
I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY

1. PO ŁO ŻEN IE I ST R U K TU R A  D Z IE L N IC Y

Bielany są jedną z większych dzielnic Warszawy, która liczy nieco ponad 130 tys. 
mieszkańców. Bielany położone są w północnej części Warszawy, po lewej stronie Wisły, 
zajmują obszar 3234 ha tj. ponad 6% powierzchni miasta. Od południa graniczą z Żolibo
rzem, od zachodu z Bemowem, a wschodnią granicę Bielan stanowi Wisła. Północna granica 
Bielan jest równocześnie północną granicą Warszawy.

Na terenie Bielan znajdują się ośrodki naukowo -  dydaktyczne takie jak: Akademia 
Wychowania Fizycznego, Papieski Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji. Dzielnica Bielany położona jest 
w sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego. Obszary zieleni stanowią ok. 28% po
wierzchni dzielnicy. Charakterystycznymi elementami bielańskiego krajobrazu są m.in. Lasek 
Bielański oraz Park i Las Młociński. Około 30% powierzchni dzielnicy stanowią tereny osie
dlowe. Bielany dzielą się na 14 obszarów tj. Chomiczówka, Huta, Las Bielański, Marymont- 
Kaskada, Marymont-Ruda, Młociny, Piaski, Placówka, Radiowo, Stare Bielany, Słodowiec, 
Wawrzyszew, Wólka Węglowa i Wrzeciono.
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 Wólka Weglo- 
wa.

Na terenie Bielan przeważa zabudowa wielkomiejska. Wielopiętrowe bloki mieszkal
ne stanowią charakterystyczny element zabudowy osiedli Wawrzyszew, Wrzeciono, Cho- 
miczówka, Piaski i Ruda. Na terenie Bielan Centralnych dominują niskie, kilkupiętrowe blo
ki 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 osiedle przy ul. Heroldów. Wólka Węglowa to nietypowy i peryferyjny obszar Dzielnicy 
Bielany. Dominują tu domki jednorodzinne.
Mieszkańcy Bielan maj ą dogodny dostęp zarówno do infrastruktury handlowo usługowej 
jak i komunikacji miejskiej, w tym metra.

Położenie Dzielnicy Bielany na m apie administracyjnej W arszawy.



2. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA

Dzielnicę Bielany zamieszkuje ok. 131 tys. mieszkańców, z czego ok. 98% stanowią 
osoby posiadające na terenie Bielan meldunki o charakterze stałym. Pozostałe 2% to osoby 
posiadające na Bielanach meldunek czasowy. Zaznaczyć należy, że powyższe dane mają je 
dynie charakter szacunkowy bowiem wiele osób zmienia miejsce zamieszkania nie dokonuj ąc 
jednocześnie obowiązku meldunkowego.

Poniżej przedstawiono dane dotyczące struktury demograficznej mieszkańców Dziel
nicy Bielany z uwzględnieniem wieku i płci. Ponieważ zmiany demograficzne przebiegają 
wolno i dokonuj ą się na przestrzeni kilku lat, dla porównania uwzględniono również dane 
z 2006 oraz 2007 r.

LICZBA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY

L iczba m ieszkańców  D zielnicy B ielany-stan na dzień 31 grudnia

2006 r. 2007 r. 2008 r.

Pobyt stały 129 100 129 458 128 967
Pobyt czasowy 2 672 2 625 2 402
Razem 131 772 132 083 131 369

Źródło: D ane B iura A dm inistracji i Spraw  O byw atelskich

Zauważyć można, że w ciągu ostatnich 3 lat liczba mieszkańców Dzielnicy ulegała 
wahaniom - w stosunku do roku 2007 spadła o ok. 700 osób.

STRUKTURA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY WG. PŁCI

Podobnie jak w latach ubiegłych, wśród mieszkańców Dzielnicy przewagę stanowią 
kobiety (ok. 54,5%), co związane jest ze statystycznie dłuższym okresem ich życia. Udział 
procentowy kobiet i mężczyzn w stosunku do wszystkich mieszkańców od kilku lat pozostaje 
na tym samym poziomie.

L iczba m ieszkańców  D zielnicy B ielany z podziałem  na płeć

2006 r. 2007 r. 2008 r.
Charakter pobytu Liczba

Kobiet
Liczba

Mężczyzn
Liczba
Kobiet

Liczba
Mężczyzn

Liczba
Kobiet

Liczba
Mężczyzn

Pobyt stały 70 341 58 759 70 647 58 811 70 435 58 532
Pobyt czasowy 1 422 1 250 1 378 1 247 1 217 1 185
Razem 71 763 60 009 72 025 60 058 71 652 59 717

Źródło: D ane B iura A dm inistracji i Spraw  O byw atelskich

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

Płeć 2006 r. 2007 r. 2008 r.

Kobiety 54,46% 54,53% 54,54%
Mężczyźni 45,54% 45,47% 45,46%
Razem 100% 100% 100%

Źródło: D ane B iura A dm inistracji i Spraw  O byw atelskich
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STRUKTURA MIESZKAŃCÓW DZIELNICY WG. WIEKU

Najliczniejszą grupę mieszkańców Bielan (ponad 60%), tak jak w latach ubiegłych, 
stanowiły osoby powyżej 18-tego roku życia pozostające w tzw. wieku produkcyjnym. Pa
miętać jednak należy, że nie wszystkie z tych osób pozostawały czynne zawodowo, między 
innymi z takich względów jak kontynuowanie nauki, niepełnosprawność czy bezrobocie. 
Niepokojącą wydaje się zauważalna tendencja spadkowa jeśli chodzi zarówno o liczebny jak i 
procentowy udział grupy osób w tzw. wieku produkcyjnym 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 latach ubiegłych pozosta
je na poziomie ok. 20,5tys. co stanowi ok. 15,5% wszystkich mieszkańców Dzielnicy.

Liczba m ieszkańców  D zielnicy B ielany z podziałem  na w iek

Mieszkańcy Bielan 2006 r. 2007 r. 2008 r.

Dzieci (0-18 lat) 20 410 20 435 20 584

Osoby w wieku produkcyjnym (powyżej 
18 roku życia) 83 362 83 023 81 629

Osoby w wieku poprodukcyjnym (kobiety 
pow. 60 lat, mężczyźni pow.65 lat) 28 000 28 625 29 156

Razem 131 772 132 083 131 369
Źródło: D ane B iura A dm inistracji i Spraw  O byw atelskich

Procentow y udział m ieszkańców  w  poszczególnych kategoriach w iekow ych  
w  stosunku do w szystk ich m ieszkańców

Mieszkańcy Bielan 2006 r. 2007 r. 2008 r.

Dzieci (0-18 lat) 15,49% 15,47% 15,67%

Osoby w wieku produkcyjnym (powyżej 
18 roku życia) 63,26% 62,86% 62,14%

Osoby w wieku poprodukcyjnym (kobie
ty pow. 60 lat, mężczyźni pow.65 lat) 21,25% 21,67% 22,19%

Razem 100% 100% 100%
Źródło: D ane B iura A dm inistracji i Spraw  O byw atelskich

DZIECI -  PODZIAŁ WG. WIEKU

Mimo, że ogólna liczba mieszkańców w stosunku do roku 2007 spadła, jak wskazano 
wyżej, liczba dzieci pozostała na poziomie podobnym do lat ubiegłych. W 2008r zaobserwo
wać jednak możemy wzrost liczby najmłodszych dzieci (tj. od 0 do 6 lat) oraz spadek liczby 
dzieci powyżej 6-tego roku życia (zarówno w grupie dzieci w wieku 7-12 lat jak i starszych).

Liczba dzieci z podziałem  na w iek

Dzieci w wieku 2006 r. 2007 r. 2008 r.
0 - 6 lat 7 184 7 487 7 971
7 -  12 lat 5 841 5 844 5 668
13 -  18 lat 7 385 7 104 6 945
Razem 20 410 20 435 20 584

Źródło: D ane B iura A dm inistracji i Spraw  O byw atelskich
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Procentow y udział dzieci w  poszczególnych kategoriach w iekow ych  
w  stosunku do w szystk ich dzieci

Dzieci w wieku 2006 r. 2007 r. 2008 r.
0 - 6 lat 35,20% 36,64% 38,72%
7 -  12 lat 28,62% 28,60% 27,54%
13 -  18 lat 36,18% 34,76% 33,74%
Razem 100% 100% 100%

Źródło: D ane B iura A dm inistracji i Spraw  O byw atelskich

II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

1. PO D ST A W O W E A K T Y  PR A W N E

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające w szczególności z:
1. ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tj. z 2008r Dz. U. Nr 115 poz 

728 z późn.zm)
2. ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” (Dz..U. z 2005r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)
3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (tj. z 2008r Dz. U. nr 164 poz. 1027 z późn. zm)
4. ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tj. z 2007r Dz.U. nr 70 poz. 473 z późn. zm.)
5. ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005r nr 179 

poz. 1485 z późn. zm.)
6. ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U z 2005r 

Nr 180 poz. 1493)
7. ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994, Nr 111 

poz. 535 z późn.zm.)
8. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(Dz.U. z 2003r. Nr 96 poz.873 z późn.zm.)
9. ustawy z dnia 24.01.1991r o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofia

rami represji wojennych i okresu powojennego (tj. z 2002r Dz.U nr 42 poz.371 z 
późn.zm.)

2. N A JW A Ż N IE JSZ E  Z R E A L IZ O W A N Y C H  Z A D A Ń

Poniżej przedstawiono najważniejsze z zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w 2008 r. tj.:
- przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej 

oraz ustawą o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie do
żywiania” tj. zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy, zasiłek okresowy, zasiłek 
stały, składki na ubezpieczenie zdrowotne, pomoc usługowa, pomoc w formie posił
ków,

- prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie potwierdzania prawa do 
świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych, o których mowa w art. 2 ust. 1 
pkt. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz
nych,

- wydawanie opinii co do zasadności przyznania pomocy pieniężnej kombatantom i in
nym osobom uprawnionym znajduj ącym się w trudnych warunkach materialnych
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oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, przyznawanej przez Kierownika 
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

- praca socjalna,
- poradnictwo specjalistyczne,
- prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, w tym prowadzenie ośrod

ków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagaj ących 
wsparcia,

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

- realizacja zadań wynikaj ących z rozeznanych potrzeb społecznych,
- rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowa

nych potrzeb -  realizacja lokalnych programów z zakresu pomocy społecznej na 
rzecz ograniczania i rozwiązywania występuj ących problemów społecznych.

Do czerwca 2008 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również:
- zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integra- 
cj ą społeczną osób uzależnionych od alkoholu, poprzez:

- prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego,
- specjalistyczną pomoc psychologiczno-terapeutyczną dla członków rodzin z pro

blemem alkoholowym,
- działania profilaktyczne w szkołach - zakup programów profilaktycznych dla dzie

ci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,
- ograniczanie rozmiaru ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży przez organiza

cję czasu wolnego,
- wyjazdy letnie o charakterze profilaktycznym,
- dofinansowanie lokalnych imprez profilaktycznych promujących zdrowy styl ży

cia,
- badania i sondaże,
- opracowywanie lokalnego programu profilaktyki uzależnień oraz bieżący nadzór 

na realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo
wych wykonywanych na terenie Dzielnicy.

- zadania realizowane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępo
waniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej, poprzez:

- prowadzenie postępowań dotyczących świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimenta
cyjnej,

- wypłaty przyznanych świadczeń,
- prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

Zadania te zostały przekazane do Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
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III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPS

1. PO D ST 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 organi
zacyjny.
Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka są:

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

2. Dział Świadczeń, ul. Przybyszewskiego 80/82
3. Dział Pomocy Specjalistycznej, ul. Przybyszewskiego 80/82, w tym:

a. Zespół ds. Niepełnosprawnych
b. Zespół ds. Rodziny
c. Zespół ds. aktywizacji społeczno-zawodowej -  ul. Grębałowska 14
d. Zespół ds. realizacji projektu systemowego -  ul. Schroegera 82

4. Dział Finansowo-Księgowy, ul. Przybyszewskiego 80/82
5. Dział Administracyjny, ul. Przybyszewskiego 80/82
6. Ośrodki Wsparcia:

a. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1, ul. Grębałowska 14
b. Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 ul. Grębałowska 14
c. Ośrodek Wsparcia Dla Seniorów Nr 1 wraz z Klubem Seniora, 

Al. Zjednoczenia 13
d. Ośrodek Wsparcia Dla Seniorów Nr 2 wraz z Klubem Seniora, ul. Wrzeciono 

5a
7. Samodzielne stanowisko inspektora ds. BHP -  ul. Przybyszewskiego 80/82

Do czerwca 2008r w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka funkcjonowały:
1. Dział Świadczeń Rodzinnych i Zaliczki Alimentacyjnej - ul. Przybyszewskiego 80/82
2. Dział ds. Uzależnień, - ul. Grębałowska 14
3. Klub Pracy działający w ramach Zespołu ds. bezrobocia - ul. Kleczewska 56 

Zadania Działu Świadczeń Rodzinnych i zaliczki Alimentacyjnej zostały przekazane do 
Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, natomiast Klub Pracy został rozwiązany i obecnie 
zadania w zakresie aktywizacji zawodowej realizowane są przez Zespół ds. aktywizacji spo
łeczno-zawodowej.

2. ST R U K TU R A  Z A T R U D N IE N IA

W Ośrodku Pomocy Społecznej, wg. stanu na dzień 31.12.2008 r. zatrudnionych było 
119 osób na 118,25 etatu. W stosunku do 2007 r. struktura zatrudnienia uległa znacznej zmia
nie w związku z przekazaniem do Urzędu Dzielnicy zadań dot. świadczeń rodzinnych oraz 
profilaktyki uzależnień.
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Struktura zatrudnienia w OPS na dzień 31.12.2008 r.

Stan na 31 grudnia 2008 r. LICZBA
OSÓB

LICZBA
ETATÓW

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ -OGÓŁEM 119 118,25
z tego:

dyrektor 1 1
zastępca dyrektora 1 1
pracownicy socjalni ogółem 49 49
z tego :

starszy specjalista pracy socjalnej
3 3

specjalista pracy socjalnej 24 24
starszy pracownik socj alny 5 5

pracownik socjalny 17 17
konsultant 4 4
koordynator ds. kom puteryzacji 1 1
radca prawny - -
pozostali pracownicy 35 34,75

OŚRODKI WSPARCIA
w tym: 28 27,5

środowiskowe domy samopomocy
18 18

ośrodki wsparcia dla seniorów
10 9,5

3. STR U K TU R A  W Y K SZ T A Ł C E N IA

Struktura w ykształcenia

Wykształcenie Liczba osób
Wyższe 80
Studia podyplomowe 17
Policealne 17
Średnie 19
Zasadnicze zawodowe 2
Podstawowe 1
Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny 12
Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny 3

Wśród wszystkich osób zatrudnionych zdecydowaną przewagę stanowiły osoby po
siadające wykształcenie wyższe (ok.70%). 17 osób posiadało ukończone studia podyplomo
we. 15 pracowników socjalnych posiadało specjalizację w zawodzie pracownika socjalnego. 
W 2008 r. w/w specjalizację dodatkowo rozpoczęły 2 osoby.
W 2008 r, podobnie jak w latach ubiegłych, pracownicy w ramach podnoszenia umiejętności i 
kwalifikacji brali udział w licznych szkoleniach, między innymi z zakresu ustawy o pomocy 
społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych, pozy
skiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, pracy z osobami uzależnionymi 
oraz doznającymi przemocy domowej, pracy z osobami bezdomnymi, niepełnosprawnymi, 
uchodźcami i inne.
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IV. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU

1. W Y D A T K I BIEŻĄCE

W 2008 r. w budżecie na zadania realizowane przez Ośrodek zaplanowana została kwota 
25 112 662zł, z czego wydatkowano kwotę 24 587 728,96zł.

D ane dotyczące w ydatków  z podziałem  na poszczególne rozdziały

Dział Rozdz Nazwa rozdziału Plan Wykonanie
% wy

konania 
planu

851
Ochrona
zdrowia

455282,00 455 280,44 99,99%

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
(Miejski Program Profilaktyki i Roz
wiązywania Problemów Alkoholo
wych - realizacja zadania w okresie 
01.01-30.06.2008r)

439 962,00 439 960,44 99,99%

85195 Pozostała działalność 
(wydawanie decyzji potwierdzających 
prawo do korzystania z bezpłatnych 
świadczeń opieki zdrowotnej)

15 320,00 15 320,00 100%

852 
Pomoc spo

łeczna
24 150 007,00 23 654 668,28 97,95%

85203 Ośrodki wsparcia 1 788 960,00 1 780 394,95 99,52%

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka ali
mentacyjna oraz składki na ubezpie
czenia emerytalne i rentowe z ubezpie
czenia społecznego 
(realizacja zadania w okresie 01.01- 
30.06.2008r)

5 813 561,00 5 437 641,33 93,53%

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz 
niektóre świadczenia rodzinne

159 220,00 157 207,57 98,74%

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład
ki na ubezpieczenie emerytalne 
i rentowe

6 953 686,00 6 942 196,22 99,83%

85219 Ośrodki pomocy społecznej 7 285 380,00 7 186 306,68 98,64%

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze 1 989 200,00 1 988 921,53 99,99%

85295 Pozostała działalność (realizacja Rzą
dowego programu „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania”) 160 000,00 160 000,00 100%
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853 
Pozostałe za

dania w zakre
sie polityki 
społecznej

507 373,00 477 834,24 94,18%

85395 Pozostała działalność 
-działalność Klubu Pracy 
-realizacja projektu EFS

20 212,00 
487 161,00

20 206,36 
457 627,88

99,97%
93,94%

2. D O C H O D Y

R ealizacja dochodów  budżetow ych

Plan W ykonanie
9 000 71 215,96

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 2008r -  2,00zł

Plan W ykonanie
dochody 14 000zł 21 590,07zł
wydatki 14 000zł 2 464,81zł

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

zrealizowanych wg uchwały organu stanowiącego 
stan środków na początek 2008r -206 720,00zł

Plan W ykonanie
dochody 560 000zł 574 657,47zł
wydatki 766 720zł 86 108,74zł

Uzyskane dochody pochodziły z odpłatności za użyczenie lokali, odpłatności za usługi opie
kuńcze oraz za obiady. Pozyskane z tych źródeł środki przeznaczono na utrzymanie Ośrod
ków Wsparcia, oraz zakup posiłków dla klientów OPS.
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V. ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ

1.ST R U K TU R A  ŚW IA D C Z EN IO BIO R C Ó W

W 2008 r. ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w formie pracy socjalnej i świad
czeń pomocy społecznej korzystało 4 832 środowiska o łącznej liczbie 8 204 osób, tj. ok. 6% 
mieszkańców Dzielnicy.

Poniżej przedstawiono dane dotycząc struktury świadczeniobiorców w latach 2006 - 2008

Liczba osób i rodzin objętych pom ocą społeczną

Wyszczególnienie Liczba osób, którym 
przyzn. świadczenia

Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach

2006 r 2007 r 2008 r 2006 r 2007 r 2008 r 2006 r 2007 r 2008 r
świadczenia przyznane w 
ramach zadań zleconych i 
własnych

4455 4124 3695 3080 2967 2800 6158 5840 5204

świadczenia przyznane 
w ramach zadań zleco
nych

603 637 622 594 627 616 840 898 761

świadczenia przyznane 
w ramach zadań wła
snych

4340 3996 3560 2974 2848 2671 6028 5692 5052

pomoc udzielona 
w postaci pracy socjalnej 
ogółem

x x x 5326 5521 4832 10079 10140 8912

w tym: wyłącznie w po
staci pracy socjalnej x x x 2246 2554 2032 3 921 4300 3708

W stosunku do lat ubiegłych zauważalna jest tendencja spadku liczby środowisk ko
rzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W odniesieniu do świadczeń przyznawanych 
w ramach zadań zleconych oraz własnych w stosunku do 2007 r. nastąpił ok. 6% spadek licz
by środowisk. W odniesieniu do ogólnej liczby środowisk korzystaj ących ze wsparcia (śro
dowisk korzystaj ących ze świadczeń oraz wyłącznie pracy socjalnej) spadek ten wyniósł ok. 
13%. Powyższe związane jest między innymi z obserwowaną w ostatnich latach poprawą 
sytuacji gospodarczej kraju, a tym samym poprawą sytuacji ekonomicznej mieszkańców. 
Tendencja ta może ulec zmianie w związku z obecnym kryzysem gospodarczym oraz wzro
stem bezrobocia.

10



Poniżej przedstawiono dane dotyczące osób i rodzin korzystaj ących ze świadczeń po
mocy społecznej z uwzględnieniem struktury gospodarstw domowych.

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

W yszczególn ienie

2006 r. 2007 r. 2008 r.

Liczba
rodzin

Liczba 
osób 

w rodzi
nach

Liczba
rodzin

Liczba 
osób 

w rodzi
nach

Liczba
rodzin

Liczba 
osób 

w rodzi
nach

rodziny ogółem
5 326 10 079 5 521 10 140 4 832 8 912

o liczbie osób 1 2 927 2 927 3 083 3 083 2 718 2 718
2 1 044 2 088 1 155 2 310 1 038 2 076
3 683 2 049 690 2 070 534 1 602
4 455 1 820 388 1 552 317 1 268
5 136 680 135 675 140 700
6 i więcej 81 515 70 450 85 548

rodziny z dziećmi ogó
łem 1 283 4 413 1 226 4 114 1 147 4 042

o liczbie dzieci 1 619 1631 612 1 582 508 1 306
2 440 1628 400 1 443 377 1 334
3 155 709 148 682 165 794
4 49 287 46 251 68 409
5 11 81 12 88 17 100

6 4 32 5 40 9 72
7 i więcej 5 45 3 28 3 27

rodziny niepełne ogółem 702 2 003 660 1 871 608 1 727

o liczbie dzieci 1 374 836 365 825 294 638
2 221 696 202 636 218 668
3 84 347 79 336 70 281
4 i więcej 23 124 14 74 26 140

rodziny emerytów 
i rencistów ogółem 2 295 3 670 2 655 4 217 2 302 3 566

o liczbie osób 1 1 432 1 432 1 621 1 621 1 466 1 466
2 536 1 072 686 1 372 579 1 158
3 204 612 231 693 148 444
4 i więcej 123 554 117 531 109 498
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Procentowy udział gospodarstw domowych w zależności od liczby osób w rodzinie

Gospodarstwa domowe % udział w 2006 r. % udział w 2007 r. % udział w 2007 r.
1 -  osobowe 54,96 55,84 56,25
2 -  osobowe 19,60 20,92 21,48
3 -  osobowe 12,82 12,50 11,05
4 -  osobowe 8,54 7,03 6,56
5 -  osobowe 2,55 2,45 2,90
6 -  osobowe i więcej 1,52 1,26 1,76

W odniesieniu do wyżej przedstawionych danych zauważyć należy niewielką, ale stałą 
tendencję procentowego wzrostu udziału (wśród wszystkich obejmowanych wsparciem śro
dowisk) osób prowadzących jednoosobow e gospodarstw a dom owe. W stosunku do lat ubie
głych w niewielkim stopniu wzrósł również procentowy udział dwuosobowych gospodarstw 
domowych oraz nastąpił spadek procentowego udziału gospodarstw 3 i więcej osobowych.

