapoznawali również swoich
podopiecznych z ofertą placówek pomocowych i Klubów Młodzieżowych z terenu Bielan i
podejmowali interwencję w ich sprawach. Pedagodzy nawiązali współpracę z instytucjami
odpowiedzialnymi za wychowanie i opiekę nad dzieckiem oraz utrzymanie porządku publicznego
działającymi na Wrzecionie i kontakt z rodzicami podopiecznych. Przeprowadzili wiele rozmów na
temat następstw podejmowania zachowań ryzykownych. W ramach realizacji Programu młodzi
ludzie pod kierunkiem pedagogów przygotowali Projekt Fotograficzny, którego uwieńczeniem była
zorganizowana w dniu 14 grudnia wystawa zdjęć. W okresie od X do XII przy realizacji Programu
współpracował konsultant posiadający wieloletni staż w pracy z dziećmi w środowisku otwartym.
Wychowawcy nawiązali kontakt z 41 nastolatkami
Koszt realizacji Programu w y n ió sł 32 043,04 zł

B. ZWIĘKSZENIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI RODZICÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI Z RODZIN
NIEWYDOLNYCH WYCHOWAWCZO W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM TYCH RODZIN ORAZ UDZIELANIE
KOMPLEKSOWEJ POMOCY PRAWNEJ I PSYCHOLOGICZNEJ.

B.1 Realizacja i koordynacja programów edukacyjnych dla rodziców i opiekunów
W arsztaty um iejętn ości w ych ow aw czych

W 2007r. przeprowadzono 6 edycji 40 godzinnych warsztatów umiejętności wychowawczych dla
rodziców i nauczycieli. Warsztaty odbywały się na terenie Szkoły Podstawowej N r 187, Szkoły
Podstawowej Nr 273 oraz Gimnazjum nr 73 przy ul. Conrada 6. Celem warsztatów było rozwijanie
u uczestników umiejętności budowania prawidłowych relacji w rodzinie, nauczenie rodziców
nowych metod wychowawczych i przezwyciężenie starych nieskutecznych nawyków
wychowawczych. W warsztatach uczestniczyło łącznie 94 osoby. Byli to rodzice bielańskich
przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych a także nauczyciele z bielańskich
szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Koszt organizacji warsztatów wyniósł 24 000 zł.
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G ru p a w sparcia dla rodziców niewydolnych wychowawczo, korzystających z pomocy OPS
Od października do grudnia 2007r pilotażowo realizowany był program grupy wsparcia dla
rodziców niewydolnych wychowawczo. Zajęcia odbywały się raz tygodniu po dwie godziny w
siedzibie Ogniska Wychowawczego im K.Lisieckiego „Dziadka” . Grupa liczyła 6 osób.
Koszt realizacji zajęć 3.000 zł
B.2 Organizowanie grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy
W ramach realizacji tego zadania od 8 stycznia do 23 lipca 2007 r. kontynuowano pracę grupy
w sparcia z program em edukacyjnym (grupa rozpoczęła pracę we wrześniu 2006 r.). W programie
uczestniczyło 6 kobiet. W oparciu o ankietę ewaluacyjną oraz opinie prowadzących, uczestniczki
zajęć dokonały znaczących zmian w życiu: ujawnienie problemu przemocy i zwracanie się po
pomoc do specjalistycznych instytucji, separacja od przemocowych partnerów, wniesienie pozwu
rozwodowego, poprawa relacji z dziećmi. Cztery uczestniczki wyszły z aktywnej przemocy. Odbyło
się 28 spotkań grupy, 3 konsultacje oraz 5 spotkań superwizyjnych. Zajęcia prowadzone były w
każdy poniedziałek w siedzibie Klubu Pracy przy ul. Kleczewskiej 56 .
Koszt prowadzenia grupy wsparcia wyniósł 7 520 zł
B.3 Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego z ofertą pomocy psychologicznej,
pedagogicznej i prawnej w szczególności dla osób będących w kryzysie, uzależnionych od
alkoholu i innych środków odurzających, rodzin osób uzależnionych, doświadczających
przemocy i stosujących przemoc
W Punkcie Inform acyjno-K onsultacyjnym mającym swoją siedzibę przy ul. Nałkowskiej 11
dyżurowali następujący specjaliści:
o terapeuta uzależnień (koordynator)
o pedagog
o 3 psychologów (w tym jeden kliniczny specjalizujący się w pracy z rodzinami z
problemem przemocy domowej)
o 4 prawników (w tym prawnik-certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie)
Pomoc udzielana w PIK obejmowała:
- porady prawne z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, administracyjnego i prawa pracy ,
- pomoc w zakresie uzależnień i nadużywania substancji psychoaktywnych,
- zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( w tym prawna),
- pomoc pedagogiczną dla młodzieży i rodziców w sprawach wychowawczych,
- pomoc psychologiczną dotycząca trudnych sytuacji życiowej, kryzysów oraz spraw rodzinnych .
Punkt działał codziennie od poniedziałku do piątku, zgodnie ze standardem przyjętym w miejskim
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.

Porady/konsultacje udzielane w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w 2007r.
Specjalista

Liczba
udzielonych
konsultacji

Liczba udzielonych
porad

Liczba
przeprowa
dzonych
interwencji

Liczba
udzielonych
informacji
telefonicznych

Koordynator

42

87

5

274

Koordynator-terapeuta
uzależnień

247

39

13

254

103
108
93

92
82
26
1.025 / w tym 296
porad dot. przemocy w
rodzinie/

0
0

118
134
119

0

16

2 psychologów
Psycholog ds. przemocy
Pedagog
Pomoc prawna

0
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W ramach działalności Punktu na bieżąco aktualizowano ofertę pomocy świadczonej przez
specjalistyczne placówki na terenie Dzielnicy Bielany. Prowadzono wśród klientów PIK dystrybucję
materiałów edukacyjnych i informacyjnych dotyczących uzależnienia, współuzależnienia, przemocy.
Stale współpracowano z pracownikami socjalnymi w ramach wstępnej diagnozy problemowej wśród
klientów OPS. Podejmowano interwencje dotyczące klientów Punktu w Komendzie Rejonowej
Policji Warszawa V. Nawiązano współpracę z kuratorami VI Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w zakresie obsługi prawnej podopiecznych w/w
Wydziału. Przedstawiciele PIK wzięli też udział w spotkaniu inicjującym współpracę z Prokuraturą
Rejonową Warszawa - Żoliborz w zakresie przeciwdziałania przemocy na terenie Bielan..
PIK prowadził systematyczną akcję informacyjną nt działalności Punktu w urzędach, parafiach,
szkołach, placówkach służby zdrowia i mediach lokalnych.
Łączny koszt poradnictwa specjalistycznego w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym wyniósł
140 388,18 z ł .
W ramach zwiększenia dostępności do poradnictwa psychologicznego dla osób
doświadczających przemocy domowej, gdzie realizowana jest procedura „Niebieskiej karty”, porad i
konsultacji udzielał psycholog dyżurujący w Ośrodku Pomocy Społecznej. Udzielono 304
konsultacje i porady psychologiczne. Psycholog z pracownikiem socjalnym odwiedził 139
środowisk. Koszt specjalistycznego poradnictwa psychologicznego wyniósł: 19 060 z ł .
B.4 Prowadzenie Punktów
Chomiczówka i Wrzeciono

Poradnictwa

Psychologicznego

dla

mieszkańców

Osiedli

W okresie maj-grudzień 2007r raz w tygodniu udzielane były porady psychologiczne w siedzibie
Wypożyczalni Publicznej przy ul. Wrzeciono 48. Z porad skorzystało 71 mieszkańców.
Ponadto w w/w okresie raz w tygodniu, udzielane były porady psychologiczne w siedzibie
Wypożyczalni Publicznej przy ul. Bogusławskiego 6a. Z porad skorzystało 27 mieszkańców.
Ogółem z poradnictwa psychologicznego na osiedlach skorzystało 98 osób.
Koszt realizacji zadania: 5775 zł
B.5 Prowadzenie dzielnicowej Biblioteczki Profilaktycznej.
Na terenie Biblioteki Publicznej ul. Duracza 19 działała B ib lioteczk a P ro fila k ty czn a . W roku 2007
z księgozbioru korzystało 700 czytelników. Wypożyczyli oni ok. 500 tytułów. W ciągu miesiąca
wypożyczano ok. 40 tytułów. Główną grupą korzystającą z tego księgozbioru byli studenci w wieku
19 - 30 lat, stanowili oni ok. 80% wypożyczających. Pozostali czytelnicy to nauczyciele, rodzice i
sporadycznie młodzież szkolna. Najczęściej wypożyczane były książki dotyczące przemocy i
uzależnień oraz zaburzeń rozwoju emocjonalnego. Rodziców najbardziej interesowały pozycje
dotyczące uzależnień od narkotyków i Internetu oraz o przemocy w szkole. Młodzież szkolna
zainteresowana była tematyką uzależnień od Internetu, narkomanii i przemocy w szkole.
Koszt zakupu czasopism do biblioteki 2 250 zł.
B.6 Organizacja rodzinnych wyjazdów o charakterze edukacyjnym
W 2007r w ramach Programu „Usprawnianie komunikacji w rodzinie” odbyły się dwa rodzin ne
w yjazd y.

