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I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY
1. Położenie i struktura dzielnicy
Bielany to jedna z osiemnastu dzielnic Warszaw, położona w północno-zachodniej części
miasta, na lewym brzegu Wisły. Pod względem liczby mieszkańców jest to piąta co do wielkości
dzielnica warszawska. Bielany zajmują powierzchnię 32,33 km² (6,3% powierzchni miasta stołecznego
Warszawy), sąsiadują z dwiema gminami podmiejskimi i trzema dzielnicami. Północna granica Bielan
jest także północną granicą Warszawy. Dzielnica graniczy od północy z gminą Łomianki i powiatem
warszawskim zachodnim, od wschodu przez Wisłę z dzielnicą Białołęka, od południowego wschodu
z Żoliborzem, od południa z Bemowem i od zachodu z gminą Izabelin. Na jej terenie znajdują się
typowo miejskie osiedla, jak i rozległe obszary zielone. Bielany są jedną z najbardziej zielonych
dzielnic stolicy. Do największych obszarów leśnych Bielan zaliczyć należy Las Bielański oraz Las
Młociński. Sąsiedztwo Kampinoskiego Parku Narodowego oraz liczne parki i lasy znajdujące się na
terenie dzielnicy sprawiają, że Bielany określane są mianem „zielonych płuc” stolicy.
Według Miejskiego Systemu Informacji (MSI) Bielany dzielą się na obszary: Chomiczówka,
Huta, Las Bielański, Marymont - Kaskada, Marymont - Ruda, Młociny, Piaski, Placówka, Radiowo,
Stare Bielany, Słodowiec, Wawrzyszew, Wólka Węglowa, Wrzeciono.

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

2. Struktura demograficzna dzielnicy
Dzielnicę Bielany zamieszkuje ponad 123 tys. mieszkańców, z czego ok. 98% stanowią osoby
posiadające na terenie Bielan meldunki o charakterze stałym. Pozostałe 2% to osoby posiadające na
Bielanach meldunek czasowy. Dane te nie obejmują osób, które zamieszkują na terenie Bielan, a nie
dokonały obowiązku meldunkowego, jak również zawierają dane tych, którzy obecnie nie
zamieszkują na terenie Bielan, a nie dokonali czynności wymeldowania.
Poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące struktury demograficznej mieszkańców
Dzielnicy Bielany.
Tabela 1

2014 r.

Liczba mieszkańców Dzielnicy Bielany
2015 r.
2016 r.
2017 r.
2018 r.

2019 r.

2020 r.

Pobyt stały

126 122

125 620

124 786

124 080

123 478

122 629

121 032

Pobyt

2591

2403

2324

2220

2643

2 769

2293

128 713

128 023

127 110

126 226

126 121

125 398

123 325

czasowy
Razem

Źródło: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy (na 31 grudnia każdego
roku).
Uwzględniając dane za ostatnie 6 lat zauważyć można nieznaczny ale systematyczny spadek
liczby ludności. Wśród mieszkańców dzielnicy przeważają kobiety (ok. 55%), co związane jest ze
statystycznie dłuższym okresem ich życia. Najliczniejszą grupę mieszkańców Bielan stanowią osoby
powyżej 19-tego roku życia pozostające w tzw. wieku produkcyjnym (ok. 55%). Warto jednak
zauważyć, że pozostałe ok. 45% mieszkańców stanowią dzieci (ok. 18%) oraz osoby w wieku
emerytalnym (ok. 27%).
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II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Podstawowe akty prawne
Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy działającą na
terenie Dzielnicy Bielany. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające
w szczególności z:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 506 z późn.
zm.),
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 869 z późn.
zm.),
3. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późń.
zm),
4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.),
5. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U
z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.),
6. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. 2020 r. poz.
218),
7. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U.
2019 r. poz. 1111),
8. Statutu OPS.
Ponadto kierunki działań Ośrodka Pomocy Społecznej określa Społeczna Strategia Warszawy
na lata 2009-2020 oraz warszawskie programy dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
aktywizacji zawodowej, wpierania rodziny, wsparcia osób w starszym wieku i niepełnosprawnych,
profilaktyki uzależnień itp.

2. Najważniejsze z realizowanych zadań
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany realizuje zadania zarówno będące w gestii
samorządu gminnego, jak i powiatowego. Wynika to z zapisów ustawy z dnia 15 marca 2002 r.
o ustroju miasta stołecznego Warszawy, która wskazuje, że Warszawa jest gminą mającą status
miasta na prawach powiatu. Podstawowym celem działania Ośrodka, zgodnie z obowiązującym
statutem, jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które
własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania
w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Pomoc społeczna udzielana jest ze względu na trudne sytuacje życiowe. Ustawa
o pomocy społecznej nie konkretyzuje tych sytuacji, wymienia jedynie najczęstsze powody ich
powstawania. Zawarty w ustawie katalog osób uprawnionych do uzyskania pomocy oraz sytuacji,
w jakich pomoc może być udzielona, nie jest katalogiem zamkniętym. Obowiązkiem osób
ubiegających się o przyznanie pomocy jest współudział w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji
6

życiowej. Zmusza to osoby wymagające wsparcia do zmiany postawy, na ogół biernej i roszczeniowej,
na postawę aktywną w rozwiązywaniu własnych problemów. Ośrodek powinien w miarę możliwości
doprowadzić do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem jak
również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na
świadczenia pomocy społecznej.
Poniżej przedstawiono najważniejsze z zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w 2020 r. :
-

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

-

przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz
uchwałą Nr 140 Rady Ministrów w sprawie programu „Posiłek w szkole i w domu” tj.:
zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych, zasiłków okresowych, zasiłków stałych,
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, przyznawanie pomocy w formie usług
opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pomocy w formie posiłków (w tym
dożywianie dzieci),

-

sprawianie pogrzebów,

-

prowadzenie postępowań w sprawach kierowania do schronisk osób bezdomnych,
przebywających na terenie dzielnicy,

-

prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących skierowania do domów pomocy
społecznej,

-

wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osób
nieubezpieczonych, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt. 2 ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

-

organizowanie i prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,

-

zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczej wsparcia i pomocy asystenta rodziny,

-

udzielanie pomocy w integracji ze środowiskiem lokalnym osobom opuszczającym zakłady
karne, niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady
dla nieletnich i rodziny zastępcze,

-

podejmowanie działań w przypadku rodzin doświadczających przemocy,

-

obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy,

-

udzielanie informacji o przysługujących uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej,

-

prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, w tym prowadzenie ośrodków
wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających wsparcia,

-

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

-

rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych
potrzeb – realizacja lokalnych programów z zakresu pomocy społecznej na rzecz ograniczania
i rozwiązywania występujących problemów społecznych,
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-

przygotowywanie i realizacja projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu
społecznego,

-

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

-

realizowanie wypłat z tytułu stypendiów i zasiłków szkolnych

-

realizacja programu „Wspieraj Seniora”

-

współpraca z Dzielnicowym Zespołem Wsparcia w ramach walki z pandemią Covid – 19

-

pomoc osobom przebywającym na kwarantannie i izolacji w związku z pandemią Covid -19

-

sporządzanie sprawozdawczości.
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy funkcjonuje w oparciu o statut

nadany mu przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy uchwałą nr XXIX/918/2008 z dnia 17 kwietnia
2008 roku, z późniejszymi zmianami.
Działania podejmowane przez OPS zostały uszczegółowione w dalszych rozdziałach.
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III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPS
1. Komórki organizacyjne
Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka w 2020 r. określał Regulamin
organizacyjny OPS.
Komórki organizacyjne Ośrodka w 2020 r. przedstawia poniższy schemat:
Rysunek 1

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
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2. Struktura zatrudnienia
W Ośrodku Pomocy Społecznej, wg. stanu na dzień 31.12.2020 r. zatrudnionych było 131
osób na 129,8 etatach, w tym:.115 kobiet i 16 mężczyzn.
Tabela 2
Struktura zatrudnienia w OPS na dzień 31.12.2020 r.
LICZBA OSÓB

LICZBA
ETATÓW

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OGÓŁEM

131

129,8

dyrektor

1

1

p.o zastępca dyrektora

1

1

kadra kierownicza

9

9

pracownicy socjalni ogółem

65

w tym:

65

w tym:
starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator

5

5

starszy specjalista pracy socjalnej

26

26

16

16

10

10

8

8

psycholog

5

4

konsultant

1

1

asystent rodziny

5

5

informatyk

1

1

pozostali pracownicy

33

32,8

10

10

specjalista pracy socjalnej
starszy pracownik socjalny
pracownik socjalny

OŚRODKI WSPARCIA dla Seniorów
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. 82%), w tym 33 osoby posiadały
ukończone studia podyplomowe. Specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny posiadało 16
osób, natomiast specjalizację I stopnia 17 osób.
Tabela 3
Wykształcenie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
Wykształcenie

Liczba osób

Wyższe

107

Policealne

10

Średnie

14

Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

17

Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny

16

Studia podyplomowe (liczba)

37

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

4. Podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników
Pozyskanie i zatrzymanie pracowników o wysokich kwalifikacjach oraz stałe uzupełnianie
wiedzy i umiejętności pracowników w sposób decydujący wpływają na pozycję Ośrodka. Rosnące
potrzeby i oczekiwania społeczeństwa powodują poszerzenie zakresu działań, a wykwalifikowani
pracownicy radzą sobie znacznie lepiej z nowymi zadaniami. Jedną z najważniejszych funkcji polityki
personalnej jest wspieranie rozwoju i kariery zawodowej pracownika. Prawidłowy wybór szkoleń
pozwala na systematyczny wzrost umiejętności i kwalifikacji specjalistycznych pracowników.
Pracownicy Ośrodka w 2020 r. brali udział w ponad 40 szkoleniach, kursach, warsztatach,
seminariach i konferencjach o zróżnicowanej tematyce. Wiele z nich było adresowanych do
pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa mazowieckiego.
Można je podzielić na grupy:
1. Szkolenia specjalistyczne z zakresu pomocy społecznej związane z problemami występującymi
w różnych obszarach:


uzależnieniami,



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



osobami starszymi, bezdomnymi, niepełnosprawnymi fizycznie i intelektualnie, chorymi
psychicznie.
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2. Szkolenia związane ze zmianą przepisów prawnych, w tym z zakresu: zamówień
publicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, finansów, rachunkowości, prawa pracy,
Pracowniczych Planów Kapitałowych, ochrony danych osobowych, kierowania do Domu
Pomocy Społecznej, świadczenia pomocy materialnej dla uczniów - stypendia szkolne i
zasiłki szkolne. Szkolenia dotyczące projektów unijnych, ustawy o pomocy społecznej.
3.