Procentow y udział rodzin z dziećm i, rodzin niepełnych oraz rodzin em erytów  
i rencistów  w  stosunku do w szystk ich korzystających z pom ocy społecznej

gospodarstw  dom ow ych

% udział w 2006 r. % udział w 2007 r. % udział w 2008 
r.

rodziny z dziećmi 24,09 22,21 23,74

rodziny niepełne 13,18 11,95 12,58

rodziny emerytów i rencistów 43,09 48,09 47,64

Wśród obejmowanych pomocą środowisk w 2008r ok. 24%  stanow iły rodziny z 
dziećm i, natomiast ok. 48%  stanow iły środow iska em erytów  i rencistów . W stosunku do 
lat ubiegłych zauważyć można jedynie niewielkie wahania w powyższym zakresie.

Procentow y udział rodzin niepełnych  
w  stosunku do w szystk ich rodzin z dziećm i korzystających z pom ocy społecznej

% udział w 2006 r. % udział w 2007 r. % udział w 2008 r.

rodziny niepełne 54,72 53,83 53,00

Spośród wszystkich korzystających w 2008r z pomocy społecznej rodzin z dziećmi (podobnie 
jak w latach ubiegłych) ponad połowę (53% ) stanow iły rodziny niepełne.
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2. PO W O D Y  U D Z IE L A N IA  ŚW IA D C Z EŃ

Poniżej przedstawiono dane dotyczące osób i rodzin korzystaj ących ze świadczeń pomocy 
społecznej z uwzględnieniem powodów przyznania pomocy.

Pow ody przyznania pom ocy

Dysfunkcje
2006 r. 2007 r. 2008 r.

l.rodzin l.os. w 
rodzinach

l.rodzin l.os. w 
rodzinach

l.rodzin l.os. w 
rodzinach

ubóstwo 1519 2651 1289 2258 1208 2105
sieroctwo 3 8 7 13 4 5
bezdomność 217 245 213 224 213 223
potrzeba ochrony macierzyństwa 55 208 55 221 51 175

w tym wielodzietność 14 77 13 81 11 64
bezrobocie 1714 4079 1352 2983 937 2361
niepełnosprawność 1863 2922 1925 2988 1688 2729
długotrwała lub ciężka choroba 1561 2621 1679 2917 1694 2829
bezradność w sprawach opiek. wy
chowawczych i prowadzenia gospo
darstwa domowego - ogółem

2368 4443 2246 4173 2502 1575

w tym:
rodziny niepełne 635 1806 583 1642 552 1575

rodziny wielodzietne 63 396 60 374 97 608
przemoc w rodzinie 157 536 156 564 98 266
alkoholizm 248 453 265 437 221 422
narkomania 30 52 35 53 35 53
trudności w przystosowaniu do życia 
po zwolnieniu z Z.K. 55 82 42 57 35 58

trudności w przystosowaniu do życia 
po opuszczeniu placówki opiekuńczo- 
wychowawczej

6 11 16 18 12 12

trudności w integracji uchodźców 27 92 45 123 59 228
zdarzenie losowe 5 6 28 79 4 13
sytuacja kryzysowa 41 131 31 104 101 272
klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 0 0 0 0
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Pow ody przyznania pom ocy - % udział środow isk dotkniętych poszczególnym i dysfunk
cjam i w  stosunku do w szystk ich obejm ow anych pom ocą gospodarstw  dom owych

Dysfunkcje 2006 r. 2007 r. 2008 r.

ubóstwo 28,52% 23,35% 25,00%
sieroctwo 0,06% 0,13% 0,08%
bezdomność 4,07% 3,86% 4,41%
potrzeba ochrony macierzyństwa 1,03% 1,00% 1,06%

w tym wielodzietność 0,26% 0,24% 0,23%
bezrobocie 32,18% 24,49% 19,39%
niepełnosprawność 34,98% 34,87% 34,93%
długotrwała lub ciężka choroba 29,31% 30,41% 35,06%
bezradność w sprawach opiek. wycho
wawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego - ogółem

44,46% 40,68% 51,78%

w tym:
rodziny niepełne 11,92% 10,56% 11,42%

rodziny wielodzietne 1,18% 1,07% 2,01%
przemoc w rodzinie 2,95% 2,83% 2,03%
alkoholizm 4,66% 4,80% 4,57%
narkomania 0,56% 0,63% 0,72%
trudności w przystosowaniu do życia po 
zwolnieniu z Z.K. 1,03% 0,76% 0,72%

trudności w przystosowaniu do życia po 
opuszczeniu placówki opiekuńczo- 
wychowawczej

0,21% 0,29% 0,25%

trudności w integracji uchodźców 0,51% 0,82% 1,22%
zdarzenie losowe 0,09% 0,51% 0,08%
sytuacja kryzysowa 0,77% 0,56% 2,09%
klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 0

Z uwagi na spadek ogólnej liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 
w 2008 r. spadły również bezwzględne liczby osób i rodzin korzystających z pomocy spo
łecznej w odniesieniu do większości powodów trudnej sytuacji życiowej. Najczęstszymi po
wodami ubiegania się osób lub rodzin o pomoc były: bezradność w sprawach opiekuńczo- 
wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, niepełnosprawność, długotrwała 
lub ciężka choroba, bezrobocie, oraz ubóstwo.

Od wielu lat wśród osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej zdecy
dowanie przeważaj ą osoby długotrwale chore i niepełnosprawne, osoby bezradne, a także 
osoby o bardzo złej sytuacji materialnej, która w dużej mierze wynika z braku zatrudnienia, 
choć udział procentowy środowisk dotkniętych bezrobociem w stosunku do wszystkich ro
dzin korzystaj ących ze wsparcia Ośrodka ulega systematycznemu i zdecydowanemu spadko
wi. W/w tendencja wynika z ogólnej poprawy sytuacji ekonomicznej kraju, z którą mieliśmy 
do czynienia w ostatnich latach, zwiększeniu się w stosunku do lat ubiegłych liczby miejsc 
pracy oraz konkurencyjności zarobków. Przewidujemy, że powyższa tendencja zostanie wy
hamowana z uwagi na obecnie istniejący kryzys gospodarczy.
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Poniżej przedstawiono dane za lata 2006, 2007 i 2008 dotyczące osób i rodzin nie posia
dających własnych dochodów i utrzymujących się wyłącznie z pomocy publicznej tj. zasił
ków z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych czy dodatków mieszkaniowych.

Środow iska utrzym ujące się w yłącznie z pom ocy publicznej

2006 r. 2007 r. 2008 r.
Środowiska utrzymujące się wyłącznie z pomo
cy publicznej (świadczeń pomocy społecznej, 
dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzin
nych)

794 694 845

Mimo znacznego spadku stopy bezrobocia oraz poprawy sytuacji gospodarczej jaka 
miała miejsce w ostatnim okresie, w 2008 r. zauważyć można wzrost liczby osób i rodzin 
utrzymujących się wyłącznie ze środków publicznych. Może to wskazywać na sytuację, w 
której coraz więcej osób mimo istniej ących wolnych miejsc pracy, pozostaje biernych zawo
dowo jak również zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Poniżej przedstawiono dane dotyczące osób, które zaprzestały korzystania ze świad
czeń pomocy społecznej z uwzględnieniem powodów zmiany ich sytuacji.

Pow ody zaprzestania korzystania z pom ocy społecznej

Powody, dla których świadczeniobiorcy zaprze
stali korzystania z pomocy społecznej 2006 r. 2007 r. 2008 r.

podjęcie zatrudnienia 135 109 88
zgon 120 114 120
rezygnacja z pomocy 41 72 87
pobyt w Z.K lub A.Ś 3 9 12
zmiana miejsca zamieszkania 59 41 33
pobyt w DPS lub ZOL 16 38 28
uzyskania innych źródeł dochodu np. emerytury 23 32 18
uzyskanie pomocy ze strony rodziny 14 15 23
poprawa stanu zdrowia 5 12 14
inne przyczyny 63 29 30
razem 479 471 453

Jak wskazują powyższe dane najczęstszym powodem zaprzestania korzystania ze 
świadczeń pomocy społecznej, podobnie jak w latach ubiegłych, było uzyskanie własnych 
źródeł utrzymania w wyniku podjęcia zatrudnienia bądź uzyskania świadczeń emerytalno- 
rentowych, jak również zaprzestanie korzystania ze świadczeń z powodów naturalnych tj. 
zgonu świadczeniobiorcy. Zaznaczyć jednak należy, iż w/w dane są jedynie szacunkowe, bo
wiem nierzadko osoby zaprzestające korzystania ze świadczeń pomocy społecznej nie są zain
teresowane dalszą jakąkolwiek współpracą z pracownikiem socjalnym i nie informują o przy
czynach zmiany swojej sytuacji. Ponadto wiele osób i rodzin korzysta ze świadczeń pomocy 
społecznej incydentalnie lub niesystematycznie i w tej sytuacji trudno je uwzględniać w po
wyższych danych.
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Poza danymi dotyczącymi przyczyn zaprzestania korzystania ze wsparcia instytucji 
jaką jest ośrodek pomocy społecznej, pomocnymi w scharakteryzowaniu grupy świadczenio
biorców pomocy społecznej są informacje odnośnie liczby osób lub rodzin, 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.

Środow iska po raz pierw szy korzystające z pom ocy społecznej

W 2006 r. w 2007 r. w 2008 r.
środowiska po raz pierwszy korzystające z pomocy 
społecznej 392 492 397

W stosunku do 2007 r. zauważyć można znaczący spadek liczby osób po raz pierwszy 
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Jest to związane z ogólnym spadkiem licz
by osób wymagających wsparcia ze strony pomocy społecznej.

3. PO M O C  M A T E R IA L N A

W ramach ustawy o pomocy społecznej, osobom i rodzinom pozostającym w trudnej sy
tuacji 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 szko

łach i przedszkolach oraz dla dorosłych realizowanych w 8 placówkach
• świadczenia w formie sprawienia pogrzebu
• pomocy usługowej (opisanej w rozdziale VI)
• wsparcia w ramach ośrodków wsparcia (opisanych w rozdziale VIII)

ZASIŁKI OKRESOWE
Zasiłki okresowe należą do zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełno
sprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych 
systemów zabezpieczenia społecznego, osobom pozostającym poniżej kryterium dochodowe
go.

Z asiłk i okresow e-dane za 2008 r *

Rodzaj świad
czenia

Liczba 
osób, któ
rym przy
znano de
cyzją
świadczenie

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba 
osób w 
rodzinach

średnia
kwota
zasiłku

Średni 
okres 
korzysta
nia z za
siłku

zasiłki okresowe- 
ogółem 446 1 684 620 409 444 1 035 368 3,7mies.

w  tym: środki 
własne

dotacj a

x x 241 409 x x

x x 379  000 x x

*dane statystyczne nie uwzględniają świadczeń refundowanych
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Dla porównania w 2007 r. pomocą w formie zasiłków okresowych objęto 521 osób 
pozostających w 513 gospodarstw domowych, w których pozostawało 1 190 osób. Zrealizo
wano 2 136 świadczeń na łączną kwotę 622 727zł (z czego środki własne wynosiły 330 867zł 
natomiast dotacja ze środków Wojewody wyniosła 291 860zł). Średni okres korzystania z 
w/w pomocy przez jedno gospodarstwo domowe wyniósł 4 mies. Średnia kwota zasiłku wy
nosiła 291zł.

Na przestrzeni ostatnich lat zauważyć można stały spadek liczby środowisk uzyskują
cych pomoc w formie zasiłków okresowych. Spadek liczby świadczeniobiorców spowodowa
ny jest w głównej mierze zmniejszeniem liczby osób i rodzin korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej. Mimo spadku liczby świadczeniobiorców wydatki na zasiłki okresowe w 
stosunku do 2007 r. pozostały na podobnym poziomie, co może świadczyć o pogorszeniu 
sytuacji materialnej osób posiadaj ących najniższe dochody, bowiem wysokość zasiłku okre
sowego uzależniona jest między innymi od wysokości dochodów własnych rodzin i osób ko
rzystaj ących z tej formy pomocy.

ZASIŁKI CELOWE
Zasiłki celowe należą do zadań własnych o charakterze obowiązkowym.

Zasiłek celowy stanowi jednorazowe świadczenie socjalne przyznane w celu zaspokojenia 
niezbędnych potrzeb bytowych tj. między innymi: zakup żywności, leków, leczenia, opału, 
odzieży, drobnych remontów czy niezbędnych przedmiotów użytku domowego. Zasiłek ce
lowy przysługuje osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego 
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Osobom o dochodach przekraczających w/w kryteria, 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznany specjalny zasiłek celowy, 
który nie ma charakteru obowiązkowego.

Z asiłk i celow e*- dane za 2008r.

Rodzaj świadczenia Liczba osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenie

Liczba
świad
czeń

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba 
osób w 
rodzinach

Średnia 
kwota 
przypada
jąca na 1 
gospodar
stwo do
mowe

zasiłki celowe na pokrycie 
wydatków pow stałych w 
w yniku zdarzenia losowe- 
g°

4 4 2 262 4 13 565

inne zasiłki celowe i w 
naturze- ogółem 2 201 x 2 658 138 1 928 3 777 1 379

w tym: zasiłki celowe 
specj alne 1 301 8 303 1 092  329 1 172 2 404 932

*dane statystyczne nie uw zględniają świadczeń refundowanych

Dla porównania, w 2007 r. pomocą w formie zasiłków celowych objęto 2 387 osób 
pozostających w 2 128 gospodarstw domowych, w tym 1 170 osób pozostających w 1 082 
gospodarstwach domowych korzystało z zasiłków celowych specjalnych. Wydatkowano 
2 587 468zł. Średnio na jedno gospodarstwo domowe wydatkowano kwotę 1 216zł, w tym w 
ramach zasiłków celowych specjalnych średnio na jedną rodzinę wydatkowano kwotę 692zł.
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Podobnie jak w przypadku zasiłków okresowych, również w przypadku zasiłków ce
lowych mamy do czynienia ze spadkiem ogólnej liczby świadczeniobiorców oraz wzrostem 
liczby świadczeniobiorców korzystających z zasiłków celowych specjalnych, tj. zasiłków 
przyznawanych osobom i rodzinom posiadającym dochód przewyższający kryteria dochodo
we ustalone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Mimo spadku liczby świadczeniobiorców 
zwiększeniu uległy wydatki związane z w/w świadczeniami. Wzrost potrzeb wynika przede 
wszystkim z sukcesywnego wzrostu kosztów utrzymania, w tym przede wszystkim w zakresie 
żywności, leków, opłat związanych z utrzymaniem mieszkania czy opłat związanych z opieką 
nad dziećmi.

Przyznaj ąc zasiłki celowe, podobnie jak w latach ubiegłych, w pierwszej kolejności 
starano się zabezpieczać podstawowe potrzeby jak zakup żywności, leków, czy też odzieży i 
obuwia. Szczególną wagę przywiązywano także do zabezpieczenia rodzin w zakresie opłat 
mieszkaniowych, zabezpieczenia potrzeb dzieci oraz osób niepełnosprawnych. W 2008 r. 
zasiłki na opłatę turnusu rehabilitacyjnego przyznano 92 osobom natomiast w okresie wakacji 
z pomocy w formie zasiłków celowych na opłatę kolonii skorzystało 250 dzieci i młodzieży 
(ponadto 134 dzieci i młodzieży korzystało z kolonii organizowanych w ramach Programu 
Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, którego realizacja począwszy 
od lipca 2007 r. została przekazana Wydziałowi Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dziel
nicy Bielany). Działania w zakresie zapewnienia wypoczynku letniego dzieciom i młodzieży 
realizowane były we współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi 
(w tym również Kościołem oraz organizacjami harcerskimi) działającymi przede wszystkim 
na terenie Dzielnicy Bielany, miedzy innymi takimi jak „Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin 
Wielodzietnych”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Gniazdo”, „Bielańskie Stowarzyszenie 
Rodzin Abstynenckich”, Stowarzyszenie Troski o Dziecko „Chata”, Parafialny Zespół Cari
tas, Ośrodek Dziecięco Młodzieżowy „Oratorium Św. Jana Bosko” i inne.

Z asiłk i celow e -  analiza w ydatków  
z uw zględnieniem  podstaw ow ych celów , na jak i pom oc została przyznana

Cel pomocy Kwota

leki, leczenie, sprzęt rehabilitacyjny 317 475zł
wydatki związane z utrzymaniem mieszkania w tym: 956 404zł

czynsz 503 874zł
energia 321 585zł

gaz
opał

111 370zł
19 575zł

drobne remonty, naprawy i zakup sprzętu gosp. domowego 73 581zł
artykuły szkolne 78 142zł
koszty pobytu w przedszkolu i żłobku 8 879zł
wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym kolonie, obozy 165 40zł7
turnusy rehabilitacyjne 56 366zł
bieżące potrzeby, w tym: 1 004 146zł

żywność 574 889zł
w tym  352 872zł w  ram ach program u „Pomoc 

państw a w  zakresie dożyw iania” z czego : 
śr. własne 289 427,90zł 

dotacja 63 444zł
środki czystości i higieniczne 98 025zł

odzież 161 630zł
obuwie 86 855zł

w yrobienie dow odu osob. 3655zł
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bilety 10 0 3 5 zł
inne bieżące potrzeby 69 0 5 7 zł

ZASIŁKI STAŁE I SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
Zasiłki stałe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne należą do zadań zleconych z za

kresu administracji rządowej.
Zasiłek stały przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnospraw
ności, jeżeli ich dochód, lub dochód na osobę w rodzinie, jest niższy od kryterium dochodo
wego wynikaj ącego z ustawy o pomocy społecznej (w 2008 r. kryterium dochodowe dla osób 
prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe wynosiło 477zł natomiast dla osoby w 
rodzinie - 351zł). Osoby pobierające zasiłek stały i nie posiadające innego tytułu do ubezpie
czenia, podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu zasiłku stałego, do które
go zgłaszane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacający świadczenie.

Z asiłk i stałe*- dane za 2008 r.

Rodzaj świadczenia Liczba osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenie

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba 
osób w 
rodzinach

Średnia
wysokość
zasiłku

zasiłki stałe - ogółem 531 5 478 1 905 224 524 609 347,80
w  tym  dla osób: 
samotnie gospodarują
cych

468 4 8 6 7 1 796  400 468 468 3 6 9 ,1 0

pozostających w  rodzi
nie

63 611 108 824 56 141 178,11

*dane statystyczne nie uw zględniają świadczeń refundowanych

Dla porównania w 2007 r. pomocą w formie zasiłków stałych objęto 538 osób pozo
stających w 532 gospodarstwach domowych. Zrealizowano 5 430 świadczeń na łączną kwotę 
1 874 381zł. Średnia miesięczna wysokość zasiłku wynosiła 345,19zł.

W stosunku do 2007 r. liczba świadczeniobiorców zasiłków stałych pozostała na po
dobnym poziomie ok. 530 osób. Nieznacznie wzrosła średnia wysokość przysługującego 
świadczenia, co pociągnęło za sobą wzrost ogólnych wydatków w w/w zakresie. Zasiłki stałe 
stanowią świadczenie obligatoryjne, którego wysokość jest ściśle uzależniona od wysokości 
posiadanego dochodu.

Składki na ubezpieczenie zdrow otne (na podstaw ie ustaw y z dn. 27.08.2004  
o św iadczeniach opieki zdrowotnej 

finansow anych ze środków  publicznych art.66 ust.1)*- za 2008 r.

Rodzaj świadczenia Liczba świadcze
niobiorców, za 
których opłacana 
jest składka zdro
wotna

Liczba
należnych
składek

Kwota
należnych
składek

Średni 
koszt 1 
świadczenia

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

461 4 648 151 601 32,62

*dane statystyczne nie uwzględniają świadczeń refundowanych
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Dla porównania w 2007 r. składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacano (nie 
uwzględniając świadczeń rodzinnych) za 442 osoby pobierające świadczenie w formie zasiłku 
stałego oraz niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu. Zrealizowano 4 558 
świadczeń na ogólna kwotę 144 243zł. Średni koszt jednej składki w 2007 r. wynosił 31,66zł.

Mimo niewielkiego spadku (w stosunku do 2007 r.) liczby osób pobierających zasiłki 
stałe, odnotowano wzrost liczby świadczeniobiorców podlegających ubezpieczeniu zdrowot
nemu przy zasiłku stałym. Oznacza to, że wzrosła liczba osób nie posiadających możliwości 
ubezpieczenia z innego tytułu niż zasiłek stały, takich jak np. ubezpieczenie przez członka 
najbliższej rodziny.

POSIŁKI
Zapewnienie posiłku należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. 

Pomoc w postaci posiłku (doraźna lub okresowa) przysługuje osobom, które własnym stara
niem nie mogą go sobie zapewnić.

Posiłki* - dane za 2008 r.

Rodzaj świadczenia Liczba osób, którym 
przyznano decyzją 
świadczenie

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba osób 
w rodzinach

posiłki - ogółem 1 687 286 653 1 846 480 1 311 2 856
w  tym  dla :

dzieci 887 107 746 4 9 2  467 555 1 938

*dane statystyczne nie uw zględniające świadczeń refundowanych

W 2008 r. pomocą w formie posiłków objęto 1 687 osób, w tym:
- 800 osób dorosłych (średni koszt jednego posiłku wyniósł 7,57 zł)
- 887 dzieci (średni koszt posiłków dla dzieci wyniósł 4,57zł)

Średni koszt jednego posiłku ogółem wyniósł 6,44zł.
1 231 osób objętych było w/w pomocą w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania.

Dla porównania, w 2007 r. pomocą w formie posiłków objęto ogółem 1 874 osoby, w tym:
- 869 osób dorosłych (średni koszt jednego posiłku wyniósł 7,55 zł)
- 1 005 dzieci (średni koszt posiłków dla dzieci (wsad do kotła) wyniósł 4,32zł)

Średni koszt jednego posiłku ogółem wyniósł 6,39zł.

W 2008 r., podobnie jak w latach ubiegłych, posiłk i 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 Nr 1ul. Grabałowska 14,
- Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 2 ul. Grabałowska 14,
- Barze Malwa ul. Conrada 11,
- Barze Marymont ul. Marymoncka 49,
- Barze Sady ul. Krasińskiego 36

O biady dla dzieci w wieku szkolnym realizowane były w 32 szkołach podstawowych, 28 
gimnazjach,18 szkołach ponadgimnazjalnych. Ponadto pomoc w formie posiłku realizowano 
w 27 przedszkolach.
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W stosunku do 2007 r. spadła (o ok. 100) liczba osób korzystających ze wsparcia w formie 
posiłków (dotyczy to zarówno osób dorosłych jak i dzieci). Średni koszt posiłków nie uległ 
większym zmianom.
PROGRAM RZĄDOWY „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWANIA”

W 2008 r., podobnie jak w latach ubiegłych, część pomocy (uwzględnionej w wyżej 
zamieszczonych tabelach dotyczących świadczeń w formie posiłków jak również zasiłków 
celowych) realizowana była w ramach rządow ego program u „Pom oc państw a w  zakresie  
dożyw iania”
Podstawowymi celami programu są: poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich docho
dach oraz zapewnienie długofalowych działań w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i 
młodzieży poprzez ograniczania zjawiska niedożywienia. W ramach programu udzielana jest 
przede wszystkim pomoc w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku 
osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego wynikają
cego z ustawy o pomocy społecznej.

