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I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY

1. Położenie i struktura dzielnicy.

Bielany zajmują powierzchnię 32,33 km2 (6,3% powierzchni miasta stołecznego W ar
szawy) i są położone w północno-zachodniej części Warszawy, po lewej stronie Wisły. Od 
południa Bielany graniczą z Żoliborzem, od zachodu z Bemowem, a wschodnią granicę Bielan 
stanowi Wisła. Północna granica Bielan jest równocześnie północną granicą Warszawy. Pod 
względem liczby mieszkańców jest to piąta co do wielkości dzielnica warszawska.

Znaczną część obszaru dzielnicy stanowią tereny zielone, które zajmują ponad 28% jej 
powierzchni. Do największych obszarów leśnych Bielan zaliczyć należy Las Bielański oraz Las 
Młociński. Ze względu na ilość terenów leśnych dzielnica często określana jest jako „zielone 
płuca" Warszawy.

W edług Miejskiego Systemu Informacji (MSI) Bielany dzielą się na obszary: Chom i
czówka, Huta, Las Bielański, Marymont - Kaskada, Marymont - Ruda, Młociny, Piaski, Pla
cówka, Radiowo, Stare Bielany, Słodowiec, Wawrzyszew, Wólka Węglowa, Wrzeciono.

Mapa 1.

Źródło: Urząd Dzielnicy Bielany.
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Do największych osiedli pod względem liczby mieszkańców należą Stare Bielany oraz 
Wrzeciono. Piaski, W awrzyszew, Chomiczówka oraz Marymont i Ruda należą do osiedli śred
niej wielkości. Najmniejszymi rejonami są osiedla: Słodowiec, Młociny i Wólka Węglowa.

Na Bielanach swoje siedziby mają znane uczelnie wyższe: Akademia Wychowania F i- 
zycznego im. Józefa Piłsudskiego -  największa sportowa uczelnia w kraju, Uniwersytet Kar
dynała Stefana W yszyńskiego czy Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

2. Struktura demograficzna dzielnicy.

Dzielnicę Bielany zamieszkuje blisko 130 tys. mieszkańców, z czego ok. 98% stanowią 
osoby posiadające na terenie Bielan meldunki o charakterze stałym. Pozostałe 2% to osoby 
posiadające na Bielanach meldunek czasowy. Dane te nie obejmują osób, które zamieszkują 
na terenie Bielan, a nie dokonały obowiązku meldunkowego, jak również zawierają dane 
tych, którzy obecnie nie zamieszkują na terenie Bielan, a nie dokonali czynności wym eldo
wania.

Poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące struktury demograficznej miesz
kańców Dzielnicy Bielany.

Tabela 1.
Liczba m ieszkańców  Dzielnicy Bielany

2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.

Pobyt stały 129 458 128 967 128 350 127 901 127 423 127 014
Pobyt czasowy 2625 2402 2808 2828 2854 2819
Razem 132 083 131 369 131 158 130 729 130 277 129 833

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

Uwzględniając dane za okres od 2007 do 2012 roku zauważyć można spadek liczby 
ludności. Wśród mieszkańców dzielnicy przeważają kobiety (71 032), co związane jest ze sta
tystycznie dłuższym okresem ich życia. Najliczniejszą grupę mieszkańców Bielan (61%), sta
nowią osoby powyżej 18-tego roku życia pozostające w tzw. wieku produkcyjnym. Drugą pod 
względem liczebności grupę Bielańczyków (23%) stanową osoby starsze. Dzieci stanowią 
grupę ok. 16% społeczności Bielan.
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II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Podstawowe akty prawne.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną m.st. W arszawy działającą 
na terenie Dzielnicy Bielany. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające 
w szczególności z:

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.),
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 
1240 z późn. zm.),
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 
1362 z późn. zm.),
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansow a
nych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz.415 z późn. zm.),
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 
180, poz. 1493, z późn. zm.),
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. Nr 149, poz. 887), 
statutu OPS.

2

3

4

5

6

7

8

Ponadto kierunki działań Ośrodka Pomocy Społecznej określa Społeczna Strategia 
W arszawy na lata 2009-2020 oraz warszawskie programy dotyczące przeciwdziałania wyklu
czeniu społecznemu, aktywizacji zawodowej, wpierania rodziny, wsparcia osób w starszym 
wieku i niepełnosprawnych, profilaktyki uzależnień itp.

2. Najważniejsze z realizowanych zadań.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany realizuje zadania zarówno będące w 
gestii samorządu gminnego jak i powiatowego. Wynika to z zapisów ustawy z dnia 15 marca 
2002 r. o ustroju miasta stołecznego W arszawy, która wskazuje, że Warszawa jest gminą 
mającą status miasta na prawach powiatu. Podstawowym celem działania Ośrodka, zgodnie 
z obowiązującym statutem, jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życio
wych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych 
oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomoc społeczna udzielana jest ze względu na trudne sytuacje życiowe. Ustawa 
o pomocy społecznej nie konkretyzuje tych sytuacji, wymienia jedynie najczęstsze powody 
ich powstawania. Osoba, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, innej niż wymienione 
w ustawie, ma prawo zwrócenia się do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie pomocy. Za - 
warty w ustawie katalog osób uprawnionych do uzyskania pomocy oraz sytuacji, w jakich
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pomoc może być udzielona, nie jest katalogiem zamkniętym. Obowiązkiem klienta przy 
udzielaniu pomocy jest jego współudział w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. 
Zmusza to osoby wymagające wsparcia do zmiany postawy, na ogół biernej i roszczeniowej, 
na postawę aktywną w rozwiązywaniu własnych problemów. Ośrodek powinien w miarę 
możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji 
ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych ro
dzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

Poniżej przedstawiono najważniejsze z zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w 2012 roku:

- przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej 
oraz ustawą o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie do
żywiania" tj. zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, zasiłków okresowych, 
zasiłków stałych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, pomocy usługowej, pomocy w 
formie posiłków,

- sprawianie pogrzebów,
- prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie potwierdzania prawa do 

świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych, o których mowa w art. 2 ust.1 
pkt. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz
nych,

- udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w 
tym bezdomnym,

- świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
- dożywianie dzieci,
- organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego dla 

rodzin naturalnych i zastępczych,
- udzielanie pomocy w integracji ze środowiskiem lokalnym osobom opuszczającym 

zakłady karne, niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjaliza
cyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze,

- prowadzenie działań mających na celu integrację ze społeczeństwem osób posiadają
cych status uchodźcy,

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

- praca socjalna,
- podejmowanie działań w przypadku rodziny doświadczającej przemocy,
- obsługa Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- udzielanie mieszkańcom informacji o przysługujących im uprawnieniach z zakresu 

pomocy społecznej,
- prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, w tym prowadzenie ośrod

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

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

- rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowa
nych potrzeb -  realizacja lokalnych programów z zakresu pomocy społecznej na rzecz 
ograniczania i rozwiązywania występujących problemów społecznych, w tym przygo
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towanie i realizacja projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Spo
łecznego,

- sporządzanie sprawozdawczości.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. W arszawy funkcjonuje w oparciu 
o statut nadany mu przez Radę Miasta Stołecznego W arszawy uchwałą nr XXIX/918/2008 z 
dnia 17 kwietnia 2008 roku z późniejszymi zmianami, a także uchwałą nr XXXIV/823/2012 
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m. st. Wa r- 
szawy.

Działania podejmowane przez OPS zostały uszczegółowione w dalszych rozdziałach.
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III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPS

1. Komórki organizacyjne.

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określały w 2012 r. dwa 
regulaminy. Do końca stycznia był to Regulamin organizacyjny z dnia 1 grudnia 2009 r. 1 lu
tego 2012 r. wszedł w życie nowy Regulamin organizacyjny OPS. Zlikwidowane zostały zespo
ły pomocy środowiskowej, a w ich miejsce powołano cztery Działy Pomocy Środowiskowej, 
którym przyporządkowano odpowiednie obszary. Zespoły: ds. usług i ds. bezdomnych zostały 
włączone do Działu Pomocy Środowiskowej IV. Uporządkowano nazwy zespołów w Dziale 
Pomocy Specjalistycznej zgodnie z wykonywanymi przez nie zadaniami oraz utworzono - 
zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Zespół ds. 
asysty rodzinnej. Zlikwidowane zostały stanowiska: radcy prawnego, inspektora BHP (OPS 
korzysta z usług firm zewnętrznych w ww. zakresach) oraz ds. organizacji i nadzoru. W pro
wadzono natomiast, wydzielone z Działu Administracji, Samodzielne stanowisko ds. kadro
wych. Zmiany te zostały zaakceptowane przez Komisję Zakładową NSZZ Solidarność Region 
Mazowsze.

W ykres 1.
Struktura organizacyjna OPS

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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2. Struktura zatrudnienia.

W Ośrodku Pomocy Społecznej, wg stanu na dzień 31.12.2012 r. zatrudnionych było 
130 osób na 127,76 etatach. Na urlopie wychowawczym przebywała 1 osoba (1 etat). W sto
sunku do stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. nastąpił wzrost zatrudnienia o 4,63 etatu, wyn i- 
kający z konieczności zatrudnienia asystentów rodziny -  realizacji Ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz powrotu pracownic z urlopów 
wychowawczych. W OPS zatrudnionych było 85% kobiet i 15% mężczyzn.

Tabela 2.

Struktura zatrudnienia w  OPS na dzień 31.12.2012 r.

LICZBA
OSÓB

LICZBA
ETATÓW

OŚRODEK POM OCY SPOŁECZNEJ -  OGÓŁEM 130 127,76

z tego:
dyrektor 1 1

zastępca dyrektora 1 1

pracow nicy socjalni ogółem 52 51,76

w  tym:
starszy specjalista pracy socjalnej

7 7

specjalista pracy socjalnej 22 21,88

starszy pracownik socjalny 14 13,88

pracow nik socjalny 9 9

konsultant 3 3
asystent rodziny 5 5

pozostali pracow nicy (działu świadczeń, księ
gow ości i adm inistracji)

42 41

OŚRODKI W SPARCIA 
w  tym:

26 25

środow iskow e dom y sam opom ocy 15 15

ośrodki wsparcia dla seniorów 11 10

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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3. Struktura wykształcenia.

Wśród wszystkich osób zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej, zdecydowaną 
przewagę stanowiły osoby posiadające wykształcenie wyższe (ok.76%), w tym 22 osoby po - 
siadały ukończone studia podyplomowe, a 1 osoba doktoranckie. Ponadto 7 pracowników 
socjalnych posiadało specjalizację II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, natomiast 
12 osób posiadało specjalizację I stopnia.

Tabela 3.

W ykształcenie pracowników  Ośrodka Pom ocy Społecznej

W ykształcenie Liczba osób
W yższe 98

Policealne 11

Średnie 19

Zasadnicze zawodow e 1

Podstawowe 1

Specjalizacja I stopnia w  zawodzie pracow nik socjalny 12

Specjalizacja II stopnia w  zawodzie pracownik socjalny 7

Studia podyplom owe 22

Doktorat 1

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

4. Podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników.

Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie 
wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Ciągłe 
zmiany przepisów prawa powodują, że uzyskana w toku edukacji szkolnej wiedza zawodowa 
szybko się dezaktualizuje, dlatego musi być na bieżąco uzupełniana i podnoszona na wyższy 
poziom za pomocą różnego rodzaju form podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W zrost licz
by szkolących się osób w OPS przede wszystkim jest zasługą szkoleń dofinansowanych z fun
duszy unijnych.
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Pracownicy Ośrodka w 2012 r. brali udział w 76 szkoleniach, kursach, warsztatach, 
seminariach i konferencjach o zróżnicowanej tematyce. Wiele z nich było adresowanych do 
pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa mazo
wieckiego. Można podzielić je na grupy:

1. Szkolenia specjalistyczne z zakresu pomocy społecznej związane z:
-  uzależnieniami,
-  rodziną, w tym w środowiskach marginalizowanych, dotkniętych problemem 

przem ocy,
-  osobami starszymi, bezdomnymi, niepełnosprawnymi fizycznie i intelektual

nie, chorymi psychicznie
2. Szkolenia związane ze zmianą przepisów prawnych, w tym z zakresu zamówień 

publicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, finansów, rachunkowości, prawa 
pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ochrony danych osobowych.

3. Szkolenia dotyczące projektów unijnych.
4. Inne szkolenia dotyczące działalności pomocy społecznej na terenie dzielnicy i 

miasta.

Pracownicy OPS uczestniczyli w projektach szkoleniowych, takich jak: „Razem dla Mazowsza 
- Edukacja w Działaniu", „Podnoszę swoje kwalifikacje - aktywizuję innych"(projekt realizo
wany przez Fundację Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo, współ
finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), 
„Metropolis - wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitarnego W ar
szawy".

Przykładowe tem aty szkoleń, w których brali udział pracownicy OPS, to: procedury „Niebie
skie Karty", „Trudny klient - problem czy wyzwanie" (organizowane we współpracy z Akade
mią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej), „Kształtowanie partnerskich relacji 
międzypokoleniowych", „Nowoczesne metody komunikacji w obszarze pomocy społecznej", 
„Ocena zasobów pomocy społecznej", „Zasady zachowania się pracowników w sytuacjach 
zagrożenia", świadczenia z ZUS ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń emerytalno- 
rentowych i przesłanek nabycia prawa do emerytury lub renty.
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IV. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU

1. Wydatki ogółem.

W 2012 r. w budżecie na zadania realizowane przez Ośrodek zaplanowana została 
kwota 21.759.728,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 21.622.931,70 zł.

Tabela 4.

W ydatki z podziałem  na poszczególne rozdziały

% wyko
Dział Rozdz. Nazwa rozdziału Plan Wykonanie nania

planu

851 Ochrona 
zdrowia 11.200,00 11.200,00 100,00

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

11.200,00 11.200,00

852 Pomoc 
społeczna 20.949.280,00 20.943.688,82 99,97

85203 Ośrodki wsparcia 2.086.058,00 2.085.546,48

85206 Wspieranie rodziny 122.800,00 119.784,44

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

172.800,00 172.800,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenie emerytalne i rentowe 5.077.636,00 5.076.126,77

85216 Zasiłki stałe 2.193.611,00 2.193.421,28

85219 Ośrodki pomocy społecznej 9.248.475,00 9.248.120,42

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 1.630.000,00 1.629.989,43

85295
Pozostała działalność (realizacja Rządowego 
Programu „Pomoc państwa w zakresie doży
wiania")

417.900,00 417.900,00

853 Pozostałe 
zadania w 
zakresie polity
ki społecznej

799.248,00 668.042,88 83,58
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85395 Pozostała działalność - realizacja 
projektów EFS 790.948,00 659.883,48

85395
Pozostałe działanie w zakresie 
polityki społecznej - prace 
społecznie użyteczne

8.300,00 8.159,40

Razem 21.759.728,00 21.622.931,70 99,37

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Realizowano również cztery programy współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:
1. Program Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Osób Pozostających Bez Pracy -  na kwotę - 

505.520,05 zł,
2. Centrum Aktywności Społecznej - na kwotę - 82.627,23 zł,
3. Warszawskie Inspiracje do Pracy - na kwotę - 3.911,47 zł,
4. Mogę Więcej - aktywizacja społeczno - zawodowa osób niepełnosprawnych - na kwotę - 

67.824,73 zł.

W ykres 2. 

Porów nanie w ydatków  w  latach 2008-2012

Rok 2008 zawiera świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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Na przestrzeni ostatnich lat znaczącej zmianie ulegał poziom wydatków Ośrodka, za - 
równo w odniesieniu do całości budżetu jak i poszczególnych działów. Na powyższą zmianę 
wpłynęły przede wszystkim zmiany w zakresie realizowanych zadań. tj. zakończenie w 2008 
r. zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec 
dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej w zakresie prowadzenia postępo
wań dotyczących świadczeń rodzinnych oraz prowadzenia postępowań wobec dłużników 
alimentacyjnych oraz zadań w zakresie realizacji Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień. 
Zadania te są kontynuowane przez W ydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy 
Bielany.

2. Dochody.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody pochodzą głównie z odpłatności 
za usługi opiekuńcze i posiłki, z odpłatności za pobyt dzienny w placówkach OPS oraz ze spłat 
nienależnych pobranych świadczeń.

Tabela 5.

Realizacja dochodów budżetowych

Plan W ykonanie

506.500,00 568.043,51

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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V. ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. W arszawy realizował 
następujące świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej:

1. świadczenia pieniężne:
a) zasiłek stały,
b) zasiłek okresowy,
c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
d) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane 

przez sąd,

2. świadczenia niepieniężne:
a) praca socjalna,
b) poradnictwo specjalistyczne,
c) interwencja kryzysowa,
d) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
e) sprawienie pogrzebu,
f) poradnictwo specjalistyczne,
g) posiłek,
h) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i w ośrodkach wsparcia,
i) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach 

wsparcia.

W sprawach świadczeń realizowanych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w 
2012 r. w ydano 23 732 decyzje adm inistracyjne i postanowienia. Zgodnie z postanowie
niem art. 99 ustawy o pomocy społecznej w 2012 r. dokonano 58 wystąpień do ZUS o zwrot 
zasiłków stałych lub okresowych przyznanych i wypłaconych w okresie oczekiwania na rentę 
lub emeryturę. Zgodnie z postanowieniem art. 101 ustawy o pomocy społecznej Ośrodek 
Pomocy Społecznej, który przyznał świadczenie mieszkańcowi innej gminy, ma prawo do 
ubiegania się o zwrot wydatków poniesionych na ten cel. W 2012 r. sporządzono 18 wnio
sków o refundację takich świadczeń -  16 zrealizowano, w 1 przypadku otrzymaliśmy odm o
wę refundacji świadczenia, w 1 przypadku Ośrodek odstąpił od refundacji świadczenia; do 
Ośrodka wpłynęło 12 wniosków -  10 zrealizowano, zaś w 2 przypadkach wydano odmowę 
refundacji świadczeń.

Ponadto w 2012 r. wydanych zostało 1 994 zaświadczeń, w tym m.in. dla celów:
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Tabela 6.

Przeznaczenie wydawanych zaświadczeń

Liczba
wydanych Cel w ydania zaświadczenia
zaświadczeń

908 ubieganie się o dodatek mieszkaniowy
358 załatwianie spraw mieszkaniowych u zarządców nieruchomości, w tym ZGN
213 do Wydziału Zasobów Lokalowych w tym ubieganie się o obniżkę czynszu - 84
117 w sprawach ubiegania się o stypendium szkolne dla dziecka, zwolnienia z opłat 

za obiady w ramach akcji „Lato w mieście"
5 w sprawach dotyczących uzyskania bezpłatnych biletów komunikacji miejskiej

76 w celu ubiegania się o zwolnienie z opłat za przedszkole
125 do Sądu (rozwód, ustalenie wysokości alimentów), prokuratury i komornika
17 do ZUS w celu ustalenia uprawnień do renty/emerytury
3 do Urzędu Pracy
7 inne OPS

60 inne urzędy miejskie
20 do kościoła
12 WCPR, PFRON
32 ubieganie się o pomoc organizacji pozarządowych
6 do zakładu pracy

35 inne

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W 2012 r. wniesiono 27 odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od 
43 decyzji administracyjnych wydanych w sprawach świadczeń pomocy społecznej. Poniżej 
przedstawiono dane dotyczące rozstrzygnięć organu odwoławczego.

Tabela 7.

O dwołania SKO

Rodzaj rozstrzygnięcia Liczba
rozstrzygnięć

decyzje rozpatrzone we własnym zakresie 1
decyzje utrzymane w mocy 12
orzeczenie o uchybieniu terminu wniesienia odwołania -
decyzje uchylone i przekazane do ponownego rozpatrzenia 1
sprawy w toku 13
decyzja uchylona w części i rozpatrzona merytorycznie 
(zmiana okresu wypłaty świadczenia)

-

Niedopuszczalność zażalenia 1

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

W 2012 r. wsparciem ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w formie świadczeń po
mocy społecznej (w tym w formie pracy socjalnej) objęte zostały osoby i rodziny pozostające 
w 4 633 gospodarstwach domowych o łącznej liczbie 8 401 osób. tj. ok. 6,47% mieszkańców 
dzielnicy. Poniżej przedstawiono dane dotyczące liczby osób i rodzin korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej w 2012 r.

Tabela 8.

Liczba osób i rodzin objętych pom ocą społeczną w  2012 r.

Liczba osób, którym 
przyznano świadczenia

Liczba rodzin Liczba osób 
w rodzinach

pomoc udzielona ogółem, 
w tym w postaci 
pracy socjalnej*

x 4 633 8 401

w tym wyłącznie w postaci 
pracy socjalnej* x 2 239 4 280

świadczenia przyznane w 
ramach zadań zleconych i 
własnych

3 148 2 394 4 121

w tym:
świadczenia pieniężne 2 147 1 969 3 493

świadczenia niepieniężne 2 397 1 836 3 313
świadczenia przyznane 
w ramach zadań zleconych 80 78 122

świadczenia przyznane 
w ramach zadań własnych 3 130 2 378 4 087

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Poniżej przedstawiono strukturę gospodarstw domowych osób i rodzin korzystają
cych z pomocy Ośrodka w 2012 r. w tym również w postaci pracy socjalnej.
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Tabela 9.

Typy rodzin objętych pomocą na podstawie ustawy o pomocy społecznej

Wyszczególnienie
2012 r.

Liczba Liczba osób
rodzin w rodzinach

rodziny ogółem 4 633 8 401

o liczbie osób 1 2 646 2 646
2 964 1 928
3 577 1 731
4 277 1 108
5 112 560
6 i więcej 57 428

rodziny z dziećmi ogółem
1 285 3 763

o liczbie dzieci 1 738 1 593
2 340 1 161
3 134 583
4 53 284
5 14 93
6 5 39
7 i więcej 1 10

rodziny niepełne ogółem
600 1 686

o liczbie dzieci 1 348 751
2 172 577
3 57 237
4 i więcej 23 121

rodziny emerytów i rencistów ogółem
1 770 2 696

o liczbie osób 1 1 162 1 162
2 407 814
3 126 378
4 i więcej 75 342

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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1%

Wykres 3.

Procentowy udział gospodarstw domowych w zależności od liczby osób
w rodzinie w 2012 r.

□ 1-osobowe

□ 2-osobowe

□ 3-osobowe

□ 4-osobowe

□ 5-osobowe

□ 6-osobowe i więcej

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Porównując dane z lat ubiegłych widoczny jest niewielki spadek osób samotnie go
spodarujących korzystających z pomocy społecznej na terenie dzielnicy Bielany, natomiast 
nieznacznie wzrosła liczba rodzin 2 i 3 osobowych. Procentowy udział pozostałych poszcz e- 
gólnych kategorii świadczeniobiorców z uwzględnieniem liczby osób w gospodarstwie do
mowym od kilku lat pozostaje na podobnym poziomie, ulegając niewielkim wahaniom w 
poszczególnych latach.

Zdecydowanie największą grupę świadczeniobiorców stanowią w dalszym ciągu oso
by prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe. Udział większych gospodarstw do
mowych, liczących 4 i więcej osób, wynosi zaledwie ok. 9,63% wszystkich obejmowanych 
wsparciem środowisk.

Wśród obejmowanych pomocą środowisk w 2012 r. ok. 28% stanowiły rodziny z 
dziećmi, natomiast 38% stanowiły środowiska emerytów i rencistów. W stosunku do roku 
2011 można było zauważyć niewielki spadek świadczeniobiorców, których głównym źródłem 
utrzymania pozostaje renta lub emerytura oraz wzrost rodzin z dziećmi i rodzin niepełnych. 
Spośród wszystkich korzystających w 2012 r. z pomocy społecznej rodzin z dziećmi ok. 47% 
stanowiły rodziny niepełne.
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2. Powody udzielania świadczeń.