Inne szkolenia dotyczące działalności pomocy społecznej na terenie dzielnicy i miasta.
Na szczególną uwagę zasługują nowe projekty szkoleniowe, w których licznie uczestniczyli

pracownicy OPS, takie jak:


Skuteczna obrona przed napastnikiem w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa
pracowników socjalnych. Szkolenie zostało przeprowadzone przy współpracy
funkcjonariuszy Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, w którym udział wzięło ponad
60 pracowników socjalnych i asystentów rodziny.



Szkolenie antykorupcyjne dla pracowników Ośrodka na którym zostały omówione różne
aspekty zagadnień związanych z korupcją urzędniczą. Zorganizowane zostało w ramach
cyklu szkoleniowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego.



Kadra kierownicza wzięła udział w szkoleniu warsztatowym z Kontroli Zarządczej
w jednostkach Pomocy Społecznej.



Kierownicy Działów Pomocy Środowiskowej, Działu Pomocy Środowiskowej i Usługowej,
Działu Pomocy Specjalistycznej wzięli udział w szkoleniu dotyczącym przyznawania
pomocy społecznej przez Ośrodki Pomocy Społecznej w czasie stanu epidemii.



Dyrektor Ośrodka, wraz z p. o Zastępcy Dyrektora oraz wszyscy pracownicy Działu
Realizacji Świadczeń przeszli szkolenie z przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych.

Szkolenia, seminaria, warsztaty i konferencje zewnętrzne:


Pracownicy zaangażowani w Projekt Deinstytucjonalizacja szansą na dobra zmianę brali
udział w licznych warsztatach i konferencjach poświęconych realizacji kluczowych założeń
projektu.



szkolenia i seminaria dotyczące rozwiązywania problemów w rodzinie
„Diagnoza jako skuteczne narzędzie w procesie pomocy rodzinie”, „Diagnoza i plan pracy
z rodzina dysfunkcyjną” ,



szkolenia i konferencje dotyczące ofiar przemocy: („Studium Pomocy Psychologicznej
i Interwencji Kryzysowej II Stopień „Spotkanie konsultacyjne dot. ewaluacji Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, Ogólnopolska Konferencja "Dziecko
Pokrzywdzone Przestępstwem”, „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem
alkoholowym”),



szkolenia i konferencje dotyczące pracy z osobami uzależnionymi: „Zarządzanie sobą
w stresie i zapobieganie wypaleniu zawodowemu u osób zawodowo zajmujących się
profilaktyką i terapią uzależnień”,



szkolenia i konferencje dotyczące pracy z seniorami i ich aktywizacji: „Warsztaty terapii
ręki przy muzyce” „Kurs decoupage - zdobienie jajek wielkanocnych”’,



szkolenia dotyczące pracy w pomocy społecznej:
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„Akademia Streetworkingu”, Program "Zielone wsparcie", Projekt "Najpierw Mieszkanie"
spotkanie z przedstawicielami Fundacji Fundusz Współpracy, „Pokonać bezdomność”,
„Negocjacje i Mediacje z rodzinami klientów kierowanych do domów pomocy społecznej
e zakresie ponoszenia odpłatności”, „Psychoterapia psychoz schizofrenicznych-warsztat”,
„Konferencja "Bielańskie rozmowy o zdrowiu psychicznym, zaburzenia nastroju. Kiedy
nastrój staje się problemem",
„Rola kadry kierowniczej w zakresie realizacji warszawskiego modelu rozdzielenia pracy
socjalnej od postępowań administracyjnych”,


Szkolenia z zakresu rachunkowości budżetowej,



Szkolenia z zakresu płac,



Szkolenie z zakresu tworzenia dokumentów do ZUS,



Szkolenia z zakresu Prawa Zamówień Publicznych,

Znaczna część pracowników Działów Pomocy Środowiskowej, Pomocy Specjalistycznej,
Pomocy Środowiskowej i Usługowej (45 osób) miała zapewnioną systematyczną super wizję.
Zróżnicowana tematyka szkoleń, oprócz pogłębiania umiejętności zawodowych pozwoliła na
rozwój osobisty pracowników.
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IV. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU
1. Wydatki ogółem
W 2020 r. w budżecie na zadania realizowane przez Ośrodek zaplanowana została kwota
24 293 983,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 23 809 762,87 zł, co stanowi 98,01 % wykonania
planu.
Tabela 4
Wydatki z podziałem na poszczególne rozdziały
Dział

Rozdz. Nazwa rozdziału

851
Ochrona
zdrowia

Plan

Wykonanie

2019/2020 r.

2019/2020 r.

12 500,00 /

12 500,00 /

10 960,00

10 960,00

12 500,00 /

12 500,00 /

10 960,00

10 960,00

% wykonania
planu
2019/2020 r.

100,00/100,00

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

100,00/100,00

zdrowotnej)
852

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

Pomoc

22 798 414,00 22 439 359,76 98,43

społeczna
85203

Ośrodki

1 299 130,00

1 291 160,49

wsparcia

1 396 508,00

1 339 485,76

167 404,00

163 543,37

157 252,00

155 766,02

4 726 826,00

4 709 463,27

4 468 064,00

4 412 622,20

2 133 992,00

2 123 150,64

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
85213 opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
85214 składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe
85216 Zasiłki stałe
85219
85230

Ośrodki pomocy

2 054 423,00
2 035 849,74
12 777 683,00 12 753 350,40

społecznej

13 109 405,00 12 883 931,32

Realizacja Rządowego Programu

791 420,00

791 420,00

„Posiłek w szkole i w domu”

1 254 924,00

1 254 924,00
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85231

85295

Pomoc dla cudzoziemców „Pobyt

21 100,00

21 100,00

tolerowany”

25 940,00

25 940,00

312 098,00

311 040,72

Pozostała działalność- program
„Wspieraj Seniora”
Pozostała działalność-

85295 prowadzenie jadłodajni dla osób 19 800,00
zagrożonych wykluczeniem

19 800,00

społecznym

853
Pozostałe

1 002 241,00

784 462,20

89,06

zadania w

792 829,00

736 412,63

92,88

szansą na dobra zmianę –

376 490,00

342 312,43

projekt zintegrowany.

389 198,00

366 566,55

Warszawa
Realizacja projektu

216 677,00

48 754,66

”Zaprojektuj SIEBIE”

238 221,00

208 795,77

137 960,00

137 942,09

163 960,00

160 188,08

1 450,00

862,23

186 000,00

119 045,19

186 000,00

119 045,19

466 140,00

466 085,86

99,98

505 780,00

503 985,29

99,65

466 140,00

466 085,86

505 780,00

503 985,29

zakresie
polityki

Realizacja projektu

społecznej

”Deinstytucjonalizacja
85395

Dzielnica Bielany m.st.
85395

Pozostała działalność –
85395 wspieranie inicjatyw na
rzecz zaspokojenia
potrzeb życiowych osób i
Realizacja projektu
85395 rodzin
”Opiekuńcza Warszawa”
854
Edukacyjna

64,00

opieka
wychowawcz

Pomoc materialna dla
85415 uczniów o charakterze

a

socjalnym
855 Rodzina
85504 Wspieranie rodziny

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

Razem

24 293 983,00 23 809 762,87 98,01

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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Wykres 1
Porównanie wydatków w latach 2014-2020
kwota wydatków

23809 762,87 zł

2020 r.

2019 r.

23115 236,23 zł

2018 r.

22811 750,44 zł

2017 r.

23445 485,42 zł

2016 r.

21583 377,03 zł

2015 r.

20829 608,28 zł
20188 660,28 zł

2014 r.
10000 000,00 zł

20000 000,00 zł

30000 000,00 zł

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

2. Dochody
Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody pochodzą głównie z odpłatności za usługi
opiekuńcze i posiłki, z odpłatności za pobyt dzienny w placówkach OPS oraz ze spłat nienależnych
pobranych świadczeń.
Tabela 5
Realizacja dochodów budżetowych w zł
Plan
550 000,00

Wykonanie 2019
Wykonanie 2020
422 135,13

510 160,56
Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany
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V. ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ
W 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy realizował
następujące świadczenia wynikające z ustawy o pomocy społecznej:
1. świadczenia pieniężne:
a) zasiłek stały,
b) zasiłek okresowy,
c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
d) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez
sąd,
e) zasiłek celowy dla cudzoziemców, którym udzielono zgody na pobyt ze względów
humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
2. świadczenia niepieniężne:
a) praca socjalna,
b) poradnictwo specjalistyczne,
c) interwencja kryzysowa,
d) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
e) sprawienie pogrzebu,
f)

posiłek,

g) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia,
h) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia.
W sprawach świadczeń realizowanych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w 2020 r.
wydano 15 655 decyzji administracyjnych i postanowień. Zgodnie z art. 99 ustawy o pomocy
społecznej w 2020 r. dokonano 51 wystąpień do ZUS o zwrot zasiłków stałych lub okresowych
przyznanych i wypłaconych w okresie oczekiwania na rentę lub emeryturę. Zgodnie z art. 101 ustawy
o pomocy społecznej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce
zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała
świadczenia w miejscu pobytu. W 2020 r. do Ośrodka wpłynęło 12 wniosków o refundację świadczeń
– wszystkie świadczenia zostały zrefundowane, sporządzono 1 wniosek o refundację - świadczenie
zostało zrefundowane.
W 2020 r. wydanych zostało 645 zaświadczeń, największą część stanowiły zaświadczenia
będące podstawą do ubiegania się o zasiłek mieszkaniowy.
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Tabela 6
Przeznaczenie wydawanych zaświadczeń
Liczba