Ogólny koszt realizacji tego programu w 2008 r. wyniósł 1 557 948zł. Programem ogółem 
zostało objętych 2 277 osób , w tym:

•  352 872zł wydatkowano na zasiłk i celow e na żyw ność przyznane 587 osobom
• 1 205 076zł wydatkowano na posiłki dla 1 231 osób , w tym 718 dzieci i 513 osób do

rosłych
Na realizację tego zadania otrzymano dotację w wysokości 160 000 zł.
Środki w łasne stanowiły kwotę 1 397 948zł.

Dla porównania, w 2007 r. ogólny koszt programu wyniósł 1 889 676zł, z czego na re
alizację zadania otrzymano dotację w wys. 192 000zł, natomiast środki własne stanowiły 
1 697 676zł.
W stosunku do 2007 r. odnotowano spadek liczby osób objętych programem „Pomoc pań
stwa w zakresie dożywiania” . Główną przyczyną spadku liczby świadczeniobiorców był spa
dek liczby osób posiadających dochód uprawniający do korzystania pomocy w ramach w/w 
programu. Zauważyć należy, że od października 2006 r. nie uległy zmianie kryteria docho
dowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej, natomiast w w/w okresie nastąpił 
wzrost dochodów chociażby związany z coroczną waloryzacją rent i emerytur czy zmianą 
wysokości świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych. Spowodowało to sytuację, w 
której coraz mniej osób posiadaj ących jakiekolwiek własne dochody spełnia kryteria ustawy o 
pomocy społecznej czy też ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”.

POGRZEBY
Sprawienie pogrzebu należy do zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Doty

czy osób, które nie posiadaj ą rodziny, która mogłaby dokonać pochówku zmarłego.
Pogrzeby*- dane za 2008 r.

Rodzaj świadczenia
Liczba osób, 
którym przy
znano decy
zją świadcze
nie

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba 
osób w 
rodzinach

Średni 
koszt po
grzebu

sprawienie pogrzebu- 
ogółem 27 27 61 594 27 27 2 281

w tym  :
osobom  bezdom nym 7 7 18 296 7 7 2 614

*dane statystyczne nie uwzględniają świadczeń refundowanych
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W 2008 r. sprawiono 27 pogrzebów. Średni koszt pogrzebu wynosił 2 281zł
Dla porównania, w 2007 r. sprawiono 22 pogrzeby. Średni koszt jednego pogrzebu w 

2007 r. wyniósł 1 922zł. Ogólny koszt pogrzebów wyniósł 42 287zł.

DECYZJE ADMINISTRACYJNE 
W 2008 r. w sprawach świadczeń z pomocy społecznej wydano 21 862 decyzje ad

m inistracyjne i postanow ienia , w tym 858 decyzji zmieniających.
Dla porównania w 2007 r. w sprawach świadczeń z pomocy społecznej wydano 23 783 decy
zji administracyjnych i postanowień, w tym 1 355 decyzji zmieniających.

ODWOŁANIA
Poniżej przedstawiono dane dotyczące odwołań od decyzji administracyjnych do organu wyż
szego rzędu tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawach dotyczących świad
czeń pomocy społecznej. W 2008 r. złożonych zostało 9 odwołań.

O dw ołania

Rodzaj rozstrzygnięcia 2007 r. 2008 r.
decyzje rozpatrzone we własnym zakresie 1 1
decyzje utrzymane w mocy 10 4
umorzenie postępowania w związku z niepodtrzymaniem od
wołania

2 2

orzeczenie o niedopuszczalności odwołania 2 -
decyzje uchylone i przekazane do ponownego rozpatrzenia 8 -
decyzje uchylone w całości i umorzenie postępowania 2 2
sprawy w toku 3 -

4. PO M O C  PO Z A M A T E R IA L N A

Osoby i rodziny pozostające w trudnych sytuacjach życiowych obejmowane były po
mocą w formie wyżej opisanych świadczeń pomocy społecznej. Poza pomocą materialną, w 
naturze oraz pomocą usługową, osoby i rodziny wymagające wsparcia obejmowano także 
szeroko rozumianą pracą socjalną oraz poradnictwem specjalistycznym.
Poniżej przedstawiono dane liczbowe dotyczące liczby środowisk obj ętych wsparciem w ra
mach pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego.

Praca socjalna oraz poradnictw o specjalistyczne-dane za 2008 r.

Rodzaj pomocy Liczba
rodzin

Liczba 
osób w 
rodzinach

praca socjalna 4 832 8 912
poradnictwo specjalistyczne 1 027 2 112
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W ramach poradnictwa specjalistycznego w2008 r. udzielano wsparcia:
• psychologicznego:

- w zakresie problemów rodzinnych (w tym przemocy domowej) - 222

Wiele osób i rodzin korzystających z pomocy OPS to środowiska dotknięte wielorakimi, 
często nakładającymi się problemami, lub znajdujące się w szczególnej sytuacji tj. bezdom
ność czy poszukiwania schronienia z uwagi na represje we własnym kraju. Powyższe sytuacje 
wymagaj ą długofalowych działań zarówno w formie zintensyfikowanej pracy socjalnej jak 
również poradnictwa specjalistycznego oraz współpracy wielu instytucji i organizacji. W ra
mach wyżej wymienionych działań dokonywana jest pogłębiona diagnoza, udzielane są pora
dy psychologiczne, zawodowe, prawne a także podejmowane są działania w ramach współ
pracy z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze pomocy społecznej.
W/w pomoc ukierunkowana jest przede wszystkim na: zapewnienie bezpiecznego funkcjo
nowania dzieci w rodzinach niewydolnych wychowawczo, pomoc osobom doświadczaj ącym 
przemocy domowej, zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, w tym 
zapewnienie godnych warunków życia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ograniczenie 
negatywnych skutków nadużywania alkoholu, przezwyciężenie innych trudnych sytuacji ży
ciowych.
Poza udzielaniem w/w wsparcia podejmowano również takie działania jak między innymi:

- prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących potwierdzenia uprawnień do 
świadczeń opieki zdrowotnej -  określone w ustawie o świadczeniach zdrowotnych fi
nansowanych ze środków publicznych,

- wydawanie opinii odnośnie zasadności udzielenia przez Urząd ds. Kombatantów i 
Osób Represjonowanych pomocy finansowej kombatantom oraz wdowom i wdow
com po kombatantach - na podstawie ustawy o kombatantach oraz niektórych oso
bach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

- wydawanie opinii odnośnie sytuacji osób i rodzin ubiegających się o umorzenie zale
głości czynszowej bądź przyznanie lokalu z zasobów m.st. Warszawy,

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji dot. 
osób ubiegaj ących się o skierowanie do domu pomocy społecznej, przeprowadzanie 
wywiadów środowiskowych w celu ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w placów
ce opiekuńczo-wychowawczej, w celu ustalenia możliwości udzielenia pomocy ze 
strony rodziny (wywiady alimentacyjne), ustalanie sytuacji osób ubiegających się o 
umorzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, przeprowadzanie wywia
dów dotyczących dodatków mieszkaniowych, udzielanie informacji i opinii na wnio
sek różnych instytucji tj. Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Po
licja, Sąd, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komornicy, i innych.

- uzależnień 151
369
179
106

• poradnictwa prawnego
• poradnictwa psychiatrycznego
• doradztwa zawodowego
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Dane liczbow e dotyczące niektórych z w /w  spraw.

wywiady środowiskowe, informacje dotyczące dłużników alimentacyj
nych 33

wywiady środowiskowe, informacje, opinie dot. spraw mieszkaniowych 
na wniosek Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami 80

wywiady środowiskowe, informacje, opinie dot. spraw mieszkaniowych 
na wniosek Wydziału Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Bielany 102

wywiady alimentacyjne, informacje o osobach zobowiązanych do ali
mentacji - na wniosek innych Ośrodków Pomocy Społecznej 454

wywiady środowiskowe, informacje i opinie na wniosek Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 79

wywiady środowiskowe i opinie w sprawach kombatantów ubiegających 
się o pomoc finansową z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjono
wanych

38

wywiady dotyczące dodatków mieszkaniowych 17

wywiady środowiskowe, informacje dot. odpłatności za pobyt dzieci w 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych, z 
kandydatami na rodziny zastępcze, dot. przyznania pomocy pieniężnej 
na usamodzielnienie wychowanków placówek

138

wywiady środowiskowe u osób ubiegających się o skierowanie do domu 
pomocy społecznej i KOMR w Dąbku 62

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)

71

Począwszy od marca 2008 r., w związku z upoważnieniem dyrektorów ośrodków po
mocy społecznej do wydawania decyzji potw ierdzających prawo do św iadczeń opieki
zdrow otnej świadczeniobiorców, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadcze
niach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, Ośrodek Pomocy Społecznej 
prowadził postępowania administracyjne w w/w sprawach. Wcześniej takie postępowania 
prowadzone były przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany, nato
miast Ośrodek przeprowadzał wywiady środowiskowe oraz gromadził dokumentacj ę w po
wyższych sprawach. Począwszy od marca 2008 r. całość postępowania administracyjnego w 
sprawach z zakresu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu
blicznych prowadził Ośrodek Pomocy Społecznej.
Z danych przekazanych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia wynika, iż do marca 
2008 r. prowadzonych było 14 postępowań zakończonych 14 decyzjami administracyjnymi 
(w tym. 1 stwierdzająca wygaśnięcie poprzedniej decyzji).
W okresie od marca 2008 r. do grudnia 2008 r. Ośrodek w w/w sprawach prowadził 83 postę
powania zakończone decyzjami administracyjnymi. W/w postępowania dotyczyły 66 osób (3 
wnioski zostały odesłane zgodnie z właściwością miejscową).
Łącznie wydanych zostało 97 decyzji, w tym:

- 75 decyzji potwierdzające prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej,
- 7 decyzji negatywnych,
- 7 decyzji stwierdzaj ących wygaśnięcie poprzednio wydanych decyzji,
- 8 decyzji umarzających postępowanie.

Poza prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu prawa do świad
czeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, pracownicy socjalni przeprowa

24



dzali wywiady środowiskowe z osobami zamieszkałymi, bądź posiadaj ącymi ostatni meldu
nek poza dzielnicą Bielany, a które nie posiadały ubezpieczenia natomiast znajdowały się w 
Szpitalu Bielańskim. Powyższe wywiady środowiskowe wraz ze zgromadzoną dokumentacją 
były przekazywane do Ośrodków zgodnych z miejscem zamieszkania świadczeniobiorców. 
Postępowania w sprawach o potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych 
ze środków publicznych okazały się niezwykle trudnym zadaniem. Postępowania te w dużej 
części toczą się na wniosek szpitali, bez aktywnej współpracy ze strony osób zainteresowa
nych. Świadczeniobiorcami często są osoby bezdomne, które często po opuszczeniu szpitala 
nie kontaktują się z OPS, a miejsce ich pobytu pozostaje nieznane. Powoduje to ogromne 
trudności w dokonywaniu ustaleń oraz gromadzeniu dokumentów niezbędnych do zakończe
nia postępowania oraz wydania decyzji administracyjnych. Zauważyć należy, iż w/w trudno
ści dotyczą przede wszystkim świadczeniobiorców przebywających w szpitalach poza terem 
Dzielnicy Bielany, ponieważ nierzadko wnioski przekazywane są przez szpitale już po wypi
saniu pacjentów. Zupełnie inna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do pacjentów Szpitala Bie
lańskiego, z którym układa się dobra współpraca w powyższym zakresie.

R O D Z IN Y  Z D Z IE Ć M I

W ramach pracy socjalnej z rodzinami, w których występowały wielorakie dysfunkcje 
podejmowano systematyczne działania (jak również działania o charakterze interwencyjnym) 
mające na celu poprawę ich funkcjonowania a przede wszystkim zabezpieczenia potrzeb ma
łoletnich dzieci. W 2008 r. prowadzono intensywną, wielokierunkową pracę socjalną ze 134 
rodzinam i z dziećm i, w szczególności z rodzinami niewydolnymi wychowawczo, w tym 
niepełnymi, wielodzietnymi, zastępczymi, rodzinami doświadczaj ącymi przemocy domowej 
oraz rodzinami z problemem alkoholowym.
W poszukiwaniu rozwiązań problemów rodzin znajduj ących się w szczególnie trudnej sytu
acji życiowej, wymagającej zaangażowania wielu służb, tworzone były zespoły interdyscy
p linarne . W roku 2008 koordynowano pracę 13 takich zespołów , w ramach których zorgani
zowano 16 spotkań tworząc model pomocy rodzinie w rozwiązywaniu jej problemów, oparty 
na współdziałaniu poszczególnych instytucji i organizacji pozarządowych.
Kontynuowano współpracę 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”. Realizato
rem był Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizuj ącego w Warszawie. Pomocą pedagoga 
rodzinnego objętych zostało 8 rodzin korzystających z pomocy OPS.
W 2008 r. zainicjowano spotkania grupy sam opom ocowej dla rodzin zastępczych , w któ
rych udział brały 32 rodziny.
Kontynuowano także starania w zapewnianiu dzieciom właściwej opieki w godzinach popo
łudniowych poprzez kierow anie do św ietlic środow iskow ych i klubów  działających na 
terenie B ie lan . Systematycznie współpracowano z pedagogami szkolnymi w zakresie dia
gnozowania sytuacji szkolnej dzieci, adekwatnego i szybkiego reagowania na występujące 
problemy. Intensywna i stała współpraca odbywała się także z pracownikami placówek opie
kuńczo -  wychowawczych typu dziennego - świetlic socjoterapeutycznych.
Pracownicy socjalni brali również udział w  spotkaniach zespołów  dotyczących badania  
zasadności pobytu w ychow anków  w  placów kach opiekuńczo -  w ychow aw czych. W trak
cie spotkań omawiana była możliwości powrotu dziecka do rodziny, analizowano sytuacje 
rodzin biologicznych i ich motywacj ę do zmiany oraz gotowość do ponownego pełnienia ról 
rodzicielskich, poszukiwano alternatywnych form opieki zastępczej. Spotkania te odbyły się: 
w Domu Dziecka Nr 1, Al. Zjednoczenia 34, Domu Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25, Domu
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Dziecka Nr 3, ul. Dalibora 1, Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Marii ul. 
Wałuszewska 48, Domu Dziecka Nr10 ul. Bohaterów 50.
Na wniosek sądu, placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz WCPR przeprow adzano  
w yw iady środow iskow e u kandydatów na rodziny zastępcze, wydawano opinie dotyczące 
funkcjonowania rodziny biologicznej, przeprowadzano wywiady mające na celu dokonanie 
oceny sytuacji życiowej rodziny biologicznej pod kątem ponoszenia odpłatności za pobyt 
dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w sprawie 
przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie wychowanków placówek. W 2008r łącz
nie prowadzono 138 w/w spraw, z czego udało się przeprowadzić 108 wywiadów środowi
skowych. W pozostałych sprawach nie doszło do wywiadu środowiskowego przede wszyst
kim z uwagi na całkowity brak współpracy ze strony rodziców.

W yw iady środow iskow e przeprow adzane na w niosek  sądu, 
placów ek opiekuńczo -  w ychow aw czych oraz W C P R

Lp. Wyszczególnienie Liczba

1. wywiady środowiskowe u kandydatów na rodziny zastępcze 29

2. wywiady środowiskowe -  opinie dotycząca funkcjonowania rodziny bio
logicznej

1

3. wywiady środowiskowe mające na celu dokonanie oceny sytuacji życio
we rodziny biologicznej pod kątem ponoszenia odpłatności za pobyt dzie
ci w rodzinach zastępczych

22

4. Wywiady środowiskowe mające na celu dokonanie oceny sytuacji życio
wej rodziny biologicznej pod kątem ponoszenia odpłatności za pobyt 
dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych

41

5 Wywiady środowiskowe dotyczące przyznania pomocy pieniężnej na 
usamodzielnienie wychowanków placówek 15

Łączna liczba wywiadów środowiskowych 108

W 2008 r., kontynuowano regularną i intensywną współpracę z kuratorami zawodowymi i 
społecznymi pełniącymi nadzory w obejmowanych wsparciem rodzinach. W ramach współ
pracy z VI Wydziałem Sądu Rodzinnego i Nieletnich konsultowano sprawy rodzin, w któ
rych opieka nad dziećmi sprawowana była nieprawidłowo.
W 2008 r. do sądu zostało skierowanych 46 zaw iadom ień o niepraw idłow ej sytuacji opie
kuńczo -  w ychow aw czej w  rodzinach.

N iepokojąca sytuacja opiekuńczo -  w ychow aw cza w  rodzinach zgłoszona do sądu

Lp. Wyszczególnienie Liczba

1. sprawy zakończone ustanowieniem w rodzinie nadzoru 
kuratora

23

2. sprawy zakończone umieszczeniem dziecka w placówce 
opiekuńczo -  wychowawczej

1

3. zgłoszenia o niepokojącej sytuacji opiekuńczo -  wycho
wawczej w rodzinie biologiczne objętej nadzorem kura
tora

19

4. zgłoszenia o niepokojącej sytuacji opiekuńczo -  wycho
wawczej w rodzinie biologicznej, w których nadal trwa 
postępowanie sądowe

3

Łączna liczba spraw w których wystosowano pisma do sądu 46
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W zakresie pomocy dziecku i rodzinie na bieżąco współpracowano z instytucjami 
i organizacjami takimi jak między innymi:

- Specjalistyczną Bielańską Poradnią Rodzinną Al. Zjednoczenia 11,
- Poradnią Psychologiczno -  Pedagogiczną ul. Grębałowska 14,
- Komendą Rejonową Policji Warszawa V ul. Żeromskiego 7,
- Sekcją ds. Nieletnich i Patologii ul. Rydygiera 3,
- placówkami opiekuńczo - wychowawczymi typu dziennego prowadzonymi przez: Sto

warzyszenie Pomocy Dzieciom „Gniazdo”, Zespół Ognisk Wychowawczy im. K. Li
sieckiego „Dziadka” (Ognisko „Bielany”), Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Środowi
skowe Ognisko Wychowawcze „Bielany” „Przywrócić Dzieciństwo” -Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego „Dziadka” (Klub Młodzieżowy „ZiS 
KLUB” ul. Nałkowskiej 11, Klub Młodzieżowy „Wrzeciono” ul. Gajcego 11), Ośro
dek Dziecięco -  Młodzieżowy „Oratorium św. Jana Bosko”,

- WCPR - Zespołem ds. Rodzin Zastępczych ul. Rakowiecka 21,
- Fundacją Dzieci Niczyje ul. Walecznych 59,
- Komitetem Ochrony Praw Dziecka ul. Hoża 27 m.5

O SO B Y  D O ŚW IA D C Z A JĄ C E PR Z E M O C Y  D O M O W E J

Przem oc w  rodzin ie , zgodnie z definicją zawartą w ustawie o przeciwdziałaniu prze
mocy w rodzinie, stanowi jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zanie
chanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny lub osób wspólnie zamieszku
jących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, na
ruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody 
na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moral
ne u osób dotkniętych przemocą. Przeciwdziałanie przemocy jest jednym z zadań (z zakresu 
zadań własnych) realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -  w tym Ośrodek 
Pomocy Społecznej.
Ośrodek stanowi jedną ze służb, obok Policji, działaj ących w ramach programu „Niebieska 
Karta”.

W 2008 r. zjawisko przemocy zdiagnozowano w 98 środow iskach (o liczbie osób w 
rodzinach - 266, w tym 90 dzieci). W większości przypadków osobami doświadczaj ącymi 
przemocy były kobiety, w 7 przypadkach ofiarami przemocy byli mężczyźni. Dominującą 
grupą wśród osób doświadczających przemocy były osoby w wieku pomiędzy 25 a 59 rokiem 
życia. Zjawisko przemocy zdiagnozowano również wobec 25 osób w wieku powyżej 60-tego 
roku życia. 28 osób zainteresowanych było wyłącznie wsparciem psychologicznym, co 
świadczy o tym, że zjawisko przemocy w rodzinie występuje nie tylko w środowiskach nie
wydolnych oraz dotkniętych trudnościami materialnymi.
W ramach współpracy z Policj ą, w 2008 r. Ośrodek otrzymał informacje o założeniu 61 Nie
bieskich Kart.

Na terenie Dzielnicy Bielany, jak również miasta Warszawy, osoby doświadczające 
przemocy maj ą dostęp do dość dobrze rozwiniętej oraz bezpłatnej oferty pomocowej skiero
wanej do ofiar przemocy -  zarówno dorosłych jak i dzieci. Osoby stosujące przemoc również 
mają dostęp do grupy realizującej program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.
Osobom i rodzinom zagrożonym zjawiskiem przemocy, w ramach Ośrodka Pomocy Społecz
nej udzielane jest przede wszystkim wsparcie o charakterze interwencyjnym jak również 
udzielana jest pomoc psychologiczna polegająca m. in. na udzielaniu psychologicznego 
wsparcia osobom krzywdzonym i motywowaniu ich do podejmowania działań zmierzających
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do zatrzymania przemocy. W sytuacji zagrożenia występuj ącego w związku z trudną sytuacj ą 
dot. dzieci w rodzinie o zagrożeniu niezwłocznie zawiadamiany jest sąd, jak również policja. 
W 2008 r. zorganizowanych zostało 6 spotkań zespołów interdyscyplinarnych w sprawie ro
dzin doświadczających przemocy. Rodziny obejmowane były także indywidualną praca so
cjalną oraz w przypadkach tego wymagających -  pomocą materialną.

Największą trudnością w realizacji działań pomocowych na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie wydaj ą się być trudności w zapewnieniu separacji ze sprawcą przemocy, 
który najczęściej pozostaje w jednym lokalu z ofiarą przemocy. Obawa ofiar przemocy przed 
pozostaniem bez dachu nad głową jest także istotną przyczyną wycofywania się z podejmo
wanych działań.

W celu podnoszenia umiejętności oraz kompetencji w zakresie pomocy ofiarom przemocy 
w 2008 r. 17 pracowników ukończyło szkolenie w ramach Studium Przeciwdziałania Prze
mocy w Rodzinie.