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

Tabela 10.
Pow ody przyznania pomocy

Dysfunkcje

2012 r.

Liczba rodzin Liczba osób 
w rodzinach

ubóstwo 1 182 1 935

sieroctwo 1 4

bezdomność 178 189

potrzeba ochrony macierzyństwa 131 519

w tym wielodzietność 45 244

bezrobocie 1 246 2 939

niepełnosprawność 1 536 2 361

długotrwała lub ciężka choroba 1 355 2 215

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowa
dzenia gospodarstwa domowego - ogółem

578 1 702

w tym:

rodziny niepełne 474 1 339

rodziny wielodzietne 70 387

przemoc w rodzinie 131 426

alkoholizm 279 488

narkomania 36 58

trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z Z.K. 74 98

trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą

11 38

zdarzenie losowe 6 7

sytuacja kryzysowa 40 86

klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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W stosunku do lat ubiegłych zmianie nie uległy główne kategorie powodów z jakich 
osoby i rodziny znalazły się w sytuacji wymagającej wsparcia. Najczęstszymi powodami pozo
stawania w trudnej sytuacji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej były: niepełno
sprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, ubóstwo oraz bezradność w spra
wach opiekuńczo-wychowawczych.

3. Pomoc materialna.

W ramach pomocy o charakterze materialnym, osobom i rodzinom pozostającym w 

trudnej sytuacji życiowej udzielano:

-  pomocy finansowej w formie zasiłków okresowych, celowych oraz stałych,
-  pomocy w naturze w formie posiłków dla dzieci i młodzieży realizowanych w szkołach

i przedszkolach oraz dla dorosłych realizowanych w placówkach gastronomicznych,
-  pomocy usługowej,
-  wsparcia w ramach ośrodków wsparcia,

Ponadto wypłacano wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przy
znane przez sąd, sprawiano pogrzeb, opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne przysługujące 
przy zasiłku stałym oraz potwierdzano prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki 
zdrowotnej.

Zasiłki okresowe należą do zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Świadcze
nia te przysługują osobom pozostającym poniżej kryterium dochodowego, w szczególności 
ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania 
lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Tabela 11.
Zasiłki okresowe

Rodzaj
świadczenia

Liczba osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenie

Liczba
świadczeń

Kwota 
świadczeń 
w zł

Liczba
rodzin

Liczba 
osób w 
rodzinach

średnia
kwota
zasiłku

Średni
okres
korzystania 
z zasiłku

zasiłki okresowe- 
ogółem

274 810 258 512 274 481 319,15 2,96 mies

w tym: 
środki własne

dotacja

x x 74 206 x x x x

x x 184 306 x x x x

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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Zasiłki okresowe należą do świadczeń realizowanych w ramach zadań własnych, które 
częściowo finansowane są w ramach dotacji z budżetu państwa. W 2012 r. Ośrodek na zasiłki 
okresowe wydał kwotę 258 512 zł w tym dotacja wyniosła 184 306 zł, co stanowi ponad 
71,29% ogółu wydatków na wypłatę zasiłków okresowych.

Zasiłki celowe należą do zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Zasiłek celo
wy stanowi jednorazowe świadczenie socjalne przyznane w celu zaspokojenia niezbędnych 
potrzeb bytowych tj. między innymi: zakup żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, drob
nych remontów czy niezbędnych przedmiotów użytku domowego.

Zasiłek celowy przysługuje osobom, których dochód nie przekracza kryterium docho
dowego ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Osobom o dochodach przekr a- 
czających ww. kryteria, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może być przyznany spe
cjalny zasiłek celowy, który nie ma charakteru obowiązkowego. Poniższa tabela przedstawia 
dane zbiorcze dla zasiłków celowych w tym dla zasiłków na zakup żywności.

Tabela 12.

Zasiłki celowe*

Rodzaj świadczenia Liczba osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenie

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba 
osób w 
rodzinach

Średnia 
kwota 
przypada- 
iąca na 1 
gospodar
stwo do
mowe

zasiłki celowe i w naturze- 
ogółem

2 020 2 749 107* 1 835 3 366 1 498

w tym: zasiłki celowe 
specjalne

1 136 1 010 266 1 019 2 116 991

*w tym kwota 606 973 zł zasiłki na zakup żywności została omówiona w zadaniu dożywianie

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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Tabela 13.

Zasiłki celowe -  analiza wydatków

Cel pom ocy Kwota w  PLN
Koszty leczenia 300 882
Opłata czynszu 543 329
Zakup odzieży 233 495
Opłata za energię elektryczną i gaz 610 861
Zakup sprzętu gospodarstw a dom owego i pościeli 38 073
Opłata turnusu rehabilitacyjnego 5 351
Kolonie i obozy dla dzieci 42 610
Zakup opału 26 890
Remont m ieszkania 4 099
W yposażenie szkolne dzieci 82 635
Paczki świąteczne 108 282
Środki czystości 104 501
Środki higieny 24 032
Pobyt w  żłobku 1 399
Zakup biletów 7 589
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego 4 386
Zakup sprzętu ortopedycznego 2 232
Opłaty telefoniczne 698
Zdjęcia do dowodu 790

RAZEM: 2 142 134
Zasiłki na zakup żywności* 606 973

Razem wszystkie zasiłki celowe 2 749 107
*zasiłki celowe na zakup żywności omówione w zadaniu dożywianie.

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Przyznając zasiłki celowe, podobnie jak w latach ubiegłych, w pierwszej kolejności 
starano się zabezpieczać podstawowe potrzeby takie jak zakup żywności, leków, czy też 
odzieży i obuwia. Szczególną zaś wagę przywiązywano do zabezpieczenia rodzin w zakresie 
opłat mieszkaniowych, jak również zabezpieczenia potrzeb dzieci oraz osób niepełnospraw
nych. W 2012 r. zasiłki na opłatę turnusu rehabilitacyjnego przyznano 15 osobom niepełno
sprawnym na łączną kwotę 5 351 zł. W 2012 r. wsparciem w zakresie dofinansowania wypo
czynku letniego objęto 112 dzieci na łączną kwotę 42 610 zł. Działania w zakresie zapew nie
nia wypoczynku letniego dzieciom i młodzieży realizowane były we współpracy z instytucjami 
i organizacjami pozarządowymi (w tym również Kościołem oraz organizacjami harcerskimi). 
Znaczna część dzieci miała możliwość korzystania z kolonii w ramach środków pozostających 
w dyspozycji ww. organizacji. Rodzinom z dziećmi, w okresie rozpoczynającego się roku 
szkolnego, udzielano wsparcia w zakresie pomocy finansowej na zakup wyposażenia szkol
nego. Pomocą objętych zostało 482 dzieci na łączną kwotę 82 635 zł.
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W grudniu 2012r. osoby samotne, osoby niepełnosprawne i rodziny z dziećmi otrz y- 
mały pomoc rzeczową w formie paczek z artykułami spożywczymi i środkami czystościowymi 
(1050 paczek ).

W  okresie I -X II 2012 r. na zasiłki celowe w ydatkow ana była kwota 2 142 134 zł. 
Pom ocy w  w /w  form ie udzielono 1 941 osobom , średnio na jedną osobę, której przyzna
no świadczenie decyzją wypadała kwota 91,97 zł miesięcznie.

Zasiłki stałe realizowane są w ramach zadań własnych gminy o charakterze obow iąz
kowym. Zasiłek stały przysługuje osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepeł
nosprawności, jeżeli ich dochód, lub dochód na osobę w rodzinie, jest niższy od kryterium 
dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej.

Od października 2006 r. do września 2012 r. kryterium dochodowe dla osób prowa
dzących jednoosobowe gospodarstwo domowe wynosiło 477 zł, natomiast dla osoby w ro
dzinie -  351 zł. Od października 2012 r. zwiększono kryterium  dochodowe odpow iednio do 
542 zł dla osoby sam otnie gospodarującej i 456 zł dla osoby w  rodzinie.

W ysokość zasiłku stałego była ściśle uzależniona od posiadanego dochodu.

Tabela 14.

Zasiłki stałe

Rodzaj świadczenia Liczba osób, 
którym przy
znano decyzją 
świadczenie

Liczba
świadczeń

Kwota 
świadczeń 
w zł

Liczba
rodzin

Liczba 
osób w 
rodzinach

Średnia
wysokość
zasiłku

zasiłki stałe - ogółem 588 5 957 2 193 421 584 669 368,20

w tym dla osób: sa
motnie gospodarują
cych

528 5 469 2 118 273 528 528 387,32

pozostających w ro
dzinie

70 488 75 148 63 152 153,99

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Od kilku lat obserwuje się systematyczny wzrost osób korzystających z tej formy po
mocy, na co niewątpliwie ma wpływ proces starzenia się społeczeństwa, choroby i niepełno
sprawność a także brak możliwości nabycia prawa do renty lub emerytury.
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Osoby pobierające zasiłek stały, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia, 
podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu zasiłku stałego, do którego zgła
szane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Tabela 15.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Rodzaj świadczenia Liczba świadczenio
biorców, za których 
opłacana jest skład
ka zdrowotna

Liczba
należnych
składek

Kwota
należnych
składek

Średni koszt 
1 świadcze
nia

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

500 5 144 172 800 33,59

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W 2012 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne, w wys. 9% wypłacanego zasiłku sta
łego, odprowadzana była za 85% osób pobierających zasiłek stały. Pozostałe osoby były 
ubezpieczone przez członków najbliższej rodziny.

Ośrodek wydał również, na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, decyzje adm ini
stracyjne potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 
publicznych. W 2012 r. w zakresie wydania decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do św iad
czeń opieki zdrowotnej przeprowadzono 108 wywiadów środowiskowych i wydano 104 d e- 
cyzje administracyjne, w tym 82 decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdro
wotnej.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacał również wynagrodzenie należne opiekunowi z 
tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd. W roku 2012 wypłacono kwotę 20 932 zł dla 
4 opiekunów prawnych, w tym jeden z nich miał pod swoją opieką dwóch podopiecznych. 
W ypłacono łącznie 64 świadczenia.

Zadanie dożywianie.

Zapew nienie 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. Poniższa tabela przedstawia zbiorcze zestawienie zadania 
dożywiania -  posiłków dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży.
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Tabela 16.
Dożywianie

Rodzaj świadczenia Liczba osób, którym 
przyznano decyzją 
świadczenie

Liczba
świadczeń

Kwota 
świadczeń 
w zł

1. Posiłki - ogółem 1 401 265 269 2 423 917

- w tym dla dzieci 693 83 535 517 854

2. Zasiłki celowe na 
zakup żywności

1 089 4 009 606 973

RAZEM 1+2 2 490 269 278 3 030 890

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W 2012 r. średni koszt jednego posiłku dla osób dorosłych wynosił 10,49 zł, natomiast 
dla dzieci i młodzieży 6,20 zł. Średni koszt jednego posiłku ogółem wynosił 9,14 zł.

Posiłki dla osób dorosłych realizowane były w 7 placówkach, w tym:
-  Bar Malwa ul. Conrada 11,
-  Bar Marymont ul. Marymoncka 49,
-  Bar Sady ul. Krasińskiego 36
-  Ośrodek Wsparcia Dla Seniorów Nr 1 Al. Zjednoczenia 13,
-  Ośrodek Wsparcia Dla Seniorów Nr 2 ul. Wrzeciono 5a,
-  Środowiskowy Domu Sam opomocy Nr lu l. Grębałowska 14,
-  Środowiskowy Domu Sam opomocy Nr 2 ul. Grębałowska 14.
Obiady dla dzieci młodzieży realizowane były w:
-  30 szkołach podstawowych,
-  22 gimnazjach,
-  14 szkołach ponadgimnazjalnych,
-  28 przedszkolach.

W 2012 r. dożywianie mieszkańców Bielan realizowane było w ramach zadań:
1. Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
2. „Pozostałe zadania z zakresu dożywiania".
W roku 2012 Ośrodek wydał na realizację zadania dożywiania kwotę 3 030 890 zł z 

czego 1 995 650 zł. na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zaś 
1 035 240 zł. na „Pozostałe zadania z zakresu dożywiania".
Na realizacje zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" otrzymano dotację w 
wysokości 417 900 zł.
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Sprawienie pogrzebu należy do zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Doty
czy osób, które nie posiadają rodziny, lub rodzina odmawia albo nie ma możliwości dokona
nia pochówku zmarłego.

Tabela 17.
Pogrzeby

Rodzaj świadczenia
Liczba osób,
którym
przyznano
decyzją
świadczenie

Liczba
świadczeń

Kwota 
świadczeń 
w zł

Liczba
rodzin

Liczba osób 
w rodzinach

Średni koszt 
pogrzebu

sprawienie pogrzebu 
- ogółem 27 27 62 491 27 29 2 314,48

w tym osobom bez
domnym 3 3 8 763 3 3 2 921

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W 2012 r. usługę pogrzebową na rzecz Ośrodka w zakresie pochówku zmarłych 
świadczyło Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. Warszawa ul. Redutowa 
25 wraz z Zarządem Cmentarzy Komunalnych Warszawa ul. Powązkowska 43/45 w zakresie 
udostępniania miejsca grzebalnego na cmentarzu.

Poniżej przedstawiono zestawienie danych dotyczących wyżej opisanych świadczeń z 
pomocy społecznej, z uwzględnieniem liczby osób, którym przyznano świadczenie i w ydat
kowanych kwot.
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Wykres 4.

Liczba osób, którym przyznano określoną pomoc w 2012 r.

okresowe bez dożywiania na żywność w  
programie 

"Pomoc 
państwa w  

zakresie 
dożywiania"

pozostałe 
zadania z 
zakresu 

dożywiania

ubezpieczenie
zdrowotne

programie 
"Pomoc 

państwa w  
zakresie 

dożywiania"

pozostałe 
zadania z 
zakresu 

dożywiania

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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Wykres 5.
Kwota zrealizowanych świadczeń w 2012 r.

s, X,̂ in , x \  x  x
^  * »  °<*uv X **

% / %  \

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Jak wynika z powyższych zestawień, największy udział wśród wydatków stanowią wy
datki na zasiłki stałe, następnie na zasiłki celowe bez zasiłków na dożywianie oraz na posiłki 
w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". W odniesieniu do liczby 
świadczeniobiorców, którym ww. świadczenia zostały przyznane, największą grupę stanowią 
osoby objęte pomocą w formie zasiłków celowych bez zasiłków na dożywianie oraz osoby 
korzystające z posiłków w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie doży
wiania".

4. Pomoc pozamaterialna.

Osoby i rodziny pozostające w trudnych sytuacjach życiowych były objęte pomocą w 
formie wyżej opisanych świadczeń pomocy społecznej. Poza pomocą finansową, w naturze 
oraz pomocą usługową, osoby i rodziny wymagające wsparcia objęto także szeroko rozumia-
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ną pracą socjalną oraz poradnictwem specjalistycznym. Poniżej przedstawiono dane liczbo
we dotyczące liczby środowisk objętych wsparciem w ramach pracy socjalnej i poradnictwa 
specjalistycznego.

Tabela 18.
Praca socjalna oraz poradnictwo specjalistyczne

Rodzaj pomocy Liczba Liczba
rodzin osób w

rodzinach
praca socjalna 2 239 4 280

poradnictwo specjalistyczne
708 1 604

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W ramach poradnictwa specjalistycznego w 2012 r. udzielano wsparcia:
-  psychologicznego:

• w zakresie problemów rodzinnych (w tym przemocy domowej),
• uzależnień,

-  poradnictwa prawnego,
-  poradnictwa psychiatrycznego,
-  doradztwa zawodowego.
Zgodnie z zapisem art. 6 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej, praca socjalna oznacza 

działalność zawodową ukierunkowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu 
i odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków 
sprzyjających temu celowi.

W ramach indywidualnej pracy socjalnej pracownicy socjalni podejmowali działania, 
które można podzielić na następujące grupy:

-  praca socjalna na rzecz uzyskania niezbędnych środków  m aterialnych, która była 
realizowana m.in. poprzez pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalno-rentowych, za
siłków i dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, pomoc w uz y- 
skaniu dodatku mieszkaniowego lub ulgi czynszowej, a także informowanie osób 
i rodzin o możliwościach skorzystania z innego rodzaju ulg oraz motywowaniu do sko
rzystania z uprawnień. To również pomoc w racjonalnym gospodarowaniu budżetem 
domowym - planowanie wspólnie z klientem wydatków poprzez właściwe hierarchi- 
zowanie potrzeb;

-  praca socjalna na rzecz popraw y w arunków  m ieszkaniow ych, która była realizowana 
m.in. poprzez pomoc w załatwianiu formalności związanych z uregulowaniem sytuacji 
mieszkaniowej (złożenie wniosku o przydział mieszkania, rozłożenie zaległości na ra
ty, umorzenie odsetek od spłaconej zaległości, motywowanie klientów do podjęcia 
działań w celu zamiany lokalu na mniejszy). To również pomoc w dostosowaniu 
mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej (złożenie wniosku o dofinansowanie), 
pomoc w zakupie lub wymianie sprzętu domowego. Jeśli zachodzi potrzeba pracow
nicy socjalni organizowali prace porządkowe w mieszkaniu klienta, w tym deratyzację
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i dezynfekcję. W przypadku osób bezdomnych była to często pomoc w uzyskaniu 
schronienia w placówce stacjonarnej;

-  praca socjalna na rzecz osób starszych i niepełnospraw nych, której celem było za
pewnienie opieki osobom starszym i niepełnosprawnym. To pomoc w organizowaniu 
czasu wolnego tym osobom, a także działania interwencyjne w sytuacji osób zanie
dbanych i zagrożonych. Praca socjalna w stosunku do tych osób była realizowana po
przez budowanie systemu wsparcia środowiskowego niezbędnego do prawidłowego 
funkcjonowania w środowisku (w tym wolontariat). To również pomoc w ustaleniu 
stopnia niepełnosprawności oraz udzielanie informacji o uprawnieniach z tego wyn i- 
kających. Pracownicy socjalni pomagali klientowi w zorganizowaniu wyjazdu do sana
torium lub na turnus rehabilitacyjny, jak również w uzyskaniu wizyty lekarskiej oraz 
uprawnień do świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia;

-  praca socjalna na rzecz osób bezrobotnych, czyli pomoc w nabywaniu umiejętności 
poszukiwania pracy, informowanie o możliwościach udziału w szkoleniach, kursach i 
programach przekwalifikowujących lub udoskonalających posiadane kwalifikacje, mo
tywowanie do aktywnych działań w zakresie poszukiwania zatrudnienia;

-  praca socjalna na rzecz popraw y funkcjonow ania rodziny, poprzez poradnictwo i 
edukację w obszarze opiekowania się i wychowywania dzieci, w tym pomoc w roz
wiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi (informowanie o placówkach 
wspierających rozwój dziecka). Była to pomoc w rozwiązywaniu lub łagodzeniu kon
fliktów rodzinnych (w tym sąsiedzkich), wsparcie dla osób doznających przemocy 
(Program Niebieska Karta), informacja o poradnictwie specjalistycznym i m otywowa
nie do skorzystania z takiego poradnictwa oraz grup wsparcia i terapii. W przypad
kach sytuacji kryzysowych pomoc w ww. zakresie polegała również na uzyskaniu 
miejsca oraz udzieleniu pomocy w dotarciu do placówki interwencji kryzysowej. W 
toku pracy z rodziną pracownicy socjalni współpracowali z kuratorami sądowymi, pe
dagogami szkolnymi oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematy
ką rodzin i dzieci;

-  praca socjalna na rzecz osób zaburzonych psychicznie, która polegała m.in. na po
mocy w uzyskaniu konsultacji psychologicznej lub psychiatrycznej, motywowaniu do 
systematycznego leczenia, monitorowaniu zwiastunów zaostrzenia choroby. Była to 
pomoc rodzinie w radzeniu sobie z następstwami choroby. To także działania w celu 
uzyskania postanowienia o umieszczeniu w szpitalu lub w domu pomocy społecznej 
bądź działania w celu ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego osoby cho
rej. Praca socjalna z tą grupą osób oraz ich rodzinami polegała również na pomocy 
w tworzeniu sieci oparcia społecznego poprawiającego funkcjonowanie osoby chorej 
w środowisku (pomoc w uzyskaniu miejsca w ŚDS, usługi specjalistyczne, warsztaty 
terapii zajęciowej).
Szczególną formą pracy socjalnej była praca socjalna w oparciu o kontrakt socjalny 

zawierający określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub ro
dziny znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Kontrakt socjalny, zgodnie z ustawą 
o pomocy społecznej, zawierany był w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życio
wej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osoby wymagającej wspar
cia.

W  2012 r. pracownicy socjalni zaw arli 243 kontrakty socjalne z 262 osobam i, w
tym także z uczestnikami projektu systemowego realizowanego w oparciu o środki Europej
skiego Funduszu Społecznego.
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Poza pracą socjalną skierowaną do osób indywidualnych, jak również ukierunkowaną 
na określone grupy społeczne, Ośrodek podejmował również działania na podstawie zgło
szeń innych Ośrodków bądź instytucji, a także działania wynikające z przepisów zawartych w 
ustawie o pomocy społecznej oraz innych ustawach.

Tabela 19.
Pozostałe pozam aterialne działania OPS

Rodzaj podejmowanych działań Liczba
spraw

informacje i opinie dot. świadczeń rodzinnych na wniosek Wydziału 
Spraw Społecznych i Zdrowia 11
informacje dotyczące dłużników alimentacyjnych na wniosek Wy

działu Spraw Społecznych i Zdrowia
7

informacje i opinie na wniosek ZUS 21
informacje w sprawie dodatków mieszkaniowych na wniosek Urzę

du Dzielnicy
10

informacje, opinie dot. spraw mieszkaniowych na wniosek Wydziału 
Zasobów Lokalowych 62
informacje, opinie dot. spraw mieszkaniowych na wniosek Zakładu 
Gospodarowania Nieruchomościami oraz innych zarządców nieru
chomości

38

wywiady alimentacyjne, informacje na wniosek innych Ośrodków 
Pomocy Społecznej

634

informacje udzielane na wniosek Policji, Prokuratury, Sądu 156
informacje i opinie na wniosek Komisji ds. Rozwiązywania Proble
mów Alkoholowych

21

wywiady środowiskowe dotyczące odpłatności za pobyt dziecka w 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych

29

opinie dotyczące przyjęcia dziecka do żłobka (nowe zadanie) 23

postępowania w sprawach dotyczących potwierdzenia uprawnień do 
świadczeń opieki zdrowotnej -  określonych w ustawie o świadcze
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

108

opinie dla Rzecznika Praw Dziecka 10

udział w posiedzeniach zespołu w placówkach opiekuńczo- 
wychowawczych: ilość posiedzeń

38

wydane opinie dla Zespołu Interdyscyplinarnego 81

udział w posiedzeniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego 145

wywiady środowiskowe u osób korzystających z ŚDS i Klubów Senio
ra, Ośrodków Wsparcia w innych dzielnicach

64

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Na liczbę spraw wykazanych w tabeli miała wpływ opinia prawna w sprawie zbiera
nych i przetwarzanych danych osobowych przez ośrodki pomocy społecznej w drodze ro
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dzinnych wywiadów środowiskowych, jaką Ośrodek otrzym ał z Biura Polityki Społecznej 
Urzędu Miasta Stołecznego W arszawy, która wskazała, że zbieranie i przekazywanie danych 
osobowych powinno być dokonywane wyłącznie do celów wskazanych w ustawie o pomocy 
społecznej. Nie należą do nich postępowania prowadzone przez inne podmioty tj. postępo
wanie w sprawie umorzenia czy rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń rodzin
nych, potwierdzenie uprawnień do dodatku mieszkaniowego, przeprowadzenie wywiadów 
środowiskowych u dłużników alimentacyjnych czy sporządzenie opinii na wniosek Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 1 oraz art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej f i- 
nansowanych ze środków publicznych, do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finan
sowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo inne niż 
ubezpieczeni, osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym 
mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono okoliczności, o 
której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonym dla ubezpieczonych. 
Dokumentem potwierdzającym ww. prawo jest decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gm i
ny właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca to pra
wo.