W terminie 29.06-6.07 odbył się wyjazd do Lidzbarka Welskiego, gdzie zrealizowano program
edukacyjny dla 16 rodzin tj 48 osób. Koszt wyjazdu - 18 250 zł
W terminie 8 - 9 .12.07 odbył się wyjazd do Ryni, gdzie zrealizowano program edukacyjny dla 15
rodzin tj. 44 osób. Koszt wyjazdu 7 462 zł.
Łączny koszt wyjazdów wyniósł: 25 712 zł.
C. ZWIĘKSZENIE WIEDZY I UMIEJETNOŚCI OSÓB POMAGAJĄCYCH RODZINIE W
ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW
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W ramach realizacji tego zadania przeprowadzono diagnozę potrzeb szkoleniowych wśród instytucji
zajmujących się pomocą rodzinie oraz przeprowadzono szkolenia. Szkolenia miały na celu
zwiększenie kompetencji pracowników oraz wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów
pomiędzy różnymi służbami. W szkoleniach uczestniczyli m.in. pracownicy: Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej m.st. Warszawy, Policji, Straży
Miejskie, Sądu i Prokuratury Rejonowej oraz pedagodzy szkolni, nauczyciele, pielęgniarki szkolne,
wychowawcy
z
placówek
opiekuńczo-wychowawczych,
przedstawiciele
organizacji
pozarządowych.
colenia przeprowadzone w 2007r.
Lp.

Nazwa szkolenia

Liczba
odbiorców

1.

„Rozwiązywanie problemów w środowisku
lokalnym”
2.
Kurs „Kultura kontra patolgia”
3.
„Strategie radzenia sobie z agresją”
4.
Superwizja dla kadry wychowawczej placówek
opiekuńczo-wychowawczych / TPD, Kluby
Młodzieżowe: ”Zis”, „Wrzeciono”, „HOMEiK”
5.
Interdyscyplinarny program pracy ze sprawcami
przemocy domowej
6.
Praca z dziećmi - ofiarami przemocy seksualnej
Razem

D.

ZBUDOWANIE WIELOKIERUNKOWEGO
PROBLEMEM PRZEMOCY

SYSTEMU

Koszt szkolenia

8

3.840 zł

3
32

300 zł
1.200 zł

14

3 600 zł

188

7553,67

49

8879,07

294

25 370,44 zł

POMOCY

RODZINIE

Z

D.1 Koordynacja działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w Dzielnicy, w tym dążenie
do przyjęcia lokalnego programu przeciwdziałania przemocy
W ramach realizacji tego zadania koordynator realizował działania wynikające z lokalnego
Programu Profilaktyki Uzależnień na 2007 r., w tym m.in. realizował kampanię informacyjnoedukacyjną nt. przemocy w rodzinie, zajmował się organizacją seminarium i szkoleń, a także
spotkań przedstawicieli lokalnych instytucji, współpracował w ramach wdrażania programu
korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy, a także organizował zespoły interdyscyplinarne.
Koszt - 37 267,58 zł.
W związku z trwającymi w roku 2007r. pracami nad przygotowaniem i przyjęciem Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2013, wdrażanie przygotowanego
projektu programu lokalnego wstrzymano do czasu przyjęcia programu miejskiego. Program ten
przyjęto do realizacji Uchwałą N r XVIII/604/2007 Rady m.st. Warszawy w dniu 8 listopada 2007 r.

D.2 Doskonalenie procedur współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
W 2007 r. rozwijanie współpracy między instytucjami i organizacjami miało przede wszystkim
charakter celowy, skierowany na realizację konkretnego przedsięwzięcia, np. udział w kampanii
informacyjnej, organizację szkoleń, wdrożenie programu pracy ze sprawcami przemocy domowej
oraz powoływanie zespołów interdyscyplinarnych. Rozwijana współpraca miała charakter
zadaniowy sprzyjający kontaktom i integracji służb, instytucji i organizacji oraz wymianie
doświadczeń. Aktualnie na terenie dzielnicy realizowana jest procedura „Niebieskiej karty” oraz
nieformalna procedura powoływania zespołów interdyscyplinarnych.
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D.3 Tworzenie interdyscyplinarnych
przedstawicieli służb społecznych

zespołów

zadaniowych

składających

się

z

Od kwietnia 2007 r. w ramach działań dot. problematyki przemocy w rodzinie i rozwijania
współpracy służb powoływane są zesp oły in terd y scy p lin a rn e . Zespoły powoływane są w
przypadkach spraw szczególnie złożonych i trudnych, gdy sytuacja wymaga wielokierunkowych
działań, których nie może w ramach swoich kompetencji zrealizować tylko jedna instytucja . W
okresie od kwietnia do listopada 2007r powołano 9 zespołów, odbyło się 17 spotkań. Łącznie w
zespołach uczestniczyło 48 osób z 16 instytucji. Większość spraw dotyczyła sytuacji dzieci.
Głównymi wnioskodawcami byli pracownicy OPS Bielany, w dwóch przypadkach wnioskującym
była szkoła i przedszkole. Aktualnie aktywnie pracują trzy zespoły, w pozostałych sprawach
prowadzony jest indywidualny monitoring sytuacji przez pracowników właściwych instytucji.
D.4 Zorganizowanie seminarium tematycznego
12 kwietnia 2007r. zorganizowano sem inariu m pt. „In terd yscyp lin arn e asp ek ty przem ocy w
rod zin ie”. Seminarium pod patronatem burmistrza Dzielnicy Bielany zorganizował Ośrodek
Pomocy Społecznej we współpracy z Wydziałem Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy. Program seminarium wypełniły wykłady nt. wyników badań dot. zjawiska
przemocy domowej na terenie Dzielnicy Bielany, budowy systemu pomocy dziecku i rodzinie w
przypadku przemocy domowej, orzecznictwa sądowego w kontekście problematyki przemocy
domowej oraz procedur szkolnych i roli nauczyciela w przypadku zjawiska przemocy. W
seminarium uczestniczyło 91 osób reprezentujących 22 instytucje.
Łączny koszt organizacji seminarium: 2 184 zł
D.5 Realizacja pilotażowego programu korekcyjno sprawców przemocy w rodzinie.

edukacyjnego skierowanego do

Program realizowany był przy partnerskim udziale Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, a także
Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia. Wykonawcą zadania był dyplomowany psychoterapeuta
uzależnień i trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego K. Stańczyk - „Pracownia Inicjatyw
Społecznych” . Program zakładał dwa etapy realizacji: szkolenia dla służb i prowadzenie grupy
edukacyjno - korekcyjnej dla sprawców przemocy domowej.
I część programu (szkolenia) - zrealizowano w okresie maj - październik 2007r.
Cel szkolenia - prezentacja założeń programu, ustalenie roli i w arunków w spółpracy służb
(budow a interdyscyplinarnego system u) oraz ogólny zarys zagadnień zw iązanych z
przem ocą dom ow ą i sprawcą przemocy. W szkoleniu uczestniczyło 188 osób (głównie
przedstawiciele OPS, Policji, Sądu Rejonowego, Prokuratury oraz pedagodzy i psycholodzy
szkolni). Koszt realizacji: 7.050,00 zł
II część programu - prowadzenie grupy dla sprawców przemocy domowej realizowano w okresie
wrzesień - grudzień 2007 r.
Cel - zatrzymanie przemocy domowej poprzez budowanie strategii pracy z ofiarami i sprawcami
przemocy, zmiana zachowań sprawców z destrukcyjnego na konstruktywne, ustawiczne
doskonalenie międzyinstytucjonalnego systemu przeciwdziałania przemocy. Odbyło się 16 spotkań
grupy. W ciągu 4 miesięcy prowadzenia zajęć przez grupę przeszło 11 uczestników. Podstawowym
źródłem rekrutacji uczestników były wyroki sądu orzekającego obowiązek podjęcia terapii. Spośród
uczestników grupy 6 zaniechało lub w zasadniczy sposób zmniejszyło intensywność stosowania
agresji wobec najbliższych.
Zajęcia odbywały się w siedzibie Biblioteki Publicznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ul.
Duracza 19. W ramach programu możliwe było również skorzystanie z indywidualnych konsultacji
dla osób stosujących przemoc i członków ich rodzin.
Koszt realizacji zajęć: 5.940,00 zł.
Całkowity koszt realizacji programu - 12.990,00 zł.
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E. UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z
UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY

PROBLEMEM

E.1 Kontynuacja kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej problemu przemocy poprzez
wydanie i dystrybucję ulotek informacyjnych, plakatów oraz przygotowanie serii artykułów w
prasie lokalnej
W ramach kampanii (kontynuacji „Bielańskiej Kampanii na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie”) przygotowano i wydano ulotk ę in form acyjn ą dot. p rzem ocy dom ow ej z wykazem
instytucji udzielających pomocy (nakład 20 tys. egzemplarzy). Ulotka stanowiła wkładkę do
czerwcowego wydania miesięcznika „Naszych Bielan” - koszt 3.050,00 zł. oraz przygotowano i
wydano karnet informacyjny z wykazem instytucji świadczących pomoc oraz telefonów alarmowych
(nakład 12 tys. egzemplarzy) - koszt 4166,30 zł
Łączny koszt wydawnictw - 7216,30 zł
Podejmowano również inne działania informacyjne takie jak: regularnie zamieszczane w prasie
lokalnej (miesięcznik „Nasze Bielany”, „Zdrowie Pacjenta”) artykuły i informacje dotyczące
problematyki przemocy domowej i dostępnej oferty pomocy oraz na stronie internetowej Urzędu
Dzielnicy Bielany oraz Biblioteki Publicznej im. St. Staszica przy ul. Duracza 19, zamieszczono
baner „Bielańskiej Kampanii na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” z linkiem do
zakładki OPS zawierającej bazę teleadresową lokalnych i miejskich instytucji świadczącym pomoc
rodzinom doświadczającym przemocy domowej.
E.2 Organizacja cyklicznych spotkań z partnerami realizującymi Program
W 2007r z przedstawicielami poszczególnych instytucji, m.in. Policji, Sądu Rejonowego,
Prokuratury, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia oraz
Wydziału Oświaty i Wychowania. Spotkaniu odbywały się rob ocze sp otk an ia , które służyły
omówieniu realizacji zadań i przedsięwzięć ukierunkowanych na problematykę przemocy w
rodzinie.
W dniu 11 grudnia 2007 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. W arszawy
zorganizowano spotkanie przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji działających w
zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Celem spotkania było: podsumowanie
dotychczasowych działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w Dzielnicy
Bielany (lata 2005 - 2007) oraz prezentacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie 2007 - 2011.W spotkaniu uczestniczyło 41 osób. Uczestnicy reprezentowali 17 instytucji
oraz Zarząd i Radę Dzielnicy Bielany.
Koszt spotkania - 1076,28 zł
E.3. Udział w ogólnopolskich kampaniach społecznych
S połeczn a K am p an ia „K och ać zb yt m ocno - ja k rozpozn ać przem oc p sych iczn ą?”

Celem kampanii było uwrażliwienie społeczeństwa na problem przemocy psychicznej w rodzinie,
zwłaszcza wobec kobiet. W ramach kampanii wydano i promowano książkę Rosalind B. Penfold pt.
„Kochać zbyt mocno” wyd. Nowa Proza. Kampanię inicjowali i realizowali m.in. Stowarzyszenie
„Niebieska Linia”, Polskie Radio Pr. 1, „Lambda”, portal WP.PL itd.
Koszt zakupu książki - 1200,00 zł.
K am pania „M łoda W arszaw a bez % ”, w ram ach ogólnopolskiej kam panii „Lato bez % ”

Kampania „Lato bez %” była zorganizowana w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2007r. Firma Homo Homini dostosowała jej program
do potrzeb Miasta i nadała jej tytuł „Młoda Warszawa bez %” . Kampania uzyskała rekomendację
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. Głównym celem kampanii
było przeciwdziałanie problemom młodzieży związanych z używaniem alkoholu, zapobieganie jego
sprzedaży i spożywania przez nieletnich w pubach, dyskotekach czy ogródkach piwnych. OPS
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zgłosił swój udział w Kampanii 20.06.07r. przez co Dzielnica Bielany stała jedną z 17 dzielnic
realizujących na swym terenie poszczególne etapy kampanii w okresie od 09.07.2007r. do
11.12.2007r. W I fazie kampanii przeprowadzono „Akcję plakatową” polegającą na dystrybucji
plakatów, ulotek i naklejek w punktach sprzedaży napojów alkoholowych. 1414 sztuk materiałów
dostarczono do 163 punktów. Pozostałe 200 ulotek rozprowadzono w miejscach użyteczności
publicznej na terenie Dzielnicy. Przeprowadzono akcję „kontrolowanego zakupu alkoholu” p.t.
„Agent specjalny”, w ramach której przeprowadzono łącznie 224 kontrole. W drugiej turze kontroli
sprzedawca poprosił o okazanie dowodu tożsamości w każdym punkcie sprzedaży.
Przeprowadzono badanie opinii nieletnich p.t. „Percepcja działań profilaktyki alkoholowej przez
nieletnich w m.st. Warszawy” obejmujące 100 uczniów, badanie opinii rodziców p.t. „Rodzice
wobec problemu spożycia alkoholu przez nieletnich” obejmujące 100 respondentów, szkolenie dla
sprzedawców, w którym udział wzięły 4 osoby oraz szkolenie - program „Szlaban” - dla nauczycieli,
w którym uczestniczyło 41 osób.
Łączny koszt realizacji kampanii „Młoda Warszawa bez % na terenie Dzielnicy Bielany wyniósł
5 773,50 zł.
K am p an ia „C iąża bez a lk oh olu ”

Ośrodek Pomocy Społecznej włączył się w realizację kampanii poprzez:
- sfinansowanie usługi poligraficznej polegającej na wydrukowaniu logo kampanii na 700
torbach bawełnianych,
- obsługę cateringową konferencji,
- sfinansowanie kosztów 3 wystąpień prelegentów p.t. FAZ - społeczne, zdrowotne i
ekonomiczne skutki picia alkoholu przez kobiety,
- zakup materiałów informacyjnych w tym: 10 książek p.t. „Specyfika pomocy
psychologiczno - pedagogicznej dzieciom z FAS”, 10 płyt p.t. „Wieczne Dziecko”, 1 963
sztuk ulotek FAS II
Łączny wkład finansowy OPS w realizacji kampanii wyniósł 6 374,12 z ł .
F. PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I INTEGRACJA ŚRODOWISKA LOKALNEGO
POPRZEZ ORGANIZOWANIE DLA MIESZKAŃCÓW FESTYNÓW, PIKNIKÓW I INNYCH
IMPREZ
U d ział w „B ielań sk im F estyn ie R od zin n ym ”

26 maja 2007 na terenie AWF odbył się festyn rodzinny zorganizowany przez Wydział Spraw
Społecznych i Zdrowia. Ze środków na profilaktykę zakupiono część nagród dla uczestników
konkursów oraz balony z nadrukiem „Bielański festyn Rodzinny” .
Koszt udziału w festynie wyniósł 1.492,55
R od zin n e M ik ołajk i Integracyjne.