Liczba

Cel wydania zaświadczenia

wydanych

wydanych zaświadczeń

zaświadczeń

w 2019

w 2020
366

395

ubieganie się o dodatek mieszkaniowy

129

40

do Wydziału Zasobów Lokalowych, w tym
ubieganie się o obniżkę czynszu, wykup
mieszkania

44

85

w sprawach ubiegania się o stypendium
szkolne dla dziecka, stypendium socjalne studenci

31

45

do Sądu (rozwód, ustalenie wysokości
alimentów), prokuratury i komornika,
Urzędu Skarbowego

29

31

inne urzędy

13

19

celem przedstawienia w przedszkolu,
żłobku

12

5

do kościoła i organizacji pozarządowych

11

105

załatwianie spraw mieszkaniowych u
zarządców nieruchomości, w tym ZGN

5

6

PFRON, WCPR

4

17

do ZUS w celu ustalenia uprawnień do
renty/emerytury

1

4

Gazownia, Innogy, Telekomunikacjazadłużenia

0

5

inne OPS

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
W 2020 r. wniesiono 3 odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji
administracyjnych wydanych w sprawach świadczeń pomocy społecznej. Poniżej przedstawiono dane
dotyczące rozstrzygnięć organu odwoławczego.
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Tabela 7
Odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Rodzaj rozstrzygnięcia

Liczba

Liczba

rozstrzygnięć

rozstrzygnięć

W 2020

w 2019

decyzje rozpatrzone we własnym zakresie

0

0

decyzje utrzymane w mocy

1

8

0

0

0

0

sprawy w toku

1

3

niedopuszczalność zażalenia

1

1

nieważność decyzji

0

0

orzeczenie o uchybieniu terminu
wniesienia odwołania
decyzje uchylone i przekazane do
ponownego rozpatrzenia

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

1. Struktura świadczeniobiorców.
W 2020 r. wsparciem ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej w formie świadczeń pomocy
społecznej (w tym w formie pracy socjalnej) objęte zostały osoby i rodziny pozostające w 2 830
gospodarstwach domowych o łącznej liczbie 4 578 osób. tj. ok. 3,72% wszystkich mieszkańców
dzielnicy. Poniżej przedstawiono dane dotyczące liczby osób i rodzin korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej w 2020 r.
Tabela 8
Liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną w 2020 r.
Liczba osób,

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba

którym

rodzin

osób

osób,

rodzin

osób

przyznano

2020

w

którym

2019

w

decyzją

rodzinach

przyznano

rodzinach

świadczenia

2020

decyzją

2019

2020

świadczenia
2019

pomoc udzielona
ogółem,
w tym w postaci

x

2 830

4 578

pracy socjalnej

19

X

3 265

5 793

w tym wyłącznie
w postaci pracy

x

1 141

1 882

X

1 589

3 111

2 043

1 676

2 682

1 311

1 226

2 037

1 222

1 061

1 753

62

61

88

2 038

1 672

2 671

socjalnej
świadczenia
przyznane w
ramach zadań

2 042

1 689

2 696

1 274

1 221

2 052

1 132

969

1 618

57

56

72

2 032

1 679

2 682

zleconych i
własnych
w tym:
świadczenia
pieniężne
świadczenia
niepieniężne
świadczenia
przyznane
w ramach zadań
zleconych
świadczenia
przyznane
w ramach zadań
własnych
Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany
Wykres 2

Liczba rodzin objętych pomocą w 2020 r.
1 689

0

zadania zlecone

56

0

zadania własne

1 679

0

zadania własne i zlecone

wyłącznie praca socjalna

0

1 141

liczba rodzin, którym przyznano świadczenie
0
0,2
0,4

liczba rodzin objetych pracą wyłącznie socjalną
0,6
0,8
1

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany
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Poniżej przedstawiono strukturę gospodarstw domowych osób i rodzin korzystających
z pomocy Ośrodka w 2020 r. w tym również w postaci pracy socjalnej.
Tabela 9
Typy rodzin objętych pomocą na podstawie Ustawy o pomocy społecznej
Wyszczególnienie

2020 r.

2019 r.

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba osób

rodzin

osób

rodzin

w rodzinach

3 265

5 793

w
rodzinach
rodziny ogółem

2 830

4 578

o liczbie osób 1

1 898

1 898

1 930

1 930

2

461

922

674

1348

3

265

795

341

1 023

4

118

472

188

752

5

50

250

82

410

38

241

50

330

ogółem

576

1 875

750

2 506

o liczbie dzieci 1

274

658

361

883

2

196

668

254

905

3

60

273

80

373

4

38

216

41

235

5

4

28

5

34

6

4

32

6

47

7 i więcej

0

0

3

29

ogółem

293

811

312

877

o liczbie dzieci 1

141

288

155

326

2

109

328

111

337

3

26

104

27

110

4 i więcej

17

91

19

104

987

1 356
1 385

2 034

6 i więcej
rodziny z dziećmi

rodziny niepełne

rodziny emerytów i
rencistów ogółem

21

o liczbie osób 1

721

721

917

917

2

200

400

349

698

3

46

138

84

252

4 i więcej

20

97

35

167

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
Wykres 3

Procentowy udział gospodarstw domowych w
zalezności od liczby osób w rodzinie w 2020 r.
2% 1%
4%
9%

16%

67%

1-osobowe

2-osobowe

3-osobowe

4-osobowe

5-osobowe

6-osobowe i więcej

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany
Zdecydowanie największą grupę świadczeniobiorców stanowiły w dalszym ciągu osoby
prowadzące jednoosobowe gospodarstwa domowe i wynosił 67,07% wszystkich korzystających
z pomocy rodzin.
Udział większych gospodarstw domowych, liczących 6 i więcej osób, wynosił zaledwie 1,34%
wszystkich objętych wsparciem środowisk.
Wśród wszystkich objętych pomocą środowisk w 2020 r. 20,35% stanowiły rodziny z dziećmi.
Rodziny niepełne stanowiły 10,35%, spośród wszystkich korzystających z pomocy rodzin. Środowiska
emerytów i rencistów stanowiły 34,88%.
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Wykres 4
Procentowy udział rodzin z dziećmi, rodzin niepełnych oraz
rodzin emerytów i rencistów w stosunku do wszystkich
gospodarstw domowych korzystających z pomocy społecznej
w 2020 r
35%
35%

30%

25%
20%
20%

15%
10%

10%

5%

0%
rodziny z dziećmi

rodziny niepełne

Serie1

rodziny emerytów i
rencistów

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

2. Powody udzielania świadczeń.
Poniżej przedstawiono dane liczbowe dotyczące osób i rodzin korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej z uwzględnieniem powodów przyznania pomocy. Zaznaczyć należy, że wiele osób
i rodzin dotkniętych jest wieloma z niżej wymienionych dysfunkcji.
Tabela 10
Powody przyznania pomocy
2020 r.
Dysfunkcje

2019 r.

Liczba

Liczba

Liczba

Liczba osób

rodzin

osób

rodzin

w rodzinach

1 043

1 533

w
rodzinach
niepełnosprawność

902

1 278

23

długotrwała lub ciężka
choroba
ubóstwo

829

1 235

643

983

892

1 387

615

881

525

1 328

bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych i

527

1 383

bezdomność

326

326

140

144

przemoc w rodzinie

255

773

296

891

rodziny niepełne

202

582

206

597

rodziny wielodzietne

49

259

50

283

alkoholizm

140

212

213

398

84

318

93

379

w tym wielodzietność

22

112

25

134

narkomania

24

42

23

34

sytuacja kryzysowa

23

36

21

36

16

22

11

33

prowadzenia gospodarstwa
domowego - ogółem

w tym:

potrzeba ochrony
macierzyństwa

trudności w przystosowaniu
do życia po zwolnieniu z

22

31

11

32

zdarzenie losowe

11

17

8

12

sieroctwo

1

1

3

3

1

2

0

0

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

potrzeba ochrony ofiar
handlu ludźmi

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
W stosunku do lat ubiegłych zmianie nie uległy główne kategorie powodów z jakich osoby
i rodziny znalazły się w sytuacji wymagającej wsparcia. Najczęstszymi powodami pozostawania
w trudnej sytuacji osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej były: niepełnosprawność,
długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego.
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Wykres 5

Liczba środowisk dotkniętych poszczególnymi
dysfunkcjami w stosunku do wszystkich obejmowanych
pomoca gospodarstw domowych w 2020 r.
1000,00
900,00
800,00
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00

902

829
643
527
242

326

255

140

84

1

22

23

24

11

11

1
Serie1

Serie1

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

2. Pomoc materialna.
W 2020 r. obowiązywały kryteria dochodowe, które zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, począwszy od 1 października 2018 r. wynoszą:
· dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł,
· dla osoby w rodzinie – 528 zł.
Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 645 zł.
Zasiłki okresowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.
Świadczenie to przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 701 zł Wysokość zasiłku okresowego dla osoby
samotnie gospodarującej ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby
samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418
zł miesięcznie.
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Zasiłek okresowy dla rodziny przysługuje rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium
dochodowego rodziny tj. - 528 zł na osobę w rodzinie, Wysokość zasiłku okresowego dla rodziny
ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Zasiłek okresowy przysługuje w
szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość
utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Tabela 11
Zasiłki okresowe
Rodzaj