Począwszy od marca 2008 r., w związku z upoważnieniem przez prezydenta m.st. 
W arszawy dyrektorów ośrodków pomocy społecznej do wydawania decyzji potwierdzających 
prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób, o 
których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził po
stępowania administracyjne.

W 2012 r. wydano 104 decyzje administracyjne potwierdzające prawo do świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym:

-  82 decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,
-  1 decyzję odmowną,
-  10 decyzji stwierdzających wygaśnięcie poprzednio wydanych decyzji,
-  11 decyzji umarzających postępowanie,

Poza prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu prawa do 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pracownicy socjalni 
przeprowadzali wywiady środowiskowe z osobami zamieszkałymi, bądź posiadającymi ostat
ni meldunek poza dzielnicą Bielany, które nie posiadały ubezpieczenia natomiast znajdowały 
się w Szpitalu Bielańskim. Powyższe wywiady środowiskowe wraz ze zgromadzoną dokum en
tacją były przekazywane do Ośrodków zgodnych z miejscem zamieszkania świadczeniobior- 
ców.

Postępowania w sprawach dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w praktyce nastręczały wiele trudności. 
Postępowania te w dużej części toczyły się na wniosek szpitali, bez aktywnego udziału strony 
- osób, których dotyczą. Osobami nieubezpieczonymi często były osoby bezdomne, które 
nierzadko po opuszczeniu szpitala nie kontaktowały się z OPS, a miejsce ich pobytu pozosta
wało nieznane. Powodowało to ogromne trudności w dokonywaniu ustaleń oraz grom adze
niu dokumentów niezbędnych do zakończenia postępowania oraz wydania decyzji admin i- 
stracyjnych, tym bardziej, że w przypadku części spraw wnioski przekazywane były przez 
szpitale już po wypisaniu pacjentów. Sytuacja ta nie dotyczyła pacjentów Szpitala Bielańskie
go, z którym współpraca w powyższym zakresie układała się dobrze.
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VI. POMOC SPECJALISTYCZNA

Wiele osób i rodzin korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Bielany to środowiska dotknięte wielorakimi, często nakładającymi się problemami lub znaj
dujące się w szczególnej sytuacji takiej jak bezdomność czy przemoc domowa. Powyższe sy
tuacje wymagają długofalowych działań zarówno w formie zintensyfikowanej pracy socjalnej, 
jak również poradnictwa specjalistycznego oraz współpracy wielu instytucji i organizacji. 
W ramach takich działań dokonywana jest pogłębiona diagnoza, udzielane są porady psych o- 
logiczne, zawodowe, prawne a także podejmowane są działania w ramach współpracy z o r- 
ganizacjami i instytucjami działającymi w obszarze pomocy społecznej. Pomoc ukierunkowa
na jest przede wszystkim na zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania dzieci w rodzinach 
niewydolnych wychowawczo, pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej, prze
ciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych oraz niepełnosprawnych, w tym 
zapewnienie godnych warunków życia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ograniczenie 
negatywnych skutków nadużywania alkoholu, przezwyciężenie innych trudnych sytuacji ży
ciowych.

Pracownicy Działu Pomocy Specjalistycznej współdziałają na co dzień z rejonowymi 
pracownikami socjalnymi w rozwiązywaniu problemów klientów i ich rodzin, przy wykorzy
staniu wiedzy specjalistycznej oraz różnorodnej oferty działań pozamaterialnych.

Dział Pomocy Specjalistycznej składa się z:

-  Zespołu do spraw rodziny,
-  Zespołu do spraw osób niepełnosprawnych i starszych,
-  Zespołu do spraw aktywizacji społeczno-zawodowej i wolontariatu,
-  Zespołu do spraw realizacji projektów współfinansowanych z UE w ramach EFS,
-  Zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
-  Zespołu do spraw asysty rodzinnej.

1. Rodziny z dziećmi.

W ramach pracy socjalnej kontynuowano działania na rzecz rodzin problemowych 
zamieszkałych na terenie Dzielnicy Bielany. Podejmowana praca z rodzinami opierała się 
głownie na pracy długofalowej. Ważnym jej elementem były działania o charakterze inter
wencyjnym mającym na celu zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania dziecka w rodzinie. 
W roku 2012 pracownicy socjalni podjęli pracę socjalną ze 132 rodzinami z dziećmi, w szcze
gólności były to rodziny niewydolne wychowawczo, w tym niepełne, wielodzietne oraz ro
dziny zastępcze.

Podejmowane działania opierały się przede wszystkim na diagnozie i analizie sytuacji 
w rodzinie. Kolejnym krokiem w pracy z rodziną było zaplanowanie działań mających na celu 
poprawę jej funkcjonowania w oparciu o istniejące zasoby wsparcia społecznego.
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Systematyczne spotkania pracowników socjalnych z członkami rodzin miały na celu 
wsparcie rodziny w jej funkcjonowaniu oraz w rozwiązywaniu bieżących problemów. Wizyty 
w środowisku umożliwiały obserwację aktualnej sytuacji rodziny oraz weryfikację zaplano
wanych działań, jak również były okazją do motywowania rodziny do podejmowania zmian. 
Ważnym elementem pracy z rodziną było wykorzystanie metody pracy, jaką są grupy robo
cze. Ponadto regularna współpraca pracowników socjalnych z pracownikami placówek opie
kuńczo -  wychowawczych typu dziennego zapewniła dzieciom właściwą opiekę w godzinach 
popołudniowych oraz pomoc w nauce. Podkreślić należy, iż kontynuowano również współ
pracę z pedagogami i psychologami szkolnymi w zakresie diagnozowania sytuacji szkolnej 
dzieci i adekwatnego reagowania na występujące problemy edukacyjne i wychowawcze.

W roku 2012 pracownicy socjalni zaopiniowali 24 kandydatów do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej. Przeprowadzono 7 wywiadów dotyczących przyznania pomocy pieniężnej 
na usamodzielnienie wychowanków placówek oraz rodzin zastępczych. W pozostałych spra
wach, które z różnych powodów nie zostały zakończone przeprowadzeniem wywiadu śro
dowiskowego podejmowano działania w kierunku nawiązania kontaktu z rodziną. W ramach 
współpracy z VI Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego dla W arszawy Żolibo
rza konsultowano z kuratorami sprawy rodzin, w których sytuacja opiekuńcza dzieci była 
nieprawidłowa. Skierowano do Sądu 44 pisemne informacje dotyczące 36 rodzin, w których 
zdiagnozowano szczególnie trudne i zagrażające dobru oraz bezpieczeństwu dziecka sytu a- 
cje.

Tabela 20
Niepokojąca sytuacja opiekuńczo -  w ychowawcza 

w  rodzinach zgłoszona do sądu

W yszczególnienie Liczba

Spraw y zakończone ustanow ieniem  w  rodzinie nadzoru kuratora 16

Zgłoszenia o niepokojącej sytuacji opiekuńczo -  w ychow aw czej w  rodzinie 
biologicznej, w  których nadal trwa postępow anie sądowe

1

Spraw y zakończone um ieszczeniem  dziecka w  placówce opiekuńczo -  w y
chowawczej

1

Spraw y zakończone um ieszczeniem  dziecka w  pogotowiu rodzinnym 2

Zgłoszenia o niepokojącej sytuacji opiekuńczo -  w ychow aw czej w  rodzinie 
biologicznej objętej już nadzorem kuratora

8

Spraw y zakończone um ieszczeniem  dziecka w  rodzinie zastępczej 3

Zgłoszenia o niepokojącej sytuacji opiekuńczo -  w ychow aw czej w  rodzinie 
biologicznej (spraw y rozwodowe)

2

Spraw y zakończone skierow aniem  dziecka do M łodzieżowego Ośrodka W y
chowawczego

3

Łączna liczba spraw, w  których w ystosow ano pisma do sądu 36

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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Ilość pism skierow anych do sądu inform ujących 
o niepokojącej sytuacji opiekuńczo -  w ychowaw cza w  rodzinach

Tabela 21.

Rok

W yszczególnienie
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Łączna liczba spraw, w  których 
w ystosow ano pisma do sądu

29 50 47 31 27 29 44

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W roku 2012 pracownicy socjalni kontynuowali współpracę z placówkami opiekuńczo 
-  wychowawczymi. Na podstawie dotychczasowej pracy z rodzinami oceniano gotowość do 
ponownego pełnienia ról rodzicielskich, poszukiwano alternatywnych form opieki zastępczej. 
Spotkania odbyty się w następujących placówkach:

• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Gniazdo",
• Zespół Ognisk W ychowawczy im. K. Lisieckiego „Dziadka" (Ognisko „Bielany"),
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Środowiskowe Ognisko W ychowawcze „Bielany",
• „Przywrócić Dzieciństwo" -  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego 

„Dziadka" (Klub Młodzieżowy „ZiS KLUB" przy ul. Nałkowskiej 11, Klub Młodzieżowy 
„W rzeciono" przy ul. Gajcego 11),

• Ośrodek Dziecięco -  M łodzieżowy „Oratorium św. Jana Bosko".
Podjęto także współpracę z niżej wymienionymi instytucjami i organizacjami celem pozyska
nia aktualnych informacji o ofercie pomocy dziecku i rodzinie,

• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Lipińska 2,
• Poradnia Psychologiczno -  Pedagogiczna, ul. Wrzeciono 24,
• Specjalistyczna Bielańska Poradnia Rodzinna, Al. Zjednoczenia 11,
• Komenda Rejonowa Policji Warszawa V (w tym W ydział ds. Nieletnich

i Patologii, ul. Żeromskiego 7),
• Fundacja Dzieci Niczyje przy ul. Walecznych 59,
• Komitet Ochrony Praw Dziecka przy ul. Hożej 27 m.5.

2. Osoby doświadczające przemocy w  rodzinie.

Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw 
członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. 
Charakteryzuje się następującymi własnościami: jest intencjonalna, powoduje cierpienie i 
ból, zakłada nieproporcjonalność sił, narusza prawa i dobra osobiste. Jest to zjawisko dest a- 
bilizujące funkcjonowanie całej rodziny, prowadzące często do jej rozpadu oraz rozkładu 
więzi między jej członkami. Zgodnie z art. 207§1 Kodeksu Karnego znęcanie się nad osobą 
najbliższą jest przestępstwem, z którego popełnienie grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat w ię
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zienia. W roku 2010 jednym z najważniejszych wydarzeń dotyczących obszaru przeciwdziała
nia przemocy w rodzinie było wejście w życie nowelizacji Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemo
cy w Rodzinie, która to wprowadziła istotne zmiany w omawianym obszarze: przede w szyst
kim określiła charakter zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, rozszerzyła katalog 
służb realizujących procedurę „Niebieskie Karty". W prowadziła też nowe obowiązki dla 
Ośrodka Pomocy Społecznej związane z obsługą prac Zespołu Interdyscyplinarnego.

Jeśli rok 2010 można by było określić mianem „oswajania się" z nowelizacją ustawy, 
rok 2011 niewątpliwie był rokiem jej implementacji, natomiast rok 2012 był czasem weryfi
kacji, określania mocnych i słabych stron działalności Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
określania wymiernych efektów jakie przyniosły metody pracy z rodzinami.

W przypadku podejrzenia występowania zjawiska przemocy domowej przez jedną 
z pięciu wymienionych w ustawie służb mających bezpośredni kontakt z rodziną wszczynana 
jest procedura „Niebieskie Karty". Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny 
dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu właśnie o tą procedurę, która rozpoczynana jest 
w sytuacji, gdy dany podmiot w toku prowadzonych czynności służbowych powziął uzasad
nione podejrzenie stosowania przemocy wobec członków rodziny, w wyniku zgłoszenia do
konanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem tego typu przemocy. 
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek prowadzenia procedury 
"Niebieskie Karty" na przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gm in
nych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia.

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający w Ośrodku Pomocy Spo
łecznej Dzielnicy Bielany m. st. W arszawy w ramach Działu Pomocy Specjalistycznej odpo
wiedzialny jest za obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, koordy
nację i monitoring działań OPS związanych z przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach 
procedury „Niebieskie Karty", co przejawia się między innymi w ścisłej współpracy z pracow
nikami socjalnymi i innymi instytucjami wspierającymi rodzinę, a przede wszystkim za orga
nizowanie grup roboczych powoływanych przez Zespół Interdyscyplinarny oraz tych propo
nowanych przez pracowników socjalnych w przypadku rodzin zagrożonych przemocą. Pra
cownicy Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie są jednocześnie członkami Zespo
łu Interdyscyplinarnego.

Pracownicy Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w roku 2012 konsu l- 
towali również przy wsparciu psychologów Zespołu ds. Rodziny osoby doświadczające prz e- 
mocy, członków rodzin będących w konflikcie, udzielali porad w zakresie placówek świadczą
cych wparcie adekwatne do sytuacji danej rodziny.

Dokumentem wszczynającym procedurę i stwierdzającym podejrzenie występowania 
przemocy domowej jest formularz „Niebieska Karta - A", który wypełniany jest przez przed
stawiciela jednego z wyżej wymienionych podmiotów. Wszczęcie procedury poprzez wypeł
nienie formularza może odbyć się w różnych okolicznościach: podczas interwencji patrolu 
policyjnego w domu, w Ośrodku Pomocy Społecznej, podczas wizyty pracownika socjalnego 
w środowisku czy na przykład w szkole, do której uczęszcza dziecko. „Niebieska Karta - B", 
która stanowi zbiór przydatnych informacji powinna być przekazana osobie doświadczającej 
przemocy po wypełnieniu części A. Elementami procedury „Niebieskie Karty" jest również 
cześć „Niebieska karta - C" oraz „Niebieska Karta - D", które wypełniane są w toku podejmo
wania kolejnych czynności.
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W ypełnioną „Niebieską Kartę - A" przekazuje się Przewodniczącemu Zespołu Interdy
scyplinarnego dla Dzielnicy Bielany m.st. w ciągu 7 dni od daty jej wypełnienia. W ciągu 
trzech dni od momentu wpłynięcia „Niebieskiej Karty-A" do Zespołu Przewodniczący lub 
Podzespół, w którego w skład wchodzi dwóch członków Zespołu decyduje od razu o skiero
waniu sprawy do grupy roboczej lub pozostawia sprawę do pracy indywidualnej (co nie w y
klucza powołania grupy roboczej w późniejszym czasie, po dokładniejszym poznaniu rodziny i 
problemów jakie ją dotknęły). Procedura „Niebieskie Karty" może zostać zamknięta w dwóch 
przypadkach: gdy zostanie zrealizowany indywidualny plan pracy i przemoc ustała lub gdy 
nie ma zasadności dalszego prowadzenia procedury (np. w rodzinie zdiagnozowano konflikt).

Z procedurą „Niebieskie Karty" nierozerwalnie związana jest działalność Zespołu In
terdyscyplinarnego oraz grup roboczych. Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów 
prezentujących różne dziedziny, współpracujących ze sobą w celu budowania lokalnego sys
temu wsparcia dla rodziny zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie oraz zsynchronizowania i wypracowania standardów współpracy przedstawicieli 
różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką prze
mocy.

Do pracy z konkretną rodziną powoływane są grupy robocze, w skład których wcho
dzą osoby bezpośrednio pracujące z rodziną lub znające jej sytuację. Skład grup roboczych 
może zmieniać się w zależności od bieżącej sytuacji rodziny, potrzeb i działań. Zadaniem gru
py roboczej jest opracowanie planu pomocy i taki podział zadań między jej członków, by pra
ca z rodziną przyniosła jak najlepsze efekty. Głównym celem pracy przedstawicieli służb 
w ramach grup roboczych jest zatrzymanie zjawiska przemocy występującej w danej rodz i
nie, ale na różnym etapie prac tych grup wyznaczane są oczywiście cele szczegółowe opra
cowywane w zależności od gotowości do współpracy i podejmowania działań przez osoby 
doświadczającej przemocy (oferta pomocowa obejmuje między innymi bezpłatne poradnic
two psychologiczne w OPS, bezpłatne poradnictwo psychologiczne w Specjalistycznej Porad
ni Rodzinnej Dzielnicy Bielany, bezpłatne poradnictwo prawne w bielańskim PIK oraz wiele 
innych uzależnionych od sytuacji konkretnej rodziny).

W latach wcześniejszych praca z rodziną dotkniętą zjawiskiem przemocy nie zawsze 
opierała się o procedurę „Niebieskie Karty", a działania chociażby podejmowane przez Poli
cję i pomoc społeczną nie zawsze się dopełniały, a czasem nawet bywały rozbieżne

Grupy robocze pracują nie tylko z osobami doświadczającymi przemocy, ale także 
z tymi, które podejrzane są o jej stosowanie. Podczas tego typu spotkań członkowie grupy 
roboczej nie tylko informują o konsekwencjach prawnych stosowania przemocy wobec osób 
najbliższych i realnych możliwości ich wyciagnięcia, ale mają także ofertę pomocową dla 
tych, którzy nie radzą sobie z własną agresją.
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Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Na przestrzeni lat 2008 - 2011 można było zauważyć spadek liczby środowisk, 
w których zdiagnozowano występowanie zjawiska przemocy. Mniejsza była także liczba 
przypadków zgłaszanych do Ośrodka przez policję. W roku 2012 sytuacja uległa diametralnej 
zmianie, co zostało spowodowane było tym, że każda wypełniona „Niebieska Karta - A" mu
siała trafić do Zespołu Interdyscyplinarnego. Dzięki tej procedurze obniżone było ryzyko te
go, że rodzina nie zostanie objęta kompleksowym wsparciem służb.

W ykres 7.

Zestaw ienie liczby rodzin, w  których zdiagnozowano występow anie 
zjaw iska przem ocy (lata 2008-2012)
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Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W edług danych liczbowych zebranych przez Zespół ds. Przeciwdziałania Przem ocy 
w  Rodzinie do Zespołu Interdyscyplinarnego w  roku 2012 wpłynęło 131 „Niebieskich Kar
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ta-A". Łączna liczba rodzin objętych procedurą to 124 (w siedm iu przypadkach zostały zało
żone dwie „Niebieskie Karty" jako udokum entow anie kolejnego zdarzenia). Liczba „Niebie
skich Kart - A" założonych przez pomioty prezentowała się następująco:

W ykres 8.
Zestaw ienie liczby "Niebieskich Kart -A" założonych przez poszczególne służby

U Pomoc społeczna

o Policja

u Oświata

U Ochrona zdrowia

i—i Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Z analizy form ularzy „Niebieska Karta-A" w ynikało, że łączna liczba osób dorosłych 
doświadczających przem ocy dom ow ej to 121, z czego 116 osób to kobiety, a 5 osób to 
m ężczyźni. Przyjm ując, że dzieci z rodzin, w  których występow ała przemoc były bezpo
średnim i obserw atoram i, a zatem także ofiaram i przem ocy, z inform acji zebranych podczas 
rozm ów z członkam i rodzin w ynikało, że łącznie 110 dzieci pośrednio dośw iadczało prze
mocy w  rodzinie. W trzech przypadkach procedura „Niebieskie Karty" została wypełniona 
dla dzieci. W 8 sprawach Zespół Interdyscyplinarny złożył zawiadomienie o możliwości po
pełnienia przestępstwa z art. 207 KK, a także wnioski o zastosowanie środków zapobiegaw
czych wobec osób podejrzanych o stosowanie przemocy.
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Wykres 9.
Osoby co do których istnieje podejrzenie,

że mogą doświadczać przemocy w rodzinie

Osoby co do których istnieje 
podejrzenie, że mogą doświadczać 

przemocy w rodzinie (podział ze 
względu na wiek)

J  Osoby 
dorosłe

Osoby dorosłe, co do których 
istnieje podejrzenie, że mogą 

doświadczać przemocy (podział ze 
względu na płeć)

4%

Kobiety

M ężczyźni

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Liczba osób, co do których istniało podejrzenie, że mogą stosow ać przemoc w ska
zana w  procedurze „Niebieskie Karty" to 124. W grupie tej przeważali mężczyźni, co prezen
tuje poniższy wykres.

W ykres 10.
Osoby, co do których istnieje podejrzenie, 

że mogą stosow ać przemoc (podział ze względu na płeć)

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Należy także zauważyć, że mimo, iż w zdecydowanej większości przemoc występowa
ła w relacjach małżeńskich czy partnerskich, coraz częściej diagnozowana była w przypad
kach, gdy osobą podejrzaną o stosowanie przemocy byli syn lub córka, a osobą doświadcza
jącą matka lub ojciec (osoba starsza).
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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 
„Niebieskie Karty" dokładnie definiuje zadania poszczególnych służb, w tym także zadania 
pracownika socjalnego dotyczące podejmowanych działań w przypadku rodziny doświadcza
jącej przemocy. Wedle powyższego rozporządzenia pracownik socjalny ma za zadanie:

-  diagnozować sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 
dotknięta przemocą w rodzinie;

-  udzielać kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy, formach 
pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie;

-  podejmować dalsze działania mające na celu poprawę sytuacji osoby, co do której 
istnieje podejrzenie, ze jest dotknięta przemocą w rodzinie;

-  organizować dostęp do pomocy medycznej (jeśli wymaga tego stan zdrowia oso
by, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie);

Co ważne, pracownik socjalny może także prowadzić rozmowy z osobą podejrzaną o stoso
wanie przemocy dotyczące konsekwencji stosowania przemocy wobec osób najbliższych lub 
innych możliwości takich jak podjęcie terapii czy uczestnictwo w programie korekcyjno- 
edukacyjnym.

Pracownik socjalny w ramach pracy socjalnej może podejmować powyższe działania 
indywidualnie, bez względu na to czy w przypadku danej rodziny została powołana grupa 
robocza.

Dużą przeszkodą w realizacji działań pomocowych na rzecz przeciwdziałania przem o
cy w rodzinie oraz niesienia pomocy rodzinom doświadczającym przemocy była nadal trud
ność w odseparowaniu sprawcy od ofiary. Choć nowelizacja ustawy wprowadziła pewne 
rozwiązania w postaci zakazu zbliżania się i kontaktowania oraz zobowiązania do opuszczenia 
mieszkania na drodze nieprocesowej na tę chwilę można stwierdzić, iż rozwiązania te z wielu 
przyczyn nie były w pełni stosowane. Drugą trudnością, która wynikła z braku możliwości 
separacji sprawcy było wycofywanie się ofiar z podejmowanych działań. Ofiary przemocy 
domowej obawiały się utraty dachu nad głową, a także odwetu sprawcy za podjęte przez nie 
działania.

3. Osoby z problemem alkoholowym.

Wśród klientów pomocy społecznej alkohol był ważnym czynnikiem korelującym ze 
zjawiskiem wykluczenia społecznego - jego przyczyną, jak i skutkiem.

W 2012 roku objęto pomocą psychologiczną 131 osób z problemem własnego picia, 9 
członków rodzin z problemem alkoholowym, udzielono 15 porad osobom niekorzystającym z 
pomocy socjalnej. Liczba konsultowanych środowisk wzrosła w stosunku do poprzednich lat.
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Tabela 22.
Osoby z problemem alkoholowym.