W dniu 4 grudnia 2007r. przy współpracy z Wydziałem Oświaty i Wychowania oraz ZS nr 56
zorganizowano spotkanie mikołajkowe dla dzieci z klas I-III integracyjnych ze SzP223, SzP247 i ZS
nr56 w siedzibie ZS nr 56. W spotkaniu wzięło udział 170 dzieci z rodzicami i opiekunami oraz
zaproszeni goście. Podczas spotkania odbyły się pokazy taneczne oraz zabawy interaktywne z
udziałem publiczności. Dzieci i rodzice mogli skorzystać ze słodkiego bufetu, porad logopedy i
dietetyka. Na koniec spotkania dzieci otrzymały prezenty.
Koszt organizacji imprezy wyniósł 14.261,55 zł, w tym: 170 paczek dla dzieci 4.675zł, zakup
programu artystycznego 5.885zł, catering 3.000zł, konsultacje dietetyka 160 zł, sprzątanie 240zł
oraz zakup balonów do dekoracji i czapek mikołajowych 301.55zł.
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G. INNE DZIAŁANIA
G.1 Dzielnicowy
Alkoholowych

Zespół

Realizacji

Programu

Profilaktyki

i Rozwiązywania

Problemów

W ramach realizacji Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień Ośrodek zapewniał obsługę
ad m in istracyjn ą Z esp o łu , wtym:
-wypłacono wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Zespołu, wywiady i obecność na sprawach w
Sądzie na łączną kwotę: 65206,54 zł
-poniesiono koszty sądowe z tytułu badań biegłych w sprawach o zobowiązanie do leczenia
odwykowego na wniosek Dzielnicowego Zespołu w 77 sprawach na łączną kwotę 29 850,78 zł.
G.2 Ewaluacja Programu Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Bielany na rok 2007
W drugiej części roku Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych „Boris” na
zlecenie OPS przeprowadziło w dzielnicy b ad an ie sku teczn ości realizow an ych zad ań w ram ach
program u P rofilak tyk i U za leżn ień . Badanie zakończono sporządzeniem raportu wraz z
rekomendacjami do dalszych działań.
Koszt Badania 24.997,80zł.
REALIZACJA PLANU W YDATKÓW ZW IĄZANYCHZ PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ W 2007
Klasyfikacja

budżetowa

Plan

Wydatki

Dział

Rozdział

Paragraf

851

85154

4010

wynagrodzenia osobowe

38 700,00

38 700,00

4110

składki ZUS

20 021,00

19 768,52

4120

składki na fundusz pracy

2 287,00

2 275,71

4170

wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i
wyposażenia
zakup pomocy
dydaktycznych
zakup usług pozostałych

326 631,00

326 043,12

16 148,00

15 622,41

0,00

0,00

470 840,00

470 781,09

Czynsze za budynki, lokale
Koszty postępowania
sądowego

12 000,00

12 000,00

32 000

29 850,78

918 627,00

915 041,63

4210
4240
4300
4400
4610
Razem:

Wykonanie budżetu ukształtowało się na poziomie 99,60%

2. P R O G R A M IN T E G R A C JI S P O Ł E C Z N E J I Z A W O D O W E J O SÓ B Z A G R O Ż O N Y C H
W Y K L U C Z E N IE M SP O Ł E C Z N Y M ,

Zgodnie z założeniami Sektorowego Programu Operacyjnego SPO RZL oraz Uchwałami
Rady m. st. Warszawy dotyczącymi w szczególności Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy na rok 2004 oraz przyjęcia priorytetów przyznawania
dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w roku 2004 - w maju 2004 roku
rozpoczęła się realizacja „P rogram u in tegracji społecznej i zaw odow ej osób b ezrob otn ych ” ,
realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został zakończony 31 m arca 2007r.
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Adresatem projektu były osoby długotrwale bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy m. st.
Warszawy powyżej 24 miesięcy, w tym także osoby mające problemy z uzależnieniem od środków
psychoaktywnych. Łącznie projektem miało być objętych 100 osób - mieszkańców Dzielnicy
Bielany m. st. Warszawy.
Na realizację projektu zaplanowano koszty na poziomie 909.023,00 zł, z czego do końca
projektu w yd atk ow an o k w otę 902.597,48 z ł , co stanowi 99,3% zobowiązań na realizację zadań
wynikających z wniosku o dofinansowanie.
Na nie wydatkowaną kwotę 6.425,52 zł składał się podatek VAT, zaplanowane środki na dodatki
szkoleniowe oraz opłaty szkoleń zawodowych. Dokładne zaplanowanie środków w tych kategoriach
nie było możliwe, jednak fakt nie wykorzystania całości środków nie wpłynął na poziom wsparcia
udzielonego beneficjentom ostatecznym w projekcie.
Struktura wydatkowania środków finansowych przedstawiała się następująco:
- wydatki związane z wynagrodzeniem personelu 473.823,07zł,
- wydatki dotyczące beneficjentów projektu 230.620,5 zł, w tym szkolenia zawodowe 158.116,00 zł,
- inne 198.153,85 zł /promocja projektu, badania lekarskie dopuszczające do kursów zawodowych,
materiały biurowe i eksploatacyjne, zakup wyposażenia pomieszczeń, audyt projektu/.
Pierwszy etap realizacji projektu polegał na dwumiesięcznym szkoleniu wewnętrznym, kolejny na
specjalistycznych szkoleniach zawodowych.
W projekcie ostatecznie udział wzięło 99 osób długotrwale bezrobotnych. Szkolenia wewnętrzne
ukończyło 89 osób, w tym:
- 73 osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
- 10 osób mających problem z uzależnieniem od środków psychoaktywnych.
P artn eram i w realizacji projektu były dwie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Ruch
Inicjatyw Społecznych „PRACA” oraz Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich. W
ramach projektu współpracowano ściśle z Urzędem Pracy m. st. Warszawy w zakresie kierowania
osób długotrwale bezrobotnych do projektu.
Z ak ład an ym i „tw ard ym i” rezu ltatam i projektu było:
o - ukończenie szkolenia wewnętrznego przez 90 uczestników,
o - ukończenie zewnętrznych szkoleń zawodowych przez 81 uczestników,
o - podjęcie zatrudnienia przez 25 uczestników,
o - podjęcie samozatrudnienia przez 1 osobę,
o - podjęcie wolontariatu przez 9 osób,
o - podjęcie i kontynuację edukacji i szkoleń przez 5 osób.
O siągn iętym i efek tam i projektu są:
• - ukończenie szkolenia wewnętrznego przez 89 uczestników,
• - ukończenie zewnętrznych szkoleń zawodowych przez 83 osoby,
• - podjęcie zatrudnienia przez 36 osób,
• - podjęcie samozatrudnienia przez 2 osoby,
• - podjęcie wolontariatu przez 9 osób,
• - podjęcie i kontynuację edukacji i szkoleń przez 10 osób.

3. P R O G R A M -W O L O N T A R IA T W O PS

Od 7 lat Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program Wolontariat w OPS. Praca wolontarystyczna
jest istotnym uzupełnieniem wachlarza usług dostępnych dla klientów OPS i mieszkańców dzielnicy
Bielany.
W 2007r pomoc w postaci pracy wolontarystycznej zadeklarowało 91 osób. Aktywnie w realizacji
programu uczestniczyły 84 o so b y . Pozostałe osoby po zarejestrowaniu zrezygnowały lub nie
spełniły wymagań. Okres pracy wolontariuszy średnio wynosił od 1 do 5 m-cy w ciągu roku.
Wolontariusze udzielali zarówno indywidualnej pomocy osobom wymagającym wsparcia, jak również
pomagali w realizacji zadań placówek pozostających w strukturze OPS. 5 wolontariuszy skierowanych zostało
do pracy w Ognisku Bielany.
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Z in dyw idualnej pom ocy w olon tariu szy w zakresie pomocy w nauce korzystało 36 dzieci.
Wolontariusze pomagali dzieciom w odrabianiu lekcji, wyrównywaniu braków szkolnych, nauce
języka angielskiego, przekazywali pozytywne wzory zachowań i nawyki systematycznej pracy. Przeciętnie
udzielano pomocy w wymiarze ok. 2,5 godzin tygodniowo.
Inną formą pomocy w nauce realizowaną przez wolontariuszy było „pogotowie lekcyjne” .W 2007r
w ramach pogotowia lekcyjnego odbyło się 16 spotkań, w których uczestniczyło siedmioro uczniów.
Ponadto czterech wolontariuszy świadczyło pomoc indywidualną osobom niepełnosprawnym.
W 2007r 28 w olon tariu szy pracow ało w e w szystk ich p ięciu p row ad zon ych przez O środ ek
P om ocy Społecznej ośrod k ach w sp arcia ja k rów nież w K lu b ie P racy.