O SO B Y  Z PR O B L E M E M  A L K O H O L O W Y M

W ramach pomocy specjalistycznej psycholog -  konsultant podejmował współpracę z 
osobami z problemem własnego picia, z rodzinami osób uzależnionych oraz udzielał porad i 
informacji osobom zainteresowanym w/w problemem.
W 2008 r. psycholog-konsultant pracował ze 136 osobam i z problemem własnego picia, w 
tym u 96 osób rozpoznano zespół uzależnienia od alkoholu, u 11 osób -  picie szkodliwe, u 3 
osób rozpoznano nadużywanie alkoholu, a 26 osób pozostawało w trakcie obserwacji. Pro
blem alkoholowy wymaga działań długofalowych, dlatego w 2008 r. spotkania kontynuowa
no z 55 osobami, u których wcześniej zdiagnozowano problem uzależnienia.
Wsparcie psychologiczne polegało przede wszystkim na diagnozowaniu, motywowaniu do 
zmiany, konstruowaniu planu zmian, doradztwie i poradnictwie. 85 osób skierow ano do pla
ców ek lecznictw a odw ykow ego , przede wszystkim do:
- Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia ul. Żeromskiego 13 i ul. 
Czumy1,
- Ośrodka Terapeutycznego ul. Goplańska 40.
Klienci korzystali również z Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu ul. Kolska 2/4. 
Z powodu podwójnych rozpoznań oraz problemów z innymi substancjami zmieniaj ącymi 
nastrój, klienci kierowani byli także do Poradni Zdrowia Psychicznego.
Do placówek odwykowych ostatecznie zgłosiło się 71 osób kierowanych przez psychologa. 
Udział w terapii przez ponad 2 miesiące brało jedynie 15 osób , w tym 7 osób ukończyło sied- 
miotygodniowy program Oddziału Dziennego. Terapia przerywana była przede wszystkim z 
uwagi na specyfikę choroby, niską motywacj ę, poziom degradacji psychospołecznej oraz stan 
zdrowia.
Jako wsparcie abstynencji, osobom z problemem alkoholowym zalecano udział grupach sa
mopomocowych Anonimowych Alkoholików i Bielańskim Stowarzyszeniu Rodzin Absty
nenckich -  Klubie „STEFAN”. Klientom pijącym szkodliwie poza wymogiem abstynencji 
alkoholowej, dostarczano wiedzy o problemie poprzez rozmowę i lekturę oraz zalecenia 
udziału w otwartych grupach AA.
Osoby w czasie obserwacji otrzymywały propozycj ę stałego kontaktu z psychologiem oraz 
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 ko
rzystali również członkowie rodzin osób pij ących. 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 tera
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pię współuzależnienia, grupy samopomocowe Al-anon. Otrzymywały także informacje i adre
sy instytucji pomocowych.
Podejmując działania w zakresie poradnictwa specjalistycznego dla osób z problemem alko
holowym współpracowano przede wszystkim z:

- Poradniami Terapii Uzależnienia,
- Bielańskim Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich -Klub „Stefan”,
- Dzielnicowym Zespołem Realizacji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko

holowych,
- Poradnią Zdrowia Psychicznego,
- Poradnią Rodzinną,
- pedagogami,
- kuratorami.

O SO B Y  N IE PEŁ N O SPR A W N E  

D ziałania na rzecz osób z zaburzeniam i psychicznym i.
Osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom udzielano wsparcia w formie: 

pomocy finansowej, pomocy w formie gorącego posiłku, pomocy usługowej (w formie usług 
opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez osoby przygo
towane do pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi), pomocy w ramach pobytu w 
ośrodku wsparcia tj. Środowiskowym Domu Samopomocy, pracy socjalnej, poradnictwa psy
chologicznego, poradnictwa lekarza psychiatry.
Wspieraj ąc osoby z zaburzeniami psychicznymi starano się udzielać pomocy w szczególności 
w zakresie zapewnienia im bezpiecznego funkcjonowania w środowisku, pomocy w adaptacji 
społecznej oraz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu.
Istotnym aspektem pracy z osobami chorymi psychicznie była współpraca ze wszystkimi pod
miotami psychiatrii środowiskowej działającymi na rzecz mieszkańców Bielan tj. Poradnia 
Zdrowia Psychicznego ul. Elbląska, Poradnia Zdrowia Psychicznego i Oddział Psychiatrycz
ny przy Szpitalu Bielańskim, Oddział Dziennym ul. Felińskiego, oraz Stowarzyszeniem PO
MOST. Dzięki tej współpracy, jak również możliwości korzystania z organizowanych przez 
Ośrodek usług specjalistycznych, zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz uczest
nictwie w spotkaniach grupy wsparcia -  osoby chore psychicznie ich rodziny mogły być obję
te kompleksową pomocą. Było to możliwe dzięki wymianie informacji i podejmowaniu 
wspólnych działań przez wszystkie instytucje psychiatrii środowiskowej.

W większości przypadków wsparcie ze strony w/w instytucji mogło być udzielane w 
stosunku do osób zmotywowanych do przyj ęcia oferowanej pomocy. W wielu jednak wypad
kach występowała konieczność udzielenia natychmiastowej konsultacji psychiatrycznej jak 
również podejmowania działań wbrew woli osoby chorej. Z uwagi na powyższe w 2008 r. na 
bieżąco współpracowano z lekarzem psychiatrą, który miał możliwość udzielenia wsparcia 
osobom wykazującym zaburzenia psychiczne, które samodzielnie nie były w stanie dotrzeć 
do Poradni Zdrowia Psychicznego. W 2008 r. lekarz psychiatra podczas wizyt z pracowni
kiem socjalnym udzielił łącznie 179 porad .

W sytuacjach gdy istniała uzasadniona konieczność interwencji wbrew woli klienta, 
we współpracy z lekarzem psychiatrą, na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, 
przygotowywano w nioski do Sądu R odzinnego i N ieletnich o skierow anie na leczenie psy
chiatryczne i um ieszczenie w  placów kach całodobowej opieki w brew  woli.
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W 2008 r. 13 razy występowano do Sądu Rodzinnego:
• o skierowanie do szpitala psychiatrycznego wbrew woli -  5 wniosków, w tym 4 

wnioski zostały rozpatrzone zgodnie z wnioskiem OPS, jedna sprawa pozostaje w 
toku,

• o skierowanie do domu pomocy społecznej wbrew woli -  8 wniosków, w tym 6 
zostało rozpatrzonych zgodnie z wnioskiem OPS, a 2 postępowania są w toku.

D ziałania na rzecz osób w ym agających całodobow ej opieki.
Osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym udzielano pomocy przede wszystkim 

w formie usług opiekuńczych oraz gorącego posiłku. W przypadku osób, które z powodu 
trudności w samodzielnym funkcjonowaniu w środowisku i konieczności zapewnienia cało
dobowej opieki wymagały skierowania i umieszczenia w dom u pom ocy społecznej, przygo
towywano i kompletowano niezbędne do umieszczenia w placówce dokumenty zgodnie z 
wymogami Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, które wydawało decyzje o skierowa
niu, odpłatności oraz umieszczeniu w domu pomocy społecznej.
W ramach w/w postępowań przeprowadzano wywiady środowiskowe u osób ubiegających się 
o skierowanie do domu pomocy społecznej, kompletowano niezbędne dokumenty, przepro
wadzano wywiady środowiskowe u najbliższej rodziny tj. osób zobowiązanych do pomocy, 
aktualizowano sytuację osób posiadających kwalifikację do domu pomocy społecznej oraz 
oczekujących na miejsce w placówce jak również sytuację rodzin. Poza stacjonarnymi pla
cówkami, kompletowano również dokumenty dotyczące skierowania do Krajowego Ośrodka 
Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Dąbku (dla chorych na SM). W 2008 r. przeprowadzonych 
zostało 57 wywiadów środowiskowych (wraz z kompletowaniem dokumentacji) u osób ubie
gaj ących się o skierowanie do domu pomocy społecznej oraz 5 spraw dotyczących skierowa
nia do Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Dąbku. Przeprowadzono rów
nież 71 wywiadów u najbliższej rodziny osób ubiegających się o dps.

Osobom niepełnosprawnym i innym zainteresowanym, udzielano inform acji o insty
tucjach i organizacjach działających na rzecz osób niepełnospraw nych oraz odnośnie 
upraw nień, zaopatrzenia ortopedycznego i rehabilitacji.
Prowadzono również stałą współpracę przede wszystkim z Warszawskim Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz instytucjami i organizacjami działaj ącymi na rzecz osób chorych i niepełno
sprawnych tj. miedzy innymi: Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, Centrum Informacyjne dla Osób Niepełnosprawnych przy Stowa
rzyszeniu Przyjaciół Integracji i inne.

O SO B Y  BEZR O B O T N E

Z danych Urzędu Pracy m.st. Warszawy wynika, że na dzień 31.12.2008 r. jako osoby 
bezrobotne zarejestrowanych było 1 897 mieszkańców Bielan. Dla porównania na dzień 
31.12.2007 r. zarejestrowanych było 2 071 osób, na dzień 31.12.2006 r. -  3 693 osób bezro
botnych, natomiast na dzień 31.12. 2005 r. - 4 903 bezrobotnych mieszkańców Bielan. Po
cząwszy od 2005 r. zauważalny jest zdecydowany i systematyczny spadek liczby osób bezro
botnych, choć w stosunku do 2007 r. jest on zdecydowanie niższy niż w latach ubiegłych. 
Spośród wszystkich bezrobotnych mieszkańców Bielan, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy 
na dzień 31.12.2008 r. - 905 stanowiły kobiety, natomiast pozostałe 992 osoby to mężczyźni. 
Spośród wszystkich bezrobotnych 743 to osoby długotrwale bezrobotne, a 660 to osoby po
wyżej 50-tego roku życia.

W 2007 r. zadania w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych realizowane 
były miedzy innymi w ramach Klubu Pracy działaj ącego w ramach porozumienia z Urzędem 
Pracy. W trakcie 2008 r., m. in. w związku z ograniczeniem zjawiska bezrobocia oraz zmianą
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przepisów prawa, podjęta została decyzja o rozwiązaniu Klubu Pracy, którego zadania obec
nie realizowane są przez Z espół ds. aktyw izacji społeczno-zaw odow ej funkcjonujący w 
ramach Działu Pomocy Specjalistycznej.

W 2008 r. z poradnictwa oraz informacji w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej 
skorzystało 551 osób , w tym 120 osób korzystających z innych świadczeń pomocy społecz
nej. Dla porównania, w 2007 r. z ofert Klubu Pracy skorzystało 706 osób.
W ramach działalności Zespołu, osobom bezrobotnym umożliwiano dostęp do informacji, 
telefonu oraz baz danych w zakresie poszukiwania zatrudnienia. Z w/ w pomocy korzystano 
2 604 razy (tj. odnotowano 2 604 wizyty osób poszukujących zatrudnienia).
Poza pomocą w zakresie udzielania dostępu do inform acji oraz telefonu , osobom zaintere
sowanym udzielano również poradnictw a indyw idualnego w zakresie:

- doradztwa zawodowego,
- pomocy w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych,
- w zakresie przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, właściwej autoprezentacji,
- informacji na temat dostępnych na rynku szkoleń oraz możliwości uzyskania wsparcia 

przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej,
- pomocy w poszukiwaniu pracy przez Internet,
- spotkań wspierających i motywujących do aktywnego i efektywnego poszukiwania 

pracy oraz zmiany postaw w procesie aktywizacji.

Zespół ds. aktywizacji społeczno-zawodowej podejmował bieżącą w spółpracę zarówno z 
pracow nikam i socjalnym i, jak również współpracę w zakresie pom ocy uczestnikom  pro
jek tu  system ow ego realizow anego przez tut. O środek w  ram ach E uropejskiego Fundu
szu Społecznego . Przeprowadzono 3 edycje szkoleń grupowych dla 30-tu beneficjentów pro
jektu pt: „Poznaj swoje możliwości i sprzedaj je  skutecznie” mających na celu nabycie wie
dzy i umiej ętności niezbędnej do efektywnego poruszania się po rynku pracy jak również po
prawę samooceny. Ponadto każdy uczestnik projektu odbywał konsultacje indywidualne w 
celu przygotowania lub modyfikacji indywidualnych dokumentów aplikacyjnych.

Z zebranych informacji wynika, iż mimo znacznego spadku bezrobocia, w dalszym ciągu 
mamy do czynienia z dość dużą grupą osób bezrobotnych, które we własnym zakresie i wła
snym staraniem nie są w stanie sprostać wymogom obecnego rynku pracy. Wśród osób ko
rzystaj ących ze wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego dominującą grupę stanowiły 
osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym, następnie osoby z wykształceniem 
średnim i policealnym, w większości posiadające doświadczenie w wykonywaniu prac fi
zycznych. Większość klientów stanowili mężczyźni. W dalszym ciągu dużym problemem 
jest aktywizacja zawodowa osób po 50-tym roku życia. W 2008 r. udało się zaktywizować 
kilkanaście takich osób, które z uwagi na długą przerwę zawodową i skomplikowaną sytuacj ę 
życiową, straciły wiarę w możliwość zmiany swojej sytuacji zawodowej. Niestety wiele osób 
pozostających bez pracy posiada poważne deficyty społeczno-emocjonalne, lub nadużywa 
alkoholu, co w znacznym stopniu utrudnia wszelkie działania związane z aktywizacją zawo
dową. Jednocześnie, wśród osób korzystających ze wsparcia, zauważyć można wzrost świa
domości potrzeby posiadania profesjonalnie przygotowanych dokumentów aplikacyjnych, 
oraz potrzebę przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Wzrasta również 
zainteresowanie zdobyciem informacji odnośnie podjęcia własnej działalności gospodarczej.
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U C H O D Ź C Y

Zgodnie z art. 5 ustawy o pomocy społecznej prawo do świadczeń z pomocy społecznej 
przysługuje między innymi cudzoziemcom maj ącym miejsce zamieszkania i przebywaj ącym 
na terytorium RP na podstawie:

- zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 
Wspólnot Europejskich, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w 
związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy o cudzoziem
cach, w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, w 
związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, w związ
ku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt tolerowany.

Na terenie Dzielnicy Bielany przy ul. Improwizacji 7 od 2005 r. działa Ośrodek dla Cudzo
ziemców, w którym zamieszkują rodziny czeczeńskie będące w procedurze o nadanie statusu 
uchodźcy lub posiadające już status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt 
tolerowany na terytorium RP.

W 2008 r. nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących omawianej grupy osób. Zgoda 
na pobyt tolerowany została przekształcona w ochronę uzupełniającą, co wiąże się z tym, iż 
osoby posiadające w/w ochronę mają dostęp do pomocy integracyjnej. Dostęp do wsparcia 
integracyjnego uzyskuj ą również osoby , które od 2003 roku otrzymały na terytorium RP 
zgodę na pobyt tolerowany i które spełniaj ą przesłanki odpowiednich przepisów ustawy o 
przekształceniu zgody na pobyt tolerowany w ochronę uzupełniaj ącą.
Indywidualny Program Integracji realizowany jest przez Warszawskie Centrum Pomocy Ro
dzinie. W ramach tego programu rodziny otrzymują pomoc finansową na okres nie dłuższy 
niż 12 miesięcy. Sześć rodzin objętych IPI korzystało z pomocy tut. OPS w formie obiadów 
szkolnych, 1 rodzina otrzymywała pomoc w formie zasiłków celowych specjalnych. Pozosta
łe osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej to najczęściej osoby oczeku
jące na uzyskanie środków w ramach Indywidualnego Programu Integracji a wcześniej oso
by, które posiadały zgodę na pobyt tolerowany a tym samym nie uczestniczyły w Indywidu
alnym Programie Integracji.

W 2008 r. pomocą ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem objęto 59 rodzin na
rodowości czeczeńskiej (w 2007 r. takich rodzin było 45). Rodziny Czeczeńskie to rodziny w 
większości wielodzietne. Spośród 41 korzystających ze wsparcia Ośrodka rodzin z dziećmi - 
27 posiadało troje i więcej dzieci. Wsparciem obejmowano 8 matek samotnie wychowuj ących 
dzieci.
Status prawny rodzin uchodźców objętych pomocą ze strony OPS:

• 21 osób posiadało status uchodźcy,
• 207 osób posiadało ochronę uzupełniającą.

Wśród osób korzystaj ących z pomocy Ośrodka dominowały osoby z wykształceniem średnim 
(95 osób), wykształcenie wyższe posiadało 10 osób, natomiast podstawowe -  5 osób.

Dominującą dysfunkcją wśród osób i rodzin uchodźców korzystających ze wsparcia 
Ośrodka Pomocy Społecznej były: bezradność i trudności w adaptacji do warunków życia w 
Polsce, ubóstwo oraz bezrobocie. Do tej grupy osób kierowana była systematyczna praca 
socjalna. W szczególności osoby te wymagały wsparcia w wypełnianiu różnego rodzaju do
kumentów. Udostępniano adresy instytucji mogących wesprzeć ich proces integracji społecz
nej, wskazywano placówki pomagające w znalezieniu zatrudnienia (np. Klub Pracy), nauki 
języka polskiego (np. Linguae Mundi). Słaba znajomość języka polskiego powoduje znaczne 
trudności w nawiązaniu poprawnych kontaktów społecznych, między innymi problemy ze 
znalezieniem zatrudnienia i załatwieniem niezbędnych spraw urzędowych.
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Osobom i rodzinom udzielano pomocy w odniesieniu do ich potrzeb i sytuacji 
w postaci zasiłków okresowych, celowych, obiadów szkolnych oraz pomocy rzeczowej. 
Znacznym utrudnieniem w pracy z uchodźcami jest ograniczona gotowość do podjęcia za
trudnienia, a z drugiej strony nadmierne oczekiwania pod względem uzyskiwanych wynagro
dzeń z podejmowanej pracy. Problemy te wynikaj ą zarówno z różnic kulturowych jak i nie
znajomości polskiego rynku pracy.

Jak wynika z podanych wyżej informacji, duża grupa uchodźców to osoby wykształ
cone jednak nie posiadające żadnych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodo
we, co znacznie utrudnia podjęcie zatrudnienia. Jeśli podejmują pracę, najczęściej jest to pra
ca dorywcza głównie na budowach, w warsztatach samochodowych. Duża grupa uchodźców 
często zmienia miejsce zamieszkania lub opuszcza Polskę nie informuj ąc o nowym miejscu 
pobytu. Taka sytuacja bardzo utrudnia współpracę oraz pomoc związaną z usamodzielnieniem 
i integracj ą.
Ważnym problemem w pracy z uchodźcami jest trudna sytuacja mieszkaniowa. Mimo uzy
skania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, osoby te najczęściej nadal zamieszkują 
w Ośrodku przy ul. Improwizacji 7, bardzo nieliczne są sytuacje, w których rodzinie czeczeń
skiej udaje się wynająć mieszkanie na wolnym rynku.

O SO B Y  BEZD O M N E

Problem bezdomności to problem dominuj ący przede wszystkim w dużych miastach, 
gdzie skupiaj ą się zarówno mieszkańcy tych miast, którzy utracili mieszkanie jak również 
mieszkańcy innych miejscowości, którzy w dużych miastach szukaj ą możliwości 
utrzymania się.
Zgodnie z definicj ą zawartą w ustawie o pomocy społecznej, za osobę bezdomną uważa się 
„osobę nie zamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw 
lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i nie zameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu 
przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osobę nie zamieszkującą w 
lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości 
zamieszkania”.

W  2008 r. Ośrodek obejmował wsparciem 223 osoby bezdom ne pozostające w 213 
gospodarstw ach dom ow ych. Wśród obejmowanych wsparciem osób bezdomnych: 187 osób 
stanowili mężczyźni, 29 osób to kobiety, w tym 3 samotne matki z dwójką lub trójką dzieci. 
Dla porównania, w 2007 r. ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej korzystały 224 osoby 
bezdomne pozostające w 213 gospodarstwach domowych.
Osobom bezdomnym udzielano między innymi wsparcia w zakresie:
- pomocy materialnej,
- pomocy w formie pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego, polegających w dużej 
mierze na: pomocy w uzyskaniu schronienia w placówkach stacjonarnych dla Osób bezdom
nych, pomocy w uzyskaniu świadczeń z innych Ośrodków Pomocy Społecznej (zgodnie z 
właściwością miejscową), przeprowadzeniu niezbędnych procedur oraz przygotowaniu do
kumentacji w celu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, kierowaniu do organizacji pozarządowych udzielających pomocy rze
czowej (PCK, PKPS), udzielaniu poradnictwa zawodowego przez konsultantów ds. aktywiza
cji zawodowej i społecznej oraz poradnictwa w zakresie uzależnień

Jak wynika z posiadanego rozeznania, na terenie Dzielnicy Bielany, osoby bezdomne 
przebywają m.in. na terenie ogródków działkowych, w pustostanach, w piwnicach, na klat
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kach schodowych, w garażach jak również w schronisku dla bezdomnych Monar- Markot 
przy ul. Rudnickiego 1A. Wiele z osób bezdomnych, posiadających ostatnie miejsce zamel
dowania na terenie Dzielnicy Bielany, przebywało w innych noclegowniach i miejscach na 
terenie całej Warszawy jak również poza jej granicami. Zgodnie z ustawą o pomocy społecz
nej, w przypadku osób bezdomnych, właściwość miejscową Gminy ustala się według ostat
niego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały. Zgodnie z powyższą zasadą w 2008 r. 
Ośrodek wypłacał świadczenia pieniężne dla 35 osób bezdomnych, które przebywały w rejo
nie działania innych Ośrodków, natomiast posiadały ostatnie miejsce zameldowania na terenie 
Dzielnicy Bielany.
Większość osób bezdomnych objętych w 2008 r. wsparciem tut. Ośrodka, w przeszłości było 
mieszkańcami naszej dzielnicy. W stosunku do 2007 r. zwiększyła się liczba osób bezdom
nych posiadających ostatni adres zameldowania w innych dzielnicach Warszawy, natomiast 
nie uległa znaczącej zmianie liczba osób bezdomnych przyjezdnych z terenu województwa 
Mazowieckiego oraz innych województw.

O soby bezdom ne objęte pom ocą  
w g m iejsca ostatniego zam eldow ania na pobyt stały

Ostatni adres zameldowania na 
pobyt stały

Liczba osób

2007 r. 2008 r.
D zielnica Bielany 91 95

inne Dzielnice W arszawy 21 42

woj. mazowieckie 52 40

inne województwa 25 33

nie ustalono 35 13

W 2008 r. osoby bezdomne (z którymi Ośrodek nawiązał kontakt) przebywające na te
renie Dzielnicy Bielany poza stacjonarną placówką dla osób bezdomnych stanowiły grupę ok. 
80 osób. W/w osoby nie wyrażały zgody na pobyt w placówkach dla bezdomnych. Spośród 
bezdomnych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, 36 osób oczekuje na przyznanie lokalu 
mieszkalnego, w tym 32 osoby w Dzielnicy Bielany. W 2008 r. 1 osoba bezdomna uzyskała 
lokal z zasobów komunalnych Dzielnicy Bielany.