Rok 2010 2011 2012

O soby z problemem
119 112 131

w łasnego picia

Członkowie rodzin z
problemem alkoholo 5 6 9
wym

Porady osobom nieko-
rzystającym  z pom ocy 10 11 15
socjalnej

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Konsultacje psychologiczne polegały na diagnozowaniu problemów, dostarczaniu 
klientom wiedzy o chorobie i konsekwencjach picia oraz sposobach radzenia sobie, w spiera
niu, motywowaniu, konstruowaniu programu zmian, monitorowaniu jego realizacji, w spół
pracy z pracownikami socjalnymi oraz z innymi instytucjami pomocowymi.

Problem alkoholowy wym agał długotrwałych działań, dlatego też kontynuowano pra
cę z poprzednich lat z 47 osobami, wznowiono współpracę z 26 klientami, 68 to nowe zgło
szenia. Wykazane 131 osób z problemem własnego picia to 89 mężczyzn i 42 kobiety. Domi
nowali klienci prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe.

Wśród wszystkich klientów z problemem własnego picia rozpoznano 101 osób uza
leżnionych od alkoholu (w tym 17 z podwójną diagnozą lub z uzależnieniem mieszanym -  
leki, narkotyki, hazard), 8 osób pijących szkodliwie, 4 nadużywające alkoholu, 18 osób pozo
stawało w trakcie obserwacji.

W ykres 11.
Osoby z problem em  alkoholowym

U Osoby uzależnione U Osoby pijące szkodliwie

U Osoby nadużywające alkoholu U Osoby bedące pod obserwacją

13,7%
3,1%

6,1%
77,1%

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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Osobom z rozpoznaniem zespołu uzależnienia od alkoholu zaproponowano terapię w 
placówkach lecznictwa odwykowego (poradniach, oddziałach) - 79 osób. Klienci OPS korzy
stali głównie z oferty Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i W spółuzależnienia ul. Że 
romskiego 13. Klienci z podwójnym rozpoznaniem kierowani byli do poradni psychiatrycz- 
nych-13 osób.

Dla osób po terapii szukających wspierającego środowiska oraz osób dopiero budują
cych motywację do utrzymywania trzeźwości, doskonałą ofertą były grupy samopomocowe 
Anonimowych Alkoholików i Bielańskiego Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich -  Klub „Ste
fan". Dawały one możliwość pogłębionej identyfikacji z chorobą, nadzieję na zmianę i własny 
program rozwoju osobistego. Pomagały wydłużać abstynencję alkoholową. Tę propozycję 
otrzymało 23 klientów.

Podopieczni mający trudności z adekwatnym wyrażaniem uczucia złości lub prezentu
jący zachowania agresywne otrzymywali informacje o programach korekcyjno-edukacyjnych 
w odpowiednich instytucjach.

Osobom pijącym szkodliwie oprócz postawienia wymogu abstynencji alkoholowej ze 
względów zdrowotnych i społecznych, dostarczenia wsparcia psychologicznego i wiedzy o 
zdrowym sposobie życia zalecano otwarte grupy samopomocowe AA, motywowano do le
czenia somatycznego.

W indywidualnym kontakcie z psychologiem pozostawały również osoby utrzymujące 
długotrwałą abstynencję. Spotkania te służyły zwiększeniu umiejętności radzenia sobie z ży
ciowymi problemami, stresem i były dodatkowym źródłem wsparcia i motywacji do konty
nuowania trzeźwości.

Konsultowani członkowie rodzin z problemem alkoholowym to 9 osób wykazujących 
cechy współuzależnienia ze względu na picie bliskich osób. Mieli oni do dyspozycji terapię 
współuzależnienia i program dla osób doświadczających przemocy w poradniach odwyko
wych, grupy samopomocowe Al-anon i DDA, grupę wsparcia w Klubie „ Stefan ". W sytua
cjach, gdy zachodziły odpowiednie przesłanki, otrzymywali także informacje o procedurze 
sądowego zobowiązania do leczenia i o Dzielnicowym Zespole Realizacji Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Specyfika uzależnienia (mechanizm iluzji i zaprzeczania, nawroty picia), duży poziom 
psychospołecznej degradacji, często bardzo zły stan zdrowia powodowały niską motywację 
klientów OPS do zmiany stylu życia. Dlatego konieczna była integracja pomocy socjalnej 
i psychologicznej aby wspierać trzeźwienie, a nie zmniejszać pijącemu klientowi i jego rodzi
nie jedyne negatywne konsekwencje picia stwarzając „komfort picia". Pomoc materialna 
była uzależniona od zaangażowania się klienta w rozwiązywanie swoich problemów. Gdy 
adekwatnie były budowane cele i plany zmian życiowych, dobierane metody, ustalane prio
rytety zadań, a także konsekwentnie przestrzegane umowy, dopiero wtedy klient motywo
wany był do ważnych i trudnych zmian życiowych.

45



4. Osoby niepełnosprawne.

W ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych OPS podejmował działania na 
rzecz osób chorych psychicznie. Osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom udzie
lono wsparcia w formie pomocy finansowej, pomocy w formie gorącego posiłku, pomocy 
usługowej (usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze), pomocy w ramach 
skierowania do ośrodka wsparcia tj. Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2, pracy socjal
nej, poradnictwa psychologicznego, poradnictwa lekarza psychiatry.

W spierając osoby z zaburzeniami psychicznymi starano się udzielać pomocy w szcz e- 
gólności w zakresie zapewnienia im bezpiecznego funkcjonowania w środowisku, pomocy w 
adaptacji społecznej oraz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu.

W 2012 r. z pomocy w formie skierowania i pobytu w ŚDS nr 2 skorzystały 43 osoby, 
z czego po raz pierwszy z tej formy pomocy skorzystało 8 osób.

W ykres 12.

Ilość osób, które skorzystały z pom ocy w  form ie skierow ania 
i pobytu w  Środow iskow ym  Domu Sam opom ocy nr 2 w  2012 r.

■ Osoby które poraz pierwszy 
otrzymały skierowanie do ŚDS 
nr 2

■ Osoby korzystające w latach 
ubiegłych z usług ŚDS nr 2 i 
skierowane ponownie do 
placówki w 2012 r.

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W 2012 roku otrzymano 30 zgłoszeń dotyczących osób chorych psychicznie, z czego 
11 to zgłoszenia od pracowników OPS, a 19 to zgłoszenia zewnętrzne (policja, sąd, szkoła, 
administracje, oddział psychiatryczny, sąsiedzi i inne osoby). Wszystkie wnioski zostały od
powiednio rozpatrzone zgodnie z możliwościami i kompetencjami OPS we współpracy z od
powiednimi służbami.

Szczególnym wsparciem objęto 47 środowisk, gdzie dominującą dysfunkcją była bez
radność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 
wynikające z choroby psychicznej klienta. Osoby te z racji zaawansowanych zmian wynikają
cych z długoletnich zaburzeń psychicznych wymagały zapewnienia indywidualnego wsparcia 
we współpracy z innymi instytucjami i osobami pracującymi w sieci oparcia psychiatrii śro
dowiskowej.
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Istotnym aspektem pracy z osobami chorymi psychicznie była współpraca ze w szyst
kimi podmiotami psychiatrii środowiskowej działającymi na rzecz mieszkańców Bielan tj. 
Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Elbląska, Poradnia Zdrowia Psychicznego i Oddział Psy
chiatryczny przy Szpitalu Bielańskim, Oddział Dzienny ul. Felińskiego, oraz Fundacja Zdrowie. 
Dzięki tej współpracy, jak również możliwości korzystania z organizowanych przez Ośrodek 
usług specjalistycznych, zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz uczestnictwie w 
spotkaniach grupy wsparcia -  osoby chore psychicznie i ich rodziny mogły być objęte kom
pleksową pomocą. Było to możliwe dzięki wymianie informacji i podejmowaniu wspólnych 
działań przez wszystkie instytucje psychiatrii środowiskowej.

W większości przypadków wsparcie ze strony ww. instytucji mogło być udzielane 
w stosunku do osób zmotywowanych do przyjęcia oferowanej pomocy. W wielu jednak w y
padkach występowała konieczność udzielenia natychmiastowej konsultacji psychiatrycznej 
jak również podejmowania działań wbrew woli osoby chorej. Z uwagi na powyższe na bieżą
co współpracowano z lekarzem psychiatrą, który miał możliwość udzielenia wsparcia oso
bom wykazującym zaburzenia psychiczne, które samodzielnie nie były w stanie dotrzeć do 
Poradni Zdrowia Psychicznego. W 2012 r. lekarz psychiatra udzielił łącznie 147 porad.

W sytuacjach, gdy istniała uzasadniona konieczność interwencji wbrew woli klienta w 
OPS Bielany na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego we współpracy z leka
rzem psychiatrą przygotowano wnioski do Sądu Rodzinnego o skierowanie na leczenie psy
chiatryczne i umieszczenie w placówkach całodobowej opieki bez zgody:

• do szpitala psychiatrycznego bez zgody (art. 29) - 11 wniosków z czego: 4 zostały 
rozpatrzone zgodnie z wnioskiem OPS, 3 wnioski zostały wycofane przez OPS w 
związku z hospitalizacją klientów w trybie nagłym, 1 wniosek został odrzucony ja 
ko bezzasadny, 3 postępowania są w toku,

• do domu pomocy społecznej bez zgody (art. 39) - 13 wniosków z czego: 8 zostało 
rozpatrzonych zgodnie z wnioskiem OPS (w tym 4 wnioski zostały rozpatrzone w 
trybie natychmiastowym), 1 wniosek został odrzucony jako bezzasadny, 1 wnio
sek wycofano ze względu na śmierć klienta,3 wnioski są w toku.

W ykres 13.
W nioski skierowane do Sądu Rodzinnego na podstawie 

U staw y o ochronie zdrowia psychicznego w  2012 r.

■ Wnioski o skierowanie do 
szpitala psychiatrycznego bez 
zgody osoby której wniosek 
dotyczy

■ Wnioski o skierowanie do 
placówki całodobowej opieki 
bez zgody osoby której 
wniosek dotyczy

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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Pozostała działalność OPS Bielany na rzecz osób niepełnosprawnych w 2012 r. polega
ła między innymi na współpracy oraz utrzymywaniu kontaktu z instytucjami i organizacjami 
działającymi na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. W ramach pracy uaktualniono ba
zę danych o instytucjach i organizacjach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. 
W trakcie podejmowanych działań współpracowano również z wypożyczalniami sprzętu me
dycznego i rehabilitacyjnego na terenie W arszawy oraz firmami zajmującymi się produkcją i 
dystrybucją sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego (w tym przedmiotów ortopedycznych i 
środków pomocniczych). Osobom zainteresowanym udzielano informacji dotyczących: zasad 
i wysokości dofinansowania do sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych przez Na
rodowy Fundusz Zdrowia oraz kryteriów dochodowych i wymaganych dokumentach nie
zbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Re
habilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioski te dotyczyły:

a) turnusów rehabilitacyjnych,
b) likwidacji barier architektonicznych,
c) zakupu sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych,
d) zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Osoby niepełnosprawne oraz członków ich rodzin informowano również o przysługujących 
im ulgom i uprawnieniom w zakresie: przejazdu środkami publicznego oraz lokalnego trans
portu zbiorowego, rabatu na usługi telekomunikacyjne i podatku od czynności cywilnopraw
nych. Wydawano także niezbędne wnioski do ustalenia stopnia niepełnosprawności oraz 
kierowano osoby zainteresowane do Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności na 
ul. Andersa 1.

5. Aktywizacja społeczno -  zawodowa.

Na przestrzeni ostatnich 4 lat zwiększyła się liczba bezrobotnych w W arszawie - 
w 2012 roku we wszystkich dzielnicach W arszawy zanotowano wzrost liczby osób bezrobot
nych. W Dzielnicy Bielany liczba osób bezrobotnych wzrosła w stosunku do 2011 roku o 424 
osoby.
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Tabela 23.
Liczba bezrobotnych w Warszawie wg dzielnic

Dzielnice 2009 2010 2011 2012

W arszawa
ogółem

31.302 38.640 41.613 49.227

Bemowo 1.809 2.288 2.519 2.944

Białołęka 1.317 1.564 1.764 2.178

Bielany 2.934 3.487 3.717 4.141

M okotów 3.613 4.614 5.074 5.971

Ochota 1.321 1.648 1.861 2.281

Praga Południe 3.996 4.605 4.738 5.754

Praga Północ 2.134 2.520 2.594 3.163

Rem bertów 445 491 539 678

Śródm ieście 2.369 3.035 3.237 3.671

Targów ek 2.556 2.985 3.171 3.752

Ursus 792 1.102 1.236 1.445

Ursynów 1.883 2.406 2.598 3.068

W aw er 1.261 1.448 1.576 1.880

W esoła 375 416 417 555

W ilanów 184 244 299 361

W łochy 603 841 936 1.075

W ola 2.963 3.944 4.237 5.008

Żoliborz 747 1.002 1.100 1.302

Źródło: Urząd Pracy m. st. Warszawy.

Tabela 24.

Liczba bezrobotnych długotrwale i po 50 -  tym roku życia na terenie Dzielnicy Bielany

2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.

Długotrw ale bezrobotni 778 1.788 1.977 2.147

Bezrobotni po 50 -  tym  roku życia 915 1.147 1.190 1.338

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany 
na podstawie danych Urzędu Pracy m.st. Warszawy.
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Wśród osób korzystających ze wsparcia OPS w zakresie aktywizacji zawodowej w 
2012 r. dominującą grupę stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym, 
następnie osoby z wykształceniem policealnym i średnim, w większości posiadające do
świadczenie w wykonywaniu prac fizycznych. Większość klientów stanowili mężczyźni. Po
nadto duża grupa osób pozostających bez pracy korzystających ze świadczeń pomocy spo
łecznej miała poważne deficyty społeczno-emocjonalne lub nadużywała alkoholu, co w 
znacznym stopniu utrudniało wszelkie działania związane z aktywizacją zawodową.

Poważnym problemem był również brak możliwości zapewnienia opieki dzieciom 
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, co było przyczyną bierności zawodowej dużej 
grupy kobiet korzystających ze wsparcia Ośrodka. Podjęcie pracy dla pewnej grupy osób bez
robotnych było nieopłacalne, gdyż uzyskane poprzez własną pracę niskie dochody nie pozwa
lały im na zabezpieczenie podstawowych potrzeb. Uważały natomiast, że potrzeby te miały 
szansę być zaspokojone przez zabezpieczenia socjalne wynikające z korzystania ze świadczeń 
pomocy społecznej. Postawa klientów OPS często utrudniała proces aktywizacji osób bezro
botnych.

Duża grupa osób bezrobotnych we własnym zakresie i własnym staraniem nie była w 
stanie sprostać wymogom obecnego rynku pracy i niezbędne było dla nich wsparcie w zakre
sie aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach OPS. Dzięki działaniom informacyjno - edu
kacyjnym wzrosło zainteresowanie podwyższaniem kwalifikacji zawodowych poprzez udział 
w różnego typu szkoleniach aktywizacyjnych i zawodowych, zarówno wśród osób po 50-tym 
roku życia, jak i z niskimi kwalifikacjami. Wzrosła także wśród osób poszukujących pracy 
świadomość konieczności posiadania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny itp.) 
wymaganych przez pracodawców na obecnym rynku pracy.

W 2012 r. z poradnictwa zawodowego w OPS skorzystało 286 osób. W ramach dzia
łalności Sali Aktywizacji Zawodowej umożliwiano klientom dostęp do informacji, telefonu 
oraz baz danych w zakresie poszukiwania zatrudnienia. Z tych form pomocy skorzystano 
9264 razy. W ramach bieżącej współpracy z rejonowymi pracownika socjalnymi podpisano 
40 kontraktów socjalnych i 19 protokołów ustaleń. Pracownicy Zespołu ds. aktywizacji spo
łeczno-zawodowej współpracowali z realizatorami projektów realizowanych przez OPS w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie naboru uczestników do projektów 
oraz doradztwa zawodowego.

W 2012 r. wdrożono w OPS nową formę aktywizacji osób bezrobotnych tj. prace spo
łecznie użyteczne dla osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. W arszawy i jednocze
śnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W pracach wzięło udział 10 osób, były 
to osoby z długą przerwą w aktywności zawodowej, skomplikowaną sytuacją osobistą, w 
wieku 50+.

6. Uchodźcy.

W 2012 roku pomocą ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem objęto 8 rodzin 
narodowości czeczeńskiej oraz jedną rodzinę narodowości irackiej. Na koniec roku pod opie
ką OPS pozostawało 6 rodzin. W większości były to rodziny wielodzietne. Mimo iż pod koniec 
2010 roku Ośrodek dla Cudzoziemców, który funkcjonował w dzielnicy Bielany, został zlikwi
dowany, to część rodzin pozostało w dzielnicy, z którą czuli się związani. Rodziny uchodźcze
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nawiązały tu liczne znajomości i przyjaźnie, a dzieci z tych rodzin uczęszczały do szkół na te
renie Bielan.

Rodziny objęte pomocą w przeważającej liczbie posiadały status prawny ochrony 
uzupełniającej, w nielicznych przypadkach status uchodźcy. Wśród osób korzystających 
z pomocy Ośrodka przewyższały osoby z wykształceniem średnim.

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. Osoby te obejmowane były zarówno pomocą materialną, 
jak i systematyczną pracą socjalną, w ramach której udzielano pomocy w zakresie w ypełnia
nia różnego rodzaju dokumentów, udostępniania adresów instytucji mogących wesprzeć 
proces integracji społecznej cudzoziemców, wskazania placówek pomagających w znalezie
niu zatrudnienia oraz nauce języka polskiego (np. Linguae Mundi). W ramach działań doty
czących zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży uchodźczej, 
współpracowano z placówkami oświatowymi w zakresie realizacji obowiązku szkolnego, uz y- 
skaniu niezbędnych podręczników i artykułów szkolnych.

Osobom i rodzinom udzielano wszechstronnej pomocy w odniesieniu do ich potrzeb i 
sytuacji a także możliwości Ośrodka, w postaci zasiłków okresowych, celowych, obiadów 
szkolnych oraz pomocy rzeczowej.

Niestety znacznym utrudnieniem w pracy z uchodźcami była ograniczona gotowość 
ich do podjęcia zatrudnienia, a z drugiej strony nadmierne oczekiwania pod względem w yna
grodzenia z pracy. Problemy te wynikały zarówno z różnic kulturowych, jak i nieznajomości 
polskiego rynku pracy. Pośród uchodźców dużą grupę stanowią osoby wykształcone, jednak 
nie posiadające żadnych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, co 
znacznie utrudniało podjęcie zatrudnienia.

Zainteresowanie problematyką uchodźctwa przejawiało się również w formie wizyt 
studentów piszących prace dyplomowe związane z tą problematyką. W trakcie spotkań om a
wiano trudności w procesie integracji cudzoziemców oraz przedstawiano aktywne formy 
pomocy uchodźcom.

7. Osoby bezdomne.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 6 pkt. 8 ustawy o pomocy społecznej - za osobę 
bezdom ną uznawana jest osoba, która nie zamieszkuje w lokalu mieszkalnym i nie posiada 
stałego zameldowania lub posiada stały meldunek w lokalu, w którym nie ma możliwości 
zamieszkania. Do udzielania pomocy osobie bezdomnej zobowiązana jest gmina ostatniego 
miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały (art. 101 ust. 2 ww. ustawy). W przypadkach 
szczególnie uzasadnionych oraz w sprawach niecierpiących zwłoki, pomoc udzielana jest w 
miejscu pobytu, natomiast gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na 
ostatnie miejsce zameldowania tej osoby na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wyda t- 
ków gminie, która przyznała świadczenie w miejscu pobytu (art.101 ust.3 i 7 ustawy o pom o
cy społecznej).

Zgodnie z powyższymi zasadami Ośrodek wspierał zarówno osoby bezdomne, które 
przebywały na terenie dzielnicy Bielany, jak również przyznawał lub refundował świadczenia 
udzielone przez inne Ośrodki -  bezdomnym, którzy posiadali ostatni stały meldunek na Bie-
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lanach, a przebywali na terenie innych dzielnic lub w innych gminach (najczęściej w różnego 
rodzaju placówkach, rzadziej w miejscach niemieszkalnych).

W  2012 r. Ośrodek udzielił wsparcia 189 osobom bezdom nym  pozostającym  w  178 
gospodarstw ach dom owych. Są to dane zbliżone do lat ubiegłych. W 2011 r. z pomocy 
Ośrodka korzystały 184 osoby bezdomne pozostające w 179 gospodarstwach domowych. 
Zarówno w 2012 r., jak i w latach ubiegłych, większość osób bezdomnych korzystających z 
pomocy Ośrodka prowadziła jednoosobowe gospodarstwa, nie posiadała rodziny lub zerwała 
więzi z bliskimi.

W ykres 14.
Bezdom ni w g ostatniego miejsca zam eldowania

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Wśród wszystkich osób bezdomnych, którym udzielono wsparcia, największą grupę 
(122) stanowiły osoby, których ostatnim miejscem zameldowania była dzielnica Bielany, z 
czego: 82 osoby przebywały na terenie dzielnicy Bielany, 40 osób przebywało stale lub dłu
gotrwale poza dzielnicą. Ponadto pomocy udzielono: 23 osobom posiadającym ostatni stały 
meldunek w rejonie innych dzielnic W arszawy oraz 44 osobom, które posiadały ostatnie sta
łe miejsce zameldowania poza Warszawą.

Osoby bezdomne, które przebywały na terenie dzielnicy Bielany i miały kontakt z 
Ośrodkiem, obejmowane były wsparciem w formie pracy socjalnej. Osoby wymagające po
mocy w formie gorącego posiłku uzyskiwały możliwość korzystania z obiadów wydawanych 
w jednej z placówek gastronomicznych, gdzie realizowana była ta forma pomocy. Osobom, 
których ostatnim miejscem zameldowania była dzielnica Bielany udzielano również pomocy 
finansowej w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych. W przypadku osób bezdom
nych przebywających na Bielanach, dla których Bielany nie były ostatnim miejscem zam el
dowania, udzielano pomocy materialnej, refundowanej następnie przez gminę właściwą ze 
względu na ostatni stały meldunek, bądź pracownicy socjalni przeprowadzali wywiady i wraz 
z kompletem dokumentów przekazywali do ośrodka pomocy społecznej w miejscu ostatni e
go zameldowania osoby bezdomnej. W 2012 r. występowano o refundacje w przypadk u 6 
osób bezdomnych posiadających ostatni stały meldunek na terenie innej gminy, natomiast 
Ośrodek refundował pomoc udzielaną na rzecz 5 osób bezdomnych, które posiadały ostatnie
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zameldowanie na Bielanach, a przebywały poza W arszawą i korzystały ze świadczeń pomocy 
społecznej przyznawanych w miejscu pobytu.
Jak wskazano wyżej, osobom bezdomnym udzielano pomocy w formie finansowej, w tym 
przyznano:

>  zasiłki stałe dla 52 osób - z czego dla 24 osób przebywających na terenie dzielnicy 
Bielany oraz dla 28 osób przebywających poza Bielanami,

>  zasiłki okresowe dla 18 osób - z czego dla 15 osób przebywających na terenie 
dzielnicy Bielany oraz dla 3 osób przebywających poza Bielanami,

>  zasiłki celowe dla 40 osób - z czego dla 29 osób przebywających na terenie dziel
nicy Bielany oraz dla 11 osób przebywających poza Bielanami,

oraz pomocy w formie gorącego posiłku (obiadów) - pomocy udzielono 24 osobom przeby
wającym na terenie Bielan.