W Klubie Pracy pomagali wolontariusze - głównie studenci takich kierunków jak: doradztwo
zawodowe i psychologia. Głównym zadaniem wolontariuszy była pomoc klientom indywidualnym
w obsłudze komputera, rozmowa, pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych. Wolontariusze
kierowani do pracy w podległych OPS ośrodkach wsparcia pomagali w prowadzeniu zajęć i terapii,
towarzyszyli uczestnikom podczas transportu na zajęcia, prowadzili rozmowy wspierające,
zajmowali się pracami porządkowo - gospodarczymi. W zależności od specyfiki placówki
wolontariusze mogli wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności jak również nabyć doświadczenie
przydatne w późniejszej pracy zawodowej. Dzięki pracy wolontarystycznej w Ośrodkach Wsparcia
dla Seniorów mogły się odbywać zajęcia z języka angielskiego a w jednej z w/w placówek, pod
koniec 2007r wprowadzono zajęcia gimnastyczne z elementami jogi.
Współpracujący z Ośrodkiem Pomocy Społecznej wolontariusze mieli możliwość skorzystania ze
szkoleń organizowanych przez Akademię Wolontariatu z zakresu treningu interpersonalnego,
budowania relacji i pracy z grupą. Ponadto w 2007r zorganizowanych zostało 6 in tegracyjn ych
spotkań z w o lo n ta riu sza m i . W każdym spotkaniu uczestniczyło około 15 wolontariuszy. W
kwietniu 2007r Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował konferencję „N ow e oblicza
w olon tariatu - W olon tariat w słu żb ie n iep ełn osp raw n ym ”. Celem konferencji była promocja
wolontariatu poprzez prezentację dobrych praktyk w zakresie działań wolontarystycznych. W
grudniu 2008 Ośrodek współuczestniczył w organizacji B ielań sk iej G ali W olo n ta ria tu , podczas
której zostali uhonorowani i nagrodzeni wolontariusze współpracujący z instytucjami i
organizacjami działającymi na terenie Dzielnicy Bielany.

IX. DZIAŁALNOŚĆ OSRODKÓW WSPARCIA PROWADZONYCH
PRZEZ OPS
1. ŚR O D O W ISK O W E D O M Y SA M O PO M O C Y
W ramach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonują dwa środowiskowe domy samopomocy:
-Środowiskowy Dom Samopomocy N r 1 dla osób upośledzonych umysłowo
-Środowiskowy Dom Samopomocy N r 2 dla osób chorych psychicznie.

Ś R O D O W IS K O W Y D O M SA M O P O M O C Y N R 1

Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1 jest ośrodkiem wsparcia oraz rehabilitacji osobistej i
społecznej dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami współistniejącymi.
Do najważniejszych celów ośrodka należy zaliczyć:
• udzielanie wsparcia społecznego oraz terapeutycznego dorosłym osobom z
niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami współistniejącymi;
• rehabilitację osobistą i społeczną uczestników realizowaną przede wszystkim poprzez
podtrzymywanie, rozwijanie zakresu ich zaradności i samodzielności życiowej.
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CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW
Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1 jest placówką przeznaczoną dla 45 uczestników. W ciągu
2007r uczestnikami zajęć ŚDS było łącznie 48 osób. Na dzień 31.12.2007r placówka liczyła 45
uczestników.
Struktura uczestników z uwagi na stopień niepełnosprawności______________ ____________________
Stopień niepełnosprawności wg. orzeczenia o niepełnosprawności

Liczba osób

Z naczny (odpow iednik I grupy)

38

U m iarkow any (odpow iednik II grupy)
Lekki (odpow iednik III grupy)

10
---

Struktura uczestników z uwagi na stopień upośledzenia umysłowego
Stopień upośledzenia umysłowego
lekki
um iarkow any
znaczny
głęboki

Liczba osób
8
22
8
10

Największą grupę uczestników stanowiły osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności jak
również umiarkowanym stopniem upośledzenia. U osób korzystających ze wsparcia ŚDS,
upośledzeniu umysłowemu towarzyszyło wiele schorzeń współistniejących, wśród których
przeważało mózgowe porażenie dziecięce oraz epilepsja, 5 osób poruszało się na wózkach
inwalidzkich.
Wśród uczestników ŚDS przeważały osoby w wieku pomiędzy 20 a 40 lat przy czym mężczyźni
stanowili nieco ponad 50% uczestników.
Zdecydowana większość uczestników Środowiskowego Domu zamieszkiwała oraz pozostawała we
wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem bądź z jednym z rodziców.
FORMY ZAJĘĆ
W ramach Środowiskowego Domu Samopomocy realizowane były następujące form y z a ję ć :
zebrania społeczności, rehabilitacja ruchowa (indywidualna oraz grupowa), zajęcia muzyczne,
zajęcia teatralne, zajęcia ceramiczne, zajęcia plastyczne, zajęcia edukacyjne, zajęcia integracyjne,
relaksacja, trening higieniczny, terapia przez sztukę, zajęcia z zakresu promocji zdrowia, zajęcia z
zakresu samodzielnego poruszania się w terenie, spotkania z księdzem ( realizowane na prośbę
rodzin uczestników ŚDS nr 1). W 2007r powstała nowa pracownia: u m iejętn ości sp o łeczn y ch .
Efektem realizowanych zajęć teatraln ych było przygotowanie dwóch przedstawień
okolicznościowych. Oba spektakle były kolejną próbą przełamywania stereotypów postrzegania
osób z niepełnosprawnością intelektualną jako wiecznych dzieci.
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa
„Bardziej Kochani” w 2007r kontynuowane były zajęcia w ramach P rogram u Inten syw nej
R eh ab ilitacji dla osób z n iep ełn osp raw n ością in telek tu aln ą w stop niu zn aczn ym i głęb okim . W
programie udział brało 6 rodzin. Zajęcia miały charakter warsztatowy.
W ramach współpracy z Domem Kultury przy ul. Goldoniego w 2007r niektórzy z
uczestników ŚDS mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach teatraln ych , p row ad zon ych przez
p rofesjon aln ych a k to ró w . Zajęcia miały charakter integracyjny.
W 2007r, podobnie jak w latach ubiegłych, uczestnicy ŚDS nr 1 byli organizatorami wielu
u roczystości i im p rez , głównie plenerowych, taneczno-muzycznych oraz okolicznościowych, w
których często udział brali także uczestnicy zaprzyjaźnionych ośrodków, rodzice oraz inni
zaproszeni goście. Uczestnicy brali także udział w wielu zewnętrznych imprezach integracyjnych
oraz wycieczkach
Dobrą okazją do weryfikacji nabytych umiejętności był kolejny turnus reh a b ilita cy jn y .
Odbył się on w Krynicy Zdrój w terminie 19 sierpnia - 2 września 2007 roku. W turnusie
uczestniczyło 28 osób niepełnosprawnych: uczestników ŚDS nr 1
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Podobnie jak w roku ubiegłym, jednym z podstawowych elementów pracy rehabilitacyjnej
ośrodka była, w sp ółp raca z rod zin am i osób niepełnosprawnych. W ciągu roku odbywały się
indywidualne spotkania z rodzicami. Ponadto odbyły się 4 spotkania informacyjne. Rodziny osób
niepełnosprawnych - uczestników ŚDS nr 1 uczestniczyły we wszystkich imprezach i
uroczystościach okolicznościowych.
W 2007r Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1 brał udział w organizacji k on feren cji „O blicza
w olon tariatu - w o lon tariat w słu żb ie n iep ełn osp raw n ym ” Jednym z elementów konferencji było
przedstawienie „Kwiaty dla Algernona” z główną rolą Tomasza Błasiaka, który przygotowując się
do roli osoby niepełnosprawnej w 2006 roku pracował jako wolontariusz w Środowiskowym Domu
Samopomocy.
Ś R O D O W IS K O W Y D O M SA M O P O M O C Y N R 2

Środowiskowy Dom samopomocy nr 2 to ośrodek wsparcia przeznaczony dla osób
przewlekle chorych psychicznie, które mają poważne problemy w życiu codziennym i wymagają
postępowania wspierająco - terapeutycznego, w warunkach pobytu dziennego.
CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW
Środowiskowy Dom samopomocy nr 2 przeznaczony jest dla 35 osób.W roku 2007r uczestnikami
ŚDS nr 2 było 45 osób chorych psychicznie. Na dzień 31.12.2007r placówka liczyła 35 uczestników.
Struktura uczestników z uwagi na ich stopień niepełnosprawności
Stopień niepełnosprawności wg. orzeczenia o niepełnosprawności

Znaczny ( odpowiednik I grupy)
Umiarkowany ( odpowiednik II grupy)
Lekki ( odpowiednik III grupy)
Emerytura
Razem

Liczba osób

14
28
2
1
45

Wśród uczestników przeważały osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub dawną II
grupą inwalidzką. Przeważająca grupę stanowiły osoby z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej.
Pozostałe to osoby z rozpoznaniem innych psychoz lub zespołów zaburzeń psychotycznych
Wśród uczestników przeważały osoby w wieku pow. 40 roku życia.
Większość uczestników ŚDS mieszkała a z rodzinami, natomiast 14 osób zamieszkiwało samotnie.
FORMY ZAJĘĆ
Uczestnicy ŚDS nr 2 w 2007r brali udział w różnorodnych form ach terap ii zajęciow ej , zajęciach
rozwijających aktywność i ekspresję twórczą, zajęciach edukacyjnych oraz sportowych. Wśród w/w
zajęć można wymienić tj. trening kulinarny, budżetowy, higieniczny, lekowy, zajęcia plastyczne,
komputerowe, muzyczne, gimnastyczne, i inne.
Ponadto uczestnicy ŚDS nr 2 byli organizatorami wielu uroczystości oraz imprez
okolicznościowych. Jak również brali udział w wielu zewnętrznych im p rezach in tegracyjn ych i
w ycieczk ach .