Na terenie Dzielnicy Bielany osoby bezdomne maj ą możliwość pobytu w placówce 
stacjonarnej Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych prowadzonym przez Stowarzysze
nie Monar-Markot przy ul. Rudnickiego 1A. Placówka jest przeznaczona dla 65 osób - głów
nie niepełnosprawnych i chorych przewlekle mężczyzn. W okresie zimy placówka uruchamia 
dodatkowo 10 miejsc noclegowych. Mieszkańcy ośrodka mają zapewnione całodobowe wy
żywienie. W placówce zatrudniona jest pielęgniarka i pracownik socjalny. W ramach współ
pracy, pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka raz w tygodniu prowadzą dyżury w ośrodku 
Monar Markot, podczas których na bieżąco konsultowane są sprawy mieszkańców Markotu, 
ustalane są wspólne kierunki działania.

Wiele z osób bezdomnych, którym Ośrodek udzielał wsparcia, to osoby nie posiada
jące ubezpieczenia a którym szpital udzielał pomocy medycznej w „stanie nagłym”. Wobec 
takich osób zadaniem Ośrodka było przeprowadzenie procedury administracyjnej w zakresie
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potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
-  w pełnym zakresie w stosunku do osób bezdomnych posiadających ostatnie miejsce zamel
dowania na terenie Dzielnicy Bielany oraz w zakresie wywiadu środowiskowego u osób po
siadających ostatnie zameldowanie poza Dzielnicą Bielany, a które znalazły się w Szpitalu 
Bielańskim.

Z dokonanej analizy odnośnie wieku osób bezdomnych oraz okresu pozostawania w 
bezdomności wynika, iż dominującą grupę osób bezdomnych stanowią osoby w wieku 46-55 
lat oraz osoby pozostające w bezdomności powyżej 10 lat. Porównując dane z roku 2007, 
stwierdzić należy, że nie uległa znaczącej zmianie grupa osób bezdomnych pod względem 
wieku i czasu trwania bezdomności.

Za istotny problem dotykaj ący osoby bezdomne, często determinuj ący samą bezdom
ność, należy uznać uzależnienie od alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych. Problem 
ten jest często negowany przez osoby bezdomne, które nie chcą podejmować terapii odwy
kowej. Do uzależnienia od alkoholu przyznało się 18 osób, natomiast do uzależnienia od nar
kotyków przyznało się 5 osób. Z obserwacji pracowników socjalnych wynika, że liczba osób 
uzależnionych od alkoholu w grupie osób bezdomnych jest dużo większa. W przeważającej 
większości osoby bezdomne posiadaj ą wykształcenie podstawowe lub zawodowe. Brak kwa
lifikacji jest poważną barierą w podjęciu stałej pracy i w konsekwencji w wyjściu z bezdom
ności. Źródłem utrzymania osób bezdomnych są w znacznym stopniu świadczenia z pomocy 
społecznej (ok. 100 osób) lub/i praca dorywcza (ok. 80 osób), część osób bezdomnych utrzy
mywała się z żebractwa (ok. 25 osób). Tylko 10 osób posiadało własne świadczenia ZUS, a 2 
osoby podjęły stalą pracę. Osoby bezdomne od lat nie utrzymują kontaktu ze swoimi bliskimi
- tylko 34 osoby bezdomne (z grupy osób objętych pomocą przez tut. Ośrodek) posiada sys
tematyczny kontakt z rodziną.

Z dotychczasowych doświadczeń w pracy z osobami bezdomnymi wynika, że osoby 
bezdomne bardzo niechętnie podejmuj ą współpracę z pracownikiem socjalnym w celu zmia
ny swojej sytuacji bytowej i wyj ścia z bezdomności. Wiele osób wstydzi się swojego dotych
czasowego życia i nie chce nawiązywać kontaktu z rodziną. Większość osób bezdomnych to 
osoby niezaradne życiowo, niesystematyczne w swoich działaniach, niekonsekwentne, łatwo 
popadaj ą w pułapkę uzależnień jak również często w swoich działaniach kieruj ą się szuka
niem sposobu z pozoru łatwego życia. Wiele osób bezdomnych pozostawało z tut. Ośrodkiem 
jedynie w kontaktach incydentalnych związanych np. z procedurą potwierdzenia prawa do 
świadczeń opieki zdrowotnej. Osoby te najczęściej nie są zainteresowane kontynuacją jakiej
kolwiek współpracy z Ośrodkiem.

W celu ograniczenia zjawiska bezdomności, konieczne jest podejmowanie indywidu
alnej pracy z osobami bezdomnymi oraz systematycznej i skoordynowanej współpracy insty
tucji odpowiedzialnych za niesienie pomocy tej grupie osób. Poza stałą współpracą ze Stowa
rzyszeniem Monar-Markot, tut. Ośrodek, w zakresie problemu bezdomności, na bieżąco 
współpracował ze Strażą Miejską i Policją. Szczególny charakter w/w współpraca miała w 
okresie zimy. Wówczas systematycznie prowadzone były wspólne patrole pracowników so
cjalnych i Straży Miejskiej monitorujące miejsca przebywania osób bezdomnych oraz pro
wadzona była akcja informacyjna dla osób bezdomnych oraz instytucji działaj ących na terenie 
Bielan w zakresie udzielania pomocy osobom bezdomnym. W marcu 2008 r. zakończono
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„Akcję zima 2007/2008”. W październiku 2008 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej rozpoczęto 
działania przygotowawcze do „Akcji zima 2008/2009”. Celem kontynuacji współpracy oraz 
koordynacji działań z innymi instytucjami świadczącymi pomocy osobom bezdomnym na 
terenie Dzielnicy Bielany w Ośrodku Pomocy Społecznej odbyły się spotkania, w których 
uczestniczyli przedstawiciele OPS oraz Policji, Straży Miejskiej, Szpitala Bielańskiego i Sto
warzyszenia Monar-Markot. Wymieniono się informacjami dotyczącymi miejsc pobytu osób 
bezdomnych oraz doświadczeniami w pracy z tą grupą osób, przekazano ulotki informacyjne 
dla osób bezdomnych z adresami i telefonami instytucji i organizacji świadczących pomoc 
osobom bezdomnym jak również omówiono kierunki działań i zasady dalszej współpracy.

G R U PY  W SPA R C IA

Poza działaniami ukierunkowanymi na indywidualną pomoc osobom i rodzinom pozo
stającym w trudnych sytuacjach oraz działaniami środowiskowymi, Ośrodek Pomocy Spo
łecznej starał się również pobudzać działania samopomocowe poprzez inicjowanie 
i prowadzenie grup wsparcia.

W 2008 r. odbywały się spotkania 3 grup wsparcia.

1. G rupa w sparcia dla rodzin osób chorych psychicznie. Spotkania grupy odbywały się na 
terenie Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 przy ul. Grębałowskiej 14. W grupie 
uczestniczyły 24 osoby - członkow ie rodzin osób chorych psychicznie m ieszkających na 
terenie dzielnicy B ielan y . Podczas spotkań poruszano bieżące tematy odnośnie funkcjono
wania społecznego osób chorych psychicznie, strategii postępowania, koncentrowano się na 
doświadczeniach rodziny, jej emocjach i sposobach radzenia sobie w sytuacjach silnego stre
su. Na spotkaniach wykorzystywane były pomoce i materiały edukacyjne, najnowsze wyniki 
badań, filmy poglądowe oraz książki.
Uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami w związku z chorobą osób bliskich, dysku
towali na temat sytuacji kryzysowych związanych ze zdrowiem psychicznym, relacji interper
sonalnych oraz swoich postawach w stosunku do bliskich chorych. Podejmowano takie tema
ty jak: „Rodzeństwo a choroba psychiczna”, „Asertywność -  to ważna umiejętność”, „Sytu
acja kryzysowa -  jak sobie w niej radzić”, „Umiejętności społeczne osób chorujących psy
chicznie”, „Zasadność pomocy środowiskowej”, „Neuroleptyki -  ich rodzaje, działanie, ob
jawy uboczne” i inne. Po każdym spotkaniu uczestnicy mieli możliwość odbycia indywidual
nej konsultacji psychologicznej.

2. G rupa w sparcia dla osób chorych na chorobę A lzheim era i ich rodzin . Spotkania grupy 
odbywały się na terenie Ośrodka Wsparcia dla Seniorów nr 1 przy Al. Zjednoczenia 13. W 
spotkaniach grupy wsparcia uczestniczyło 12 członków  rodzin osób chorych na chorobę  
A lzheim era . 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. Choroba Alzheimera szczegól
nie boleśnie dotyka najbliższą rodzinę chorego, a jego opiekunowie prócz skutków psycholo
gicznych doświadczaj ą również zmęczenia fizycznego czego konsekwencj ą jest często zanie
dbanie własnych spraw, w tym własnego zdrowia. Z tych względów szczególnie ważne jest 
aby osoby te mogły podzielić się swoimi doświadczeniami i trudnościami w opiece nad cho
rym oraz przeżywanymi emocjami. Ważnym czynnikiem wspierającym dla tych osób jest
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poczucie wspólnoty i zrozumienia, a także możliwość uzyskania praktycznych wskazówek 
jak należy zajmować się bliskim w kolejnych fazach choroby.
W trakcie spotkań omawiano między innymi takie tematy jak: „Trudności i sposoby radzenia 
sobie z dbaniem o higienę osobistą u osób chorych na Alzheimera”, „Utrata bliskiej osoby i 
emocje z tym związane”, „Umieszczenie osoby bliskiej w DPS-trudna decyzja opiekuna”, 
„Jak radzić sobie z trudnymi emocjami w związku z rozpoznaniem u członka rodziny choroby 
Alzheimera”, „Leczenie choroby Alzheimera -  wymiana wiadomości na temat możliwości i 
skuteczności farmakoterapii” i inne.

3.G rupa sam opom ocow a rodzin zastępczych m ieszkających na terenie dzielnicy Bielany.
Spotkania grupy odbywały się na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 przy 
ul. Grębałowskiej 14. Głównym celem realizowanego projektu było wsparcie rodziny zastęp
czej w wypełnianiu powierzonej roli oraz umożliwienie członkom grupy podzielenia się wła
snymi doświadczeniami w wypełnianiu funkcji rodzicielstwa zastępczego. Z uczestnictwa w 
grupie samopomocowej skorzystały 32 rodziny zastępcze . W ramach działalności grupy od
bywały się spotkania tematyczne, w trakcie których, dzięki współpracy z wolontariuszami, 
organizowane były również zajęcia dla dzieci. Podczas spotkań poruszano miedzy innymi 
takie tematy jak: „Przepisy dotyczące rodzin zastępczych”, „Jak sobie radzić z agresj ą dziec
ka”, „Przepisy -  Kodeks rodzinny i opiekuńczy”, „Umiejętności szkolne dziecka -  problemy 
edukacyjne, zajęcia wspomagające -  gdzie szukać pomocy”. Organizowano również spotka
nia integracyjne tj. spotkanie przy grillu, spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia, udział 
w festynie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

VI.POMOC USŁUGOWA

1. U SŁ U G I O PIEK U Ń C ZE -  Z A D A N IA  W ŁA SN E

U sługi opiekuńcze są zadaniem obligatoryjnym gminy. Zabezpieczają one podstawo
we potrzeby osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych i tych, których rodziny nie są w 
stanie zapewnić potrzebnej opieki. Usługi opiekuńcze skierowane są do osób mających trud
ności związane z poruszaniem się, samoobsługą, kontaktami z otoczeniem oraz funkcjonowa
niem w środowisku przede wszystkim ze względu na wiek lub ciężkie i przewlekłe choroby. 
W zakresie tych usług realizowane są takie czynności jak przygotowanie posiłku lub przynie
sienie obiadu z placówki gastronomicznej, zrobienie zakupów, dbałość o utrzymanie czysto
ści w mieszkaniu, załatwianie spraw urzędowych, zabiegi higieniczne, zlecona przez lekarza 
pielęgnacja, i inne.

Usługi opiekuńcze -  zadania w łasne -  2008 r.

Formy pomocy Liczba osób
objętych
pomocą

Liczba ro
dzin

Liczba osób 
w rodzinach

Liczba go
dzin

Koszt

usługi opiekuńcze- 
ogółem 668 636 886 206 870,50 1 782 198

w tym: specjalistyczne - - - - -

Dla porównania, w 2007 r. pomocą w formie usług opiekuńczych obj ęto 694 osoby pozosta
jące w 672 rodzinach. Zrealizowano 1014 godz. Ogólny koszt pomocy usługowej realizowa-
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nej w ramach zadań własnych wyniósł 1 068 000zł (dodatkowo z rachunku dochodów wydat
kowano 240 435zł).

W 2008 r. usługi opiekuńcze realizowane były w następuj ących formach:
•  I - I I I  2008 r. usługi pielęgnacyjno-higieniczne i usługi gospodarcze. Wykonawcą

w/w usług była Agencja Służby Społecznej z siedzibą przy ul. Popiełuszki 8 lok.
42.

Cena 1 godziny usług gospodarczych wynosiła 7,20zł
Cena 1 godziny usług pielęgnacyjno-higienicznych wynosiła 8,20zł

•  od IV  2008 r. powyższy podział został ujednolicony i usługi świadczone były w jed
nej formie jako usługi opiekuńcze, w których podstawowy zakres wchodziły:

1. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
2. czynności higieniczne,
3. zlecona przez lekarza pielęgnacja,
4. zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Wykonawcą w/w usług była również Agencja Służby Społecznej z siedzibą przy ul.
Popiełuszki 8 lok. 42.
C ena 1 godziny usług wynosiła 9,40zł

W porównaniu do 2007 r. liczba osób korzystających z pomocy w formie usług opie
kuńczych nieco zmalała choć nadal pozostała na poziomie ponad 650 osób. Zdecydowanie 
jednak wzrósł koszt w/w pomocy. Powyższe związane było ze wzrostem cen usług na wol
nym rynku podczas, gdy poprzednia umowa zawarta była na okres 3 lat, kiedy ceny były zde
cydowanie niższe.

2. SPE C JA LIST Y C Z N E U SŁ U G I O PIEK U Ń C ZE -  Z A D A N IA  Z L EC O N E

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są jedną z form oparcia społecznego dla osób, które 
z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w ży
ciu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem, w zakresie edu
kacji, zatrudnienia oraz w sprawach bytowych.
Usługi te są dostosowane do szczególnych potrzeb i możliwości klientów, wynikaj ących z 
rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym 
przygotowaniem.

Usługi specjalistyczne-zadania zlecone -  2008 r.

Forma pomocy Liczba osób 
objętych po
mocą

Liczba rodzin Liczba osób w 
rodzinach

Liczba
godzin

Koszt

specjalistyczne usługi opie
kuńcze dla osób z zaburze
niami psychicznymi 97 96 160 13 337 206 723

Dla porównania, w roku 2007 z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuń
czych skorzystało 110 osób, w tym: 85 osób chorych psychicznie, 19 osób upośledzonych
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umysłowo, 6 osób z autyzmem. Zrealizowano 15 228 godzin usług. Ogólny koszt pomocy 
usługowej wyniósł 211 662zł. Cena jednej godziny wynosiła 13,90zł

Zarówno w 2007 jak i w 2008 r. usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psy
chicznymi świadczone były przez Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z 
Zaburzeniami Psychicznymi „Pomost” ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa.
W 2008 r. z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało w sumie 
97 osób, w tym:

- 76 osób chorych psychicznie,
- 15 osób upośledzonych umysłowo,
- 6 osób z autyzmem.

Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych jest jednym z istotnych elemen
tów systemu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi. Jak wynika z dotychczasowych do
świadczeń regularny kontakt z opiekunem realizuj ącym pomoc usługową w znaczącym stopniu 
zapobiega sytuacjom kryzysowym związanym z nawrotami choroby jak również marginaliza
cją i izolacją społeczną. Pomoc w w/w formie nierzadko bywa alternatywą dla pobytu w domu 
pomocy społecznej.

VII. DZIAŁANIA ZWIAZANE Z REALIZACJĄ 
LOKALNYCH PROGRAMÓW

1. PR O G R A M  A K T Y W IZ A C JI SPO Ł E C Z N E J I Z A W O D O W E J O SÓ B PO Z O 
STA JĄC Y C H  BEZ PR A C Y  W  D Z IE L N IC Y  B IE L A N Y  M .ST. W A R SZ A W Y

Jednym z istotniejszych warunków rozwoju naszej Dzielnicy jest wykorzystanie szans 
płynących z członkostwa w Unii Europejskiej. Instytucjami, które mogą aplikować o środki w 
ramach dostępnych funduszy unijnych są wszystkie podmioty działające legalnie w Polsce, 
ostateczna decyzja należy jednak do samorządu terytorialnego.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany korzysta ze środków Europejskiego Fun
duszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podstawowe zadania Europejskiego Funduszu Społecznego to wspieranie działań zorien
towanych na zapobieganie i przeciwdziałanie bezrobociu oraz rozwijanie potencjału kadro
wego i integracji społecznej na rynku pracy w celu promocji wzrostu poziomu zatrudnienia, 
równości szans mężczyzn i kobiet, harmonijnego i trwałego rozwoju oraz spójności ekono
micznej i społecznej. W ramach PO KL projekty realizowane są w dwóch głównych trybach: 
systemowym i konkursowym. Ważne jest, że jednostki składające wniosek o dofinansowanie 
projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki maj ą szansę otrzymać bezzwrotną 
pomoc finansową na realizacj ę całego planowanego przedsięwzięcia.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równole
gle na poziomie centralnym i regionalnym.
Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki koncentrują się na kluczowych obszarach i naj
ważniejszych problemach wymagaj ących interwencji w zakresie zatrudniania oraz podnosze
nia jakości kapitału ludzkiego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki zawiera Priorytet VII -  
Promocja integracji społecznej obejmuj ący działania z zakresu polityki integracji społecznej, 
których celem jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom wykluczonym, za
grożonym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także pod
wyższenie ich statusu zawodowego i społecznego. W ramach Priorytetu VII, obok projektów 
konkursowych rozpoczęła się realizacja projektów systemowych -  Działanie 7.1. Rozwój i 
upowszechnienie aktywnej integracji.
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Projekt system ow y realizow any w  2008 roku.
Ośrodek Pomocy Społecznej w 2008 r. rozpoczął realizację projektu systemowego pt. 

„Program  aktyw izacji społecznej i zaw odow ej osób pozostających bez pracy w  D zielnicy  
B ielany m. st. W arszaw y” .

Z doświadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w pracy z klientami bezrobotnymi wyni
ka, że osoby bezrobotne najczęściej posiadaj ą niskie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe 
nieadekwatne do obecnych wymagań na rynku pracy. Dłuższe pozostawanie bez pracy pocią
ga za sobą szereg niepożądanych następstw. Pojawia się niezadowolenie, poczucie niespra
wiedliwości społecznej, zniechęcenie, wyalienowanie ze społeczeństwa pod względem kultu
ralnym i technicznym, co przyczynia się, w miarę upływu czasu, do zanikania aktywnych 
postaw na rynku pracy. Brak pracy determinuje złą sytuację finansową oraz często powoduje 
uzależnienie od świadczeń pomocy społecznej.

W ramach projektu wsparciem zostały objęte osoby korzystające ze świadczeń pomo
cy społecznej, które jednocześnie nie pracowały i były w wieku aktywności zawodowej. 
Wsparciem w ramach projektu objęta została także młodzież w wieku 15 -  25 lat wywodzącą 
się z rodzin dotkniętych patologiami społecznymi, m. in. alkoholizmem, narkomanią, bezro
bociem, niedostosowaniem społecznym. Planowaną grupę docelową projektu stanowiły 82 
osoby, w tym 40 osób objęto kontraktami socjalnymi oraz 42 osoby /młodzież/ obj ęte zostały 
programem aktywności lokalnej „Pedagodzy uliczni” . Program aktywności lokalnej został 
zlecony (w formie zakupu usługi) 2 organizacjom pozarządowym tj. Stowarzyszeniu „Otwar
te Drzwi” oraz Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” 
Przywrócić Dzieciństwo” .

Środki finansow e na realizację projektu zostały przyznane w ramach rozdzielnika 
dokonanego przez Mazowiecki Urząd Marszałkowski i wyniosły dla OPS Bielany 544 314zł, 
w tym wkład własny stanowił kwotę 57 153zł i były nim zasiłki oraz pomoc w naturze przy
znawana klientom OPS.

Na potrzeby projektu zostały wynaj ęte dwa pomieszczenia -  biuro projektu oraz sala 
zajęciowa. Kadrę projektu stanowił kierownik projektu, specjalista ds. finansowych, dwóch 
pracowników socjalnych oraz zespół pracowników merytorycznych prowadzących bezpo
średnio zajęcia z uczestnikami: psycholog, asystent rodziny, pracownik ds. zatrudnienia. 
Pierwszą część projektu stanowiły zajęcia obejmujące:

- trening umiejętności psychospołecznych,
- diagnozowanie potencjału zawodowego poszczególnych osób, możliwości ich rozwo

ju  oraz podnoszenie kwalifikacji,
- kształcenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
- pomoc w organizowaniu grup wsparcia poprzez poradnictwo zawodowe.

Następnie uczestnicy kierowani byli na specjalistyczne szkolenia zawodowe. W wyborze kur
sów pomagał uczestnikom zespół realizuj ący projekt po szczegółowej analizie dotychczaso
wych kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczestników projektu. Ważne były także oso
biste preferencje i zainteresowania samych uczestników, jednak ostateczny wybór kursu wy
nikał z rozpoznania potrzeb rynku pracy i miał na celu zdobycie zawodów najczęściej poszu
kiwanych przez pracodawców, które dawały szansę zatrudnienia.

Ostatecznie w projekcie udział wzięło 99 osób , z tego projekt ukończyło 81 osób  
(50 kobiet oraz 31 mężczyzn). Projekt, z różnych przyczyn, przerwało 18 osób. W wyniku 
udziału w projekcie 9 osób podjęło pracę zawodową. Wśród osób biorących udział w projek
cie nastąpił wzrost wiedzy z zakresu umiejętności psycho-społecznych, wzrost kompetencji 
życiowych, zwiększyła się motywacja do poszukiwania i podjęcia zatrudnienia. Ponadto 
uczestnicy podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w wyniku ukończenia szkoleń zawodo

40



wych tj. kurs prawa jazdy kat. B i C, archiwisty, kucharza, fryzjera, glazurnika, szkolenia 
komputerowego, z zakresu księgowości i inne.

Wszystkie działania merytoryczne realizowane w ramach projektu były zgodne z zało
żeniami zawartymi we wniosku i umowie o dofinansowanie projektu.

2. PR O G R A M  -W O L O N T A R IA T  W  OPS

Program wolontarystyczny realizowany jest od 2000 r. a jego głównym założeniem 
jest umożliwienie kontaktu ludziom potrzebuj ącym pomocy z potencjalnymi wolontariusza
mi. Pomoc wolontarystyczna jest ważnym uzupełnieniem wachlarza usług dostępnych dla 
klientów OPS jak również mieszkańców Dzielnicy Bielany.
Najbardziej popularną forma pomocy wolontarystycznej w 2008 r. (podobnie jak w latach 

ubiegłych) była pomoc w nauce, rozmowy wspierające oraz organizacja czasu wolnego. W 
2008 r. w programie udział wzięło 90 osób, z czego aktywnie w programie uczestniczyły 
74 osoby. Należy dodać, że część z tych osób tj. 35, pracowało również w roku 2007. 
W 2008 r. ogółem pozyskano 55 wolontariuszy. Najliczniejszą grupę wśród wolontariuszy 
stanowili studenci i uczniowie szkół średnich. Pozostali to emeryci, renciści a także osoby 
aktywne zawodowo.
Pom oc indyw idualna.