Liczba

Liczba

Kwota

Liczba

Liczba

Średnia

Średni

świadczen

osób,

świadcze

świadcze

rodzin

osób

kwota

okres

ia

którym

ń

ń

2019/202

w

zasiłku w

korzystan

przyznano

2019/202

w zł

0

rodzinac

zł

ia z

decyzją

0

2019/202

h

2019/202

zasiłku

0

2019/202 0

2019/202

0

0

świadczen
ie
2019/2020
zasiłki

82/75

337/342

okresowe-

125 542/

82/74

92/86

124 161

372,52/

4,11/

363,04

4,56 mies.

ogółem
w tym:

x

x

środki

34 342/

własne

20 954

x

x

x

x

x

x

x

x

dotacja
x

x

91 200/
103 207

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
Zasiłki okresowe należą do świadczeń realizowanych w ramach zadań własnych, które
w większości finansowane są w ramach dotacji z budżetu państwa. W 2020 r. Ośrodek na zasiłki
okresowe wydał kwotę 124 161 zł w tym dotacja wyniosła 103 207 zł, co stanowi ponad 83,12%
ogółu wydatków na wypłatę zasiłków okresowych.
Zasiłki celowe należą do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Zasiłek celowy
stanowi jednorazowe świadczenie socjalne przyznane w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb
bytowych tj. między innymi na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia,
opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw
w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Zasiłek celowy przysługuje osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego
ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społeczne. Osobom o dochodach przekraczających ww.
kryterium, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może być przyznany specjalny zasiłek celowy,
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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,

Kwota

Liczba

Liczba

Średnia kwota

którym

świadczeń

Rodzin

osób w

przypadająca na

przyznano

2019/2020

2019/2020

rodzinach

1 gospodarstwo

2019/2020

domowe

decyzją
świadczenie

2019/2020

2019/2020
zasiłki celowe i w
naturze - ogółem

3 357 236
1 158/ 1 129

1 079 /

1 887 /

3 111,43/

1 082

1 910

3 470,64

1 486 214

681

1 285

2 182,40

1 284 198

658

1 215

1 951,67

/3 755 243
*

w tym: zasiłki
celowe specjalne

728 /687

* w tym kwota 1 666 652 zł - zasiłki na zakup żywności została omówiona w zadaniu dożywianie
Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
Tabela 13
Zasiłki celowe – analiza wydatków
Cel pomocy

Kwota w 2020 r.

Kwota w 2019 r.

Opłata czynszu

513 593

517 092

313 162

256 141

Zakup odzieży

311 490

393 624

Opłata za energię elektryczną i gaz

283 695

299 726

227 035

256 111

206 792

0

143 294

202 843

Zdarzenie losowe

21 400

7 000

Remont mieszkania

17 033

24 040

Opłata za pobyt w placówce dla osób

12 915

0

9 356

12 217

Zakup środków czystości i higieny
osobistej

Koszty leczenia
Pokrycie bieżących kosztów utrzymania
budynku/lokalu mieszkalnego
Zakup sprzętu gospodarstwa
domowego i pościeli

bezdomnych oraz w Domu Samotnej
Matki
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego
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Kolonie i obozy dla dzieci

7 100

37 225

Opłata turnusu rehabilitacyjnego

5 981

9 686

Zakup opału

4 970

9 720

Zakup sprzętu ortopedycznego

3 920

6 036

Zakup biletu

2 603

4 793

Wyposażenie szkolne dzieci

2 150

7 730

Opłata za żłobek/przedszkole

1 927

4 020

Zdjęcia do dowodu

125

463

Opłata za telefon

50

342

RAZEM:

2 088 591

2 133 084

Zasiłki na zakup żywności*

1 666 652

1 224 152

Razem wszystkie zasiłki celowe

3 755 243

3 357 236

*zasiłki celowe na zakup żywności omówione w zadaniu dożywianie
Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
Przyznając zasiłki celowe w pierwszej kolejności starano się zabezpieczać podstawowe
potrzeby takie jak zakup żywności, opłacenie czynszu, zakup odzieży oraz energii elektrycznej i gazu
oraz zakup leków, środków czystości i higienicznych.
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Wykres 6

1 400 000

1 203 215 zł

Zasiłki celowe w podziale na poszczególne cele rok 2020 r.

1 200 000

125 zł
50 zł

2 150 zł
1 927 zł

5 981 zł
4 970 zł
3 920 zł
2 603 zł

21 400 zł

17 033 zł
12 915 zł
9 356 zł
7 100 zł

200 000

206 792 zł
143 294 zł

400 000

283 695 zł
227 035 zł

600 000

463 437 zł

800 000

513 593 zł
313 162 zł
311 490 zł

1 000 000

-

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany
Zasiłki stałe realizowane są w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.
Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie
niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód lub dochód na osobę w rodzinie, jest niższy od kryterium
dochodowego wynikającego z art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. 701 zł dla osoby samotnie
gospodarującej i 528 zł na osobę w rodzinie.
Wysokość zasiłku stałego jest ściśle uzależniona od posiadanego dochodu.
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Tabela 14
Zasiłki stałe
Rodzaj

Liczba

Liczba

Kwota

Liczba

Liczba

Średnia

świadczenia

osób,

świadczeń

świadczeń w

rodzin

osób w

wysokość

którym

2019/202

zł

2019/202

rodzinach

zasiłku w

przyznano

0

2019/2020

0

2019/202

zł

0

2019/202

decyzją
świadczeni

0

e
2019/2020
zasiłki stałe
- ogółem

2 123 150,6
423/385

4 239

4

4 148

2 035 849,7

420 / 380

466 / 423

500,86
490,80

4
w tym dla osób:
samotnie
gospodarującyc

2 053
398 / 360

3 995

334,64

398

398

513,98

3 866

1 955 434,3

360

360

505,80

25 / 23

71 / 68

h

5

Pozostających
w rodzinie

28/29

244/282

69 816
80 415,39

286,13
285,16

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

Liczba

Liczba

Kwota

Średni okres

świadczeniobiorców, należnych

należnych

ubezpieczenia

za których opłacana

składek

składek

zdrowotnego

jest składka

2019/2020 2019/2020

2019/2020

3 323 /

163 543,37

10,16 / 10,85

3 190

155 766,02

mies.

zdrowotna
2019/2020
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające zasiłek
stały, niepodlegające

327 / 294

obowiązkowi
ubezpieczenia z innego
tytułu

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
W 2020 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne, w wys. 9% wypłacanego zasiłku stałego,
odprowadzana była za 76,36% osób pobierających zasiłek stały. Pozostałe osoby były ubezpieczone
przez członków najbliższej rodziny.
Ośrodek wydał również, na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, decyzje administracyjne
potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na 90 dni finansowane ze środków
publicznych. W 2020 r wydano 122 decyzji administracyjnych, w tym 91 decyzji potwierdzających
prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy
wypłata wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanego przez Sąd.
W roku 2020 Ośrodek wypłacił łącznie kwotę 10 560 zł dla 2 opiekunów prawnych dla 3
podopiecznych.
Również do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę
należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku
i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art.5a oraz którym udzielono zgodę na
pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Ośrodek w 2020 r. przyznał 4 rodzinom, które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na
terytorium RP, pomoc w formie zasiłków celowych w łącznej wysokości 25 740 zł, natomiast
cudzoziemcom, o których mowa w art.5a - 1 osobie w wysokości 200 zł.
Zapewnienie posiłku jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.
Pomoc w postaci posiłku (doraźna lub okresowa) przysługuje osobom, które własnym
staraniem nie mogą go sobie zapewnić. Poniższa tabela przedstawia zbiorcze zestawienie zadania
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dożywiania – posiłków dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży oraz zasiłków celowych na zakup
żywności.
Tabela 16
Dożywianie
Rodzaj

Liczba osób,

Liczba

świadczenia

którym

świadczeń świadczeń którym

Liczba

przyznano

W 2020 r.

decyzją

1. Posiłki ogółem
- w tym dla
dzieci

Kwota

Liczba osób,

w 2020 r.

przyznano

świadczeń świadczeń

(zł)

decyzją

W 2019 r

świadczenie

świadczenie

w 2020 r.

w 2019 r

774

132 561

298

18 362

902

x

Kwota

1 711 272

w 2019 r.
(zł)

828

162 888

1 933 268

158 578

304

35 529

280 389

4 603

1 666 652

673

4 406

1 224 152

137,164

3 377 924

x

167 294

zł

2. Zasiłki
celowe na
zakup
żywności
RAZEM 1+2
3 157 420

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
W 2020 r. średni koszt jednego posiłku dla osób dorosłych wynosił 13,60 zł, natomiast dla
dzieci i młodzieży 8,64 zł. Średni koszt jednego posiłku ogółem wynosił 12,91 zł.
Posiłki dla osób dorosłych realizowane były w 5 placówkach, w tym:


Bar Malwa ul. Conrada 11,



Bar Marymont ul. Marymoncka 49,



Bielański Środowiskowy Domu Samopomocy ul. Grębałowska 14.



Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1 Al. Zjednoczenia 13,



Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 2 ul. Wrzeciono 5A
Obiady dla dzieci i młodzieży realizowane były w 45 placówkach szkolnych.
W 2020 r. dożywianie mieszkańców Bielan realizowane było w ramach zadań:

1. Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”, ustanowiony Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów
z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007).
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2. „Pozostałe zadania z zakresu dożywiania”.
W roku 2020 Ośrodek wydał na realizację zadania dożywiania kwotę 3 377 924 zł, z czego na
realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 2 112 924 zł, zaś
na „Pozostałe zadania z zakresu dożywiania” kwotę 1 265 000 zł.
Na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu” Ośrodek otrzymał dotację w wysokości
1 254 924 zł.
Sprawienie pogrzebu należy do zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Ośrodek
dokonał pochówku zmarłych, którzy nie posiadali rodziny, lub rodzina odmówiła albo nie miała
możliwości dokonania pochówku zmarłego.
Tabela 17
Pogrzeby
Rodzaj
świadczenia

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń
w zł

Liczba
rodzin

Liczba osób

Średni

w

koszt

rodzinach

pogrzebu

sprawienie
pogrzebu –
ogółem w 2020

32

76 869,64

32

35

2 402,18

34

84 837,27

34

38

2 495,21

r.
sprawienie
pogrzebu –
ogółem w 2019
r.
Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
W 2020 r. usługę pogrzebową na rzecz Ośrodka w zakresie pochówku zmarłych świadczył
Zakład Pogrzebowy „Memento Mori” w Warszawie ul. Nowogrodzka 51 wraz z Zarządem Cmentarzy
Komunalnych Warszawa ul. Powązkowska 43/45 w zakresie udostępniania miejsca grzebalnego na
cmentarzu.
Poniżej przedstawiono zestawienie danych dotyczących wyżej opisanych świadczeń z pomocy
społecznej, z uwzględnieniem liczby osób, którym przyznano świadczenie i wydatkowanych kwot.
Wykres 6
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Wykres 7
1200

LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE W 2020 R.
1078

1000

800

600

519
450
400

385

383
324

294
200
75
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Zasiłki stałe
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zdrowotne
"Posiłek w
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zakresu
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dożywiania

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany
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Wykres 8
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Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany
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Posiłki pozostałe
zadanie z
zakresu
dożywiania

Pogrzeby

25 940

10 560

pomoc
wynagrodzenie
cudzoziemcom dla opiekuna
prawnego

Jak wynika z powyższych zestawień, największy udział wśród wydatków stanowią wydatki na
zasiłki celowe bez zasiłków na dożywianie, następnie na zasiłki stałe oraz posiłki w ramach programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W odniesieniu do liczby świadczeniobiorców, którym ww.
świadczenia zostały przyznane, największą grupę stanowią osoby objęte pomocą w formie zasiłków
celowych bez zasiłków na dożywianie oraz osoby korzystające z posiłków w ramach programu
rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywianie .
Zasiłki i stypendia szkolne
Od 01.09.2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje nowe zadanie – udzielanie pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów tj. przyznawanie i wypłacanie stypendiów i zasiłków
szkolnych. Zadanie realizowane jest zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/1033/2020 Rady Miasta Stołecznego
Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta stołecznego
Warszawy. Zgodnie z zapisem § 5 oraz § 6. 1 powyższej uchwały, wnioski o przyznanie stypendium
szkolnego oraz zasiłku szkolnego kieruje się do dyrektora ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy
m.st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia szkoły, ośrodka lub słuchacza
kolegium.
W 2020 r. do Ośrodka wpłynęło 270 wniosków o wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych,
w tym 250 wniosków o stypendium szkolne i 20 wniosków o zasiłek szkolny.
Tabela 18
Wniosek

Wpłynęło
do rozpatrzenia

Ogółem

Stypendia

Zasiłki

szkolne

szkolne

270

250

20

212

204

8

35

26

9

21

18

3

1

1

0

1

1

0

- w tym
Rozpatrzone pozytywnie
Odmowy przyznania
Umorzenia postępowania
Przekazane
wg właściwości
Pozostawione
bez rozpatrzenia

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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Do 3 grup możemy zaliczyć powody, z uwagi na które pomoc w formie stypendium bądź
zasiłku szkolnego nie została przyznana:
1. Braki formalne w złożonym wniosku
2. Brak dokumentów umożliwiających prawidłowe rozliczenie stypendium bądź zasiłku
szkolnego
3. Dokumenty potwierdzające niekwalifikowane koszty.
Wykres 9

W N I O S KI O ST Y P E ND IU M S Z KO L N E I
Z A S I Ł K I S Z KO L N E W 2 0 2 0 R .

250

204
200

stypendium szkolne

zasiłek szkolny

150
100
50

26

18

1

1

0
rozpatrzone
pozytywnie

odmowa
przyznania

umorzenie
postępowania

przekazanie wg
własciwości

pozostawione
bez
rozpatrzenia

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia
pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy
rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego
stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w okresie nie dłuższym niż dwa miesiące
od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wysokość zasiłku szkolnego nie
może być wyższa niż 620 zł.
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Tabela 19
Powody przyznania

Liczba uczniów,

Liczba

Liczba osób

Kwota

zasiłku szkolnego

którym

rodzin

w rodzinie

wypłaconych

ucznia

świadczeń

wypłacono
świadczenie
Śmierć rodzica

3

2

5

1 860,00

Utrata zatrudnienia

3

2

5

1 860,00

Choroba rodzica

2

1

4

1 240,00

RAZEM

8

5

14

4 960,00

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest
niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia
uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł tj. kwota o
której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. Miesięczną wysokość tego dochodu
ustala się na zasadach określonych w art.8 ust.3-13 ustawy o pomocy społecznej, z tym że do
dochodu nie wlicza się stypendiów i zasiłków szkolnych.
W roku szkolnym 2020/2021 stypendia szkolne udziela się, w zależności od potrzeb uczniów,
w następujących formach:
1. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym obejmującej:
a) zakup podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur,
encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego,
b) zakup komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów,
c) zakup biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji
miejskiej,
2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
Od roku szkolnego 2020/2021 stypendium szkolne nie może być udzielane w formie zakupu pomocy
dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych; zakupu
wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego, w tym
zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, tornistrów; zakupu stroju sportowego na zajęcia
wychowania fizycznego; zakupu rzeczy i przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale
mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez
ucznia.
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Progi dochodowe a wysokość przysługującego stypendium szkolnego
Tabela 20
Dochód na osobę w

Wysokość

rodzinie w zł.

przysługującego
stypendium w zł.

poniżej 422,40

248

422,40 – 528,00

186

powyżej 528,00

nie przysługuje

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż 10
miesięcy w danym roku szkolnym.
Wypłaty świadczenia (zgodnie z § 8 ust.3 regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta stołecznego Warszawy) dokonuje
się na podstawie rachunków lub faktur, potwierdzających poniesienie wydatków zgodnie z decyzją
administracyjną o przyznaniu świadczenia.
Poniżej tabela przedstawia kwoty wypłaconych stypendiów szkolnych w rozbiciu na
poszczególne jego formy.
Tabela 21
Liczba

Kwota

Forma stypendium

uczniów,

wypłaconych

szkolnego

którym

świadczeń

wypłacono
stypendium
Zakup komputerów
stacjonarnych,

102

74 296,97

52

30 827,04

33

8 367,18

laptopów, tabletów
Częściowe lub całkowite
pokrycie kosztów
udziału w zajęciach
edukacyjnych
Zakup podręczników,
lektur, encyklopedii i
innych książek
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pomocniczych w
realizacji procesu
dydaktycznego
Zakup biletów
miesięcznych lub

6

594,00

kwartalnych
RAZEM

114 085,19

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
Wykres 10

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
W 2020 roku na stypendia i zasiłki szkolne wydatkowano łącznie kwotę 119 035,19 zł ( w tym
dotacja w wys. 55 455 zł ), w tym na stypendia szkolne 114 085,19 zł. na zasiłki szkolne 4 960,00 zł.
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Tabela 22

Rodzaj świadczenia

Plan

Wydatki

W tym dotacja

Wskaźnik
wykonania %

Stypendia szkolne
Zasiłki szkolne
RAZEM

179 283,00

114 085,19

55 455,00

6 717,00

4 960,00

0

186 000,00

119 045,19

55 455,00

63,63
73,84
64

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
Wykres 11

ANALIZA KOSZTÓW PRZYZNANEJ
POMOCY W FORMIE STYPENDIUM
SZKOLNEGO W 2020 R.

niewykorzysta
na pomoc; 65
198,00 zł; 36%

wykorzystana
pomoc; 114
086,00 zł; 64%

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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Wykres 12

ANALIZA KOSZTÓW PRZYZNANEJ POMOCY W
FORMIE ZASIŁKU SZKOLNEGO W 2020 R.
niewykorzystana
pomoc;
zł1 757,00 ; 26%

wykorzystana
pomoc;
zł4 960,00 ; 74%

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
Zaznaczyć należy, iż nie wszystkie rodziny w pełni wykorzystały przyznane na okres od
września do grudnia 2020 r. Poniższy wykres przedstawia strukturę rodzin, którym przyznano decyzją
pomoc w formie stypendium szkolnego w podziale na wykorzystaną i niewykorzystaną pomoc.
Powodami dla , których pomoc nie została przyznana były:
- braki formalne we wnioskach
- braki w dokumentacji, które umożliwiłyby prawidłowe rozliczenie stypendium, bądź zasiłku
- złożone dokumenty potwierdzające niekwalifikowane koszty
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Wykres 13

Struktura rodzin objętych pomocą w formie
stypendium szkolnego w 2020 r.
28

106

78

przyznana pomoc

wykorzystana pomoc

niewykorzystana pomoc

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.