Na trenie placówki kontynuowano spotkania gru p y w sp arcia dla rodzin oraz bliskich osób
chorych psychicznie. W trakcie spotkań, osoby uczestniczące miały możliwość zdobycia wiedzy na
temat chorób psychicznych, wymiany własnych spostrzeżeń i uwag, jak również miały możliwość
uzyskania wsparcia w sytuacjach kryzysowych.
W ramach działalności edukacyjnej na rzecz środowiska lokalnego, w 2007r kontynuowano
współpracę z Kołem Wolontariatu z Zespołu Szkół nr 56 ul. Fontany 1, w ramach której na terenie
ŚDS odbywały się zajęcia edu k acyjn e dla młodzieży gimnazjalnej. Celem zajęć było
uświadomienie młodym ludziom znaczenia zdrowia psychicznego oraz próba zmiany społecznego
stereotypu i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób chorych psychicznie.
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2. O ŚR O D K I W SP A R C IA D L A SE N IO R Ó W
W ramach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonują dwa Ośrodki W sparcia dla Seniorów:
Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1 przy Al. Zjednoczenia 13
Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 2 przy ul. Wrzeciono 5a
Oba ośrodki przeznaczone są dla osób starszych a ich działania ukierunkowane są przede wszystkim
na:
• przeciwdziałanie marginalizacji i poczucia samotności
• poprawę sytuacji ekonomicznej uczestników
• utrzymanie osób starszych w dobrej kondycji fizyczno-psychicznej
• integrację osób starszych z najbliższym środowiskiem społecznym
• animowanie grup samopomocy i wolontariatu
• pomoc rodzinie w opiece nad osobą starszą
• stworzenie możliwości realizacji własnej aktywności i ekspresji twórczej.
O Ś R O D E K W S P A R C IA D L A SE N IO R Ó W N R 1

W ramach Ośrodka Wsparcia dla Seniorów N r 1 działały:
• O d d ział D zien n y, ramach którego uczestnicy korzystali z szerokiej oferty zajęć kulturalnooświatowych i terapeutycznych oraz posiłków. Oddział Dzienny przeznaczony jest dla 30
osób. W 2007r z Oddziału Dziennego korzystało 38 osób
• K lu b S en iora , funkcjonujący w godzinach popołudniowych, mający charakter otwarty. W
ramach działalności Klubu prowadzone były zajęcia tematyczne oraz spotkania świetlicowe.
Uczestnictwo w Klubie było bezpłatne. W 2007r z oferty Klubu Seniora korzystało 246
•

•
•

osób.
G ru p a w sp arcia dla osób chorych na ch orobę A lzh eim era i ich r o d z in . Spotkania grupy

odbywały się dwa razy w miesiącu. Uczestnikami były osoby chore na Alzheimera i ich
opiekunowie. W zajęciach grupy wsparcia udział brało 14 osób.
Na terenie placówki wydawane były dodatkowo ob iad y dla klien tów O P S, którzy nie
korzystali z pobytu dziennego. Z w/w oferty w 2007r korzystało 18
osób
Ośrodek stanowił również miejsce sp otkań Z arząd u K oła D zieln icow ego W arszaw aB ielan y Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych.

CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW ODDZIAŁU DZIENNEGO
Struktura uczestników Oddziału Dziennego ze względu na wiek i płeć
Przedział wiekowy

Liczba osób
Mężczyźni

Kobiety

40 - 50 lat
51- 60 lat
61 - 70 lat
71 - 80 lat
81 - 90 lat
powyżej 90 lat
Razem

1
7
16
9
33

Ogółem

2
2
1
5

1
9
18
10
38

Wśród osób korzystających z pobytu dziennego w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów nr 1
zdecydowanie przeważały kobiety. Większość uczestników stanowiły osoby zamieszkujące
samotnie. Największą grupę stanowiły osoby powyżej 70-tego roku życia.
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O Ś R O D E K W S P A R C IA D L A SE N IO R Ó W N R 2

W ramach Ośrodka Wsparcia dla Seniorów N r 2 działały:
• O d d ział D zien n y, w ramach którego uczestnicy korzystali z posiłków oraz bogatej oferty
zajęć. Oddział Dzienny przeznaczony jest dla 35 osób. W 2007r z oferty Oddziału Dziennego
korzystało 40 osób
• K lu b S en iora , funkcjonujący w godzinach popołudniowych. Z ofert Klubu Seniora w 2007r
korzystało 327 osób.
• Na terenie placówki wydawane były dodatkowo ob iad y dla klien tów O P S, którzy nie
korzystali z pobytu dziennego. Z w/w oferty w 2007r korzystało 20 osób.
Ośrodek stanowił również miejsce spotkań dla takich grup jak:
o AK Koło Kombatantów Światowego Związku Żołnierzy „Grupa Kampinos”
o Zespół Bielańskich Animatorów Kultury przy Radzie Programowej Wydziału Kultury
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
o Rada Programowa Seniorów Bielańskich
CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW ODDZIAŁU DZIENNEGO
Struktura uczestników ode ziału dziennego ze względu na wiek i płeć
Przedział wiekowy

Liczba osób
Mężczyźni

Kobiety

40 5161 71 81 91 Razem

50 lat
60 lat
70 lat
80 lat
90 lat
100 lat

Ogółem

4
6
15
6
2

1
3
3
-

5
9
17
6
2

33

7

40

Wśród osób korzystających z pobytu dziennego w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów nr 2, podobnie
jak w Ośrodku Wsparcia nr 1, przeważały kobiety oraz osoby zamieszkujące samotnie, jak również
osoby powyżej 70-tego roku życia.
F O R M Y Z A JĘ Ć P R O W A D Z O N E W O Ś R O D K A C H W S P A R C IA D L A SE N IO R Ó W
NR 1 i 2

Podobnie jak w latach ubiegłych, podstawowymi formami pracy z uczestnikami Ośrodków
Wsparcia dla Seniorów były przede wszystkim zajęcia ukierunkowane na utrzymanie sprawności
fizycznej, podtrzymywanie aktywności społecznej oraz rozwijanie zainteresowań. Ponadto odbyło
się wiele spotkań, wycieczek oraz imprez okolicznościowych.
W śród wielu różnorodnych form zajęć prowadzonych w Ośrodkach Wsparcia dla seniorów można
wymienić między innymi:
• A rtera p ię , której podstawowym celem był rozwój zdolności i umiejętności oraz
kształtowanie osobowości. Arterapia realizowana była między innymi poprzez:
muzykoterapię, choreoterapię, dramatoterapię, biblioterapię, estezjoterapię i sztuki
plastyczne,
• Z ajęcia u k ieru n k ow an e na u trzym an ie dobrej sp raw n ości fizycznej tj. poranna
gimnastyka, zajęcia ruchowe na basenie, gimnastyka rehabilitacyjna, zajęcia relaksacyjne,
Nordic Walking,
• Z ajecia tu rystyczn o-rek reacyjn e, w tym spacery i wycieczki,
• Z ajęcia rozw ijające zain teresow an ia i u m iejętn ości , w tym między innymi: zajęcia
kulinarne, komputerowe, krawieckie, hafciarskie, fryzjersko-kosmetyczne i ergoterapii,
zajęcia z języka angielskiego, i inne
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Z a jęcia in tegracyjn e - gry i zabawy świetlicowe, spotkania społeczności, pogadanki i

•

spotkania tematyczne.
Wiele z prowadzonych zajęć miało na celu ochronę zd row ia uczestników, w tym polepszenie ich
sprawności fizycznej. Dużą wagę przywiązywano do działań mających na celu zap ob iegan ie
m argin alizacji oraz in tegrację sen iorów ze środ ow isk iem lo k a ln y m .
Zgodnie z wieloletnią tradycją, w okresie letnim zostały zorganizowane w czasy dla bielańskich
seniorów . Po raz pierwszy w 2007r odbyły się one na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w
Warszawie. Podobnie jak w latach ubiegłych w/w forma wypoczynku dla starszych mieszkańców
Bielan nie miała formuły wyjazdowej. Po aktywnym wypoczynku na świeżym powietrzu, na noc
seniorzy wracali do swoich domów. Wczasy dla seniorów zapewniały starszym mieszkańcom Bielan
możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu w otoczeniu pięknych terenów zieleni AWF,
poprawiając kondycję psychofizyczną seniorów oraz rozwijając ich zainteresowania.
Wczasy dla seniorów odbyły się w ramach trzech turnusów, w których łącznie udział wzięło 272
osoby. Organizatorami akcji letniej dla seniorów byli Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
Akademia Wychowania Fizycznego, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st.
Warszawy, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Fundacja na Rzecz Kobiet „Ja Kobieta” .