W pomoc indywidualną zaangażowanych było 24 wolontariuszy, z czego 20 wolonta
riuszy pomagało dzieciom w nauce. Potrzeby w tym zakresie zgłaszane były zarówno przez 
pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych jak i kuratorów. Z w/w wsparcia korzystało 
33 dzieci.
W olontariusze w  placów kach OPS.

W 2008 r. 27 wolontariuszy pracowało w prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Spo
łecznej ośrodkach wsparcia tj. Środowiskowym Domu Samopomocy nr 1 (zajęcia z haftu, 
indywidualna pomoc w opiece nad osobami niepełnosprawnymi, pomoc w zajęciach gospo- 
darczo-porządkowych), Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr 1 (zajęcia gimnastyczne, nauka 
języka angielskiego, nauka haftu). W Ośrodku Wsparcia dla Seniorów nr 2 wolontariusze 
pomagali w prowadzeniu zajęć z gimnastyki z elementami jogi, nauce j ęzyka angielskiego, 
francuskiego oraz pomagali przy organizacji wybranych zajęć. W Klubie Młodzieżowym 
wolontariusze pomagali w nauce oraz w prowadzonych zajęciach. W Klubie Pracy wolonta
riusze wspierali osoby bezrobotne w zakresie poszukiwania pracy, w tym pisaniu dokumen
tów aplikacyjnych. 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 między innymi mogły 
się odbywać zajęcia z języka angielskiego a w jednej z w/w placówek kontynuowano wpro
wadzone w 2007 r. zajęcia gimnastyczne z elementami jogi.
W olontariusze w  pozostałych placów kach

Poza pracą w placówkach Ośrodka Pomocy Społecznej, 3 wolontariuszy skierowa
nych zostało do Domu Dziecka przy Al. Zjednoczenia, 3 wolontariuszy wspierało działania 
Ogniska im. Dziadka Lisieckiego przy ul. Broniewskiego 56. Dodatkowo 5 wolontariuszek 
pomagało w opiece nad dziećmi podczas warsztatów prowadzonych dla rodzin zastępczych, 
natomiast młodzież z Zespołu Szkół nr 18 pomagała w obsłudze i organizacji takich imprez 
jak śniadanie Wielkanocne, Dzień Seniora czy Wigilia.
Wolontariusze zachęcani byli do podejmowania współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
poprzez ogłoszenia na portalach internetowych, ulotki, ogłoszenia w Biurach Karier Uniwer
sytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. St. Wyszyńskiego, Akademii Wychowania Fizycz
nego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz kontakt osobisty.
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W 2008 r. odbyło się 9 spotkań wolontariuszy, których celem była integracja, wymiana do
świadczeń a przede wszystkim wzajemne poznanie. Na spotkaniach omawiano bieżące pro
blemy i sukcesy. Wolontariusze mieli również możliwość skorzystania ze szkoleń organizo
wanych przez Akademię Wolontariatu przy Centrum Wolontariatu w zakresie radzenia sobie 
z krytyką i stresem oraz budowaniem partnerstwa w środowisku lokalnym. Trzy wolonta- 
riuszki wzięły udział w szkoleniu „Świat dzieci i ich rodziny”-  organizowanym przez Towa
rzystwo Rozwoju Aktywności Dzieci „Szansa”. Na zakończenie roku szkolnego młodzież ze 
Zespołu Szkół nr 18 i Liceum im. L. Lelewela otrzymała dyplomy i nagrody książkowe. 
Dwóch wolontariuszy i wolontariusze z Zespołu Szkół nr 18 otrzymało statuetki „Bielański 
Wolontariusz Roku” .

VIII. DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW WSPARCIA PROWA
DZONYCH 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 Samopomo
cy :

- Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 dla osób upośledzonych umysłowo,
- Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 dla osób chorych psychicznie.

ŚR O D O W ISK O W Y  D O M  SA M O PO M O C Y  N R  1ul. G rębałow ska 14

Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1 jest ośrodkiem wsparcia oraz rehabilitacji osobistej i 
społecznej dorosłych osób z niepełnospraw nością intelektualną i schorzeniami współistnie
jącymi. Do najważniejszych celów ośrodka należy zaliczyć:

• udzielanie wsparcia społecznego oraz terapeutycznego dorosłym osobom z nie
pełnosprawnością intelektualną i schorzeniami współistniej ącymi,

• rehabilitację osobistą i społeczną uczestników realizowaną przede wszystkim 
poprzez podtrzymywanie i rozwijanie zakresu ich zaradności i samodzielności 
życiowej.

W związku ze specyfiką placówki, zainicjowanymi w poprzednich latach działaniami terapeu
tycznymi, jak również dotychczas osiągniętymi efektami, główne kierunki działań Środowi
skowego Domu Samopomocy nr 1 w 2008 r. polegały przede wszystkim na podtrzymywaniu 
umiejętności z zakresu samodzielności i zaradności życiowej uczestników (nie doprowadza
nie do regresu w/w funkcji). Dodatkowo bardzo ważnym elementem pracy ŚDS nr 1 w 2008 
r. była współpraca z rodzinami, w której główny nacisk położono na podejmowanie tematów 
związanych m.in. z przyszłością uczestników.

CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW

Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1 jest placówką przeznaczoną dla 45 uczestników. W 
ciągu 2008 r. uczestnikami zajęć ŚDS było łącznie 47 osób . Na dzień 31.12.2007 r. placówka 
liczyła 44 uczestników.
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Struktura uczestników z uwagi na stopień niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności wg. orzeczenia o niepełnosprawności Liczba osób
znaczny (odpowiednik I grupy) 37
umiarkowany (odpowiednik II grupy) 10
lekki (odpowiednik III grupy) —

Struktura uczestników  z uw agi na stopień upośledzenia um ysłow ego

Stopień upośledzenia umysłowego Liczba osób
lekki 7
umiarkowany 21
znaczny 9
głęboki 10

Sytuacja rodzinna uczestników

Sytuacja rodzinna liczba osób
mieszkający z rodzicami 24
mieszkający z matką lub ojcem/opiekunem 19
mieszkający z rodzeństwem 2
mieszkający samotnie 2

Jak wynika z powyższych danych, spośród uczestników ŚDS przeważającą grupę sta
nowiły osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności jak również umiarkowanym stop
niem upośledzenia. Dodać należy, ze u osób korzystających ze wsparcia ŚDS, upośledzeniu 
umysłowemu towarzyszyło wiele schorzeń współistniejących. Wśród uczestników ŚDS prze
ważały osoby w wieku pomiędzy 20 a 40 lat. Zdecydowana większość uczestników Środowi
skowego Domu zamieszkiwała oraz pozostawała we wspólnym gospodarstwie domowym z 
obojgiem bądź z jednym z rodziców. W ciągu roku trojgu z uczestników zmarły opiekujące 
się nim matki.

FORMY ZAJĘĆ

Zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy realizowane były w 6 grupach tera
peutycznych.
W ramach prowadzonych zajęć realizowano:

• zajęcia kulinarne, rękodzielnicze, muzyczne, teatralne, ceramiczne, plastyczne, kom
puterowe, ruchowe (indywidualne oraz grupowe), relaksacyjne, zajęcia integracyjne, 
z zakresu promocji zdrowia, wycieczki, spotkania z księdzem (spotkania realizowane 
na prośbę rodzin uczestników ŚDS nr 1).

W ramach zajęć integracyjnych szczególny nacisk (podobnie jak w ubiegłym roku) zo
stał położony na kształtowanie umiejętności społecznych niezbędnych w samodzielnym ży
ciu, takich jak m.in.: zajęcia kształtujące świadomość swojego ciała, zasady udzielania pierw
szej pomocy, wartość i znaczenie pieniędzy oraz pracy w życiu człowieka, wypełnianie dru
ków urzędowych, warsztaty kształtujące umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji 
oraz uczuć, zajęcia praktyczne z zakresu treningu porządkowego. W ramach zmian organiza
cyjnych od października 2008 roku do stałego planu zajęć zostały włączone zajęcia kom pu
terow e. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem
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Downa „Bardziej Kochani” w 2008 r. kontynuowane były zajęcia w ramach Program u In
tensyw nej R ehabilitacji dla osób z niepełnospraw nością intelektualną w  stopniu znacz
nym  i głębokim . Program uzyskał akceptacj ę instytucji nadzoruj ących i został zatwierdzony 
do realizacji na kolejne trzy lata. Zajęcia mają charakter warsztatowy.

Ważnym elementem pracy z osobami niepełnosprawnymi był udział psychologa , któ
ry udzielał wsparcia zarówno uczestnikom ŚDS jak również ich rodzinom. Praca z rodzina
mi osób niepełnosprawnych stanowiła jeden z istotniejszych elementów w ramach działań 
podejmowanych przez ŚDS. W trakcie całego roku odbywały się zarówno indywidualne jak i 
grupowe spotkania z rodzicami i opiekunami uczestników. Brali oni również udział w wielu 
wydarzeniach realizowanych przez Ośrodek. W 2008 r. rozpoczęto organizację cyklu w yjaz
dów do dom ów  pom ocy społecznej w  w ojew ództw ie m azow ieckim . Celem wyjazdów było 
zapoznanie rodzin / opiekunów z ofertą merytoryczną domów pomocy społecznej, warunka
mi życia ich mieszkańców oraz procedurą kwalifikacji. W październiku 2008 r. zorganizowa
no spotkanie rodziców z przedstawicielami C entrum  D oradztw a Zaw odow ego i W spiera
nia D orosłych O sób z N iepełnospraw nością Intelektualną. Celem spotkania było przeka
zanie rodzicom/ opiekunom i samym osobom niepełnosprawnym informacji na temat aktywi
zacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych, jak również stanowiło ono kolejną 
próbą konsekwentnego przełamywania stereotypów i schematów w tym zakresie.

W 2008 r. uczestnicy ŚDS nr 1 byli organizatorami wielu uroczystości i im prez , 
głównie plenerowych, taneczno-muzycznych oraz okolicznościowych, w których często 
udział brali także uczestnicy zaprzyjaźnionych ośrodków, rodzice oraz inni zaproszeni goście, 
tj. między innymi: uroczystości z okazji Świat Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia, 
Andrzejek, Dnia Rodziny. Podczas uroczystości prezentowano przygotowane przez uczestni
ków przedstaw ienia teatralne tj. „Moja Wigilia” czy przedstawienie „Następny proszę”. 
Uczestnicy brali także udział w wielu zew nętrznych im prezach integracyjnych oraz wy
cieczkach, tj. VIII Turnieju Tenisa Stołowego Środowiskowych Domów Samopomocy w 
Ostrowii Mazowieckiej, XIV Igrzyskach Osób Niepełnosprawnych, zorganizowanych przez 
Ośrodek Sportu i Rekreacji Targówek, Pikniku Integracyjnym zorganizowanym przez Funda
cję „Świat na Tak”, X Mazowieckim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Środowiskowych 
Domów Samopomocy w Sochaczewie, IV Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej 
Osób Niepełnosprawnych PATA i innych.

W 2008 r. realizowano również wiele w ycieczek, między innymi do Biblioteki Pu
blicznej na wystawę prac origami, do Królikarni (na wystawę prac osób z zespołem Downa z 
Meksyku), do Muzeum Powstania Warszawskiego, do Sejmu, do Galerii Zachęta, do Centrum 
DZWONI, do Łazienek na wystawę fotografii o Afryce, na Stare Miasto itp. W październiku 
odbyła się całodniowa wycieczka integracyjna do gospodarstwa agroturystycznego pod War
szawą.

Na przełomie lipca i sierpnia 2008 r. w Ośrodku Wypoczynkowo -  Kolonijnym „Per
ła” w Rewalu odbył się turnus rehabilitacyjny , w którym uczestniczyło 25 osób niepełno
sprawnych. Najważniejszym założeniem turnusu była integracja uczestników, jak również 
rehabilitacja osobista i społeczna uczestników. Do najważniejszych efektów turnusu można 
zaliczyć wzrost zaradności i samodzielności życiowej uczestników, głównie w podstawowych 
sferach życia codziennego oraz integracja uczestników.

Ważną sferą działalności Środowiskowego Domu był udział w życiu społecznym śro
dowiska lokalnego oraz przełamywanie barier i stereotypów dotyczących osób z niepełno
sprawnością intelektualną. W pracę Ośrodka zaangażowanych było wielu w olontariuszy , 
którzy uczestniczyli zarówno w zajęciach jak również uczestniczyli w turnusie rehabilitacyj
nym. W trakcie roku odbywały się spotkania ze studentam i oraz uczniam i g im nazjum . 
Celem spotkań było między innymi zapoznanie uczniów ze specyfiką funkcjonowania doro
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słych osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak również przełamanie stereotypów po
strzegania osób niepełnosprawnych jako „agresywnych”, czy „infantylnych”.

ŚR O D O W ISK O W Y  D O M  SA M O PO M O C Y  N R  2 ul. G rębałow ska 14

Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 to ośrodek wsparcia przeznaczony dla osób 
dorosłych, przew lekle chorych psychicznie , które mają poważne problemy w życiu codzien
nym i wymagają postępowania wspieraj ąco - terapeutycznego, w warunkach pobytu dzienne
go. Podstawowymi celami realizowanymi w ramach działalności placówki były miedzy in
nymi: utrzymanie podopiecznych w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, pomoc w przy
wróceniu samodzielności dającej możliwość zaspakajania swoich potrzeb, zapewnienie moż
liwości rozwijania zainteresowań uczestników (stworzenie możliwości realizacji własnej eks
presji twórczej), przeciwdziałanie izolacji społecznej, marginalizacji życia i stygmatyzacji 
osób chorych psychicznie, zapobieganie nawrotom choroby i konieczności rehospitalizacji.

CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW

Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 jest placówką dziennego pobytu, przeznaczo
ną dla 35 osób. W 2008 r. z oferty Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 w formie po
bytu dziennego skorzystały łącznie 43 osoby z rozpoznaniem choroby psychicznej (ponad 80
%
z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej). Dla porównania w 2007 r. uczestnikami ŚDS nr 
2 było 45 osób chorych psychicznie.

Struktura uczestników  z uw agi na ich stopień niepełnospraw ności

Stopień niepełnosprawności wg. orzeczenia o niepełnosprawności Liczba osób

znaczny ( odpowiednik I grupy) 13
umiarkowany ( odpowiednik II grupy) 28
lekki ( odpowiednik III grupy) 2

Sytuacja rodzinna uczestników

Sytuacja rodzinna Liczba osób

mieszkający z rodziną 28
mieszkający samotnie 15

Wśród uczestników przeważały osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 
lub dawną II grupą inwalidzką. Największą grupę stanowiły osoby z rozpoznaniem schizofre
nii paranoidalnej. Pozostałe to osoby z rozpoznaniem innych psychoz lub zespołów zaburzeń 
psychotycznych. Wśród uczestników przeważały osoby w wieku powyżej 40 roku życia. 
Większość uczestników ŚDS mieszkała z rodzinami.

FORMY ZAJĘĆ

W ramach zajęć realizowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy nr 2 można wymie
nić: trening kulinarny, budżetowy, higieniczny, trening pamięci, asertywności, pozytywnego 
myślenia, zajęcia plastyczne, komputerowe, zajęcia gimnastyczne i rekreacyjne, ludoterapia
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estetoterapia, hortikuloterapia, muzykoterapia, psychorysunek, psychoedukacja (z elementami 
treningu lekowego), biblioterapia.

W 2008 r. szczególny nacisk położono na poszerzenie oferty zajęć kładących nacisk 
na poprawę relacji interpersonalnych, polepszenie funkcji poznawczych (koncentracja uwagi, 
spostrzeganie, pamięć, myślenie przyczynowo -  skutkowe). Nawiązywano a także podtrzy
mywano współpracę z innymi placówkami rehabilitacyjnymi zajmuj ącymi się osobami z za
burzeniami psychicznymi. Kontynuowano współpracę z młodzieżą szkół ponadpodstawo
wych (Gimnazjum nr 70) oraz uczestnikami Szkolnego Klubu Wolontariatu. Na terenie pla
cówki odbywały się zajęcia edukacyjne dla m łodzieży gimnazjalnej, a także spotkania przy 
grillu, których celem było uświadomienie znaczenia zdrowia psychicznego, próba zmiany 
społecznego stereotypu, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób chorych psychicz
nie.

W 2008 r. kontynuowano spotkania grupy w sparcia dla rodzin oraz bliskich osób 
chorych psychicznie z terenu dzielnicy Bielany. Spotkania odbywały się regularnie i przez 
samych uczestników oceniane były jako niezwykle potrzebne.

Uczestnicy ŚDS nr 2 brali udział w wielu zewnętrznych im prezach integracyjnych i 
w ycieczkach jak również byli organizatorami wielu uroczystości oraz im prez okoliczno
ściow ych, tj. bal karnawałowy, Walentynkowy, spotkanie Wigilijne, śniadanie Wielkanocne, 
zabawa Andrzejkowa, i inne. W ramach wycieczek uczestnicy ŚDS odwiedzili miedzy inny
mi: Galerię Domu Artysty Plastyka, Więzienie Gestapo w Alei Szucha, Muzeum Etnograficz
ne, Muzeum Karykatury, Stare Miasto, Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Narodowe, Muzeum 
Akademii Sztuk Pięknych, Galerię Zachęta, Państwowe Muzeum Archeologiczne, Zamek 
Królewski, Łazienki Królewskie, Muzeum Techniki, Bibliotekę Uniwersytecką, Centrum 
Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski, Ogród Wilanów i ZOO.
Uczestnicy wystawiali własne prace w Bibliotece Publicznej im. Stanisława Staszica 
w Dzielnicy Bielany. Brali udział w V Mazowieckich Spotkaniach Pracowni Terapeutycz
nych pt: ”Jak przygoda to tylko w W arszawie...” zorganizowanych przez DŚDS Mokotów.
Prace plastyczne uczestników ŚDS nr 2 reprezentowały Ośrodek w VI Ogólnopolskim Kon
kursie Plastycznym -  „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” organizowanym przez PFRON. 
Uczestnicy brali także udział w X Mazowieckim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Śro
dowiskowych Domów w Sochaczewie oraz III Mazowieckim Turnieju Bowlingowym Śro
dowiskowych Domów Samopomocy w Warszawie.
W maju 2008 uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy brali udział w turnusie reha
bilitacyjnym w Zakopanym.

2. O ŚR O D K I W SPA R C IA  D LA  SEN IO R Ó W

W ramach struktury Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonują dwa Ośrodki Wsparcia dla Se
niorów:

- Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1 przy Al. Zjednoczenia 13,
- Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 2 przy ul. Wrzeciono 5a.

Działania obu placówek ukierunkowane są na potrzeby bielańskich seniorów miedzy innymi 
w zakresie: przeciwdziałania marginalizacji i poczuciu osamotnienia, zaspokajania potrzeb 
bytowych, utrzymywania i rozwijania sprawności fizycznej oraz intelektualnej, zapewnienia 
dostępu do dóbr kultury, integracji z najbliższym środowiskiem społecznym.
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O ŚR O D E K  W SPA R C IA  D LA  SE N IO R Ó W  N R  1 A l.Z jednoczenia 13

W 2008 roku Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1 kontynuował realizację podjętych
w latach poprzednich działań i zadań, a także wzbogacił ofertę programową o nowe propozy
cje.

W ramach Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 1 działały:

1. O ddział D zienny, którego uczestnicy korzystali z szerokiej oferty zajęć oraz posiłków. 
Oddział Dzienny przeznaczony jest dla 30 osób. W 2008 r. z Oddziału Dziennego korzy
stało 38 osób.

2. K lub Seniora - czynny w dni powszednie w godzinach popołudniowych. Oferta dostępna 
jest dla mieszkańców Bielan. W ramach działalności Klubu Seniora prowadzone były za
jęcia tematyczne oraz spotkania świetlicowe dla wszystkich zainteresowanych osób. Po
byt w klubie jest bezpłatny. W 2008 roku z oferty klubowej skorzystało 
259 B ielańczyków .

3. G rupa w sparcia dla osób chorych na chorobę A lzheim era i ich rodzin . Spotkania gru
py wsparcia odbywały się dwa razy w miesiącu. Oferta skierowana jest do osób chorych 
na chorobę Alzheimera i ich opiekunów. W 2008 roku skorzystało z niej łącznie 15 osób .

4. G rupa obiadow a. Na terenie placówki wydawane były dodatkowo obiady dla klientów  
O PS, którzy nie korzystali z pobytu dziennego. Z w/w oferty w 2008 r. korzystało 20 
osób.

5. Ośrodek stanowił również miejsce spotkań Z arządu K oła D zielnicow ego W arszaw a-
B ielany Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych. W 2008 roku Zarząd 
Związku liczył 10 osób i skupiał 210 członków.

CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW ODDZIAŁU DZIENNEGO

Struktura uczestników  O ddziału D ziennego ze w zględu na w iek  i płeć

Przedział wiekowy Liczba osób
Kobiety Mężczyźni Ogółem

40 -  50 lat - - -
51- 60 lat 1 - 1
61 -  70 lat 9 1 10
71 -  80 lat 14 4 18
81 -  90 lat 5 3 8

powyżej 90 lat 1 - 1
Razem 30 8 38

Wśród osób korzystających z pobytu dziennego w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów 
nr1 zdecydowanie przeważały kobiety. Największą grupę stanowiły osoby powyżej 70-tego 
roku życia.

FORMY ZAJĘĆ

Podstawowymi formami pracy z uczestnikami Ośrodków Wsparcia dla Seniorów były 
przede wszystkim zajęcia ukierunkowane na utrzymanie sprawności fizycznej, podtrzymywa
nie aktywności społecznej oraz rozwijanie zainteresowań. Ponadto odbyło się wiele spotkań, 
wycieczek oraz imprez okolicznościowych.
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W ramach realizowanych zajęć można wyróżnić:
• zajęcia terapeutyczne -  arteterapia (muzykoterapia, choreoterapia, dramatoterapia, bi

blioterapia, estezjoterapia, sztuki plastyczne, trening pamięci, ergoterapia),
• zajęcia ukierunkowane na utrzymanie dobrej sprawności fizycznej (codzienna gimna

styka, zajęcia ruchowe na basenie, gimnastyka rehabilitacyjna, gimnastyka taneczna, 
zajęcia relaksacyjne, nordic walking),

• zajęcia turystyczno -  rekreacyjne (silwoterapia, wycieczki, gry i zabawy świetlicowe),
• zajęcia rozwijające umiejętności społeczne (prelekcje i pogadanki tematyczne),
• zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności (zajęcia komputerowe, krawieckie, 

hafciarskie, fryzjersko -  kosmetyczne, robótki ręczne, zajęcia kulinarne).
Uczestnicy Ośrodka Wsparcia dla Seniorów nr 2 brali udział w licznych w ycieczkach, 

spacerach i im prezach kulturalnych tj. spacery po Lasku Lindego, wycieczka do Parku 
Kultury -  Powsin, Lasu Młocińskiego, wycieczka do Lipowa, Nałęczowa, w Góry Święto
krzyskie, wyj ścia do kina, teatru, filharmonii, opery oraz udział w koncertach. W ciągu roku 
uczestnicy organizowali lub brali udział w organizowanych przez inne placówki im prezach  
okolicznościow ych tj. śniadanie Wielkanocne, spotkanie Wigilijne, Tłusty Czwartek, Bal 
Ostatkowy, Dzień Seniora, Walentynki. Do jednego z ważniejszych osiągnięć placówki zali
czyć można przygotowanie i wystawienie Jasełek -  przedstawienia z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia.