Pomoc m aterialną (finansow ą oraz w  form ie posiłków) udzielono łącznie 87 oso
bom. Pozostałe osoby korzystały wyłącznie z pom ocy w  form ie poradnictwa i pracy socjal
nej, m.in. była to:

>  pomoc w uzyskaniu schronienia w placówkach stacjonarnych dla osób bezdom
nych,

>  pomoc w uzyskaniu świadczeń socjalnych z innych OPS -  właściwych ze względu 
na ostatni stały meldunek,

>  pomoc w uzyskaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzeniu po
stępowań oraz przygotowywaniu dokumentacji w celu potwierdzenia prawa do 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

>  pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, m.in. w uzyskaniu dowodu osobistego, 
zasiłku pielęgnacyjnego, świadczeń ZUS, skierowania do DPS, uzyskania przydziału 
lokalu z zasobów komunalnych, itp.

>  pomoc w uzyskaniu odzieży poprzez skierowanie do magazynów PKPS-u,
>  motywowanie i pomoc w poszukiwania zatrudnienia,
>  motywowanie do zachowania abstynencji i podjęcia leczenia uzależnień,
>  ustalanie możliwości uzyskania wsparcia ze strony najbliższej rodziny oraz moty

wowanie do odbudowy więzi rodzinnych.
W 2012 r. Ośrodek organizował pogrzeb dla 3 osób bezdomnych.

W ykres 15.

Charakterystyka osób bezdomnych

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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Ponad 60% osób bezdomnych to osoby powyżej 50-tego roku życia. Największą grupę sta
nowiły osoby powyżej 50-tego i poniżej 65-tego roku życia. Niemal połowa spośród wszyst
kich osób bezdomnych ukończyła wyłącznie szkołę podstawową. W iększość wśród korzysta
jących ze wsparcia Ośrodka stanowiły osoby długotrwale bezdomne.

W ykres 16.
Charakterystyka osób bezdomnych

wiek

4% 3%

13%
27%

■ 0-17
27/0 ■ 18-29 lat

w ■ 30-49
53%

■ 50-64

■ pow. 65

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany. 

W ykres 17.
Charakterystyka osób bezdomnych

Wykształcenie

l podstawowe 

zawodowe 

średnie 

wyższe 

I brak danych

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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Wykres 18.
Charakterystyka osób bezdomnych

Czas trwania bezdomności

4% 4% 0-6 mies.

21% ■ 7-12 mies.
24% ■ 1-3 lata

19% 4-10 lat

28% ■ pow. 10 lat

■ brak danych

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Około 90% osób bezdomnych, które uzyskiwały wsparcie ze strony OPS, nie posiadało w ła
snego, stałego źródła dochodu. W przypadku osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności, źródłem utrzymania były świadczenia pomocy społecznej. Pozostałe 
osoby najczęściej deklarowały, że utrzymują się ze zbieractwa, żebractwa lub okresowej pra
cy dorywczej

W ykres 19.

Charakterystyka osób bezdomnych

Źródło dochodu

1%

św. pomocy społ. 

św. ZUS 

stała praca

praca dorywcza, zbieractwo 

brak dochodu lub brak danych

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Około połowa osób bezdomnych deklarowała pobyt w miejscach niemieszkalnych, tj. klatki 
schodowe, śmietniki, pustostany, altany na terenie ogródków działkowych. Pozostałe osoby
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długotrwale lub okresowo przebywały w placówkach, tj. schroniska, noclegownie, szpitale, 
hospicja.

W ykres 20.

Charakterystyka osób bezdomnych

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Spośród wszystkich bezdomnych, którym Ośrodek udzielał wsparcia w 2012 r. :
• 86 osób deklarowało stały lub długotrwały pobyt w miejscach niemieszkalnych,
• 93 osoby stale lub długotrwale przebywały w różnego rodzaju placówkach 

Spośród osób bezdomnych przebywających na terenie Bielany
• 59 osób deklarowało stały lub długotrwały pobyt w miejscach niemieszkalnych,
• 59 osób deklarowało, że systematycznie lub okresowo korzysta z placówek dla osób 

bezdomnych.
46 osobom bezdomnym udzielono pomocy w czasie pobytu w placówkach służby zdrowia, 
głównie w Szpitalu Bielańskim. Do tej grupy osób najczęściej kierowana była pomoc w uzy
skaniu dostępu do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

Do 30.11.2012 r. na terenie Dzielnicy Bielany funkcjonowało Schronisko dla Osób 
Bezdomnych prowadzone przez Stowarzyszenie M onar-Markot przy ul. Rudnickiego 1A prze
znaczone dla 65 osób bezdomnych, w tym głównie osób chorych i niepełnosprawnych. 
Z dniem 01.12.2012 r. w budynkach po Schronisku utworzono noclegownię dla osób bez
domnych przeznaczoną dla 120 osób.

24 osoby bezdomne, których ostatnim miejscem zameldowania były Bielany, oczeki
wało na przyznanie lokalu z zasobów mieszkaniowych dzielnicy.

Nie wszystkie osoby bezdomne były zdolne do samodzielnej egzystencji, bowiem czę
sto ze względu na zły stan zdrowia wymagały stałej pomocy i wsparcia w codziennym funk
cjonowaniu. Ok. 80% osób bezdomnych to osoby chore przewlekle lub niepełnosprawne. 
Wśród osób niepełnosprawnych przeważały osoby o umiarkowanym stopniu niepełno
sprawności. W wyniku podjętych przez pracowników socjalnych działań w 2012 r. wszczęto 
30 postępowań w celu skierowania osób bezdomnych do Domu Pomocy Społecznej, a do
kumentację przekazano do właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie
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Z analizy zjawiska bezdomności w odniesieniu do dzielnicy Bielany wynika, że podob
nie jak w latach ubiegłych, w iększość wśród korzystających z pom ocy Ośrodka osób bez
dom nych stanow iły osoby wyw odzące się z Bielan. Wśród osób bezdomnych zdecydowanie 
przeważali mężczyźni w wieku powyżej 50 lat, o niskim poziomie wykształcenia, bez stałego 
źródła dochodu, o złym stanie zdrowia, długotrwale pozostający bez stałego miejsca za
mieszkania. Ponad połowa osób korzystających ze w sparcia Ośrodka, z pom ocy korzystała 
jednorazow o lub krótkotrwale. 50% osób bezdom nych deklarow ało długotrw ały pobyt w 
miejscach niem ieszkalnych (również w  okresie zim owym ).

Istotną wśród osób bezdomnych kwestią, która niewątpliwie stanowiła jedną z przy
czyn bezdomności było nadużywanie alkoholu. Z uwagi na nierównomierny (często jednora
zowy lub sporadyczny) charakter kontaktów osób bezdomnych z Ośrodkiem, trudno nawet w 
przybliżeniu określić odsetek osób uzależnionych od alkoholu. Spośród korzystających z po
mocy w 2012 r. 51 osób bezdomnych świadomie przyznało się do uzależnienia od alkoholu, 
natomiast 4 osoby wskazały na uzależnienie od narkotyków. Z bezpośredniej obserwacji 
pracowników socjalnych wynikało, że liczba osób uzależnionych wśród bezdomnych była 
dużo większa niż deklarowana.

Fakt, iż z pomocy Ośrodka w znacznym odsetku korzystały osoby bierne zawodowo, 
chore i niepełnosprawne, w dużej mierze był zdeterm inowany charakterem placówek i insty
tucji, które swoją siedzibę mają na Bielanach. Na terenie dzielnicy funkcjonuje Szpital Bielań
ski, gdzie udzielana była pomoc wielu bezdomnym, którzy wymagali również wsparcia ze 
strony pomocy społecznej. Ponadto do listopada 2012 r. na terenie dzielnicy funkcjonowało 
schronisko dla osób bezdomnych, specjalizujące się w pomocy osobom chorym i niepełno
sprawnym, które często korzystały również z pomocy OPS. Osoby zdrowe, które deklarowały 
chęć współpracy, najczęściej kierowane były do placówek stacjonarnych na terenie innych 
dzielnic lub poza Warszawą.

Poza systematycznymi, indywidualnymi działaniami podejmowanymi na rzecz osób 
bezdomnych, Ośrodek podejmował również działania interwencyjne. Przyjmowane były 
zgłoszenia dotyczące pobytu osób bezdomnych w przestrzeni publicznej. W sytuacjach za
grożenia zdrowia lub życia osób bezdomnych wzywana była pomoc medyczna. Osoby w yra
żające zgodę na pobyt w placówkach dla osób bezdomnych w trybie interwencyjnym kiero
wane były do schronisk lub noclegowni.

Poza działaniami indywidualnymi podejmowano również działania we współpracy z 
innymi instytucjami. W okresie zimy, Ośrodek, podobnie jak w latach ubiegłych, prowadził 
akcję „Pomoc osobom bezdomnym -  zima 2011/2012" podejmując wzmożoną współpracę z 
Policją, Strażą Miejską, Szpitalem Bielańskim oraz Stowarzyszeniem Monar-Markot. W sie
dzibie OPS odbywały się spotkania, na których wymieniano informacje o miejscach przeby
wania osób bezdomnych oraz o ich potrzebach i możliwościach udzielania pomocy, a także 
prowadzono wspólne patrole pracowników socjalnych i pracowników Straży Miejskiej m oni
torujące miejsca, w których gromadzą się i przebywają osoby bezdomne. Celem tych patroli 
było przede wszystkim umożliwienie każdej bezdomnej osobie uzyskania miejsca w nocle
gowni lub schronisku, a także dotarcie z informacją odnośnie możliwości uzyskania pomocy.

Od 01.08.2012 r. do 07.09.2012 r. w  Ośrodku m iało m iejsce badanie audytowe 
przeprowadzone przez Biuro Audytu W ew nętrznego Urzędu M iasta Stołecznego W arsza
w y, mające na celu ocenę efektywności i zgodności z obow iązującym i przepisam i działań 
realizowanych przez OPS na rzecz osób bezdomnych. W szystkie badane obszary ocenione 
zostały pozytywnie. Jedyną w skazaną rekom endacją było podejm owanie działań zm ierza
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jących do osiągnięcia poziom u liczebności zatrudnienia pracow ników  socjalnych w skaza
nego w  ustaw ie o pom ocy społecznej.

8. Grupy wsparcia.

Poza działaniami ukierunkowanymi na indywidualną pomoc osobom i rodzinom po
zostającym w trudnych sytuacjach oraz działaniami środowiskowymi, Ośrodek Pomocy Spo
łecznej starał się również pobudzać działania samopomocowe poprzez inicjowanie i prowa
dzenie grup wsparcia. W 2012 r. odbywały się spotkania 3 grup wsparcia.

1. Grupa wsparcia dla rodzin osób chorych psychicznie.
2. Grupa wsparcia dla osób chorych na chorobę Alzheimera i ich rodzin.
3. Grupa samopomocowa rodzin zastępczych mieszkających na terenie Dzielnicy Biela

ny.

9. Działania związane z kierowaniem do Domów Pomocy 

Społecznej.

Osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, które wymagały zapewnienia cało
dobowej opieki, kompletowano dokumenty niezbędne do umieszczenia w domu pomocy 
społecznej zgodnie w wymogami W arszawskiego Centrum pomocy Rodzinie, które wydawało 
decyzje o skierowaniu, odpłatności oraz umieszczeniu w domu pomocy społecznej.
W ramach ww. postępowań:

• przeprowadzono wywiady środowiskowe u osób wymagających całodobowej opieki 
oraz pomocy w codziennym funkcjonowaniu -  ubiegających się o skierowanie i 
umieszczenie w domu pomocy społecznej,

• przeprowadzono wywiady środowiskowe u osób zobowiązanych do ponoszenia od
płatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej,

• przeprowadzono wywiady aktualizujące sytuację życiową osób oczekujących na 
umieszczenie w placówce,

• przeprowadzono wywiady aktualizujące sytuację życiową u osób zobowiązanych do 
ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej,

• podpisano umowy z osobami zobowiązanymi do alimentacji.

Prowadzono szeroko rozumiane poradnictwo informacyjne:
• z zakresu kierowania i umieszczania osób wymagających całodobowej opieki w pań

stwowych domach pomocy społecznej oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 
w/w placówkach,

• dotyczące państwowych i prywatnych domów pomocy społecznej,
• na temat zasad kierowania i umieszczania w zakładach opiekuńczo-leczniczych i in

nych placówkach całodobowej opieki,
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• z zakresu form wsparcia świadczonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej i inne pla
cówki pomocowe z terenu warszawy (usługi opiekuńcze, pomoc finansowa, prawna, 
psychologiczna).

W związku z kompletowaniem dokumentów niezbędnych do skierowania do domu 
pomocy społecznej stale współpracowano z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, jak 
również z jednostkam i pomocy społecznej z terenu całego kraju (MOPS, GOPS i PCPR, DPS), 
szpitalami, zakładami opiekuńczo-leczniczymi i schroniskami, w których przebywali miesz
kańcy Dzielnicy Bielany. Prowadzono współpracę z różnego typu instytucjami, w szczególno
ści z wydziałami sądów, wydziałami urzędów poszczególnych dzielnic, Departamentem 
Spraw W ewnętrznych MSW, ZUS, USC. Kompletowano dokumentację osób chorych na 
stwardnienie rozsiane celem skierowania do Krajowego Ośrodka M ieszkalno- Rehabilitacyj
nego w Dąbku, jak również udzielano informacji dotyczącej ubiegania się o tę formę pomocy. 
Przygotowywano dokumentację konieczną do skierowania osób cierpiących na zespoły otę- 
pienne do nowo powstałego Domu Dziennego Pobytu Centrum Alzheimera w Warszawie.

Tabela 25.
Osoby kierowane do domu pom ocy społecznej w  2012 r.

Tryb kierowania

Na wniosek 
osoby zainteresowanej

Na podstawie 
postanowienia sądu

Ogółem

68 11 79

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W 2012 r. do W arszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie przekazano 79 kompletów 
dokumentów osób wymagających umieszczenia w DPS. W przypadku 11 osób sąd stwierdził, 
że zachodzą przesłanki do umieszczenia w placówce bez zgody osoby kierowanej, natomiast 
68 pozostałych wniosków, złożonych przez osoby zainteresowane, spełniało przesłanki art.54 
ustawy o pomocy społecznej do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Spośród 79 wywiadów środowiskowych przesłanych do WCPR 67 wywiadów było 
wywiadami własnymi OPS Bielany, a 12 wywiadów zostało przeprowadzonych przez inne 
instytucje z mieszkańcami Dzielnicy Bielany czasowo przebywającymi w szpitalu, ZOL-u, lub 
poza terenem Bielan. Wśród osób ubiegających się o skierowanie do domów pomocy spo
łecznej było 23 bezdomnych mężczyzn i 7 bezdomnych kobiet.

W 2012r. przeprowadzono 109 wywiadów środowiskowych z osobami zobowiąza
nymi do ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej. 41 
wywiadów przygotowano na prośbę innych instytucji, 48 wywiadów przeprowadzono na 
rzecz osób kierowanych do DPS w latach ubiegłych i 20 wywiadów na rzecz osób ubiegają
cych się o skierowanie do placówki w 2012 r.

Ponadto w roku 2012 z pomocy w formie skierowania do Krajowego Ośrodka Miesz- 
kalno-Rehabilitacyjnego w Dąbku skorzystało 9 osób, a skierowania do Dziennego Domu Po
bytu Centrum Alzheimera 3 osoby.
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10. Działania asystentów rodziny.

W styczniu 2012 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za
stępczej, która określiła standardy pracy asystenta rodziny, ujednoliciła cele, zadania, oraz 
warunki pracy na tym stanowisku. W spieranie rodziny i asysta rodzinna była prowadzona 
przez warszawskie Ośrodki Pomocy Społecznej i instytucje pozarządowe od wielu lat, jednak 
dopiero ustawowe wprowadzenie tego zadania doprowadziło do spójności działań w tym 
obszarze.

Asystent rodziny to osoba posiadająca doświadczenie w pracy z rodzinami mającymi 
trudności głównie w sferze opiekuńczo-wychowawczej. Zadaniem działań asystenta rodziny 
jest pomoc rodzinie we wdrażaniu prawidłowych postaw życiowych.

W 2012 r. w OPS Bielany zostało zatrudnionych pięciu asystentów rodziny na pod
stawie umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy. W ynagrodzenie trzech asysten
tów sfinansowane było w ramach projektu systemowego (środki Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego), wynagrodzenie dwóch asystentów ze środków w ła
snych OPS.

Ogółem wsparciem asystenta rodziny w 2012 r. zostało objętych 67 rodzin. Średnia 
ilość wizyt przypadających na rodzinę wyniosła 17, natomiast średnia ilość godzin przypada
jących na pracę z rodziną wyniosła 28.

Asystenci rodziny realizowali swoje zadania poprzez pogłębioną pracę socjalną, pracę 
socjalno-terapeutyczną, mediacje oraz administrowanie usługami służb społecznych. Asy
stenci wspierali rodziny w codziennych czynnościach. Podejmowali próby wyeliminowania 
barier utrudniających prawidłowe funkcjonowanie klientów oraz zmniejszenie deficytów 
intrapsychicznych, jak również minimalizowanie zjawiska wyuczonej bezradności. Pracowali 
nad podniesieniem szans klientów w dostosowaniu się do obecnych wymogów życia spo
łecznego i zawodowego oraz nad zwiększeniem szans na integrację ze społeczeństwem.
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VII. POMOC USŁUGOWA

W 2012 r. Ośrodek realizował pomoc usługową w ramach:
1. usług opiekuńczych,
2. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

1. Usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze są zadaniem obligatoryjnym gminy. Warunki ich przyznawania
określa ustawa o pomocy społecznej i uchwała Rady Miasta st. Warszawy. Zabezpieczają one 
podstawowe potrzeby osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych i tych, których rodziny 
nie są w stanie zapewnić potrzebnej opieki. Usługi opiekuńcze kierowane są do osób m ają
cych trudności związane z poruszaniem się, samoobsługą, kontaktami z otoczeniem oraz 
funkcjonowaniem w środowisku przede wszystkim ze względu na wiek lub ciężkie i przewle
kłe choroby. Obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, 
przygotowanie posiłku, sprzątanie), opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację 
oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ośrodek pomocy 
społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Wykonawca usług opiekuńczych
firma GWARANT- TOMCZYK Sp.j. 
z siedzibą w Warszawie ul. Nocznickiego 33 lok. 18 
(wyłoniona w procedurze przetargowej)

2012 r.

cena 1h 
I -  II. 2C 
cena 1h 
III -XII.

>12 r.
10,80zł

2012 r.
10,15zł

Usługi opiekuńcze realizowane były w następujących formach:
1) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
2) czynności higieniczne,
3) zlecona przez lekarza pielęgnacja,
4) zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

W 2012 r. z pomocy w formie usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań 
własnych gm iny korzystało 486 osób pozostających w 470 gospodarstwach domowych. Po
wyższe oznacza, że w 16 przypadkach usługami objęta została więcej niż jedna osoba w ro
dzinie.

Spośród wszystkich 486 osób objętych pomocą usługową ok. 6% osób korzystało z 
usług, w których zakresie uwzględniano wyłącznie czynności pielęgnacyjno-higieniczne, ok. 
40% osób korzystało z pomocy usługowej, w której uwzględniono zarówno czynności pielę- 
gnacyjno-higieniczne, jak i pomoc w czynnościach związanych z prowadzeniem gospodar-
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stwa domowego, natomiast ok. 54 % osób korzystało z pomocy usługowej wyłącznie w za
kresie czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego tj. sprzątanie, zaku
py, pomoc w zapewnieniu posiłku, pranie, prasowanie, i inne.

Tabela 26.
Usługi opiekuńcze w  2012 r.

Liczba
Forma

pom ocy
osób ob

jętych
Liczba ro

dzin
Liczba
godzin Łączny koszt w  zł

pomocą

Usługi 486 470 141 297 1 449 999
opiekuńcze

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W 2012 r. ogółem rozliczono 141 297 godz. usług na łączną kwotę 1 449 999 zł. Śred
nia miesięczna liczba zrealizowanych godzin przypadająca na jednego klienta - wyniosła 24 
godziny.

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

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W 2012 r. w ramach zadań zleconych Ośrodek realizował specjalistyczne usługi opie
kuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistyczne usługi opiekuńcze to jedna 
z form wsparcia społecznego dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledze
nia umysłowego miały poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu 
swoich stosunków z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz w sprawach byto
wych. Usługi te, dostosowane do szczególnych potrzeb i możliwości klientów wynikających z 
rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone były przez osoby ze specjalistycznym 
przygotowaniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były w miejscu zamieszkania 
chorego. Działania podejmowane w ramach tych usług miały na celu między innymi zm ini
malizowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, poprawę jakości 
życia oraz nabycie umiejętności społecznego funkcjonowania w środowisku rodzinno - spo
łecznym.
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W ykonawca specjalistycznych usług opiekuńczych

Fundacja Zdrowie
z siedzibą w  W arszawie Al. Dzieci Polskich 17 04-739 W arszawa 
(wyłoniona w  procedurze przetargowej)

20,50 zł

W 2012 r. specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane były w zakresie wynikającym 
z Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjali
stycznych usług opiekuńczych, tj:

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
2) pielęgnacja -  jako wspieranie procesu leczenia,
3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu,
4) pomoc mieszkaniowa.

W 2012 r. z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, realizowanych w ramach zadań zleconych, korzystało 80 osób pozostających 
w 78 gospodarstwach domowych. Powyższe oznacza, że w 2 przypadkach usługami objęta 
została więcej niż jedna osoba w rodzinie. Z usług specjalistycznych korzystały osoby chore 
psychicznie, upośledzone umysłowo oraz autystyczne.

W ykres 21.
Liczba św iadczeniobiorców  z podziałem  na rodzaj schorzenia

■  chorzy psychicznie

■  upośledzeni umysłowo

■ autystycy

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W 2012 r. ogółem rozliczono 8780 godz. usług na łączną kwotę 179 990 zł. Średnia miesięcz
na liczba zrealizowanych godzin przypadająca na jednego klienta - wyniosła 9 godz.
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Tabela 27.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2012 r.

Forma
pom ocy

Liczba 
osób ob

jętych 
pomocą

Liczba ro
dzin

Liczba
godzin Łączny koszt w  zł

specjalistyczne
usługi opie 80 78 8780 179 990

kuńcze

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Dzięki wsparciu w zakresie pomocy w formie usług specjalistycznych obserwowano między 
innymi stabilizację lub poprawę sytuacji zdrowotnej osób korzystających z tego wsparcia, 
zwiększenie posiadanych umiejętności i zdolności, zmniejszenie występowania zachowań 
negatywnych (agresywnych) jak również poprawę higieny, wyglądu oraz otoczenia chorego. 
Pomoc usługowa stanowiła znaczące wsparcie nie tylko dla samych chorych, ale również dla 
ich rodzin, które w życiu codziennym często z dużym trudem radzą sobie z opieką nad nie
pełnosprawnym członkami rodziny.
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VIII. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Realizacja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 
była zadaniem dodatkowym i fakultatywnym OPS. W 2012 r. realizowano cztery projekty w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1. Projekt systemowy „Program aktywizacji społecznej i zawodowej 
osób pozostających bez pracy w  Dzielnicy Bielany m. st. Warsza
wy".

Celem głównym projektu systemowego w 2012 roku była integracja społeczna i prze
ciwdziałanie pogłębianiu się problemów związanych z wykluczeniem społecznym 52 m iesz
kańców Bielan, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Osiedla Wrzeciono. Realizacja 
projektu oparta była na podstawie zawartych kontraktów socjalnych, w ramach których 
głównymi formami wsparcia była:

-  współpraca z asystentem rodziny
-  udział w grupie wsparcia dla rodzin z trudnościami w zakresie opiekuńczo - 

wychowawczym.
W początkowym okresie realizacji projektu odbyła się rekrutacja potencjalnych 

uczestników projektu zgłoszonych przez pracowników socjalnych. Pracownicy Zespołu ds. 
Realizacji Projektu Systemowego przeprowadzili ostateczną rekrutację zgłoszonych osób, w 
trakcie której wyłoniono 52 uczestników projektu. W trakcie realizacji projektu dwóch 
uczestników zmieniło miejsce zamieszkania, na miejsce jednego z uczestników zrekrutowano 
nową osobę. Ogółem w trakcie trwania projektu zawarto 53 kontrakty socjalne.