3. K LU B M Ł O D Z IE Ż O W Y „H O M E iK ”
Klub Młodzieżowy HOMEiK działa od czerwca 2005 roku. Podstawą jego działania jest
Program Klubu Młodzieżowego przygotowany w ramach realizacji Lokalnego Programu
Profilaktyki Uzależnień. Klub mieści się na osiedlu „Chomiczówka” przy ul. Bogusławskiego 6a.
Klub przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 14-19 lat. W 2007r działał przez sześć dni w
tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 16.00- 20.30 i w soboty od 11.00 do 15.00.
Działalność placówki w głównej mierze polegała na organizacji czasu wolnego. Praca
wychowawcza koncentrowała się na zmniejszaniu ryzyka zagrożenia zjawiskami patologii
społecznej i niedostosowania społecznego
W roku 2007 do Klubu uczęszczały 53 osoby.
Struktura uczestników z uwagi na wiek i płeć
Przedział wiekowy
Dziewczęta

14
15
16
17
18
19

lat
lat
lat
lat
lat
lat

Łącznie

Ilość osób
Chłopcy

7
5
5
3
20

8
4
8
8
3
2
33

razem

15
9
13
11
3
2
53

24 osoby uczęszczały do gimnazjum, 24 osoby do szkół ponadgimnazjalnych - 5 osób do OHP
(nauka zawodu)
W pracy placówki realizowane były następujące zajęcia:
Rodzaj zajęć

L. uczestników

Trening Zastępowania Agresji

10

Zajęcia przygotowujące do testów gimnazjalnych

15

Korepetycje z wolontariuszem

20

Odrabianie lekcji z wychowawcami

10

Zajęcia teatralne

20
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Zajęcia taneczne Hip Hop dla dziewcząt i Break Dance dla chłopców

30

Zajęcia plastyczne

30

Zajęcia na basenie

15

Zajęcia kulinarne

20

DKF- Dyskusyjny Klub Filmowy

15

Zajęcia komputerowe

10

W ramach pracy Klubu przy aktywnym udziale młodzieży organizowano imprezy
okolicznościowe oraz wyjścia do kina i na obiekty sportowe. W ramach organizacji czasu wolnego,
klubowicze uczestniczyli w obozie letnim w Lidzbarku Welskim oraz w wycieczce na Mazury.
Na terenie Klubu miały miejsce sp otk an ia z rod zicam i i opiekunami uczestników Klubu.
Spotkania te dotyczyły głównie funkcjonowania ich w grupie rówieśniczej na terenie placówki, a
także określenia potrzeb dotyczących problemów w nauce oraz strategii ich pokonywania. Kadra
pedagogiczna Klubu spotykała się również z kuratorem sądowym. oraz kadrą pedagogiczną i
pedagogiem szkolnym Gimnazjum N r 73 oraz Szkoły Podstawowej N r 80.

X. DZIAŁALNOŚĆ KLUBU PRACY
Podstawowym zadaniem Klubu Pracy jest wspieranie osób bezrobotnych w podejmowaniu działań
mających na celu powrót na rynek pracy oraz uzyskania zatrudnienie. Działania Klubu Pracy
polegają na dostarczeniu wiedzy i umiejętności aktywnego poszukiwania pracy poprzez
umożliwienie skorzystania z różnorodnej oferty oraz zmierzają do uaktywnienia osób z
największymi problemami na rynku pracy. Podobnie jak w latach ubiegłych Klub Pracy działał w
ramach porozumienia z Urzędem Pracy m.st. Warszawy.
W 2007 Klub Pracy kontynuował działania indywidualne i grupowe dla osób poszukujących pracy.
Z oferty Klubu skorzystało 706 osób .
L iczb a w izyt indyw idualnych:

Z dostępu do informacji internetowych i prasowych korzystano - 6358 razy.
Z telefonu korzystano- 5719 razy.
Z A JĘ C IA G R U P O W E
1 . W arsztaty aktyw n ego p oszu k iw an ia p r a c y . W 2007r zostały zrealizowane 4 edycje warsztatów
aktywnego poszukiwania pracy. Łącznie w warsztatach udział wzięło 31 osób, 23 uczestników

warsztatów podjęło pracę. Celem warsztatów było nauczenie osób bezrobotnych nowych zachowań
na rynku pracy, jak również zmiana sposobu myślenia o sobie i swojej sytuacji przez każdego
z uczestników.
2. Z ajęcia ak tyw izacyjn e.

Łącznie z oferty zajęć aktywizacyjnych skorzystało 196 osób.
Formy zajęć aktywizacyjnych dotyczących problematyki poszukiwania pracy :
• „ Aktywny na rynku pracy”
•
„Bilans umiejętności zawodowych
•
„Zacznij od CV”
• Podstawowe przyuczenie do obsługi komputera
• Poszukiwanie pracy przez Internet
• Warsztaty doskonalenia umiejętności zawodowych dla osób niepełnosprawnych
• Forum Klubowe
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POMOC INDYWIDUALNA
W ramach działalności Klubu Pracy osoby poszukujące pracy korzystały z porad indywidualnych,
które w swym zakresie obejmowały między innymi:
- udzielanie wsparcia w kryzysowej sytuacji związanej z bezrobociem, udzielanie bieżącego
wsparcia emocjonalnego, określenie predyspozycji zawodowych uwzględniających indywidualne
możliwości osobowościowe, planowanie indywidualnej ścieżki zawodowej, indywidualne
przygotowanie do właściwej autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej.
W ramach porad indywidualnych zrealizowano:
• Porady psychologiczne i diagnozy zawodowe - d la 141 osób
• poradnictwo zawodowe, pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych,wyszukiwanie ofert
pracy w Internecie i pomoc w tworzeniu i wysyłaniu aplikacji w formie elektronicznej i
przyuczenie do obsługi komputera - 562 osoby
• pomoc w zakresie podstawowych umiejętności obsługi komputera - 36 osób
• poszukiwanie pracy przez Internet - 27 osób
• konwersacj e j ęzykowe - 3 osoby
W O L O N T A R IA T W K L U B IE P R A C Y .

W Klubie Pracy starano się wdrażać idee wolontariatu. W pracę wolontarystyczną zaangażowało się
9 osób, które pomagały w realizacji zadań Klubu Pracy realizując działania takie jak pomoc w
nauce podstawowej obsługi komputera, sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych czy prowadzeniu
zajęć z języka angielskiego.
A G E N C JA B E Z P Ł A T N E G O P O Ś R E D N IC T W A P R A C Y

W ramach prowadzenia Agencji nawiązano osobiste kontakty z firmami i przedsiębiorcami
zachęcając ich do podjęcia aktywnej współpracy. Pozyskano 199 informacji o potencjalnych
możliwościach pracy (ofert pracy) głównie z zakresu prac porządkowych i wykończeniowych.
Według dostępnych nam informacji 445 klientów Klubu Pracy podjęło pracę, w tym 115 osób
skorzystało z informacji udostępnionych w ramach Agencji Pracy.
D Z IA Ł A N IA N A R Z E C Z P R O M O C JI Z A T R U D N IE N IA