3. Pomoc pozamaterialna
Osoby i rodziny pozostające w trudnych sytuacjach życiowych były objęte pomocą w formie
wyżej opisanych świadczeń pomocy społecznej. Poza pomocą finansową, w naturze oraz pomocą
usługową, osoby i rodziny wymagające wsparcia obejmowano także szeroko rozumianą pracą
socjalną oraz poradnictwem specjalistycznym.
Zgodnie z zapisem art. 6 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej, praca socjalna oznacza
działalność zawodową ukierunkowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu
i odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków
sprzyjających temu celowi.
W ramach indywidualnej pracy socjalnej pracownicy socjalni podejmowali działania, które można
podzielić na następujące grupy:


praca socjalna na rzecz uzyskania niezbędnych środków materialnych, która była
realizowana m.in. poprzez pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków
i dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, pomoc w uzyskaniu dodatku
mieszkaniowego, energetycznego lub ulgi czynszowej a także informowanie osób i rodzin
o możliwościach skorzystania z innego rodzaju ulg oraz motywowanie do skorzystania
z uprawnień. To również pomoc w racjonalnym gospodarowaniu budżetem domowym planowanie wspólnie z klientem wydatków poprzez właściwe hierarchizowanie potrzeb;
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praca socjalna na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych, która była realizowana m.in.
poprzez pomoc w załatwianiu formalności związanych z uregulowaniem sytuacji
mieszkaniowej (złożenie wniosku o przydział mieszkania, rozłożenie zaległości na raty,
umorzenie odsetek od spłaconej zaległości, motywowanie do podjęcia działań w celu
zamiany lokalu na mniejszy). To również pomoc w dostosowaniu mieszkania do potrzeb
osoby niepełnosprawnej (złożenie wniosku o dofinansowanie), pomoc w zakupie lub
wymianie sprzętu domowego, organizowanie prac porządkowych w mieszkaniu klienta,
w tym deratyzacji i dezynsekcji. W przypadku osób bezdomnych była to również pomoc
w uzyskaniu schronienia w placówce stacjonarnej;



praca socjalna na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych, której celem było zapewnienie
opieki osobom starszym i niepełnosprawnym. To pomoc w organizowaniu czasu wolnego tym
osobom, a także działania interwencyjne w sytuacji osób zaniedbanych i zagrożonych. Praca
socjalna w stosunku do tych osób była realizowana poprzez budowanie systemu wsparcia
środowiskowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania w środowisku (w tym
wolontariat). To również pomoc w ustaleniu stopnia niepełnosprawności oraz udzielanie
informacji o uprawnieniach z tego wynikających. Pracownicy socjalni pomagali
w zorganizowaniu wyjazdu do sanatorium lub na turnus rehabilitacyjny, jak również
w uzyskaniu wizyty lekarskiej oraz uzyskaniu uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych
oraz zdrowotnych;



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



praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny, poprzez poradnictwo i edukację
w obszarze opiekowania się i wychowywania dzieci, w tym pomoc w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych z dziećmi (informowanie o placówkach wspierających rozwój
dziecka). Była to pomoc w rozwiązywaniu lub łagodzeniu konfliktów rodzinnych (w tym
sąsiedzkich), wsparcie dla osób doznających przemocy (Program Niebieskie Karty), informacja
o poradnictwie specjalistycznym i motywowanie do skorzystania z takiego poradnictwa oraz
grup wsparcia i terapii. W przypadkach sytuacji kryzysowych pomoc w ww. zakresie polegała
również na uzyskaniu miejsca oraz udzieleniu pomocy w dotarciu do placówki interwencji
kryzysowej. W toku pracy z rodziną pracownicy socjalni współpracowali z kuratorami
sądowymi, pedagogami szkolnymi oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się
problematyką rodzin i dzieci;



praca socjalna na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, która polegała m.in. na pomocy
w uzyskaniu konsultacji psychologicznej lub psychiatrycznej, motywowaniu do
systematycznego leczenia, monitorowaniu zwiastunów zaostrzenia choroby. Była to pomoc
rodzinie w radzeniu sobie z następstwami choroby. To także działania w celu uzyskania
postanowienia o umieszczeniu w szpitalu lub w domu pomocy społecznej bądź działania
w celu ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego osoby chorej. Praca socjalna z tą
grupą osób oraz ich rodzinami polegała również na pomocy w tworzeniu sieci oparcia
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społecznego poprawiającego funkcjonowanie osoby chorej w środowisku (pomoc w
uzyskaniu miejsca w BŚDS, usługi specjalistyczne, warsztaty terapii zajęciowej).
Tabela 23
Działania w ramach długoterminowej pracy socjalnej
realizowane przez pracowników ds. pracy socjalnej
2020 r.

2019 r.

1.

Liczba zgłoszonych środowisk

770

1127

2.

Liczba osób w rodzinie

1279

2539

3.

Liczba dzieci

407

842

4.

Liczba środowisk, które poza pracą socjalną korzystały z

278

327

innych świadczeń
5.

Liczba środowisk objętych wsparciem asystenta rodziny

54

81

6.

Ilość przeprowadzonych wywiadów środowiskowych

688

871

7.

Ilość sporządzonych notatek

279

603

8.

Ilość sporządzonych planów działań

360

692

9.

Ilość zawartych kontraktów socjalnych

115

144

10.

Ilość sporządzonych kart współpracy

50

14

11.

Ilość wydanych skierowań wewnętrznych

121

450

12.

Ilość sporządzonych pism do instytucji

378

1046

13.

Ilość wydanych opinii

77

152

14.

Ilość posiedzeń w ramach okresowej oceny dziecka

27

52

15.

Ilość spraw zakończonych

284

497

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
Poza pracą socjalną skierowaną do osób indywidualnych, jak również ukierunkowaną na
określone grupy społeczne, pracownicy Ośrodka podejmowali również inne, wynikające
z obowiązujących przepisów działania, takie jak m.in.: przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
wydawanie opinii, czy udzielanie informacji, na wniosek instytucji oraz zgłoszeń indywidualnych osób.
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Tabela 24
Pozostałe pozamaterialne działania OPS
Rodzaj podejmowanych działań

Liczba spraw

Liczba spraw

w 2020 r.

w 2019 r.

265

467

121

162

72

78

85

102

173

226

2

7

45

68

55

73

Opinie w sprawie odpracowania zadłużenia czynszowego

13

49

Opinie w sprawie przyjęcia dziecka do żłobka

17

41

Postępowania w sprawach potwierdzenia prawa do świadczeń

5

132

Wywiady środowiskowe oraz informacje dot. osób zobowiązanych
do alimentacji - na wniosek innych ośrodków pomocy społecznej
Wywiady środowiskowe oraz informacje w zakresie świadczeń
pomocy społecznej, w tym m.in. środowiskowych domów
samopomocy, ośrodków wsparcia, na wniosek innych ośrodków
pomocy społecznej
Wywiady środowiskowe dot. świadczeń opiekuńczych oraz
wychowawczych
-na wniosek WSSiZ
Informacje, opinie na temat sytuacji rodzin
-na wniosek PCPR i placówek opiekuńczo-wychowawczych
Informacje udzielane na wniosek Policji, Prokuratury,
Sądu, Komornika
Informacje i opinie na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich i
Rzecznika Praw Dziecka
Informacje i opinie na wniosek Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Informacje, opinie dot. spraw mieszkaniowych na wniosek WZL,
ZGN oraz innych zarządców nieruchomości

zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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VI. Działania z zakresu pomocy specjalistycznej
W skład Działu Pomocy Specjalistycznej wchodzi:
- Zespół ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie,
- Zespół ds. asysty rodzinnej,
- Zespół ds. realizacji projektów.

1. Osoby doświadczające przemocy.
Rok 2020 był wyjątkowy i postawił nowe wyzwania przed pracownikami socjalnymi, którzy
mimo pandemii nieśli pomoc i wsparcie mieszkańcom Dzielnicy Bielany. Trudną i wymagającą
przeformułowania dotychczasowej pracy była działalność pracowników Zespołu ds. Wsparcia Rodziny
w Kryzysie, którzy kontynuowali działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy. W związku
z wprowadzonym stanem pandemii i związanymi z tym ograniczeniami pracownicy socjalni z Zespołu
ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie przyjęli nowe standardy pracy w działaniach interwencyjnych
i wspierających, tak aby jak najlepiej realizować pracę socjalną w rodzinach objętych procedurą
„Niebieskie Karty”, a nie narażać przy tym siebie i Klientów na zachorowanie.
Pracownicy socjalni ds. pracy socjalnej Zespołu ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie w 2020 roku
w ramach procedury „Niebieskie Karty” podjęli współpracę z 255 rodzinami. Powyższe rodziny
w ramach pogłębionej pracy socjalnej zostały objęte wsparciem w ramach oferty Ośrodka oraz innych
instytucji rekomendowanych przez pracowników. Prowadzona przez pracowników socjalnych praca
z osobami doświadczającymi przemocy oparta była na indywidualnym planie pomocy
skoncentrowanym na potrzebach i zasobach rodziny. Pracownicy socjalni podejmowali również
działania na rzecz osób stosujących przemoc, których celem była zmiana postaw Klientów
i zaprzestanie stosowania przemocy.
Tabela 25
Rodziny objęte zaawansowaną pracą socjalną w ramach procedury „Niebieskie Karty”
2016

2017

2018

2019

2020

233

244

278

296

255

Liczba rodzin
objętych
zaawansowaną
pracą socjalną
w ramach
procedury
„Niebieskie
Karty”
Źródło: Opracowanie Zespół ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie
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Powyższa tabela prezentuje dane na przestrzeni kilku lat ukazując tendencję wzrostową
w liczbie rodzin objętych pomocą w ramach zaawansowanej pracy socjalnej w związku z prowadzoną
procedurą „Niebieskie Karty”. Niewielki spadek można zaobserwować w roku 2020,
Zmiana standardów pracy wymagała dostosowania metod i narzędzi pracy, dlatego też
w miarę możliwości i dostępności oferty pracownicy socjalni z Zespołu ds. Wsparcia Rodziny
w Kryzysie korzystali z możliwości udziału w szkoleniach online i webinariów.
Dzięki wyspecjalizowanemu warsztatowi pracy pracowników socjalnych rodziny uwikłane
w przemoc mogły liczyć na uzyskanie kompleksowej pomocy, rzetelnej wiedzy na temat zjawiska
przemocy, sieci wsparcia, regulacji prawnych, możliwych rozwiązań tak by wszelkie działania
i wsparcie były zgodne z ich potrzebami i oczekiwaniami. W sytuacjach kryzysowych, zagrażających
bezpieczeństwu lub zdrowiu pracownicy socjalni podejmowali działania służące zapewnieniu osobie,
co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, schronienia w całodobowej
placówce świadczącej taką pomoc.
W Zespole ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie, zgodnie z modelem rozdzielnia pracy socjalnej od
postępowań administracyjnych zatrudniony był jeden pracownik socjalny ds. postępowań
administracyjnych, który podejmował działania w zakresie udzielania osobom potrzebującym
wsparcia finansowego, pomocy rzeczowej, pomocy usługowej oraz w formie gorącego posiłku.
Ponadto realizował on podstawową pracę socjalną. Łącznie w okresie styczeń – grudzień 2020 roku
ze wsparcia pracownika socjalnego ds. postępowań administracyjnych skorzystało 39 rodzin.
Wykres 14
Spotkania grup roboczych, w których uczestniczyli pracownicy socjalni
z Zespołu ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie.