W okresie kwiecień -  grudzień 2012 r. prowadzono grupę wsparcia dla rodzin z trud
nościami w zakresie opiekuńczo-wychowawczym, w której uczestniczyło 7 rodzin. Działania 
realizowane na rzecz uczestników grupy wsparcia zostały opisane w dalszej części sprawoz
dania.

W okresie czerwiec -  grudzień 2012 r. pracę rozpoczęli asystenci rodziny. Wsparciem 
asystenta objętych zostało pozostałych 46 uczestników projektu. W okresie wrzesień -  paź
dziernik 2012 r. zostały zorganizowane warsztaty umiejętności wychowawczych, w których 
udział wzięło ogółem 15 osób, w tym 2 uczestników grupy wsparcia. W październiku 2012 
roku zorganizowano zajęcia grupowe rozwijające umiejętności w zakresie dbałości o stan 
zdrowia dorosłych i małoletnich członków rodziny, w których uczestniczyło 7 osób, w tym 2 
uczestników grupy wsparcia. W trakcie zajęć warsztatowych i grupowych zapewniono opiekę 
nad dziećmi 3 uczestnikom w trakcie ich udziału w zajęciach. W okresie czerwiec -  grudzień 
2012 r. wszyscy uczestnicy objęci wsparciem asystenta rodziny skorzystali także ze wsparcia 
specjalisty ds. wychowawczych oraz z konsultacji specjalisty ds. uzależnień i współuzależnień. 
Ponadto 31 osób skorzystało z porad prawnika, w tym 3 uczestników grupy wsparcia. W
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grudniu 2012 r., w ramach działań mających na celu integrację rodziny, uczestnicy projektu i 
członkowie ich rodzin otrzymali vouchery do kina.

W ramach wkładu własnego w okresie czerwiec -  grudzień 2012 r. uczestnikom pro
jektu przyznano pomoc w formie zasiłków celowych i celowych specjalnych w łącznej w yso
kości 66.764,00 zł.

W artość projektu w  2012 r. w yniosła 572.284,05 zł.

2. Projekt konkursowy „Mogę więcej -  aktywizacja społeczno- 
zawodowa osób niepełnosprawnych".

W lipcu 2012 r. OPS rozpoczął realizację projektu konkursowego „Mogę więcej -  ak
tywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych" w Partnerstwie z firmą WYG In
ternational Sp. z o.o. Zakończenie projektu planowane jest na czerwiec 2014 r. Całkow ity 
budżet projektu wynosi 1.718.298,14 zł, z tego dofinansow anie dla OPS Bielany jako Par t- 
nera projektu w ynosi 391.854 zł.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 116 osób zagrożo
nych wykluczeniem społecznym ze względu na swoją niepełnosprawność, głównie ruchową.

Główne formy wsparcia realizowane w ramach projektu to:
- indywidualne poradnictwo zawodowe,
- indywidualne poradnictwo psychologiczne,
- usługi doradcy karier,
- wsparcie asystenta osób niepełnosprawnych.
W 2012 r. formą wsparcia - indywidualne poradnictwo zawodowe, - zostało objętych 

44 uczestników I edycji projektu. Łącznie przeprowadzono 200 godzin konsultacji doradztwa 
zawodowego. Uczestnicy odbyli pięciogodzinne sesje z doradcą zawodowym, a trakcie któ
rych m. in. otrzymali od doradcy pomoc w wyborze odpowiedniego kursu zawodowego do
stosowanego do ich możliwości i uwzględniającego potrzeby lokalnego rynku pracy. W trak
cie spotkań z doradcą zawodowym opracowano dla wszystkich uczestników Indywidualne 
Plany Działania.

3. Projekt konkursowy „Warszawskie inspiracje do pracy".

W październiku 2012 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. W arsza
wy oraz Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych MANZANA we współpracy z 
Ośrodkami Pomocy Społecznej Dzielnic Bemowa, Białołęki, Bielan, Targówka, Woli i Żoliborza 
rozpoczęły realizację projektu „W arszawskie inspiracje do pracy". Projekt realizowany będzie 
do lipca 2014 r.

Projekt ma na celu pomoc osobom szukającym pracy w zwiększeniu kompetencji za
wodowych. Uczestnicy w ramach projektu biorą udział w warsztatach psychologicznych, do
radczych, kursach zawodowych oraz stażach zawodowych.

W 2012 r. odbyła się rekrutacja do I i II edycji projektu. Łącznie z terenu Dzielnicy Bie
lany rozpoczęły udział w projekcie 24 osoby. Zostały one objęte warsztatami umiejętności
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psychospołecznych z integracji i komunikacji oraz asertywności, jak również grupowym oraz 
indywidualnym doradztwem zawodowym. Dla uczestników przewidziano także indywidualne 
wsparcie psychologiczne -  średnio 4 godziny na jedna osobę. Uczestnicy I edycji rozpoczęli 
udział w kursie komputerowym.

W artość całkow ita projektu wynosi 1.915.994,80 zł

4. Projekt konkursowy „Centrum Aktywności Społecznej".

W  okresie od 1 maja 2009r. do 31 maja 2012r. OPS realizow ał projekt „Centrum  A  k- 
tyw ności Społecznej". Całkow ita w artość projektu w yniosła 1.547.257,44 zł.

Projekt Centrum Aktywności Społecznej był przedsięwzięciem potrzebnym i dobrze 
dopasowanym do potrzeb 100 uczestników -  mieszkańców warszawskiej Dzielnicy Bielany, 
którzy z powodu braku zatrudnienia korzystali ze świadczeń pomocy społecznej. Celem 
głównym projektu była integracja i aktywizacja społeczna grupy docelowej.

Szczególnym problemem osób bezrobotnych była postępująca izolacja społeczna gro
żąca wykluczeniem społecznym. Dlatego w celach szczegółowych obok instrumentów służą
cych wspieraniu uczestników w szybkim podjęciu pracy umieszczono cele dotyczące nabycia 
umiejętności społecznych, niezbędnych do funkcjonowania w społeczności lokalnej i podni e- 
sienia samooceny ułatwiającej kontakty z ludźmi i wyjście na rynek pracy. Większość zakła
danych celów szczegółowych służyła wyposażeniu uczestników projektu w wiedzę i um iejęt
ności zapewniające podjęcie pracy i utrzymanie jej.

Projekt osiągnął bardzo wysoką skuteczność. Liczba osób, które podjęły pracę wyniósł 
59 osób (59 proc.) i przekroczył o 136% założony wskaźnik 25 osób. Przekroczony został też 
planowany wskaźnik uczestników przygotowania zawodowego o 25 proc. Przełamano mity o 
trudno zatrudnialnych starszych kobietach, młodych ludziach bez doświadczenia i kobietach 
po 50 r. ż. W każdej z tych kategorii udało się znaleźć pracę ponad połowie uczestników. 
Osiągnięte zostały także cele projektu w zakresie wielkości rezultatów miękkich. 89% osób 
deklarowało wysoką motywację do podjęcia pracy, 85% posiadło kompetencje w napisaniu 
CV i listu motywacyjnego, 85% deklarowało zwiększenie umiejętności społecznych, a 82% 
wzrost poczucia własnej wartości (samooceny). Umiejętności miękkie były podstawą do po
dejmowania działań prowadzących do osiągania rezultatów twardych - nauki i pracy. Przyjęty 
w projekcie model interwencji: szkoleń wewnętrznych -  kursów zawodowych i aktywnego 
poszukiwania pracy może być prezentowany jako dobra praktyka ze względu na swoją w yso
ką skuteczność. Uczestnicy wysoko ocenili przydatność (użyteczność) działań prowadzonych 
w projekcie. Zwrócili szczególną uwagę na przydatność warsztatów psychoedukacji i doradz
twa zawodowego, na których mieli możliwość nabycia umiejętności osobistych i społecznych 
oraz kursów zawodowych kończących się certyfikatem lub dyplomem.

Projekt ułatwił 59 osobom podjęcie pracy po przerwie spowodowanej bezrobociem. 
27 osób podpisało umowy o pracę zapewniające w miarę stabilne zatrudnienie, 30 osób pra
cuje na umowach zlecenia, 2 osoby podjęły naukę. Oznacza to, że 59 proc. uczestników pro
jektu nie tylko przerwało barierę izolacji od rynku pracy, ale także wrastają w nową sytuację 
utrwalając nabyte w projekcie pozytywne nastawienie do pracy i własnego rozwoju w prz y- 
szłości.
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IX. DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW WSPARCIA 

PROWADZONYCH PRZEZ OPS

W 2012 r. w strukturach OPS działały 4 ośrodki wsparcia.

Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z Uchwałą nr XLI/1126/2012 Rady Miasta Sto
łecznego W arszawy z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia Bielańskiego Środo
wiskowego Domu Samopomocy w W arszawie przy ul. Grębałowskiej 14, z dniem 1 stycznia 
2013 roku utworzony został ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Bielań
ski Środowiskowy Dom Samopomocy. Obecnie dom funkcjonuje więc w strukturze Urzędu 
Dzielnicy Bielany, co oznacza, że jest samodzielną jednostka organizacyjną. Sprawozdanie za 
rok ubiegły przygotowano osobno dla ŚDS nr 1 i ŚDS nr 2. W roku przyszłym BŚDS będzie 
sprawozdawał się osobno.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych 

Intelektualnie.

Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1 w roku 2012 roku realizował zadania zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. nr 238 poz. 1586) w oparciu o Plan Pracy oraz 
Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1. Adresatami działań były 
dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami współistniejącymi, jak 
również ich rodziny. Swoje działania terapeutyczne Dom opierał na założeniu, że punktem 
wyjścia do wszelkich skutecznych form pracy jest konstruktywna współpraca z rodzinami 
uczestników. Podobnie jak w poprzednich latach, również i w roku sprawozdawczym po
święcono jej dużo miejsca, pracy, zaangażowania. Najważniejszym celem pracy ŚDS nr 1 w 
roku sprawozdawczym było rozszerzanie zakresu zaradności i samodzielności życiowej 
uczestników, adekwatnie do indywidualnych możliwości każdego z nich, jak również z 
uwzględnieniem organizacyjnych możliwości Domu. Wszystkie zajęcia w ŚDS nr 1 realizowa
ne były zarówno w ramach indywidualnych, jak i zespołowych treningów samoobsługi oraz 
treningów umiejętności społecznych.

30 sierpnia 2012 roku weszła w życie uchwała nr XLI/1126/2012 Rady Miasta Stołecz
nego W arszawy w sprawie utworzenia Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy. 
Ważnym zadaniem zarówno dla pracowników OPS Bielany, jak również dla całego zespołu 
wspierająco -  aktywizującego ŚDS nr 1 było jak najlepsze przygotowanie się do planowanych 
zmian.

Uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 przy ul. Grębałowskiej 14 w 
Warszawie wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku było 45 osób z niepełnosprawnością in
telektualną i schorzeniami współistniejącymi (100% wykorzystania miejsc), w ciągu całego 
roku na pobyt w ŚDS nr 1 wydanych zostało 47 decyzji administracyjnych.

68



Strukturę uczestników ŚDS nr 1 w 2012 roku przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 28.
Struktura uczestników  z podziałem  na w iek i płeć

Przedział w iekow y Ilość osób
Kobiety M ężczyźni Razem

do 20 lat - 1 1
20 - 30 lat 2 3 5
31 - 40 lat 16 11 27
41 - 50 lat 6 4 10
51 - 60 lat 1 2 3
pow. 60 lat 1 - 1

26 21 47

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Tabela 29.
Charakterystyka uczestników  pod względem  stopnia niepełnospraw ność

Stopień niepełnospraw ności wg orzeczenia o niepełnosprawności Ilość
osób

znaczny (odpow iednik I grupy) 35

um iarkow any (odpow iednik II grupy) 12

lekki (odpow iednik III grupy) -

Razem 47

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Tabela 30.
Charakterystyka uczestników pod względem  stopnia niepełnosprawności intelektualnej

Stopień niepełnospraw ności intelektualnej Ilość osób

lekki 10

um iarkow any 20

znaczny 7

głęboki 10

Razem 47
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Tabela 31.
Charakterystyka uczestników pod względem  schorzeń w spółistniejących

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Nazwa schorzenia Ilość osób
m ózgowe porażenie dziecięce oraz inne zaburzenia neurologiczne utrud
niające poruszanie się

16

epilepsja 10
osoby poruszające się na wózku inw alidzkim 7
zespół Downa 8
autyzm /cechy autyzmu 4
inne, m.in.: zaburzenia em ocjonalne, wodogłow ie, otyłość, w ady wzroku, 
słuchu, choroba W ilsona, zespół Kociego Krzyku, organiczne zaburzenia 
urojeniowe , łuszczyca, postępujące zm iany w  funkcjonow aniu związane z 
procesam i starzenia się, schizofrenia, stan po m astektom ii, lam blioza

47

brak kontaktu werbalnego 15

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Tabela 32.
Sytuacja rodzinna uczestników

Sytuacja rodzinna Ilość osób
m ieszkający z rodzicami 22
m ieszkający z matką lub ojcem 16
m ieszkający z rodzeństwem  (lub innym członkiem  rodziny) 5
m ieszkający sam otnie 3
inne form y (Dom Rodzinny PSOUU) 1
Razem 47

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W 2012 roku w ŚDS nr 1 grupa osób wymagających opieki indywidualnej liczyła 
21 osób, co stanowiło 45% wszystkich osób korzystających z oferty ŚDS nr 1. Ze względu 
na stopień niepełnosprawności intelektualnej - 8 osób, ze względu na stopień niepełno
sprawności intelektualnej oraz schorzenia współwystępujące (opisane w tabeli nr 31) - 7 
osób, ze względu na niepełnosprawność ruchową: 6 osób.

Zajęcia w ŚDS nr 1 realizowane były w sześciu grupach terapeutycznych, adekwatnie 
do poziomu sprawności uczestników. Ponadto zgodnie z planem pracy oraz harm onogra
mem poszczególnych zajęć realizowane były następujące formy zajęć: zebrania społeczności, 
zajęcia z psychologiem (indywidualne i grupowe), rehabilitacja ruchowa (indywidualna oraz 
grupowa), zajęcia muzyczne, zajęcia teatralne, relaksacja, zajęcia integracyjne, wycieczki, 
trening higieniczny, zajęcia z zakresu promocji zdrowia, zajęcia komputerowe, zajęcia spor
towe z wykorzystaniem stepu i inne. Ponadto uczestnicy ŚDS nr 1 uczestniczyli w wielu im
prezach integracyjnych i okolicznościowych. W okresie wakacyjnym brali udział w zajęciach 
filmowych w Mediatece.
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W roku sprawozdawczym uczestnicy ŚDS nr 1 brali udział w projekcie pilotażowym 
W arszawskiego Koła PSOUU oraz m.st. W arszawy dotyczącym mieszkań chronionych trenin
gowych dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną W programie łącznie wzięło 
udział 4 uczestników ŚDS nr 1.

W 2012 roku, podobnie jak w latach poprzednich współpraca z rodzinami osób nie
pełnosprawnych stanowiła jeden z podstawowych elementów pracy rehabilitacyjnej ośrod
ka. Odbyło się wiele indywidualnych spotkań mających na celu omówienie funkcjonowania 
uczestników, jak również zorganizowano 4 spotkania informacyjne.

W trakcie spotkań indywidualnych z rodzinami świadomie podejmowany był temat 
perspektywicznej przyszłości uczestników ŚDS nr 1. Przez cały rok systematycznie, w zależno
ści od potrzeb, rodziny osób niepełnosprawnych mogły korzystać z indywidualnych konsulta
cji specjalistycznych. Na prośbę rodzin zorganizowane zostały spotkania tematyczne: z praw
nikiem OPS na temat ubezwłasnowolnienia oraz z przedstawicielami WCPR na temat domów 
pomocy społecznej. W ramach współpracy z rodzinami przeprowadzona została anonimowa 
ankieta, której celem było zebranie uwag i opinii rodzin dotyczących funkcjonowania Domu. 
Zdecydowana większość osób wypełniających ankietę pozytywnie oceniła funkcjonowanie 
ŚDS nr 1.

ŚDS nr 1 w różnych formach współpracował z wieloma ośrodkami i instytucjami, 
głównie w zakresie wymiany doświadczeń jak również integracji środowiska. Kontynuowana 
była również współpraca z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego na Bielanach. 
Polegała ona na systematycznych wizytach grupy lekarzy: słuchaczy Centrum w ŚDS nr 1. We 
współpracy z AWF realizowane były zajęcia integracyjne- plenerowe dla uczestników ŚDS nr
1.

Również systematycznie pracownicy ŚDS nr 1 uczestniczyli w szkoleniach, warszta
tach, konferencjach, podnoszących ich kwalifikacje osobiste i zawodowe. Ponadto cały ze
spół wspierająco -  rehabilitacyjny ŚDS nr 1 w roku sprawozdawczym przygotowywał się do 
procesu wyodrębnienia ŚDS ze struktur OPS zgodnie z wytycznymi zawartymi w ww. Rozpo
rządzeniu.

W związku z planowanym procesem wyodrębnienia ŚDS nr 1 i ŚDS nr 2 ze struktur 
OPS odbyło się spotkanie zespołu interdyscyplinarnego (składającego się z pracowników OPS 
oraz ŚDS nr 1), którego celem było podjęcie decyzji dotyczącej transportu uczestników w 
2013 roku. Po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji życiowej oraz zdrowotnej każdego 
uczestnika, w efekcie spotkania 7 osób uzyskało zgodę na korzystanie z transportu OPS (w 
ramach zawartego porozumienia), pozostałym zaproponowano usługi opiekuńcze na w/w 
cel. Część rodzin/opiekunów mających taką możliwość została zmobilizowana do podjęcia 
stosownych działań we własnym zakresie.

Największe sukcesy ŚDS nr 1 w 2012 roku to m.in.:
• W yróżnienie podczas Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych w Tcze

wie. Zrealizowane przedstawienie pt. „Szept" było efektem wielomiesięcznej pracy, 
zarówno uczestników, jak i pracowników ŚDS nr 1. Spotkało się ono z bardzo dużym 
zainteresowaniem. Przyczyniło się ono do budowania realnego wizerunku osób ni e- 
pełnosprawnych, do stanowczego i konsekwentnego promowania dojrzałych anty- 
infantylnych form komunikacji, jak również do przełamywania schematów postrzega
nia osób niepełnosprawnych jako wiecznych dzieci.

• Bardzo duże (od lat niesłabnące) zainteresowanie w środowisku osób niepełno
sprawnych i ich rodzin ofertą terapeutyczną ŚDS nr 1, uznanie środowiska specjali
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stów psychologów, pedagogów, lekarzy wobec pracy zespołu wspierająco -  rehabili
tacyjnego ŚDS nr 1.

• Pozytywne wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej w środowisku rodzin i opie
kunów uczestników ŚDS nr 1, z której wynika, że zdecydowana większość rodzin widzi 
postępy w rehabilitacji swojego dziecka, ma zaufanie do proponowanych metod i 
form terapii, bardzo pozytywnie ocenia poziom przygotowania do pracy i zaangażo
wanie zespołu wspierająco -  aktywizującego ŚDS nr 1.

Za największą porażkę ŚDS nr 1 w roku 2012 uważamy brak rozwiązań systemowych pomocy 
społecznej w zakresie wsparcia całodobowego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, co w sposób szczególny było widoczne w związku ze śmiercią kilkorga rodzi- 
ców/ opiekunów. Nadal tematem trudnym we współpracy z rodzinami pozostawał temat 
aktywizacji zawodowej dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, co również w 
sposób istotny wiąże się z brakiem systemowych rozwiązań w ww. zakresie.

2. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Psychicznie Chorych.

Oferta Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 była skierowana do dorosłych osób 
niepełnosprawnych, przewlekle psychicznie chorych, mających trudności w funkcjonowaniu 
społecznym oraz ich rodzin.

W Środowiskowym Domu Samopomocy nr 2 w 2012 roku zatrudnionych było 7 osób 
(6 od IX 2012) osób, łącznie na 6,5 (5,5 etatów od IX 2012) etatów: kierownik, psycholog, 2 
starszych terapeutów (jeden zwolnił się od IX 2012 r), 2 terapeutów, oraz 0,5 etatu pracow
nik gospodarczy. Zespół wspierająco -  aktywizujący składał się od września 2012 z 5 pracow
ników (łącznie z kierownikiem).