W roku 2007 zorganizowano 12 bezpośrednich spotkań osób bezrobotnych z pracodawcami
oferującymi oferty pracy
na stanowisko kasjer- sprzedawca, osoby sprzątające, do prac
produkcyjnych i wykończeniowych.
Podsumowując, w 2007r mimo realnego spadku bezrobocia, wśród mieszkańców Dzielnicy Bielany
nadal pozostawała dość duża grupa osób, które mimo że były zdolne do podjęcia zatrudnienia, z
różnych przyczyn nie były w stanie samodzielnie znaleźć pracy. Do takich osób należały między
innymi osoby powyżej 50-tego roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby opuszczające Zakład
Karny, osoby długotrwale pozostające bez pracy, czy cudzoziemcy. Z analizy danych za rok 2007
wynika, że grupą dominującą wśród uczestników Klubu Pracy były osoby z wykształceniem
zawodowym w tym ok. 30 % to osoby pow. 50 r.ż.. Dokonując analizy zależności wykształcenie a
wiek i czas pozostawania bez pracy można wnioskować, że największe trudności na rynku pracy
mają osoby pow. 50 r.ż., które deklarują pozostawanie bez pracy powyżej 1 roku. niezależnie od
posiadanego wykształcenia. Wydaje się, że przyczyną tej sytuacji są m.in. ograniczenia zdrowotne
oraz osobowościowe. Wśród uczestników Klubu Pracy najmniej liczebnie była grupa osób z
wykształceniem niepełnym podstawowym i wyższym.
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XI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
O R G A N IZ A C JA I W S P Ó Ł U D Z IA Ł W S E M IN A R IA C H ,
IM P R E Z A C H O C H A R A K T E R Z E L O K A L N Y M

K O N F E R E N C JA C H

ORAZ

W 2007r, podobnie jak w latach ubiegłych, Ośrodek starał się inicjować, współorganizować
oraz brać udział w wydarzeniach o charakterze lokalnym takich jak seminaria, konferencje, festyny
czy spotkania okolicznościowe.
W roku 2007r Ośrodek brał czynny udział w realizacji poniższych przedsięwzięć:
• 24.01.2007r sem in ariu m „S am orząd w ob ec w yzw ań zw iązan ych z pobytem
cu d zoziem ców w P olsce

•

29.03.2007r „ S em inarium p od su m ow u jące d ziałan ia na rzecz ak tyw izacji zaw odow ej
osób bezrob otn ych i p rzed sięb iorczości sp ołeczn ej”
2 S p otkan ia W ielk an ocn e dla osób starszych, samotnych - które odbyły się:

•
-28 marca 2007r w kościele dolnym parafii Św. Zygmunta
-04.04.2007r w Bielańskim Ośrodku Kultury przy ul. Goldoniego 1
• 12.04.2007 sem inariu m ,, In terd yscyp lin arn e A sp ek ty P rzem ocy w R od zin ie
• 18.04.2007 k on feren cja
„N ow e
ob licza
w o lon tariatu -w olon tariat
w
•
•

słu żb ie
niep ełn osp raw n ym
F estyn ,,D n i Z d row ia i U ro d y , który odbył się 26. 05.2007r na terenie AWF
W czasy dla sen iorów odbywały się w lipcu i sierpniu, na terenach Akademii Wychowania

Fizycznego.
• uroczystość z okazji D n ia S en iora , która miała miejsce 26 listopada 2007r w Sali Lustrzanej
Akademii Wychowania Fizycznego
• B ielań sk a G ala W olo n ta ria tu , która odbyła się . Podczas uroczystości zostali uhonorowani
i nagrodzeni wolontariusze współpracujący z instytucjami i organizacjami działającymi na
terenie Dzielnicy Bielany.
• 2 S p otkan ia W igilijn e dla starszych i samotnych mieszkańców Dzielnicy, które odbyły się
-14 grudnia 2007r w kościele dolnym parafii Św. Zygmunta
-20 grudnia 2007r w Sali Balowej Akademii Wychowania Fizycznego
• R od zin n e M ik ołajk i In tegracyjn e -spotkanie mikołajkowe dla dzieci z integracyjnych klas
I-III, które odbyły się 4 grudnia 2007r.
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PODSUMOWANIE
W 2007r, podobnie jak w 2006r, Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania z zakresu
trzech podstawowych obszarów: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz profilaktyki
uzależnień. Analizując realizację dotychczasowych zadań oraz planując kolejne działania należy
uwzględniać zmiany jakie obserwujemy zarówno w sytuacji społeczno-gospodarczej kraju jak i
zmiany dotyczące społeczności lokalnej Bielan.
Jak na wstępie wspomniano przez ostatnie trzy lata struktura demograficzna mieszkańców
Dzielnicy Bielany nie uległa zdecydowanym zmianom. Liczba mieszkańców Bielan pozostaje na
poziomie ok. 132 tys. Wśród wszystkich mieszkańców ok. 63% stanowią osoby w przedziale od 19tego roku życia do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego. Ok. 15,5% społeczności Bielan stanowią
dzieci. Pozostałe ponad 21% mieszkańców to osoby w wieku emerytalnym. Co istotne zauważalny
jest systematyczny wzrost liczby najstarszych mieszkańców Dzielnicy, przy jednoczesnym
niewielkim spadku liczby osób pełnoletnich w tzw. wieku produkcyjnym. Sytuacja zwiększania się
grupy osób biernych zawodowo z uwagi na wiek lub niepełnosprawność widoczna jest również
poprzez pryzmat danych dotyczących świadczeniobiorców pomocy społecznej. W stosunku do
2006r wśród osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej do ok. 48% wzrósł odsetek
środowisk, w których osobami korzystającymi z pomocy bądź członkami rodzin byli emeryci i
renciści. Wskazać również należy, iż od kilku lat obserwujemy stały wzrost liczby osób
korzystających z zasiłków stałych tj. świadczeń przysługujących osobom całkowicie niezdolnym do
pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Powyższe uzasadnia utrzymanie dotychczasowych
jak również rozwój nowych form wsparcia ukierunkowanych na potrzeby osób starszych, chorych i
niepełnosprawnych.
Poza wzrostem liczby najstarszych mieszkańców Bielan, jak również wzrostem udziału
wśród świadczeniobiorców pomocy społecznej osób biernych zawodowo z uwagi na wiek,
długotrwałą chorobę lub niepełnosprawność, w stosunku do 2006r nastąpił znaczący spadek liczby
środowisk dotkniętych problemem bezrobocia a co za tym idzie również środowisk nie
posiadających żadnych lub posiadających bardzo niewielkie własne dochody.
Powyższe w
oczywisty sposób związane jest z ogólną poprawą sytuacji ekonomiczno-gospodarczej kraju oraz
pojawieniem się dużo większych niż dotychczas możliwości podjęcia zatrudnienia. Mimo znacznego
spadku stopy bezrobocia zarówno w odniesieniu do całego kraju jak i samej Warszawy, liczba
bezrobotnych oraz dotkniętych ubóstwem osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
(mimo znaczącego spadku) w 2007r nadal pozostawała dość znaczna. Wskazuje to na sytuację, w
której z pomocy społecznej przestają korzystać osoby, których głównym problemem jest brak pracy
związany z ograniczoną liczbą miejsc pracy. Obecnie osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń
pomocy społecznej to coraz częściej osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, które mimo
wolnych miejsc pracy, z uwagi na różnorodne problemy, nie potrafią odnaleźć się na wolnym rynku
zatrudnienia. Efektywna pomoc w/w osobom musi polegać na wielopłaszczyznowym, intensywnym
oddziaływaniu na różne sfery i w odniesieniu do różnych problemów ich życia. Stąd zasadne wydaje
się realizowanie projektów zakładających wieloaspektową pomoc i wsparcie osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym. Biorąc pod uwagę powyższe w 2007r podjęto działania w kierunku
przygotowania dwóch projektów konkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
skierowanych do osób pozostających bez pracy tj. kobiet powracających na rynek pracy oraz osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym. W celu podniesienia jakości i efektywności pracy, w
ramach projektów konkursowych został również przygotowany projekt szkoleniowy dla
pracowników OPS.
Dodatkowo w 2008r, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Ośrodek będzie realizował
projekt systemowy, zakładający aktywizację klientów Ośrodka poprzez między innymi narzędzia
aktywnej integracji. Jest to całkiem nowe zadanie, którego realizacja szczególnie w początkowym
okresie wymagać będzie dużego nakładu pracy.
W 2008r, w związku z planowanym przekazaniem zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz
profilaktyki uzależnień konieczne będzie dokonanie znaczących zmian organizacyjnych oraz
technicznych, co z pewnością w znaczący sposób wpłynie na bieżące funkcjonowanie Ośrodka.
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