Ważnym aspektem pracy Ośrodka były działania integracyjne polegające na kontaktach 
i współpracy z najbliższym otoczeniem (rodzina, uczestnicy pobliskich ośrodków wsparcia), 
jak i integracji pokoleniowej poprzez kontakty z dziećmi, młodzieżą i studentami.
W ramach spotkań integracyjnych seniorów z dziećmi i młodzieżą gimnazjalną wymienić 
można: integracyjny Bal karnawałowy, „Walentynki”, spotkanie integracyjne seniorów z 
młodzieżą z gimnazjum Nr 72, spotkanie integracyjne z dziećmi z przedszkola Nr 271, spo
tkanie z dziećmi z okazji Dnia Babci i Dziadka. Poza spotkaniami z najmłodszymi mieszkań
cami dzielnicy, uczestnicy Ośrodka Wsparcia brali udział w licznych spotkaniach i uroczysto
ściach tj. tańce integracyjne z uczestnikami ośrodka dziennego dla seniorów Dzielnicy Tar
gówek, Bal Karnawałowy w WSBM „Chomiczówka”, koncert w Domu Kultry „ Zacisze”, 
śniadanieWielkanocne bielańskich seniorów w kościele p.w. św. Zygmunta , spotkanie Wiel
kanocne w Klubie Seniora „Chomiczówka”, III spotkanie seniorów w DDPS Dzielnicy Mo
kotów, prelekcja n.t przemocy wśród osób starszych_w klubie osiedlowym „Piaski”, prze
gląd twórczości stołecznych ŚDS-ów w Środowiskowym Domu Samopomocy OPS Bemowo, 
jubileusz 5-lecia działalności Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 2 przy ul. Wrzeciono 5a, 
koncert z okazji Bielańskich Dni K ulturyw Klubie „Chomiczówka” i inne.

Raz w tygodniu uczestnicy Ośrodka Wsparcia mogli korzystać z indyw idualnych  
przyjęć i porad lekarza geriatry. Mieli również dostęp do pom ocy psychologicznej.
W 2008 roku na terenie placówki kontynuowane były spotkania grupy w sparcia dla osób  
chorych na chorobę A lzheim era i ich rodzin /opiekunów . Spotkania odbywały się dwa razy 
w miesiącu. Grupę Wsparcia prowadził psycholog przy wsparciu wolontariuszki.

W 2008 r. kontynuowano również w spółpracę z w ielom a instytucjam i i organiza
cjam i, dzięki którym możliwe było zrealizowanie wielu uroczystości, imprez oraz zajęć. Do 
najważniejszych zaliczyć można współpracę z: Radą Programową Seniorów Bielan, Klubem 
Seniora WSBM „Chomiczówka” Klubem Seniora „Domino” (udział seniorów w spotkaniach 
integracyjnych, koncertach, wieczorkach tanecznych), Polskim Komitetem Pomocy Społecz
nej (przekazanie seniorom darów, upominków), Parafią p.w. św. Zygmunta (udostępnienie 
OWDS Nr 1 sal na tańce integracyjne i etniczne tańce w kręgu, spotkania świąteczne), SP Nr 
133, ul. Fontany 3 (udostępnienie OWDS Nr 1 sali gimnastycznej na gimnastykę rehabilita
cyjną, sali korekcyjnej na gimnastykę taneczną, sali komputerowej na zajęcia informatyczne),
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Gimnazjum Nr 72 (spotkania integracyjne seniorów z młodzieżą),Gimnazjum Nr 73 (udo
stępnienie OWDS Nr 1 torów pływackich na basenie), Przedszkolem Nr 271 (spotkania inte
gracyjne seniorów z dziećmi), Fundacją Pomocy Zdrowiu, (wizyta lekarza geriatry, porady 
lekarskie), Bielańskim Ośrodkiem Kultury, (udział seniorów w uroczystościach kulturalnych, 
organizowanie szkoleń dla osób pracujących z seniorami), Uniwersytetem Trzeciego Wieku 
(spotkania klubowe, wymiana doświadczeń), Akademią Wychowania Fizycznego, Fundacją 
na Rzecz Kobiet „Ja Kobieta” (współorganizatorami „Wczasów dla bielańskich seniorów”) i 
inne.
W pracę Ośrodka zaangażowanych było kilku wolontariuszy, jak również odbywaj ących 
praktyki studentów.

O ŚR O D E K  W SPA R C IA  D L A  SE N IO R Ó W  N R  2 ul. W rzeciono 5a

W ramach Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 2 w 2008 r. działały:
1. O ddział D zienny, w ramach którego uczestnicy korzystali z posiłków oraz bogatej 

oferty zajęć. Oddział Dzienny przeznaczony jest dla 35 osób. W 2008 r. z oferty Od
działu Dziennego korzystały 42 osoby

2. K lub Seniora , funkcjonujący w godzinach popołudniowych. Oferta dostępna jest dla 
mieszkańców Bielan. W ramach działalności Klubu Seniora prowadzone były zajęcia 
tematyczne oraz spotkania świetlicowe. Pobyt w klubie jest bezpłatny. W 2008 roku z 
oferty klubowej skorzystało 389 B ielańczyków .

3. Na terenie placówki wydawane były dodatkowo obiady dla klientów  O PS, którzy nie 
korzystali z pobytu dziennego. Z w/w oferty w 2008 r. korzystało 19 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  oddziału dziennego ze w zględu na w iek  i płeć

Przedział wiekowy Liczba osób
Kobiety Mężczyźni Ogółem

40 -  50 lat - - -
51- 60 lat 3 2 5
61 -  70 lat 5 3 8
71 -  80 lat 14 6 20
81 -  90 lat 7 1 8
91 -  100 lat 1 - 1

Razem 30 12 42

Wśród osób korzystających z pobytu dziennego w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów nr 2, 
podobnie jak w Ośrodku Wsparcia nr 1 przeważały kobiety, jak również osoby powyżej 
70-tego roku życia.
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FORMY ZAJĘĆ

Uczestnicy Ośrodka mieli możliwość skorzystania z następujących form zajęć:
• zajęcia terapeutyczne -  zajęcia teatralno-artystyczne, biblioterapia, zajęcia plastyczne 

ergoterapia, muzykoterapia, ludoterapia,
• zajęcia ukierunkowane na utrzymanie sprawności fizycznej - codzienne ćwiczenia 

gimnastyczne, nordick walking, gimnastyka grupowa, masaże oraz naświetlania lam
pami, zajęcia gimnastyczne z rehabilitantem, gimnastyka z elementami jogi, zajęcia na 
basenie,

• zajęcia turystyczno -  rekreacyjne -  silwoterapia, tańce integracyjne, wycieczki, 
gry i zabawy świetlicowe,

• zaj ęcia rozwij aj ące umiej ętności społeczne -pogadanki i prelekcj e tematyczne,
• zajęcia rozwijające zainteresowania i umiejętności - zajęcia fryzjersko -  kosmetyczne, 

zajęcia komputerowe, nauka języka angielskiego, nauka języka francuskiego, zajęcia 
krawieckie trening kulinarny.

Uczestnicy Ośrodka Wsparcia organizowali oraz brali udział w takich uroczystościach  
jak między innymi: obchody Dnia Babci i Dziadka, Walentynki, Tłusty Czwartek, Dzień Ko
biet, spotkanie Wielkanocne, jubileusz 5-lecia placówki, Dzień Seniora, Mikołajki, spotkanie 
Wigilijne i inne.

Efektem zajęć teatralnych było przygotowanie takich przedstawień jak „Jasełka na pod
stawie kolęd polskich”, program słowno -  muzyczny pt.”Walentynki na Wrzecionie”, czy 
przedstawienia „Poranek Wielkanocny”.

W ramach zajęć Ośrodka Wsparcia odbyło wiele spacerów , w ycieczek, w yjść do kin, te
atrów , na koncerty i w ystaw y . W 2008 r. uczestnicy Ośrodka odwiedzili wystawę 
pt. „Ogólnopolski Salon Karykatury i Satyry”, wystawę malarstwa Janiny Adamek, wernisaż 
wystawy „Fraktale” Czesława Skiby, koncert zespołu „Cicha Nowinka”, spacerowali po za
bytkowych uliczkach Bielan, Ogrodzie Botanicznym w Powsinie, Starym Mieście, uczestni
czyli w wycieczce do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Górkach k. Garwolina, Kon
stancinie, wycieczce w Góry Świętokrzyskie, do Sandomierza, statkiem po Wiśle oraz wielu 
innych.

W ramach spotkań integracyjnych odbyło się wiele imprez takich jak: impreza integra
cyjna w Klubie Osiedlowym przy ul. Pabla Nerudy, spotkanie z dziećmi z przedszkola „Sło
neczny Promyk” z okazji Dnia Babci i Dziadka, uroczyste spotkanie z okazji Dnia Seniora, 
koncert karnawałowy „ W rytmie walca” zorganizowany w Bielańskim Ośrodku Kultury, 
Festyn „Seniorada 50+ w zdrowym ciele zdrowy duch”, uroczystości poświecenia witraża 
Środowiska Grupy Kampinos AK w Kościele p.w. Wspomożycielki Wiernych, spotkanie 
integracyjne w Bejowskim Centrum Kultury „Uśmiechnięta Wiosna na Wrocławskiej” i inne.

Uczestnicy mieli możliwość korzystania z badań i konsultacji lekarza geriatry oraz byli 
objęci w sparciem  psychologicznym .

Ośrodek, dzięki współpracy z wieloma instytucjami i organizacjami, poszerzał m.in. ofer
tę kulturalno -  edukacyjną skierowaną do seniorów będących użytkownikami placówki. 
Współdziałanie zespołu terapeutycznego Ośrodka i przedstawicieli różnych instytucji umoż
liwiło zorganizowanie np. dodatkowych prelekcji i występów artystycznych oraz wycieczek 
jak również zapewniło wielopokoleniowy kontakt seniorów z młodzieżą studiującą i dziećmi 
ze szkół podstawowych. Uczestnicy mieli możliwość bezpłatnego otrzymania artykułów spo
żywczych, chemicznych, leków, biletów. Wśród instytucji i organizacji, z którymi współpra
cował Ośrodek można wymienić między innymi: Uniwersytet III Wieku, Bielańska Rada 
Programowa Seniorów, Klub Seniora „Chomiczówka”, Akademia Wychowania Fizycznego,
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Biblioteka Publiczna im. St. Staszica, Centrum Akademii Zdrowia, Firma Medyczna „Pol- 
pharma Trade Office”, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż Mazo
wiecki Zarząd Okręgowy w Warszawie, Bank Żywności SOS, Agencja Służb Społecznych, 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Starszym Vis Major i wiele innych. W pracy Ośrodka 
uczestniczyli wolontariusze oraz odbywający praktyki studenci.

Zgodnie z wieloletnią tradycj ą, w okresie letnim zostały zorganizowane w czasy dla 
bielańskich seniorów . Po raz drugi odbyły się one na terenie Akademii Wychowania Fizycz
nego 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 star
szym mieszkańcom Bielan możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu w otoczeniu 
pięknych terenów zieleni AWF, poprawiając kondycję psychofizyczną seniorów oraz rozwija
jąc ich zainteresowania.
Wczasy dla seniorów odbyły się w ramach trzech turnusów, w których udział brali między 
innymi zainteresowani uczestnicy Ośrodków Wsparcia dla Seniorów nr 1 i 2. Organizatorami 
akcji letniej dla seniorów byli: Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Akademia Wycho
wania Fizycznego, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, Polski 
Komitet Pomocy Społecznej, Fundacja na Rzecz Kobiet „Ja Kobieta” .
Uczestnicy wczasów otrzymywali codziennie dwa posiłki: obiad oraz podwieczorek, a także 
napoje. Na bieżąco dostarczana była codzienna prasa i tygodniki.
Podczas trwania wczasów seniorzy brali czynny udział m.in. w zajęciach integracyjnych, edu
kacyjnych, ruchowych, turystycznych, których wachlarz propozycji był niezwykle ciekawy i 
atrakcyjny. Mieli również możliwość codziennego pomiaru ciśnienia, korzystania z konsulta
cji medycznych specjalisty geriatry, a także pomiaru kontrolnego masy ciała i tkanki tłusz
czowej. Zajęcia na wczasach organizowali i prowadzili głównie pracownicy OPS oraz in
struktorzy AWF.

IX. ŚWIADCZENIA RODZINNE 
I ZALICZKA ALIMENTACYJNA 

zad an ie  rea lizow an e w  ok resie  styczeń -czerw iec  2008r

W 2008 r. w okresie styczeń -  czerwiec, Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania 
wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec dłużników 
alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej zakresie:

- prowadzenia postępowań dotyczących świadczeń rodzinnych oraz
- prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Z adania te w  połow ie roku zostały przekazane do U rzędu D zielnicy B ielany m .st. 
W arszaw y.

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna to zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej i finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Świadczenia realizowane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych:
1.zasiłki rodzinne w raz z dodatkam i z ty tu łu :

-  urodzenia dziecka,
-  opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
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-  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,

2.jednorazow a zapom oga z tytułu urodzenia dziecka
3.św iadczenia opiekuńcze , w tym:

-  zasiłek pielęgnacyjny,
-  świadczenie pielęgnacyjne

Zadania realizowane na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych 
oraz o zaliczce alimentacyjnej:

-  świadczenia w formie zaliczki alim entacyjnej,
-  postępow ania w obec dłużników  alim entacyjnych prowadzone we współpracy z 

komornikiem, mające na celu skuteczne egzekwowanie alimentów.

W sprawach świadczeń rodzinnych wydano 281 decyzji adm inistracyjnych.
W sprawach dotyczących zaliczek alimentacyjnych wydano 175 decyzji.

W ydatki na św iadczenia rodzinne i zaliczkę alim entacyjną  
w  okresie styczeń -.czerw iec 2008 r.

Rodzaj świadczeń Kwota wydatków

zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 2208 012

zasiłki rodzinne dodatki do zas. rodzinnego

1 070 832 1 137 180

zasiłki pielęgnacyjne 1 359 531

świadczenia pielęgnacyjne 231 112

jednorazowa zapomoga 607 000

zaliczka alimentacyjna 690 615

składki społeczne 45 457

składki zdrowotne 7 606

Do czerwca 2008 r. przez dłużników alimentacyjnych zwrócona została kwota 
25 804zł, natomiast umorzona należność dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimenta
cyjnych wyniosła 800zł.
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X. PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
zadanie realizowane w okresie styczeń -czerwiec 2008r

Od stycznia do czerwca 2008 r. w ramach realizacji Lokalnego Programu Profilaktyki 
Uzależnień na 2008 r. oraz Lokalnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
realizowane były następujące zadania:

1. Z agospodarow anie czasu w olnego dzieci i m łodzieży

lp Rodzaj zadania Opis l.
osób

Koszt re
alizacji

1 warsztaty taneczne z 
breakdance

W arsztaty taneczne z  breakdance dla m łodzieży z  osiedla  
Chom iczówka, w  siedzibie Klubu HOM EiK oraz dla dzieci z 
B ielan Centralnych w  siedzibie O gniska „Bielany” przy ul. 
Broniew skiego 56.

36 7 250zł

2 zajęcia sportowe W  maju i czerwcu na terenie osiedla W rzeciono odbywały  
się zajęcia sportowe obejmujące naukę gry w  piłkę siatkową  
dla dzieci i m łodzieży z bielańskich placówek.

15 179zł

3 Klub Gimnazjalisty Od stycznia do czerwca, na w niosek Z S nr 49  kontynuowano  
realizację programu aktywnego spędzania czasu w olnego dla 
m łodzieży; prowadzone były zajęcia komputerowe, z  rze
m iosła artystycznego oraz zajęcia św ietlicow e.

60 8 252zł

4 prowadzenie Klubu 
M łodzieżow ego na 
osiedlu C hom iczów- 
ka”.

Klub M łodzieżow y HO M EiK  jest zorganizow aną form ą  
spędzania czasu w olnego dla m łodzieży w  w ieku 14 -19 lat. 
Funkcjonuje w  oparciu o program przez sześć dni w  tygo
dniu.

62 46 520,42zł

5 zajęcia turystyczne i 
rekreacyjne dla dzieci 
i m łodzieży

W  maju zorganizowane zostały trzy wyjazdy, w  tym wyjazd  
rodzinny, w ycieczka dla dzieci i w ycieczka dla m łodzieży. 188 39 170zł

6 Program „Rozwijanie 
um iejętności i zainte
resowań dzieci w  
w ieku 7-11 lat z ro
dzin zagrożonych  
problemami zależ- 
nień”

W  okresie od lutego do czerwca 2008 r. na podstawie w nio
sków  szkół i przy współpracy z  W ydziałem  O światy Urzędu  
D zieln icy  B ielany w  14 szkołach podstaw owych zrealizow a
ny został program rozwijający um iejętności i zainteresowa
nia dzieci z  klas I-IV

585 76 345,49zł

2. Inform ow anie dzieci, m łodzieży oraz nauczycieli, w ychow aw ców  i rodziców  
o zagrożeniach zw iązanych z uzależnieniam i i przem ocą  

oraz rozw ijanie um iejętności psychospołecznych

Od stycznia do czerwca 2008 r. zgodnie z zapotrzebowaniem szkół wynikaj ącym z 
diagnoz i potrzeb Szkolnych Programów Profilaktyki zakupiono do realizacji następujące 
warsztaty i programy profilaktyczne:
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Program y profilaktyczne dla dzieci, m łodzieży, nauczycieli i rodziców

Lp Tytuł programu Liczba odbiorców Koszt
realizacji

1 Zajęcia profilaktyczne z elementami treningu ART - 10 uczniów ZS nr 49 640zł
2 „Bezpieczne funkcjonowanie w środowisku miej

skim i szkolnym”
- 211uczniów Gimna- 
zjumnr72,
- 170 uczniów ZS nr 18

4 480zł

3 „Nauka umiejętności emocjonalnych i społecz
nych”

-110 uczniów ZS nr 56, 2 040zł

4 „Stres nie tylko przedegzaminacyjny” - 25 uczniów ZS 56,
- 65 uczniów Gimnazjum 
nr72

750zł

5 Zajęcia z profilaktyki przemocy dla rodziców - 45 rodziców ZS 56 350zł
6 „Nie piję, Nie biorę” - 85 uczniów Gimnazjum 

nr75
5 wychowawców klas II

3 895zł

7 „Mediacja -  nowy element w kulturze rozwiązy
wania konfliktów, przeciwdziałanie agresji i prze
mocy”

- 375 uczniów ZS nr52
6 880zł

8 Warsztaty dla młodzieży „Zero tolerancji dla prze
mocy w szkole a prawa i obowiązki ucznia”

- 278 uczniów Gimnazjum 
nr 71,
- 100 uczniów ZS nr35

3 600zł

9 Szkolenie dla rodziców” Jak rozpoznać czy dziec
ko jest ofiara przemocy lub prześladowania w 
szkole”

- 15 rodziców w ZS nr 35 1 200zł

Razem 1 429 uczniów,
5 nauczycieli, 45 rodziców 23 835zł

Z ajęcia socjoterapeutyczne.
Na wniosek szkół w okresie od marca do czerwca 2008 r. w Szkole Podstawowej nr 

80 oraz w Zespole szkół nr 56 odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne dla wybranej grupy 
uczniów. Kwalifikację do zajęć przeprowadzili pedagodzy lub psycholodzy szkolni. W zaję
ciach wzięły udział przede wszystkim dzieci z problemami emocjonalnymi, zachowania, 
dzieci zaniedbane wychowawczo. Z zajęć skorzystały 24 osoby.
Koszt realizacji zajęć wyniósł 3 680zł.

3.R ealizow anie aktywnej profilaktyki środowiskowej

K ontynuacja program u W ychow aw ców  Podw órkow ych na osiedlu „W rzeciono”.
Od 12 maja na terenie osiedla Wrzeciono kontynuowany był program Wychowawców 

Podwórkowych. Odbiorcami programu realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzie
ciom „Gniazdo” były dzieci w wieku do 14 lat. W terenie pracowało czterech wychowawców, 
którzy nawiązali kontakt z 15 dzieci z osiedla Wrzeciono.
Koszt realizacji Programu wyniósł 9 135zł.
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4. K ontynuacja oddziaływ ań profilaktycznych  
jako elem ent całorocznej pracy z dziećm i i m łodzieżą

Przygotow anie obozu i kolonii profilaktycznych dla dzieci i m łodzieży z rodzin
z problem em  alkoholow ym

obóz w Ostrowie w terminie 
od 21.06.08 r. do 04.07.08 r

profilaktyczno-rekreacyjny obóz dla 36 podopiecznych Ogniska „Bie
lany”

kolonia w Stegnie w terminie 
od 15.07.08 r do 28.07.08 r.

Kolonia zaplanowana została dla 50 dzieci będących podopiecznymi 
OPS lub biorących udział w zajęciach organizowanych przez Środo
wiskowe Ognisko Wychowawcze „Bielany” Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci.

obóz w Stegnie w terminie 
od 10.08.08 r. do 23.08.08 r

Obóz zaplanowany został dla grupy 50 osób z Klubu Młodzieżowego 
Zis, Klubu Młodzieżowego HOMEiK, Ogniska Wychowawczego 
„Bielany”, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i rekrutuj ąca się z klientów 
OPS.

Wypoczynek letni został zaplanowany dla 136 dzieci i młodzieży na łączna kwotę 115 560zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej nie poniósł żadnych kosztów związanych z realizacją tego 
zadania. Wszelkie koszty zostały poniesione zgodnie z zawartymi umowami po realizacji 
zadania tj. po 30.06.2008 r.