W roku 2012 z oferty Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 w Warszawie przy ul. 
Grębałowskiej 14 skorzystało łącznie 43 osoby (decyzje administracyjne), z rozpoznaniem 
choroby psychicznej (74,41 % z rozpoznaniem schizofrenii). Strukturę uczestników ŚDS nr 2 w 
2012 roku z uwagi na rodzaj schorzenia, stopień niepełnosprawności, wiek i płeć, oraz sytu
ację rodzinną przedstawiają poniższe tabele.
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Tabela 33.
Struktura uczestników z podziałem na wiek i płeć

Przedział w iekow y
Ilość osób:

kobiety mężczyzni razem

Do 20 lat - - -

21-30 lat - 1 1

31-40 lat 3 5 8

41-50 lat 6 6 12

51-60 lat 6 7 13

Pow. 60 lat 7 2 9

RAZEM 22 21 43

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Tabela 34.
Charakterystyka uczestników  pod względem  stopnia niepełnosprawności

Stopień niepełnosprawności wg orzeczenia o niepełnosprawności Ilość osób

znaczny (odpow iednik pierwszej grupy) 10

um iarkow any (odpow iednik II grupy) 30

lekki (odpow iednik III grupy) 2

Inne (emerytura) 1

RAZEM 43

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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Tabela 35.
Charakterystyka uczestników ze względu na rodzaj schorzenia

Rozpoznanie Ilość osób

Schizofrenia paranoidalna( w  tym niezróżnicowana) 32

Organiczne zaburzenia urojeniowe 1

Zespół paranoidalny 1

Zaburzenia urojeniowe 1

Zaburzenia afektyw ne dwubiegunowe 1

Psychoza schizoafektyw na 1

Psychoza organiczna 1

Zaburzenia depresyjne ( lękow o- depresyjne, depresja psycho
tyczna)

4

Zespół am nestyczny 1

RAZEM 43

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Tabela 36.
Sytuacja rodzinna uczestników

Sytuacja rodzinna Ilość osób
M ieszkający z rodziną 22
M ieszkający sam otnie 21
RAZEM 43

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W roku 2012 Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 prowadził następujące zajęcia: 
trening kulinarny, gotowanie -  „Potrawy Świata", trening higieniczny (grupowy i indywidual
ny), zajęcia plastyczne, biblioterapia, zajęcia komputerowe indywidualne, zajęcia gim na
styczne, trening samoobrony dla mężczyzn, trening relaksacyjny, biblioterapia, estetotera- 
pia, hortikuloterapia, prasówka, trening pamięci, trening podstawowych umiejętności pro
wadzenia rozmowy, trening metapoznawczy, trening „Przygoda z książką", trening zachowań 
prozdrowotnych, muzykoterapia, psychorysunek, zebrania społeczności, psychoedukacja (z 
elementami treningu lekowego), śmiechoterapia, zajęcia kabaretowe, trening budowania 
poczucia własnej wartości, indywidualna praca z uczestnikiem, praca socjalna z uczestnikami, 
zajęcia integracyjne świetlicowe -  gry, zajęcia manualne oraz wycieczki poza Ośrodek. 
Uczestnicy ŚDS 2 w 2012 roku min. brali udział w:

• Wycieczce do Muzeum Kolejnictwa
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• Wycieczce na Wystawę „Tajwan ożywia serca i umysły" w Bibliotece ul. Duracza
• Wycieczka na Wystawę „Okna" -  Biblioteka ul.Duracza
• Balu Karnawałowym z Ośrodkiem Wsparcia z Białołęki
• Wycieczce do drukarni AGORA
• Spotkaniu Wielkanocnym
• W dniu Aktywności nas Stawami Brustmana
• Ośrodkowym Marcowym Święcie Kobiet
• Wycieczce do Zoo
• Ognisku na Młocinach
• Pikniku w parku „Kępa Potocka"
• Wycieczce do M ediateki/ kilka razy
• Wycieczce do Łazienek Królewskich/kilka razy -  Aleja Chińska, Jesienny Spacer
• Wycieczce do Fabryki Cukierków
• Grilach na terenie naszego ośrodka / kilka razy
• Rejsie statkiem po Wiśle
• Wycieczce do Muzeum Etnograficznego
• Wycieczce edukacyjnej na AWF
• Wycieczce do Zachęty
• Dniach Otwartych ŚDS Ursus
• Wycieczce do Centrum Nauki Kopernik
• Wycieczce do Ogrodu Saskiego
• Konkursie Literackim na Ursynowie
• Sochaczewskim Przeglądzie Twórczości Artystycznej ŚDS-ów
• W W arszawskim Korowodzie Integracyjnym
• Turnieju Scrabblowym
• Balu Andrzejkowym
• Wycieczce do Instytutu Cervantesa na wystawę „Goya -  Kaprysy"
• Spotkaniu Wigilijnym
• Wycieczce do szopki przy Kościele Popiełuszki

Tradycją lat poprzednich, w roku 2012, prowadzone były spotkania grupy wsparcia 
dla rodzin, bądź bliskich osób chorych psychicznie mieszkających na Bielanach - uczestników 
ośrodka, byłych uczestników ośrodka, potencjalnych kandydatów do naszej placówki i osób 
mieszkających w innych dzielnicach Warszawy. Na spotkaniach wykorzystywane były pomo
ce i materiały edukacyjne do zajęć z psychoedukacji, najnowsze wyniki badań, filmy poglą
dowe, książki do psychiatrii. Uczestnicy grupy wsparcia dzielili się swoimi doświadczeniami w 
związku z chorobą, udzielali sobie porad; dyskutowali na temat sytuacji kryzysowych związ a- 
nych ze zdrowiem psychicznym oraz na temat strategii radzenia sobie z nimi; mówili o zm ia
nie swojej postawy w stosunku do bliskich chorych; dyskutowali na temat zmian relacji in
terpersonalnych w domu oraz panujących tam zasad; mówili na temat sposobów komuniko
wania się między członkami rodziny w tym omawiali specyfikę kontaktu z osobą chorą; dzieli
li się swoimi wspomnieniami dotyczącymi relacji: rodzic -  dziecko, ze swego dzieciństwa oraz 
omawiali te relacje w stosunku do swego dziecka; mówili o konfliktach wewnętrznych w 
związku z przeżywanymi przez nich emocjami dotyczącymi ich relacji z bliskim, chorym psy
chicznie; dawali sobie wzajemne wsparcie i zrozumienie w trudnych sytuacjach, podejmowali 
działania na rzecz osób chorych psychicznie.
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W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych w 2012 roku pracownicy ŚDS nr 2 
mieli możliwość udziału w szkoleniach, konferencjach naukowych, warsztatach, m.i.n w ra
mach projektów : współfinansowanych ze środków unijnych, współorganizowanych przez 
Stowarzyszenie BORIS, MCPS. A także Marszałka Województwa Mazowieckiego, W ojewódz
ką Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

W 2012 roku ŚDS nr 2 w różnych formach współpracował z wieloma ośrodkami i in
stytucjami, głównie w zakresie wymiany doświadczeń jak również integracji środowiska lo
kalnego. ŚDS ponadto współpracował z wolontariuszami oraz uczelniami wyższymi (głównie 
APS) w realizacji praktyk i hospitacji studenckich a także ze słuchaczami Zespółu Medycznych 
Szkół Policealnych, w Warszawie, ul. Świętojerska 9.

Personel i uczestnicy ŚDS 2 we współpracy z ŚDS 1 w roku 2012, w ramach M azo
wieckiego Forum Środowiskowych Domów Sam opomocy przy Stowarzyszeniu Biuro Obsługi 
Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS uczestniczyli w projekcie Regionalnej Platformy W spół
pracy Na Rzecz Inicjatyw Ekonomii Społecznej pt:. „W iele robimy osobno, zróbmy to razem". 
Projekt był współfinansowany przez Unie Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Efektem tych działań min. było spotkanie superwizyjne z prof. Czubałą.

Do naszych sukcesów w 2012 roku można zaliczyć:
• Aktywne zaangażowanie w prace na rzecz osób niepełnosprawnych psychicznie w 

ramach projektu „Środowiskowy Dom Samopomocy -  dziś i jutro" Mazowieckiego 
Forum Środowiskowych Domów Samopomocy przy BORIS

• Aktywny udział w III Mazowieckim Sejmiku ds. Osób Niepełnosprawnych
• Osobiste korzyści zdrowotne uczestników ( m.in . rzadsze hospitalizacje psychiatrycz

ne), postrzegamy je jako nasz wspólny sukces: uczestnika, rodziny, lekarz psychiatry, 
pracowników ŚDS 2 i OPS.

3. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr 1.

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1 jest placówką dzienną, czynną od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.00-19.00, przeznaczoną dla osób starszych z terenu Dzielnicy Biela
ny. W ramach działalności Ośrodka funkcjonuje:

1. Pobyt dzienny -  dla osób uczestniczących w zajęciach terapeutycznych 
i korzystających z posiłków,

2. Klub Seniora -  dla wszystkich osób 50+ z terenu Dzielnicy Bielany zainteresowanych, 
udziałem w różnorodnych formach aktywności organizowanych przez placówkę,

3. Grupa Wsparcia dla Opiekunów i Osób Chorych na Chorobę Alzheimera,
4. Związek Kombatantów RP i BWP Koło Dzielnicowe Warszawa Bielany.

Misją Ośrodka jest służenie wszechstronną, profesjonalną pomocą seniorom, dążenie 
do tego, aby starość była okresem dalszego rozwoju, a nie regresu. Głównym celem działal
ności OWDS Nr 1 jest podnoszenie jakości życia osób w podeszłym wieku poprzez zaspokaja
nie ich podstawowych potrzeb bytowych oraz potrzeb wyższego rzędu (przynależności, 
uznania, samorealizacji). Priorytetem jest wielokierunkowa aktywizacja seniorów, optym ali

76



zowanie sprawności fizycznej oraz intelektualnej, działania na rzecz ochrony zdrowia, rozwi
janie zainteresowań i twórczości, zapewnienie dostępu do dóbr kultury, organizacja w ypo
czynku oraz integracja z najbliższym środowiskiem. W 2012 roku, z racji Europejskiego Roku 
Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, kluczowymi celami były rów
nież: promocja działalności Ośrodka w środowisku lokalnym, pogłębianie relacji międzypoko
leniowych oraz edukacja ustawiczna.

OWDS Nr 1 działa już ponad 20 lat i z roku na rok cieszy się coraz większą popularno
ścią. W 2012 r. z oferty Ośrodka systematycznie korzystało 270 osób (w tym 39 osób z oferty 
pobytu dziennego i 196 osób z zajęć prowadzonych w Klubie Seniora).

Sytuacja socjodemograficzna uczestników OWDS Nr 1 była bardzo zróżnicowana. 
Uczestnikami pobytu dziennego były głównie osoby mieszkające samotnie (ponad 80 %).

W ykres 22.
Sytuacja rodzinna uczestników  pobytu dziennego w  2012 roku

□  m ieszkający z 
rodziną

□  m ieszkający 
samotnie

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Z oferty zdecydowanie częściej korzystały kobiety, niż mężczyźni, którzy stanowili 
około 25% klientów. W iek uczestników wahał się w przedziale 61-91 lat, przy czym ponad 
80% to osoby w wieku powyżej 70 lat. Ponad połowę uczestników stanowiły osoby powyżej 
80 r. ż.

W ykres 23.
Charakterystyka uczestników pobytu dziennego

powyżej' 90

81-90 lat

71-80 lat

61-70 lat

□ mężczyźni

□ kobiety

10 12

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

0 2 4 6 8
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Tabela 37.

Charakterystyka uczestników pobytu dziennego

Przedział w iekow y Ilość osób
Kobiety M ężczyźni Ogółem

61-70 lat 5 0 5
71-80 lat 12 2 14
81-90 lat 12 7 19
Powyżej 90 lat - 1 1
Razem 29 10 39

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Pełna odpłatność za pobyt dzienny w OWDS Nr 1 w 2012 roku wynosiła 161 zł. Uczestnicy 
pokrywali od 0% do 100% wyżej wymienionej kwoty, w zależności od sytuacji finansowej.

Tabela 38.
Odpłatność za pobyt dzienny -  stan na grudzień 2012r.

% odpłatności 0% 10% 20% 40% 50% 80% 100%
Ilość osób 3 1 1 1 1 2 24

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Cele Ośrodka realizowane były poprzez zapewnienie uczestnikom pobytu dziennego 
dwóch posiłków dziennie (śniadanie i obiad), pozyskiwanie darów, paczek oraz poprzez pro
wadzenie szerokiej gamy zajęć ogólnousprawniających i rozwijających zainteresowania.

Zarówno uczestnicy pobytu dziennego, jak i klubu seniora, mogli uczestniczyć w róż
nych formach terapii zajęciowej: ergoterapii, arteterapii, estetoterapii, kinezyterapii, ludote- 
rapii i relaksacji. Przez cały rok odbywały się warsztaty plastyczne, teatralne, gelotologia, 
„gimnastyka umysłowa". Seniorzy chętnie uczestniczyli w choreoterapii przyjmującej formę 
zabaw i zajęć tanecznych, tańców integracyjnych w kręgu i na siedząco. W placówce prowa
dzono również muzykoterapię (wspólny śpiew, w tym karaoke, gra na instrumentach), oraz 
organizowano grupowe wyjścia na koncerty. Dzięki uprzejmości bielańskiej Biblioteki Pu
blicznej im. Stanisława Staszica w Ośrodku prowadzony był punkt biblioteczny. Zbiór książek 
udostępniono seniorom, a także wykorzystywano podczas biblioterapii. Regularnie odbywały 
się też zajęcia kronikarskie, prasówka i kalendarium. Na terenie Ośrodka, a także poza nim, 
odbywały się systematycznie zajęcia podnoszące sprawność fizyczną (poranna gimnastyka, 
gimnastyka usprawniająca, nordic walking, silwoterapia), a także zajęcia rozwijające umie
jętności społeczne (zajęcia kulinarne, psychorysunek, pogadanki). W ramach promowania 
edukacji ustawicznej w Ośrodku odbyło się kilkanaście prelekcji prowadzonych przez pra
cowników naukowych zaproszonych do współpracy z OWDS Nr 1 oraz przez personel Ośrod
ka. Dużym zainteresowaniem cieszyły się: nauka języka angielskiego i niemieckiego, kurs 
komputerowy (grupa podstawowa i zaawansowana), konsultacje informatyczne, zajęcia fry- 
zjersko-kosmetyczne, zajęcia krawieckie, hafciarskie, robótki ręczne, oraz projekcje filmowe. 
Aby umożliwić seniorom łatwy dostęp do dóbr kultury Ośrodek organizował wspólne wyjścia
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do teatru, filharmonii, kina, muzeum, na koncerty. Dzięki współpracy z różnymi instytucjami 
udało się zorganizować kilkanaście bezpłatnych wycieczek do muzeów warszawskich oraz w 
inne ciekawe miejsca. W 2012 r. seniorzy wzięli również udział w całodniowych wyjazdach, 
podczas których zwiedzili m.in.: Żelazową Wolę, Płock, Konstancin oraz Serock. Uczestnicy 
OWDS Nr 1 z sukcesami brali też udział w konkursach organizowanych dla seniorów. Bardzo 
dużym zainteresowaniem cieszyły się także spotkania integracyjne z uczestnikami innych 
ośrodków i klubów seniora oraz uroczystości okolicznościowe (np. imieniny, urodziny, spo
tkania świąteczne, wspólne grillowanie z okazji powitania i pożegnania lata, Andrzejki, M iko
łajki, bale karnawałowe), które sprzyjały integracji społecznej, zapobiegały wycofaniu 
i samotności. W placówce odbywały się zebrania społeczności, powołany został nowy Sam o
rząd, prowadzona była edukacja zdrowotna i ochrona zdrowia, fototerapia a także pomoc 
psychologiczna. Podczas zajęć teatralnych przygotowane i przedstawione zostały trzy spek
takle („Święty Graal", „Lampa Alladyna", „Opowieść wigilijna") oraz liczne okolicznościowe 
montaże słowno-muzyczne.

OW DS Nr 1 w łączył się aktyw nie w obchody Europejskiego Roku Osób Starszych i 
Solidarności M iędzypokoleniow ej. Z tej racji spotkania międzypokoleniowe odbywały się 
w 2012 roku ze zwiększoną częstotliwością. Główna impreza, Dzień Rodziny, odbyła się 
30 maja. Na spotkanie zaproszeni zostali bielańscy seniorzy wraz z rodzinami oraz dzieci ze 
współpracujących przedszkoli. Głównym celem obchodów Dnia Rodziny było zintegrowanie 
starszego i młodszego pokolenia, zaprezentowanie twórczości seniorów ich rodzinom oraz 
stworzenie okazji do zacieśniania więzi rodzinnych. W imprezie wzięło udział około 120 osób.

W 2012 r. Ośrodek był koordynatorem uroczystego koncertu z okazji Dnia Seniora, 
który odbył się 15 października w sali dolnej kościoła p.w. św. Zygmunta. Na występ art y- 
styczny, podczas którego swoją twórczość zaprezentowali: Izabela Wardak, Danuta Mizga l- 
ska, Stanisław Tutaj oraz Janina Jaroszyńska zaproszonych zostało około 300 osób. Imprezie 
towarzyszyła wystawa prac plastycznych wykonanych przez seniorów podczas zajęć artete- 
rapeutycznych prowadzonych w OWDS Nr 1.

OWDS Nr 1 w ciągu roku współdziałał z wieloma ośrodkami wsparcia, szkoła
mi, uczelniami, środkami masowego przekazu oraz innymi instytucjami i organizacjami. Po
szerzono również współpracę ze środowiskiem lokalnym. Placówka nawiązała kontakt 
z Ochotniczym Hufcem Pracy z Bielan, dzięki czemu seniorzy bezpłatnie mogli korzystać 
z szerokiej gam y usług fryzjerskich świadczonych przez stażystów -  podopiecznych OHP.

W ramach działalności placówki funkcjonowała również Grupa Wsparcia dla Opieku
nów i Osób Chorych na Chorobę Alzheimera, w której uczestniczyło w ciągu roku 25 osób. 
Grupa spotykała się jeden raz w miesiącu, zainteresowane osoby mogły skorzystać również 
z indywidualnych konsultacji z psychologiem.

Z uwagi na trudności lokalowe wiele z prowadzonych zajęć odbywało się poza tere
nem placówki. Ośrodek współpracował ze Szkołą Podstawową Nr 133, która użyczyła dwa 
razy w tygodniu sali gimnastycznej na zajęcia ruchowe dla seniorów. Z kolei dzięki życzliwo
ści parafii p.w. św. Zygmunta, OWDS Nr 1 raz w miesiącu korzystał z sali dolnej kościoła 
i kawiarni, gdzie zorganizowany był koncert z okazji Dnia Seniora oraz spotkania integracyjne 
i tańce w kręgu, w których brało udział 40-90 osób (w każdym).

Ważnym kierunkiem działalności w 2012 r. była również promocja Ośrodka, m. in. 
poprzez prezentację działalności placówki podczas dużych imprez tj.: „Jarmarku kreatywno
ści", Seniorady czy W ielkanocnego Dnia Sąsiedzkiego.

Z okazji Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi 
w OWDS Nr 1 podejmowane były inicjatywy, których celem było promowanie postaw ekolo
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gicznych. Seniorzy wzięli udział w rozpoczętym w 2011 roku projekcie „W każdym wieku dla 
środowiska", w obchodach Dnia Ziemi oraz w „W akacyjnych warsztatach rękodzieła", któ
rych tematem przewodnim był recycling.

Sukcesem było podtrzymywanie stałej współpracy z wolontariuszami. OWDS Nr 1 od 
wielu lat chętnie wspiera i propaguje aktywność wolontarystyczną. W ubiegłym roku współ
pracował na stałe z 8 wolontariuszami. Prowadzili oni zajęcia ruchowe i muzyczne, pomagali 
podczas zajęć kulinarnych i przy obsłudze kuchni oraz w trakcie wycieczek. Służyli również 
indywidualną pomocą osobom starszym uczęszczającym do placówki. Aby docenić ich pracę 
5 grudnia zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. W ciągu roku 
w Ośrodku propagow ano również działalność charytatyw ną wśród seniorów  (zbiórka 
artykułów  przeznaczonych dla schroniska dla zw ierząt, zbiórka plastikowych nakrętek na 
rzecz osób chorych, w ykonanie obrazu techniką haftu krzyżykowego na aukcję W ielkiej 
O rkiestry Św iątecznej Pomocy).

W 2012 roku zakupiono między innymi urządzenia do masażu i relaksacji, klimatyza
tor, telewizor oraz szafę wnękową, które usprawniają działanie placówki i poszerzają gamę 
zajęć proponowanych seniorom.

W ramach podnoszenia kwalifikacji w 2012 roku pracownicy Ośrodka brali udział 
w szkoleniach tematycznych, warsztatach oraz konferencjach.

W ycieczka seniorów  do Płocka
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4. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr 2.

Oferta programowa Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 2 przy ul. W rzeciono 5A 
adresowana jest do wszystkich seniorów zamieszkujących dzielnicę Bielany. Misją Ośrodka 
jest poprawa jakości życia osób starszych, poprzez wsparcie w pokonywaniu trudności dnia 
codziennego oraz wielokierunkowa aktywizacja i integracja społeczna seniorów.

Cele Ośrodka realizowane są poprzez zapewnienie uczestnikom całodziennego 
pobytu, pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych, organizacji czasu wolnego i aktywizacji. 

W ramach działalności Ośrodka funkcjonują:
1. Pobyt Dzienny, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00, którego 

uczestnicy korzystają z posiłków (śniadanie, dwudaniowy obiad) oraz z zajęć 
terapeutycznych,

2. Klub Seniora, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00, w 
ramach którego działań prowadzone są zajęcia terapeutyczne oraz spotkania 
tematyczne,

3. Koło Kombatantów Światowego Związku Żołnierzy AK „Grupa Kampinos",
4. Zespół Animatorów Kultury Rady Programowej Seniorów Bielańskich i Wydziału 

Kultury dla Dzielnicy Bielany Urzędu m.st. Warszawy,
5. Rada Programowa Seniorów Bielańskich,
6. Grupa Wsparcia Samopomocy Seniorów.

W 2012 r. z oferty Ośrodka systematycznie korzystało 281 osób, w tym: 37 osoby 
skorzystały z oferty Pobytu Dziennego, 244 osób zaś z oferty Klubu Seniora. W Ośrodku 
odbywały się raz w tygodniu spotkania Koła Kombatantów Światowego Związku Żołnierzy AK 
„Grupa Kampinos", w których systematyczne brało udział ponad 30 osób. W soboty raz w 
miesiącu odbywały się spotkania Animatorów Kultury Rady Programowej Seniorów 
Bielańskich i Wydziału Kultury dla Dzielnicy Bielany Urzędu m.st. W arszawy pod nazwą „...a w 
sobotę cos dla d u ch a ." , w których każdorazowo brało udział ponad 50 osób.

Tabela 39.
Sytuacja rodzinna uczestników  dziennego pobytu

Sytuacja rodzinna Liczba osób

M ieszkający z rodziną 14

M ieszkający sam otnie 23

Razem 37

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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Osoby korzystające z oferty dziennego pobytu to przede wszystkim osoby zamieszkujące 
samotnie.

Tabela 40.
Charakterystyka uczestników  dziennego pobytu ze względu na w iek i płeć

Przedział w iekow y Liczba osób
Kobiety M ężczyźni Ogółem

51-60 lat 1 2 3
61-70 lat 3 2 5
71-80 lat 14 3 17
81-90 lat 8 3 11
Powyżej 90 lat 1 - 1
Razem 27 10 37

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

W ykres 24.
Charakterystyka uczestników  dziennego pobytu w  2012 roku 

ze względu na w iek i płeć

14

12

10

8

6

4

2

0
51-60 lat 61-70 lat 71-80 lat 81-90 lat Powyżej

90 lat

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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Tabela 41.
Odpłatność za pobyt dzienny -  stan na grudzień 2012r.

% odpłatności 0% 10% 20% 40% 50% 80% 100%
Ilość osób 8 1 2 3 2 1 20

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Uczestnicy Ośrodka pokrywali od 30% do 100% należności, w zależności od sytuacji 
finansowej, badanej i aktualizowanej przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

W 2012 roku w OWDS Nr 2 prowadzone były różnorodne formy terapii zajęciowej z 
uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań każdego z podopiecznych. Seniorzy wzięli 
udział w następujących zajęciach terapeutycznych prowadzonych w Ośrodku: zajęcia 
plastyczne, zajęcia muzyczne, nauka języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego, zajęcia 
teatralno-artystyczne, nordic walking, biblioterapia, zajęcia turystyczne, muzykoterapia, 
spotkania chóru Bielańskie Czerwone Korale, zajęcia tańca towarzyskiego, silwoterapia, 
zajęcia komputerowe, kursy obsługi urządzeń elektronicznych, tańce grupowe, zajęcia 
ruchowe, zajęcia ruchowe z piłkami, tańce integracyjne różnych kultur, zajęcia fryzjersko- 
kosmetyczne, fototerapia, zajęcia krawieckie, trening kulinarny, gry i zabawy świetlicowe 
(sekcja brydżowa), prasówka, trening pamięci, trening kreatywnego myślenia, zebrania 
społeczności, wieczorki poetyckie. W ramach upowszechniania profilaktyki zdrowotnej 
seniorzy mieli możliwość skorzystania z porad lekarza specjalisty - geriatry oraz codziennego 
pomiaru ciśnienia.

W 2012 r. Ośrodek aktywnie współpracował z placówkami i instytucjami działającymi 
na rzecz osób starszych i w ramach tej współpracy uczestnicy byli zapraszani na imprezy 
kulturalne i okolicznościowe np. do DPS „Leśny", DPS „Kombatant", Domu Seniora „Piękny 
Brzeg", do Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich" W ciągu roku, w ramach działalności 
Ośrodka zorganizowano wiele imprez, spotkań i zajęć o charakterze integrującym, 
aktywizującym, rekreacyjnym, edukacyjnym i usprawniającym. Uczestnicy Ośrodka brali 
udział w wielu imprezach okolicznościowych takich jak bale karnawałowe, spotkania z okazji 
Dnia Babci i Dziadka, spotkania W ielkanocne i Wigilijne, Dzień Seniora, Seniorada, 
bielańskie pikniki i festyny, spotkania integracyjne ze społecznością lokalną, spotkania 
międzypokoleniowe z dziećmi z bielańskich szkół i przedszkoli, z Domu Dziecka nr 1 im. 
Maryny Falskiej, z młodzieżą, z, harcerzami z 253 WDH, z harcerzami z zastępu harcerskiego 
W DHiGZ „W rzosowisko", z młodzieżą studencką Akademii Pedagogiki Specjalnej, 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności 
M iędzypokoleniowej w 2012 r. w OWDS Nr 2 wprowadzono wiele innowacyjnych działań 
realizując następujące projekty:

• Projekt Integracji Międzypokoleniowej obejmujący warsztaty międzypokoleniowe z 
młodzieżą i dziećmi pt. "Edukacja przez ruch". Podczas warsztatów seniorzy wspólnie 
z dziećmi z przedszkola tworzyli prace plastyczne. Zajęcia miały na celu stworzenie 
nowych międzypokoleniowych więzi oraz integrację międzypokoleniową.