Źródło: Opracowanie Zespół ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie
Powyższy wykres pokazuje ilość spotkań grup roboczych, w których uczestniczyli pracownicy
socjalni na przestrzeni 5 lat. Znaczącą różnicę można zauważyć w roku 2020, wynika ona
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z ograniczeń, jakie zostały wprowadzone w związku z epidemią wywołaną rozprzestrzenianiem się
wirusa COVID-19.
W 2020 roku pracownicy z Zespołu ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie podejmowali także
działania w ramach diagnozy wszystkich spraw zgłaszanych do Ośrodka w zakresie występowania
zjawiska przemocy w rodzinie dotykającego mieszkańców Dzielnicy Bielany. Ponadto pracownicy
socjalni dodatkowo realizowali też pogłębioną pracę socjalną w 16 rodzinach z podejrzeniem
występowania zjawiska przemocy, której celem było rozpoznanie występujących w rodzinie trudności
i problemów oraz udzielenie wsparcia zgodnie z potrzebami Klientów. Ogółem w 2020 roku
pracownicy Zespołu ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie przeprowadzili 53 diagnoz w związku ze
zgłoszeniem podejrzenia przemocy w rodzinie, w tym pracownicy socjalni uczestniczyli w 30
diagnozach.
Wykres 15
Porównanie ilości diagnoz przeprowadzonych przez pracowników Zespołu ds. Wsparcia Rodziny w
Kryzysie na przestrzeni lat 2016 – 2020.

Źródło: Opracowanie Zespół ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie
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Wykres 16
Porównanie ilości diagnoz przeprowadzonych przez pracowników socjalnych w ramach pracy
socjalnej w latach 2016 – 2020.

Źródło: Opracowanie Zespół ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie
Na podstawie przedstawionych danych można wnioskować, iż ilość diagnoz
przeprowadzanych przez pracowników socjalnych w związku z otrzymywanymi zgłoszeniami z innych
instytucji na przestrzeni 5 lat pozostaje na podobnym poziomie.
Do zadań pracowników socjalnych Zespołu ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie przy współpracy
z rejonowym pracownikiem socjalnym należały również działania o charakterze interwencyjnym,
wynikające z art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mające na celu zapewnienie
dziecku bezpiecznego miejsca pobytu poza rodziną. W 2020 roku pracownicy socjalni nie
podejmowali działań na mocy tego artykułu.
Pracownicy socjalni ds. pracy socjalnej w ramach swojej działalności kontynuowali
współpracę z przedstawicielami innych służb działających na rzecz osób uwikłanych w przemoc m.in.
z kuratorami VI Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza,
kuratorami IV Wydziału Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza,
pracownikami placówek oświatowych i medycznych, pracownikami Ośrodków Interwencji Kryzysowej
oraz Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, Poradnią Psychologiczno–
Pedagogiczną, Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz
Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, Warszawskim Centrum Pomocy
Rodziny, Specjalistyczną Poradnią Rodzinną.
Ważną grupą zawodową, z którą współpracowali pracownicy socjalni byli także
funkcjonariusze policji z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V. W 2020 roku pracownicy Zespołu
kontynuowali współpracę z funkcjonariuszami Wydziału ds. Nieletnich i Patologii oraz dzielnicowymi
pełniącymi służbę na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. Powyższa współpraca wielokrotnie
pozwalała m. in. na podejmowanie interwencyjnych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa
osobom doświadczającym przemocy.
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Pracownicy socjalni z Zespołu ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie podejmują nowe wyzwania
wobec pojawiających się zmian rzeczywistości i trudności w rodzinach wieloproblemowych, jak
również wprowadzają nowe metody pracy wykorzystując swoje umiejętności i zdobyte kwalifikacje.
Podkreślić należy, że niezwłocznie po wprowadzeniu stanu epidemii oraz izolacji społecznej
pracownicy Zespołu ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie rozpoczęli realizację dwóch kampanii
edukacyjno-wspierających na portalu społecznościowym Facebook – „STOP PRZEMOCY” i „OSWOIĆ
IZOLACJĘ”. W ramach prowadzonych kampanii kilka razy w tygodniu na ośrodkowym profilu
Facebook pojawiały się posty o treściach edukacyjnych, informacyjnych, motywujących i
wspierających w związku nowymi niebezpieczeństwami i ograniczeniami jakie zostały nałożone na
społeczeństwo. Na kanwie akcji „STOP PRZEMOCY” pod koniec roku została wydana broszura
informacyjna „Przemoc w czasach epidemii. Niezbędnik dla osób doświadczających przemocy”,
a także ulotka, która jest wersją skróconą broszury. Ponadto pracownicy Zespołu ds. Wsparcia
Rodziny w Kryzysie stworzyli uniwersalną broszurę i ulotkę dla osób doświadczających przemocy.
Trzech pracowników socjalnych ds. pracy socjalnej posiada certyfikat specjalisty w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie nadany przez Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Ponadto dwóch pracowników socjalnych ds. pracy socjalnej posiada
certyfikat Specjalisty ds. pracy z osobami stosującymi przemoc wydany przez Stowarzyszenie
„Niebieska Linia”.
Należy zaznaczyć, że pracownicy socjalni w swojej pracy realizują m.in. założenia
i wykorzystują narzędzia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz metodę dialogu
motywacyjnego. Specjalizacja pracowników socjalnych w obszarze przeciwdziałania przemocy oraz
permanentne pogłębianie wiedzy i umiejętności mają wpływ na poziom i jakość realizowanej pracy
z rodzinami objętymi wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej.
W 2020 r. pracownik socjalny z Zespołu ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie, jako przedstawiciel
Ośrodka Pomocy Społecznej kontynuował współpracę z Fundacją „Dajmy Dzieciom Siłę” w ramach
monitorowania Lokalnego Systemu Profilaktyki Krzywdzenia Małego Dziecka. W związku
z powyższym pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej byli na bieżąco informowani o ofercie
warsztatów i spotkaniach edukacyjnych dla rodziców dzieci w wieku 0-6 lat organizowanych przez
Fundację w ramach programu „Dobry Rodzic Dobry Start”.
Poza tym na mocy porozumienia pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany
a Fundacją „Dajemy Dzieciom Siłę” w 2020 r. kontynuowano również współpracę na rzecz dobra
dzieci krzywdzonych. Celem porozumienia było doskonalenie interdyscyplinarnej współpracy,
wzajemne wspieranie inicjatyw oraz działań zmierzających do skutecznej pomocy dzieciom, które
doświadczały przemocy wykorzystania seksualnego lub były świadkami przestępstw. Koordynatorem
powyższych działań ze strony OPS był pracownik socjalny z Zespołu ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie,
który bezpośrednio współpracował ze specjalistami Centrum Pomocy Dzieciom ul. Przybyszewskiego
20/24 .
Przedstawiciel Zespołu ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie został też ośrodkowym
koordynatorem współpracy z suicydologiem. Celem niniejszej współpracy ma być wypracowanie
ogólnomiejskiego standardu działań i pomocy udzielanej osobom w kryzysie samobójstwa.
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W ramach Zespołu ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie obsługę organizacyjno-techniczną
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bielany m. st.
Warszawy prowadziło 3 trzech pracowników. Do zadań pracowników należało w szczególności
koordynowanie działań w ramach procedury ,,Niebieskie Karty”, organizowanie i moderowanie
spotkań grup roboczych. W roku 2020 r. odbyło się 179 spotkań grup roboczych. Pracownicy
zajmowali się obsługą programu informatycznego POMOST, w tym prowadzeniem ewidencji
procedur ,,Niebieskich Kart” (ewidencji rodzin objętych przemocą oraz członków tych rodzin, osób
przeciwdziałających przemocy w rodzinie, tj. osób będących członkami Zespołu Interdyscyplinarnego,
podzespołów, grup roboczych oraz innych osób, reprezentujących podmioty działające na rzecz
przeciwdziałania przemocy), przygotowywaniem sprawozdań merytorycznych kwartalnych,
półrocznych i rocznych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym funkcjonowania
Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.
W roku 2020 r. do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie wpłynęło 161 formularzy ,,Niebieska Karta - A” wszczynających procedurę.
Procedura ,,Niebieskie Karty” została wszczęta dla 255 rodzin. W okresie sprawozdawczym
kontynuowano 102 procedury wszczęte w poprzednich latach.
Wykres 17
Porównanie danych za rok 2020 z danymi z roku 2019.

Źródło: Opracowanie Zespół ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie.
W marcu 2020 r. wybuchła pandemia wirusa Covid -19. Fakt ten, miał ogromny wpływ
również na pracę Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół na pewien czasu zawiesił organizowanie grup
roboczych. W czerwcu 2020 roku nastąpił powrót do nieco normalniejszej pracy, jednak od
października znowu system pracy został ograniczony wprowadzeniem obostrzeń oraz rotacyjnego
systemu pracy Ośrodka. Obostrzenia te wpłynęły na ograniczoną liczbę prowadzonych grup
52

roboczych w 2020 r. W miarę możliwości grupy funkcjonowały z częściową zdalną obecnością osób
zaproszonych.
Wykres 18
Zestawienie wszczętych procedur ,,Niebieskie Karty” przez poszczególne służby w 2020 r.