5. U tw orzenie Bielańskiej Szkoły dla R odziców

B ielańska Szkoła dla R odziców

lp Nazwa zadania Opis Liczba
osób

Koszt
realizacji

1 warsztaty
umiejętności
wychowawczych

W okresie od stycznia do czerwca 2008 r. prze
prowadzono 4 edycje 40 godzinnych warsztatów 
umiejętności wychowawczych dla rodziców i 
nauczycieli. Warsztaty odbywały się na terenie 
Szkoły Podstawowej Nr 187, Szkoły podstawowej 
nr 53 oraz w Gimnazjum nr 73

57 15 960zł

2 realizacja warsztatu pt 
”Konflikt w rodzinie -  
rozwiązywać, tłumić 
czy uciekać”

W dniach 7-8 VI 2008 r. w siedzibie Specjali
stycznej Poradni Rodzinnej zorganizowany został 
warsztat dla dorosłych mieszkańców dzielnicy 
Bielany dotyczący rozwijania umiej ętności w 
zakresie radzenia sobie z konfliktem.

21 1 200zł

3 wyjazd rodzinny z 
programem „Poprawa 
komunikacji 
w rodzinie”

W terminie od 26.06.08 r. do 06.07.08 r. odbył się 
wyjazd rodzinny o charakterze edukacyjnym do 
miejscowości Bardo. Podczas wyjazdu realizowa
ny był program profilaktyczno-wychowawczy pt. 
„Poprawa komunikacji w rodzinie”.

21
osób 
doro
słych i 

19 
dzieci.

2 296zł
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6. Prow adzenie Punktu Inform acyjno-K onsultacyjnego z ofertą pom ocy psycholo
gicznej, pedagogicznej i prawnej dla m ieszkańców  Dzielnicy.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny mieszczący się przy ul. Nałkowskiej 11 prowadził 
zgodnie ze standardem przyjętym w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2008 r. działalność skierowaną do osób: będących w kryzysie, uzależnio
nych od alkoholu i innych środków odurzających, członków rodzin osób uzależnionych, do
świadczaj ących przemocy, stosuj ących przemoc.

Porady/konsultacje udzielane w  Punkcie Inform acyjno-K onsultacyjnym
w  okresie I - V I 2008 r.

Lp. Specjalista Liczba udzie
lonych konsul
tacji

Liczba udzielo
nych porad

Liczba prze
prowa
dzonych 
interwencji

Liczba
udzielonych
informacji
telefonicz
nych

1. koordynator OPS 2 49 1 101

2. terapeuta uzależnień 125 24 13 155

3. psycholog /3 osoby/ 30 42 - 85

4. pedagog 7 5 - 12

5. psycholog ds. przemocy 11 6 - 11

6. prawnicy /5 osób/ 506
/w tym 142 porad 
dot. przemocy w 

rodzinie/

3

Łączny koszt realizacji tego zadania wyniósł 59 288,75zł.

7. O graniczenie rozm iarów  zjaw iska przem ocy dom owej w  rodzinach na terenie  
D zielnicy B ielany oraz rozw ijanie w spółpracy instytucji i organizacji pozarządo

w ych w  św iadczeniu w ielokierunkow ej pom ocy dla rodzin dotkniętych proble
m em  przem ocy dom owej.

D ziałania w  zakresie przem ocy dom owej

lp Nazwa zadania Opis Koszt
realizacji

1. upowszechnianie informa
cji w zakresie problematyki 
przemocy w rodzinie

Publikacja artykułów w prasie lokalnej
-

2. informowanie mieszkań
ców o zadaniach poszcze
gólnych instytucji, służb 
i organizacji pozarządo
wych w zakresie przeciw
działania przemocy oraz o 
dostępnej ofercie pomocy

-zamieszczanie informacji o ofercie poszczególnych 
instytucji, służb i organizacji w prasie lokalnej i na 
tablicach ogłoszeń,
-prowadzenie i aktualizowanie na stronie interneto
wej dzielnicy bazy danych o instytucjach i organiza
cjach pozarządowych, które udzielają pomocy na 
terenie Dzielnicy Bielany,
-przeprowadzenie spotkań informacyjno- edukacyj
nych w środowiskach lokalnych na osiedlu Ruda i 
Piaski

2 200zł
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3. udział w kampaniach o 
zasięgu ogólno miejskim

-„Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” pod ha
słem „Prawo karne, psychologiczne i społeczne 
aspekty przemocy emocjonalnej. Jak zapobiegać 
przemocy i pomagać ofiarom?”
-„Ogólnopolski Dzień Trzeźwości”
-Koalicja na rzecz Profilaktyki Krzywdzenia Małych 
Dzieci

-

4. organizowanie lokalnej 
kampanii informacyjno -  
edukacyjnej

W ramach lokalnej kampanii na rzecz przeciwdzia
łania przemocy w rodzinie zaprojektowano i wydano 
karnety informacyjne zawierające adresy lokalnych 
instytucji i najważniejsze telefony alarmowe. Nakład 
wynosił 12.000 egzemplarzy

-

5. realizacja programu szko
leniowego dla nauczycieli i 
wychowawców „Niebieska 
Godzina Wychowawcza”

W maju został zrealizowany program szkoleniowy w 
zakresie profilaktyki i wczesnej interwencji zjawiska 
przemocy w rodzinie pt. „Niebieska Godzina Wy
chowawcza”. Zrealizowano 3 edycje szkolenia, w 
których łącznie uczestniczyło 39 osób.

6 681zł

6. zorganizowanie szkolenia 
w zakresie przeciwdziała
nia przemocy dla pielęgnia
rek medycyny szkolnej

Szkolenie dot. problematyki psychologicznej sytu
acji dziecka w rodzinie wieloproblemowej przepro
wadzono w czerwcu 2008 r. Celem szkolenia było 
rozszerzenie wiedzy dotyczącej rozwoju psychiczne
go dziecka, budowania relacji z dzieckiem oraz pod
niesienie kompetencji w zakresie diagnozy psycho
społecznej. W szkoleniu uczestniczyło 18 osób.

1 800zł

7. działania promocyjne szko
leń dla profesjonalistów w 
ramach „Niebieskiej Aka
demii Warszawskiej”

W maju rozpoczęła działalność „Niebieska Akade
mia Warszawska”, czyli cykl szkoleń (3 poziomy 
specjalizacji) dla pracowników instytucji, służb i 
organizacji pozarządowych. Szkolenia przeprowa
dzane były w ramach projektu "Budowanie systemu 
przeciwdziałania przemocy w Warszawie" realizo
wanego przez Urząd m.st. Warszawa.

-

8. gromadzenie informacji o 
kwalifikacjach osób/kadry 
świadczącej pomoc specja
listyczną w placówkach 
działających na terenie 
Dzielnicy

W ramach realizacji zadania opracowano meryto
ryczne i graficznie projekt kwestionariusza ankiety 
diagnostycznej dot. gromadzenia informacji o kwali
fikacjach osób/kadry świadczącej pomoc specjali
styczną w placówkach działaj ących na terenie Dziel
nicy Bielany.

-

9. prowadzenie oddziaływań 
korekcyjno -  edukacyjnych 
wobec osób stosujących 
przemoc w rodzinie

W ramach pilotażowego programu pracy ze spraw
cami przemocy domowej kontynuowane były zaj ęcia 
korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy 
domowej na terenie Dzielnicy Bielany. Od stycznia 
do czerwca przez grupę przeszło 12 uczestników.

9 580zł

10. organizowanie zespołów 
interdyscyplinarnych do 
rozwiązania problemu prze
mocy rodzin w przypad
kach trudnych wymagają
cych pomocy ze strony 
różnych służb 
i instytucji

W ramach działań dot. problematyki przemocy w 
rodzinie i rozwijania współpracy służb powoływane 
były robocze zespoły interdyscyplinarne. Zespoły 
powoływane były w przypadkach spraw szczególnie 
złożonych i trudnych, gdy sytuacja wymagała wielo
kierunkowych działań, których nie może w ramach 
swoich kompetencji zrealizować tylko jedna instytu
cja. W okresie od marca do czerwca odbyły się 4 
spotkania zespołów.

-
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11. opracowanie standardu 
gromadzenia danych doty
czących skali zjawiska 
przemocy domowej na 
terenie Dzielnicy Bielany

W ramach realizacji zadania został opracowany 
wstępny projekt ankiety służącej gromadzeniu da
nych dot. zakresu/ilości świadczonej pomocy przez 
poszczególne instytucje działaj ące w zakresie prze
ciwdziałania przemocy domowej.

-

12. realizator zadań w zakresie 
Lokalnego programu prze
ciwdziałania przemocy 
w rodzinie na terenie 
Dzielnicy Bielany

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie, od marca 2008 r. realizowała osoba zatrud
niona na umowę zlecenia, która zajmowała się m.in. 
organizacją szkoleń i zespołów interdyscyplinar
nych, a także organizacją spotkań edukacyjno- 
informacyjnych dla społeczności lokalnej.

9 600zł

8. Zw iększenie w iedzy i um iejętności różnych grup zaw odow ych

Szkolenia profilaktyczne

lp Nazwa zadania Opis Liczba
osób

Koszt
realizacji

1. warsztaty metodyczne 
„O trudnej sztuce poro
zumiewania się”

Szkolenie, w którym uczestniczyły osoby 
pracujące z dziećmi i młodzieżą 
w lokalnych placówkach opiekuńczo- 
wychowawczych, którego celem było wypo
sażenie uczestników w wiedzę i umiej ętności 
z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz 
zapobiegania konfliktów w grupie.

18 2 302zł

2. szkolenie profilaktyczno- 
edukacyjne dla kandyda
tów na kierowców „Bez
pieczny trzeźwy kierow
ca”

Przy współpracy 2 Ośrodków Szkolenia Kie
rowców z terenu Dzielnicy Bielany odbyło się 
10 edycji szkolenia „Bezpieczny trzeźwy 
kierowca”, których celem było przeciwdziała
nie nietrzeźwości wśród kierowców, autodia- 
gnoza w obszarze własnego stylu picia alko
holu i tendencji do zachowań ryzykownych, a 
także dostarczenie wiedzy na temat przepisów 
prawnych z obszaru nietrzeźwości na drogach

168 3 480zł

9. U pow szechnianie w iedzy o zagrożeniach zw iązanych z problem em  uzależnień  
i przem ocy oraz prom ow anie prozdrow otnego stylu życia

D ziałania w  zakresie profilaktyki uzależnień

lp Nazwa zadania Opis Koszt re
alizacji

1 współudział w organi
zowaniu festynów o 
zasięgu lokalnym

W ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, 
Ośrodek Pomocy Społecznej był współorganizatorem 
festynu, który odbył się w maju 2008 r. na terenie boiska 
szkolnego przy ul. Karolkowej 56.

997zł

2 Ogólnopolska Kampa
nia Edukacyjna „Ciąża 
bez alkoholu”

Kontynuując realizację prowadzonej od września 2007 r. 
kampanii edukacyjnej, w czerwcu 2008r. pozyskano 
bezpłatnie od organizatora - PARPA (Państwowa Agen
cja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) ulotki 
informacyjno-edukacyjne (1 000 szt.), które zostały 
przekazane liceom na terenie dzielnicy Bielany z prze
znaczeniem na kolportaż wśród uczniów klas starszych.

-

58



3 Biblioteczka Profilak- Biblioteka wypożycza średnio 30-40 woluminów mie
tyczna sięcznie. Korzystają z nich głównie nauczyciele i studen

ci, obserwuje się też spore zainteresowanie młodzieży, 
która wykorzystuje książki jako pomoc przy pisaniu 
prac szkolnych i referatów.

2 325zł

10. Prow adzenie postępow ań w  spraw ach o sądow e zobow iązanie do leczenia osób
uzależnionych od alkoholu

W pracach Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych uczestniczyło 9 członków będących reprezentantami różnych in
stytucji działających na terenie Dzielnicy Bielany. Członkowie DZRPPiRPA otrzymali przy
sługujące im wynagrodzenie za udział w posiedzeniach i wykonywanie czynności zleconych 
przez przewodniczącego, w tym: przeprowadzanie wywiadów, reprezentowanie KRPA m.st. 
Warszawy przed sądem w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego, dyżury. 
Ośrodek zapewniał ponadto obsługę kancelaryjno -  biurową Zespołu i utworzył stronę inter
netową dla potrzeb DZRPPiRPA.

Ośrodek wypłacił wynagrodzenia dla członków Zespołu w łącznej kwocie 53 090,90zł 
i pokrył koszty sądowe w spawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego 71 osób na 
kwotę 27 058,78zł. Koszt utworzenia strony internetowej wyniósł 600zł.
Łączny koszt realizacji tego zadania wyniósł 80 749,68zł.

11. W spieranie działań K lubów  A bstynenta

O rganizow anie w ycieczek  i w yjazdów  rodzinnych
W terminie od 29.04.2008 r. do 04.05.2008 r. odbył się w Małym Cichym i Murzasi

chlu k/ Zakopanego XVII Ogólnopolski Zlot Rodzin Abstynenckich połączony z IV Mazo
wieckim Rajdem „Krokusa”, w którym wzięło udział 39 członków  Bielańskiego Stowarzy
szenia Rodzin Abstynenckich „Stefan”.
Koszt wyjazdu którego realizatorem był Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich 
wyniósł 15 015zł.

12. E w aluacja L okalnego Program u Profilaktyki U zależnień  
dla D zielnicy B ielany na rok 2008

Lokalny Program Profilaktyki Uzależnień na 2008 r. zakładał ocenę jakości i efektywno
ści prowadzonych działań, które od lipca 2008 r. kontynuowane były przez Wydział Spraw 
Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Bielany.

XI. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

1. U D ZIA Ł W  SE M IN A R IA C H , K O N FE R E N C JA C H  O RAZ IM PR E ZA C H  
O C H A R A K TE R ZE L O K A L N Y M

W 2008 r., podobnie jak w latach ubiegłych, pracownicy Ośrodka podnosili swoją 
wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach jak również inicjowali, 
oraz brali udział w spotkaniach i wydarzeniach o charakterze lokalnym i ponad lokalnym ta
kich jak festyny, spotkania okolicznościowe seminaria i konferencje.
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W roku 2008 r. pracownicy Ośrodka brali udział między innymi w:
• spotkaniu dyskusyjnym w sprawie zmian w ustawie o pomocy społecznej i projektu 

ustawy o zawodzie pracownika socjalnego,
• konferencji pt: „Środowiskowe Domy Samopomocy -  zmierzch, czy przyszłość po

mocy społecznej w Polsce”,
• festynie z okazji Rodzicielstwa Zastępczego,
• konferencji dot. problemów alkoholowych wśród młodzieży,
• seminarium poświecone problematyce wsparcia rodziny,
• Konferencji „Rodzina dzieci bez przyszłości”,
• Konferencji „Ostrożnie dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci”,
• Konferencji „Inwencja kobiet - międzysektorowy system wsparcia dla usamodzielnia

j ących się wychowanek domów dziecka i rodzin zastępczych”,
• Konferencji „Interdyscyplinarne przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci”,
• konferencji dot. wykonywania kary ograniczenia wolności,
• spotkaniu Warszawskiego Forum Polityki Społecznej pt. „Społeczna Strategia War

szawy -  dyskusja nad diagnozą”,
• spotkaniu integracyjnym grupy samopomocowej rodzin zastępczych z Dzielnicy Bie

lany,
• seminarium poświeconym problematyce realizacji i monitorowania Miejskiego Pro

gramu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007-2011,
• spotkaniu dot. sytuacji osób bezdomnych na terenie Dzielnicy Bielany w okresie zi

mowym
• spotkaniu dot. projektu „Rozwój systemu integracji uchodźców na Mazowszu”,
• spotkaniu edukacyjnym dla mieszkańców osiedla Wawrzyszew pt. „Przemoc w ro

dzinie wobec osób starszych”,
• Wigilii dla Rodzin Wielodzietnych ,
• konferencji „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”,
• spotkaniu integracyjne w Szkole Podstawowej nr 133 „Kup klepkę”,
• seminarium „Starość i starzenie się w twojej gminie -  perspektywa demograficzna i 

społeczna”,
• seminarium „Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej”,

jak również uczestniczyli w szkoleniach między innymi:
• „Tworzenie projektów systemowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki -generator 

wniosków”, „Program aktywności lokalnej -projekty systemowe POKL”,
• z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego,
• z zakresu ustawy o pomocy społecznej,
• z zakresu nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych,
• z zakresu ochrony danych osobowych,
• z zakresu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, warsztaty suprewizyjne realizowa

ne przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska 
Linia”,

• „Zmiany w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną”,
• „ Zastosowanie mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów społecznych”,
• w zakresie pracy z uchodźcami oraz różnic kulturowych i religijnych, warsztaty psy

chologiczne dla osób pracujących z uchodźcami, warsztaty dot. prowadzenia pilota
żowego programu wdrożenia metody „case mamgement” w pracy socjalnej z uchodź
cami w ramach projektu „Rozwój systemu integracji uchodźców na Mazowszu”,
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• „Indywidualna ścieżka rozwoju -skuteczny sposób wyrównywania szans osób z nie
pełnosprawnością i innych grup zagrożonych wykluczeniem”, szkolenie „Proces sta
rzenia się dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, szkolenie „Metoda be
hawioralna w pracy z osobą z upośledzeniem umysłowym”, szkolenie „Przeciwdzia
łanie wykluczeniu społecznemu osób z autyzmem i ich rodzin”,

• „Zastosowanie mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów społecznych”,
• a także w warsztacie praktycznym w zakresie pracy z osobami bezdomnymi.

2. Z A ŚW IA D C Z E N IA

W 2008 r. wydano 2 139 zaśw iadczeń, w tym:
- 1 352 - zaświadczenia do dodatków mieszkaniowych
- 787 - pozostałe zaświadczenia wymagane przez takie instytucje jak administracje,

przedszkola, żłobki, i inne.

XII. PODSUMOWANIE

W 2008 r. Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował większość zadań realizowanych w 
latach ubiegłych. W czerwcu 2008 r. zakończono realizację 2 zadań:

- wynikaj ących z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec 
dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej zakresie prowadzenia po
stępowań dotyczących świadczeń rodzinnych oraz prowadzenia postępowań wobec 
dłużników alimentacyjnych, oraz

-  zadań w zakresie realizacji Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień 
W/w zadania były kontynuowane przez Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia.

W 2008 r. rozpoczęto realizację projektu systemowego współfinansowanego ze środ
ków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z uwagi na nową formułę realizacji projektu, w 
tym brak dostatecznie dopracowanych wytycznych, zasad oraz niezbędnych dokumentów, 
zadanie to w początkowym okresie powodowało wiele trudności i problemów. Ostatecznie 
zaplanowane w ramach projektu zadania zostały zrealizowane.

Począwszy od marca 2008 r., w związku z upoważnieniem dyrektorów ośrodków po
mocy społecznej do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdro
wotnej świadczeniobiorców, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach 
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził 
postępowania administracyjne w w/w sprawach. Wcześniej takie postępowania prowadzone 
były przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany, natomiast Ośrodek 
przeprowadzał wywiady środowiskowe oraz gromadził dokumentacj ę w powyższych spra
wach. Począwszy od marca 2008 r. całość postępowań administracyjnych w w/w sprawach 
prowadził Ośrodek Pomocy Społecznej. Powyższe zadanie okazało się również dość trudne w 
realizacji z uwagi na fakt, iż postępowania te w dużej części toczyły się na wniosek szpitali, 
bez aktywnej (lub jakiejkolwiek) współpracy ze strony osób zainteresowanych.

Szczegółowa analiza działalności Ośrodka w 2008 roku wykazuje, że zakres realizo
wanych zadań ulega systematycznym zmianom. Jest to wynikiem nakładania na pomoc spo
łeczną nowych zadań związanych m. in. Z wejściem Polski do Unii Europejskiej, ciągłych 
nowelizacji ustaw w oparciu o które Ośrodek realizuje zadania, ale przede wszystkim jest 
wynikiem coraz lepiej dokonywanych diagnoz, rozpoznań potrzeb społecznych.

W 2009 r. planowana jest między innymi kontynuacja realizacji projektu systemowego 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu 
planowane jest obj ęcie wsparciem osób korzystaj ących ze świadczeń pomocy społecznej,
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które jednocześnie pozostają w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnie
niem osób/rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz młodzieży w wieku 15-25 
lat pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu 
planowane jest zawarcie 50 kontraktów socjalnych oraz realizacja programu aktywności lo
kalnej „Pedagodzy uliczni” . Na realizację projektu systemowego w 2009 r. zaplanowana zo
stała kwota 737 660zł.

W 2009 r. planowane jest również rozpoczęcie realizacji projektu „Centrum Aktywno
ści Lokalnej”, przyjętego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych w 
ramach konkursu Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację pro
jektu zostały przyznane środki finansowe w łącznej wys. 1 547 257zł. W ramach projektu 
planowane jest objęcie wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - bezrobot
nych oraz nieaktywnych zawodowo. Grupę docelową projektu stanowić będzie 100 osób. 
Uczestnicy projektu zastaną objęci takimi działaniami jak: zajęcia psychoedukacyjne, zajęcia 
z doradcą zawodowym, prawnikiem, zajęcia komputerowe, w zakresie samodzielności eko
nomicznej, szkolenia zawodowe oraz przygotowanie zawodowe u pracodawcy.

W czerwcu 2009 r. Ośrodki Pomocy Społecznej staną się realizatorami dodatkowego 
zadania wprowadzonego ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy -  Kodeks ro
dzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 220 poz. 1431) polegającego na 
wypłacaniu przyznanego przez sąd wynagrodzenia należnego opiekunowi za sprawowanie 
opieki, którego wysokość nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagro
dzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycz
nego za okres poprzedzaj ący dzień przyznania wynagrodzenia.

W 2009 r. planowana jest również weryfikacja kryteriów dochodowych, które zgodnie 
z ustawą o pomocy społecznej podlegają weryfikacji co 3 lata. Zmiana kryteriów dochodo
wych spowoduje dodatkowe obciążenie związane z koniecznością dokonania weryfikacji zde
cydowanej większości stałych świadczeń tj. zasiłki stałe, pomoc usługowa, pomoc w formie 
posiłków, pobyt w ośrodkach wsparcia) w zakresie ich wysokości lub odpłatności. Planowana 
weryfikacja kryteriów dochodowych w zdecydowanym stopniu utrudni również racjonalne 
planowanie przewidywanych niezbędnych wydatków w zakresie świadczeń pomocy społecz
nej.

W 2009 r. planowane są również inne zmiany w zakresie obowiązuj ących przepisów, 
których termin ewentualnego wejścia w życie nie jest znany. Jednym ze znaczących projek
tów zmian są przepisy dotyczące opieki zastępczej. Zgodnie z założeniami projektu ustawy o 
rodzinie zastępczej, w 2009 r. Ośrodki Pomocy Społecznej miałyby przejąć zadania przewi
dziane dla powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz koordynatora rodzin zastępczych w 
odniesieniu do spokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, w tym również wypłatę 
świadczeń przysługującym tym rodzinom z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 
Wprowadzenie w/w przepisów wiązałoby się z koniecznością wprowadzenia dość znacznych 
zmian organizacyjnych umożliwiaj ących realizacj ę powyższego zadania.

W 2009 r. przewidywane są przygotowania do remontu i modernizacji Ośrodka w 
związku z planowanym uzyskaniem dodatkowych pomieszczeń w zajmowanym budynku 
przy ul. Przybyszewskiego 80/82.
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