• W minionym roku seniorzy wzięli udział w europejskim projekcie Generations, pt. 
„Mądrość życiowa człowieka starszego przyszłością młodego", którego uczestnikami 
byli seniorzy z Ośrodka oraz młodzież szkolna. Głównym założeniem projektu był
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wspólny dialog na temat tego, co oznacza starzenie się i w jaki sposób starsi i młodzi 
mogą współpracować na rzecz lepszych warunków życia. Uczestnicy w grupach pra
cowali nad przełamywaniem stereotypów międzypokoleniowych i zachęcali w szyst
kich, aby spędzali więcej czasu z osobami z innych pokoleń. W ramach projektu odby
ty się warsztaty prowadzone przez pracowników Ośrodka.

• Realizacja projektu „Seniorzy dzieciom" obejmowała przygotowanie i wystawienie 
przedstawień teatralnych dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli, oraz czytanie 
bajek dla dzieci w języku angielskim i francuskim. Uczestnicy Ośrodka wzięli udział w 
kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom", czytając bajki dzieciom z bielań
skich przedszkoli. W Ośrodku przeprowadzone zostały międzypokoleniowe warsztaty 
plastyczne pt. „Piękno ma źródło w naturze, a dopełnienie w sztuce". Celem warszta
tów było połączenie aktywności seniorów i młodych ludzi, poprzez wykorzystanie po
tencjału tych dwóch grup społecznych.

• Podczas realizacji projektu pt. „Edukacja zdrowotna seniorów -  zdrowo żyj" seniorzy 
wzięli udział w cyklicznych prelekcjach i pogadankach zdrowotnych oraz warsztatach 
zdrowego stylu życia prowadzonych przez dietetyka oraz farmaceutę. Projekt „Edu
kacja ekologiczna seniorów" obejmował czynny udział seniorów w piknikach ekolo
gicznych, obchodach Dnia Ziemi, prelekcjach ekologicznych oraz czynny udział w akcji 
sprzątania Ziemi. Seniorzy z Ośrodka wzięli udział w VII Warszawskim Dniu Recyklingu 
na Bielanach.

• W ramach projektu „Aktywne Lato w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów Nr 2 ul. W rze
ciono 5A" w dniu 18.07.2012 r. seniorzy z OWDS Nr 2 uczestniczyli w edukacyjnych 
warsztatach fotograficznych. W lipcu odbyła się integracyjna impreza plenerowa se
niorów z Ośrodka pod hasłem „Powitanie lata", która na stałe wpisała się do kalenda
rza cyklicznych imprez placówki. W pikniku wzięło udział ponad 80 seniorów. Dzięki 
współpracy z różnymi instytucjami, wolontariuszami uczestnicy OWDS NR 2 mogli 
bardzo aktywnie spędzić wakacje. Uczestniczyli w wielu wycieczkach: do Pułtuska, Że
lazowej Woli, do Planetarium Niebo Kopernika, Fabryki cukierków, do Wilanowa, do 
konstancińskich tężni, ZOO, warszawskiego Fotoplasikonu, Łazienek, płynęli statkiem 
do Serocka, podziwiali nocą Park Fontann na Podzamczu, Stadion Narodowy i wiele 
innych. W Ośrodku organizowane były cyklicznie spotkania z ciekawymi ludźmi umoż
liwiające seniorom poznanie różnych kultur np. „Spotkanie z Japonią", „Spotkanie z 
kulturą Czeską", spotkanie pt. „Polak, W ęgier dwa bratanki" , prelekcje z pracowni
kiem DSH, prelekcje przyrodnicze z oceanologiem, wykłady prowadzone w ramach 
współpracy z UTW pt. „W spomnienie o Marii Konopnickiej". W ramach współpracy z 
Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP-KLATKA w Ośrodku zorganizowano interak
tywny spektakl teatralny pt. „Seniorzy i młodzi w twórczym działaniu" oraz warsztaty 
tematyczne pt. „Pokażm y razem historię Bielan. Dzielnica kiedyś i dziś widziana 
oczyma starszych mieszkańców Bielan". W ramach projektu „Aktywne lato w OWDS 
Nr 2" uczestnicy Ośrodka wzięli udział w warsztatach historycznych pt. „Śladami Ja 
nusza Korczaka". Dzięki współpracy z Grupą Historyczną „ Zgrupowanie Radosław" 
odbyła się w Ośrodku interaktywna akademia okolicznościowa z okazji 68 rocznicy 
Wybuchu Powstania W arszawskiego. Podczas realizacji projektu „Aktywne lato w 
OWDS Nr 2" pracownicy placówki zorganizowali seniorom turniej bowlingu, który cie
szył się wielkim zainteresowaniem.
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Ponadto uczestnicy OWDS Nr 2 wzięli udział w spotkaniu informacyjno-edukacyjnym 
na temat bezpieczeństwa osób starszych, prowadzonym przez W ydział Prewencji Komendy 
Stołecznej Policji. Seniorzy korzystający z oferty programowej OWDS Nr 2 uczestniczyli w 
wielu imprezach kulturalnych, takich jak: wyjścia do kin, teatrów, muzeów, na wystawy i 
koncerty. Placówka wspierała i promowała edukację ustawiczną seniorów poprzez prowa
dzenie wykładów, prelekcji, lektoratów językowych, spotkań informacyjno-edukacyjnych, 
nauki korzystania z komputera i Internetu oraz poradnictwo gerontologiczne. Uczestnicy 
Ośrodka wzięli udział w konsultacjach społecznych projektu programu „Warszawa Przyjazna 
Seniorom - Włącz 3 wiek".

Ośrodek w 2012 r. podejmował szereg działań charytatywnych takich jak akcja zbie
rania plastikowych nakrętek na zakup wózka rehabilitacyjnego dla chorego dziecka, zbiórka 
artykułów przeznaczonych dla zwierząt w schronisku. W ramach współpracy z Kołem Komba
tantów Światowego Związku Żołnierzy AK „Grupy Kampinos" pracownicy Ośrodka wzięli 
czynny udział w organizacji kombatantom spotkania wielkanocnego i wigilijnego.

OWDS Nr 2 aktywnie włączył się w organizację pikniku rekreacyjnego Seniorada, któ
ry odbył się 27 maja 2012 r. na terenie AWF. Podczas imprezy pracownicy Ośrodka prowadz i
li stoisko animacyjne, zajęcia ruchowe z piłkami oraz tańce integracyjne na siedząco.

W 2012 r. uczestnicy Ośrodka wzięli aktywny udział w Pikniku w Parku Olszyna, gdzie 
prowadzili stoisko animacyjne, warsztaty instruktażowe wykonywania kukiełek oraz zapre
zentowali dzieciom przedstawienie kukiełkowe, które cieszyło się ogromną popularnością. 
OWDS Nr 2 włączył się czynnie w organizację Pikniku Rodzinnego w Przedszkolu nr 268, gdzie 
seniorzy prowadzili wielopokoleniowe warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców. W minio
nym roku Ośrodek aktywnie włączył się w obchody M iędzynarodowego Dnia Osób Starszych 
Jarmarku Kreatywności w Ogrodzie Saskim. Uczestnicy Ośrodka wzięli również udział w Kon
wencji: Międzypokoleniowe Dni Aktywności na warszawskim Torwarze.

W Ośrodku prężnie działał chór „Bielańskie Czerwone Korale" uświetniający swoimi 
występami imprezy okolicznościowe oraz występując na przeglądach artystycznych. 
Szukając nowych atrakcyjnych form aktywności dla seniorów pracownicy OWDS Nr 2 zorga
nizowali konkurs talentów i umiejętności osób starszych pn. „Seniorzy mają talent" Talent 
seniorów widziany i oceniany okiem młodego pokolenia (jury składało się z studentów Aka
demii Pedagogiki Specjalnej), którego celem była aktywizacja amatorskiego ruchu artystycz
nego seniorów, propagowanie idei aktywnej starości, integracji środowisk twórczych senio
rów oraz integracja międzypokoleniowa. Impreza cieszyła się wielkim zainteresowaniem 
osób starszych. W celu podniesienia jakości życia seniorów w 2012 r. w Ośrodku powstała 
Grupa Wsparcia Sam opomocy Seniorów. Podczas spotkań grupy seniorzy mieli możliwość 
wzajemnego dzielenia się doświadczeniami, uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów, 
wzajemnego wsparcia oraz uzyskania poradnictwa gerontologicznego. Ważnym elementem 
działania grupy była możliwość nawiązania kontaktów interpersonalnych z osobami w po
dobnym wieku, podobnej sytuacji.

W trosce o zdrowie i życie seniorów w OWDS Nr 2 zorganizowany został dla uczestni
ków kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (prowadzony przez wolontariuszy PCK), bez
płatne kontrolne badania słuchu, badania profilaktyczne dla seniorów i konsultacje specjal i- 
styczne, oraz spotkania z dietetykiem. Z bezpłatnych badań skorzystali wszyscy chętni senio
rzy z Dziennego Pobytu i Klubu Seniora.

W 2012 r. z OWDS Nr 2 systematycznie współpracowali wolontariusze OPS, prowa
dząc lektoraty językowe, wspierając działania aktywizujące seniorów, służąc pomocą podczas
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imprez okolicznościowych dla osób starszych. 9 lutego 2012 r. w Ośrodku odbył się bal kar
nawałowy, który był m.in. podziękowaniem dla wolontariuszy za ich całoroczną pracę.

Mając na celu podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych i zwiększenie przygoto
wania do wykonywanej pracy, pracownicy Ośrodka wzięli udział w wielu szkoleniach i konfe
rencjach.

W 2012 r. zakupiono nowoczesny sprzęt RTV zapewniający seniorom odbiór naziem
nej telewizji cyfrowej.

Kadra pracownicza OWDS Nr 2 w trosce o poprawę kondycji psychiczno-fizycznej se
niorów systematycznie kontaktowała się osobiście i telefonicznie z ich rodzinami i opieku
nami. Prowadzona była ścisła współpraca z pracownikami socjalnymi z OPS.

W 2012 r. seniorzy z OWDS Nr 2 odnieśli wiele sukcesów m.in. w konkursie plastycz
nym organizowanym przez Ministerstwo Zdrowia na plakat promujący zdrowy tryb życia, 
zdobyli nagrody w konkursie -  teście wiedzy o Agacie Christie organizowanym w Mediate- 
ce-Start Meta, wyróżnienie za krzewienie patriotyzmu na V Przeglądzie Żoliborskiego Fest i- 
walu Śpiewających Seniorów, nagrodę za udział Chóru Bielańskie Czerwone Korale w X Ogól
nopolskim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów Teraz My, nagrodę za udział w III 
Przeglądzie Piosenki Słowikonada w Domu Kultury Zacisze, nagrodę za udział w europejskim 
projekcie Generations oraz liczne wyróżnienia w konkursie „Seniorzy mają talent".

Seniorzy mają talent
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X. REALIZACJA INNYCH ZADAŃ

1. Zamówienia publiczne.

Dla pełnej i prawidłowej realizacji zadań konieczne było przeprowadzenie szeregu po
stępowań wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Tabela 42.
Postępow ania przeprowadzone w  roku 2012

Lp Przedmiot 
i rodzaj* zamówienia

Tryb
zamówienia

Wykonawca Termin realizacji 
umowy

Wartość 
umowy brutto

1 Świadczenie usług opiekuń
czych dla klientów OPS Art. 39

Gwarant -  Tomczyk sp. j.
Głogów,
ul. Rynek 3A

01.03.2012

31.01.2013
1 141 702,45zł

2 Świadczenie usług opiekuń
czych dla klientów OPS -  
zamówienie uzupełniające

Art. 67 ust. 
1 pkt 6

Gwarant -  Tomczyk sp. j.
Głogów,
ul. Rynek 3A

01.12.2012

31.01.2013
197 113,00zł

3 Świadczenie usług opiekuń
czych dla klientów OPS Art. 39

Gwarant -  Tomczyk sp. j.
Głogów,
ul. Rynek 3A

01.02.2013

31.12.2013
965 264,00zł

4 Przygotowywanie i dostar
czanie gorących posiłków 
(obiady) do placówek OPS Art. 39

Party Menu Adam Dzió- 
biński Wołomin, Mostów- 
ka 28

01.03.2012

31.12.2012
136 464,51zł

5 Przygotowywanie i dostar
czanie gorących posiłków 
(obiady) do placówek OPS -  
zamówienie uzupełniające

Art. 67 
ust. 1 pkt 6

Party Menu Adam Dzió- 
biński Wołomin, 
Mostówka 28

12.12.2012

31.12.2012
3 474,00zł

6 Przygotowywanie i dostar
czanie gorących posiłków 
(obiady) do placówek OPS -  
zamówienie uzupełniające

Art. 39

J&J Łu.Ko.
Łukasz Kowalczyk,
Nowy Dwór Mazowiecki 
ul. Mickiewicza 326/17

02.01.2013 

3 1.12.2013
161 802,00zł

7 Świadczenie specjalistycz
nych usług opiekuńczych dla 
klientów OPS -  zamówienie 
uzupełniające

Art 67 
ust. 1 pkt 6

Fundacja ZDROWIE
Warszawa,
ul. Niekłańska 4/24

01.11.2012

31.12.2012
26 240,00zł

8 Świadczenie specjalistycz
nych usług opiekuńczych dla 
klientów OPS Art. 39

Fundacja ZDROWIE
Warszawa,
ul. Niekłańska 4/24

02.01.2013

31.12.2013
145 500,00zł

9 Usługa przygotowywania i 
wydawania gorących posił
ków w lokalu Wykonawcy 
dla klientów OPS

Art. 39

Bar Malwa 
Warszawa, 
ul. Conrada 11

01.03.2012

31.12.2012
726 308,00zł
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10 Usługa przygotowywania i 
wydawania gorących posił
ków w lokalu Wykonawcy 
dla klientów OPS

Art 39

Bar Marymont
Warszawa,
ul. Marymoncka 49

01.03.2012

31.12.2012
821 502,00zł

11 Usługa przygotowywania i 
wydawania gorących posił
ków w lokalu Wykonawcy 
dla klientów OPS

Art. 39

WSS Społem Bar Sady 
Warszawa,
ul. Słowackiego 16/18

01.03.2012

31.12.2012
80 162,88zł

12 Usługa przygotowywania i 
wydawania gorących posił
ków w lokalu Wykonawcy 
dla klientów OPS

Art. 39

Bar Malwa 
Warszawa, 
ul. Conrada 11

02.01.2013

31.12.2013
846 720,00zł

13 Usługa przygotowywania i 
wydawania gorących posił
ków w lokalu Wykonawcy 
dla klientów OPS

Art. 39

Bar Marymont
Warszawa,
ul. Marymoncka 49

02.01.2013

31.12.2013
776 050,00zł

14
Ochrona i monitoring OPS i 
placówek Art. 39

Omega Ochrona 
Warszawa,
ul. Zamoyskiego 45A/10

03.01.2013

31.12.2013
55 801,08zł

15
Usługa sprzątania obiektów 
OPS Art. 39

MIKO Piotr Jakubowski
Warszawa
ul. Palestyńska 1C

02.01.2013

31.12.2013

60 955,20zł

16 Zakup i dostawa świątecz
nych paczek żywnościowo -  
chemicznych dla klientów 
OPS

Art. 69

Polla Plus sp. j. 
Radom,
Ul. Odrodzenia 29

07.12.2012

17.12.2012
108 286,50zł

17

Świadczenie usług pogrze
bowych na zlecenie OPS Art. 39

Miejskie Przedsiębior
stwo Usług Komunalnych 
Warszawa, 
ul. Redutowa 25

02.01.2013

31.12.2013
41 040,00zł

18

Świadczenie usługi asysten
ta projektu systemowego Art. 39

Aleksandra Sasin 
Warszawa, 
ul. Szczuki 1/7

15.01.2013

31.12.2013
30 480,00zł

19
Świadczenie usługi finanso
wej obsługi projektu syste
mowego Art. 39

Anita Lasocka 
Sochaczew, 
ul. Lotników 6

17.01.2013

31.12.2013
27 480,00zł

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1a podpisano umowy:
- na dostawę energii elektrycznej,
- na usługi pocztowe w zakresie przekazów w obrocie krajowym.
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Na potrzeby dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadzono postępowania z zastosowaniem trybu 
„z wolnej ręki" (art. 66 w zw. z art. 5 ust. 1a), w wyniku których podpisano:

- 3 umowy na usługi specjalisty ds. wychowawczych,
- 2 umowy na usługi doradztwa zawodowego,
- 1 umowę na usługi poradnictwa psychologicznego.

Pozostałe zamówienia nie przekraczały kwoty 14 tysięcy euro i zawierane były z za

stosowaniem art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. W olontariat.

Program wolontarystyczny w OPS Bielany jest realizowany od 2000 roku. Jego głów 
nym założeniem jest umożliwienie kontaktu ludziom potrzebującym pomocy z potencjalnymi 
wolontariuszami. Pomoc wolontarystyczna jest ważnym uzupełnieniem wachlarza usług 
niematerialnych dla klientów OPS jak również mieszkańców Dzielnicy Bielany.

W ykres 25.

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Liczba wolontariuszy po gwałtownym spadku w roku 2007 od kilku lat utrzymuje się 
na podobnym poziomie. W roku 2012 liczba osób biorących udział w programie wolontary- 
stycznym wynosiła 70 osób, z czego aktywnie uczestniczyło w programie 57 wolontariuszy.
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Wykres 26.

■ 15-20 lat

■ 21-25 lat

■ 26-30 lat

■ 31-40 lat

■ 41-50 lat

■ 51-60 lat

■ >61 lat

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Najmłodszym wolontariuszem była uczennica I klasy liceum lat 16, natomiast najstar
szym emerytka w wieku 77 lat. Najwięcej wolontariuszy stanowiła grupa w wieku od 21 do 
25 lat. Drugą dominująca grupą wiekową były osoby w wieku 15-20 lat, to głównie uczniowie 
i studenci pierwszego roku studiów. Kolejną równie liczną grupę stanowili studenci i absol
wenci szkół wyższych lub młode osoby pracujące do 30 roku życia. W iększość wolontariuszy 
to kobiety tj. 95%.

W celu pozyskania wolontariuszy specjalista ds. wolontariatu podejmował następu
jące działania: umieszczanie ogłoszeń na portalach internetowych, takich jak www.ngo.pl, 
www.ochotnicy.waw.pl, a także w Biurach Karier Uniwersytetu W arszawskiego, Uniwersyte
tu im. St. W yszyńskiego, Akademii Wychowania Fizycznego, Szkoły Wyższej Psychologii Spo
łecznej. Pracownik OPS kontaktował się osobiście z kadrą pedagogiczną oraz młodzieżą z 
Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Żeromskiego.

W ciągu minionego roku 37 wolontariuszy pomagało indywidualnie w miejscu za
mieszkania klienta. Najbardziej popularną formą pracy wolontarystycznej była pomoc indy
widualna, w tym wyrównywanie braków edukacyjnych. Zapotrzebowanie na tę formę pomo
cy wynika z ofert jakie napływają od pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych i kurato
rów. Dwudziestu dziewięciu wolontariuszy pomagało 35 uczniom szkoły podstawowej 
i gimnazjum. Zajęcia obywały się najczęściej 1 raz lub 2 razy w tygodniu. W iększość uczniów 
poprawiła swoje wyniki w nauce i otrzymała promocje do następnej klasy. Pozostałych ośmiu 
wolontariuszy pomagało indywidualnie osobom starszym, niepełnosprawnym poprzez roz
mowy wspierające, dostarczanie ciepłego posiłku, towarzyszenie podczas wizyt lekarskich i 
imprez kulturalnych.

Dziewiętnastu wolontariuszy wspierało działania placówek OPS. Piętnastu wolonta
riuszy pracowało na rzecz dwóch Ośrodków Wsparcia dla Seniorów nr 1 i 2. Prowadzone 
przez wolontariuszy zajęcia z języków obcych: angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Cie-

90

http://www.ngo.pl/
http://www.ochotnicy.waw.pl,a/


szyły się one dużą popularnością i zainteresowaniem seniorów. W olontariusze prowadzili 
również zajęcia gimnastyczne i muzyczne Jeden z wolontariuszy oprowadzał seniorów po 
muzeach i historycznych miejscach W arszawy wykorzystując swoją wiedzę merytoryczną. 
Czterech wolontariuszy wspierało podopiecznych Środowiskowego Domu Sam opomocy nr.1 
i 2.

W październiku 2012 r. wytypowano dwóch wolontariuszy do nagrody Burmistrza 
Dzielnicy Bielany „Bielański W olontariusz Roku". W ytypowani wolontariusze otrzymali statu
etki na uroczystej gali w grudniu, jedna z wolontariuszek została Bielańskim Super W olonta
riuszem roku 2012.

Ośrodek Pomocy Społecznej został zaproszony przez Centrum Komunikacji Społecznej 
m.st. W arszawy do udziału w grupie roboczej pracującej nad koncepcją wolontariatu m iej
skiego. Specjalista ds. wolontariatu uczestniczył w 6 spotkaniach. Kluczowym zadaniem gru
py roboczej było określenie konkretnych obszarów działań na rzecz rozwoju wolontariatu w 
Mieście Stołecznym Warszawa. Opracowano 20 stronicowy materiał, który będzie podstawą 
do opracowania miejskiego programu. Działania grupy roboczej będą kontynuowane w 2013 
roku.
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XI. Wykaz kontroli.

Tabela 43.

Kontrole przeprowadzone w  OPS w  2012 r.

1. Organizacja i funkcjonowanie 
Środowiskowego Domu Samo
pomocy dla osób chorych psy
chicznie, w szczególności reali
zacji zapisów rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Spo
łecznej z dnia 9.12.2010r. w 
sprawie środowiskowych do
mów samopomocy (Dz.U Nr 
238, poz. 1586)

2-3, 6 lutego 2012r. Funkcjonowanie ŚDS oceniono 
dobrze.
Jedynymi zaleceniami były: podję
cie działań w celu dostosowania 
siedziby do wymaganych standar
dów lokalowych oraz potrzeba 
umieszczania w decyzjach admini
stracyjnych terminu i sposobu uisz
czania odpłatności.

2. Ocena realizowanych działań 
związanych z pomocą osobom 
bezdomnym na terenie m.st. 
Warszawy

1 sierpnia - 7 wrze
śnia 2012r.

Kontrola przebiegła bez uwag.

3. Sprawdzenie zadania polegają
cego na wypłacaniu wynagro
dzenia dla opiekunów prawnych 
za sprawowanie opieki w 2010 i 
2011r.

6-7 września 2012r. Kontrola przebiegła bez uwag.

4. Kontrola na zakończenie realiza
cji projektu z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Fundu
szu Społecznego dotyczących 
Priorytetów VI-IX Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 
projektu: nr POKL.07.02.01-14- 
088/08 „Centrum Aktywności 
Społecznej".

16-19 października 
2012r. oraz 
22-23 listopada 
2012r.

Protokół z kontroli nie został jesz
cze zatwierdzony.

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

Sporządziła:

dr Ewa Flaszyńska 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Bielany
na podstawie sprawozdań komórek organizacyjnych OPS.
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