Źródło: opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany
Służbą, która przodowała w uruchamianiu procedur ,,Niebieskie Karty” w 2020 roku była
Policja, było to odpowiednio 68,9 % wszystkich wszczętych procedur NK. Na drugim miejscu
uplasowała się Pomoc Społeczna, co stanowi 17% założonych NK.
Do pracy z rodzinami objętymi procedurą „Niebieskie Karty” przez Podzespół wyodrębniony
z Zespołu Interdyscyplinarnego powoływane były grupy robocze. W roku 2020 r. powołano 49 grup
roboczych w procedurach ,,Niebieskie Karty”. Pracę kontynuowało 67 grup roboczych z lat
poprzednich. Pracownicy Zespoły ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie zorganizowali 179 spotkań grup
roboczych. Praca w ramach interdyscyplinarności była narzędziem, które pozwalało na wymianę
informacji w procesie diagnozy oraz podjęcie zintegrowanych działań skierowanych na rodzinę.
W skład grup roboczych wchodziły osoby bezpośrednio pracujące z rodziną lub znające jej
sytuację. Byli to dzielnicowi, pracownicy socjalni, psycholodzy, przedstawiciele Oświaty, Służby
Zdrowia, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej oraz przedstawiciele
innych instytucji pracujących na rzecz rodziny. Organizacją grup roboczych zajmowali się wyznaczeni
pracownicy Zespołu ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie, którzy odpowiedzialni byli również za
prowadzenie grup roboczych.
Członkowie grup roboczych spotykali się z osobą doznającą przemocy, której przedstawiali
adekwatną pomoc, wszelkie informacje dot. wsparcia prawnego, psychologicznego, socjalnego,
medycznego oraz osobą stosującą przemoc. Spotkania z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy
skoncentrowane były na działaniach zmierzających do zatrzymania przemocy. Sprawcy informowani
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byli o ich sytuacji formalno-prawnej oraz uświadamiani o odpowiedzialności za sytuację przemocy
w rodzinie.
Wsparcie psychologiczne
Niewątpliwie w minionym 2020 roku znaczący wpływ na całokształt pracy w Ośrodku miała
wpływ pandemia COVID-19. Tym samym zarówno sposób ilościowy oraz jakościowy charakter pracy
psychologicznej był nieco odmienny niż w latach ubiegłych.
Przede wszystkim w okresie wczesno-wiosennym oraz jesienno-zimowym znacząco spadła
ilość odbywanych bezpośrednich konsultacji, czy to na terenie Ośrodka, czy w miejscu zamieszkania
klientów; znacząco zmniejszyła się ilość odbywanych grup roboczych z racji nakazu ograniczenia
kontaktów oraz problemów z dostępnością służb policyjnych przez ich oddelegowanie do bardziej
pilnych obowiązków.
Zdecydowanie wzrosła natomiast ilość odbywanych rozmów telefonicznych z klientami,
zarówno mających na celu rozeznanie sytuacji rodzinnej w ramach procedury „Niebieskie Karty”, jak
również rozmów o charakterze wsparciowym związanych z przeżywaną niepewnością dotyczącą
sytuacji na świecie.
Globalny lockdown również przyczynił się do pracy z rodzinami, u których do wszczęcia
procedury doszło na skutek konieczności przebywania z bliskimi osobami na małej powierzchni przez
długi okres czasu, co wpłynęło na wzrost psychicznego i relacyjnego napięcia, eskalowania rodzinnych
konfliktów.
W pewnym okresie odczuwalny był również zmniejszony napływ procedur z uwagi na
obniżenie liczby interwencji policyjnych i interwencyjnego wszczynania procedur z powodu braku
dostępności służb policyjnych oddelegowanych głównie do kontroli osób przebywających na
kwarantannie.
Wsparciem psychologicznym odnoszącym się do skutków pandemicznych restrykcji i lęków były
objęte głównie osoby starsze, samotne, tudzież z problemami emocjonalnymi, u których pandemia
wzmocniła odczuwane trudności.
Natomiast w ramach standardowych działań poradnictwo psychologiczne w minionym roku
polegało na diagnozie obszarów dysfunkcyjnych w rodzinach, a następnie wspieraniu rodzin w
znalezieniu sposobów radzenia sobie z zaistniałą trudną sytuacją. Dostarczano klientom wiedzy
o mechanizmach występujących w ich rodzinach i motywowano w związku z tym do podjęcia
oddziaływań terapeutycznych mających na celu zmianę dysfunkcyjnych wzorców. Klienci otrzymywali
informacje odnośnie placówek i miejsc oferujących wskazaną pomoc, w minionym roku przede
wszystkim świadczoną online.
W 2020 roku zaobserwowano jakościowo więcej rodzin, u których trudności potęgowane
były przez nadużywanie alkoholu lub zażywanie substancji psychoaktywnych. Być może mogło być to
związane ze stanem pandemii i trudnością w psychicznym kumulowaniu napięcia i emocji z tym
związanych. Członkowie tych rodzin często kierowani byli do placówek świadczących specjalistyczną
pomoc dotyczącą terapii uzależnienia i współuzależnienia.
Dodatkowo wsparcie psychologiczne z lat ubiegłych kontynuowały osoby, które po
zakończeniu realizacji procedury, z powodu nawiązania bezpiecznej relacji z psychologiem chciały
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kontynuować pracę w OPS. Problematyka dotyczyła głównie wsparcia osób samotnych,
doświadczających trudności rodzinnych, borykających się z problemami zdrowotnymi; wsparcie to
miało na celu poszerzenie świadomości i rozumienia samych siebie i tym samym wypracowania
bardziej efektywnych schematów funkcjonowania. W wyjątkowych sytuacjach osoby te kontynuują
spotkania na terenie OPS.
Wnioski w ramach współpracy z rodzinami, jakie nasuwają się z danych liczbowych skłaniają do
refleksji, iż w minionym roku największym obszarem, w którym identyfikuje się trudności to obszar
szeroko pojętych kryzysów życiowych, których pochodną są dalsze nieprawidłowości w rodzinie - jak
dysfunkcja przemocy czy eskalowanie konfliktów rodzinnych/okołorozstaniowych, trudności
w efektywnej i nieraniącej komunikacji. Istotnym ogniwem w eskalowaniu rodzinnych trudności było
również sięganie po używki jako sposób na łagodzenie doświadczanego napięcia czy „radzenia sobie”
z problemami.
W ramach pomocy psychologicznej odbyło się:
-

konsultacji indywidualnych

-

451

-

wizyt w środowisku

-

272

-

poradnictwa telefonicznego

-

256

-

spotkań roboczych

-

165

-

grup roboczych

-

133

-

interwencji kryzysowych

-

7

Udzielono wsparcia rodzinom w następujących obszarach:
-

kryzysów życiowych

-

198

-

problemów emocjonalnych

-

152

-

problemów związanych z nadużywaniem alkoholu

-

151

-

dysfunkcji przemocy

-

115

-

konfliktów okołorozwodowych

-

88

-

problemów wychowawczych

-

47

-

związanych z chorobą bądź upośledzeniem

-

47

2. Osoby z problemem alkoholowym.
Wśród klientów pomocy społecznej alkohol jest ważnym czynnikiem korelującym ze
zjawiskiem wykluczenia społecznego - bywa jego przyczyną i skutkiem. Picie alkoholu może
prowadzić do jego nadużywania, picia szkodliwego, uzależnienia, a to powoduje dalsze szkody
w zdrowiu fizycznym i psychicznym, problemy w życiu rodzinnym, społecznym, konflikty z prawem,
trudności w pracy zawodowej.
W 2020 roku w OPS Bielany psycholog skonsultował 53 osoby z problemem własnego picia,
11 członków rodzin z problemem alkoholowym, udzielił 3 porad anonimowym osobom
niekorzystającym z pomocy socjalnej. Przez ponad 3 miesiące psycholog nie świadczył pracy.
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Tabela 26
Rok
Osoby z problemem
własnego picia

2019

2020

83

53

9

11

10

3

Członkowie rodzin z
problemem
alkoholowym
Anonimowe osoby
niekorzystające z
pomocy socjalnej
Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
Praca psychologa polegała na diagnozowaniu problemu alkoholowego (nadużywanie, picie
szkodliwe, uzależnienie, współuzależnienie, DDA), tworzeniu planu zmian, dawaniu zaleceń,
motywowaniu i wspieraniu klienta w realizacji zmian, weryfikowaniu planu, dostosowywaniu do
aktualnych potrzeb i możliwości klienta, kierowaniu do instytucji , organizacji pomocowych,
monitorowaniu udziału klientów w terapii, dostarczaniu klientom wiedzy o chorobie
i konsekwencjach picia oraz sposobach radzenia sobie z trudnościami, uczeniu nowych umiejętności
społecznych służących wychodzeniu z problemu, promowaniu zdrowego stylu życia.
Psycholog udzielał konsultacji, wsparcia i porad również pracownikom socjalnym. Brał udział
w grupach roboczych wynikających z procedury „Niebieskie Karty” oraz organizowanych przez
rejonowych pracowników socjalnych. Współdziałał z pracownikami socjalnymi do spraw pracy
socjalnej i do spraw postępowań administracyjnych wszystkich działów OPS oraz z innymi
instytucjami i organizacjami (poradnie i oddziały odwykowe, poradnie psychiatryczne, Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicowy Zespół Bielany, Bielańskie Stowarzyszenie
Rodzin Abstynenckich – Klub „STEFAN”, grupy samopomocowe: AA, Al-anon, DDA).Problem
alkoholowy wymaga długotrwałych działań, dlatego też ponad połowa osób z problemem własnego
picia, z którymi pracowano w 2020 roku to kontynuacja lub wznowienie współpracy z lat ubiegłych,
24 to nowo zgłoszone środowiska. Klienci prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe stanowili
32%. Liczba konsultowanych kobiet w stosunku do mężczyzn zmniejszyła się nieznacznie w stosunku
do poprzednich lat i wynosiła 25 % osób z problemem własnego picia.
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Wykres 19
Struktura płci osób z problemem własnego picia w 2020 r..
Mężczyźni
Kobiety

25%

75%

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
Wśród wszystkich klientów z problemem własnego picia rozpoznano u 39 osób uzależnienie
od alkoholu (w tym 8 osób z podwójną diagnozą lub z uzależnieniem mieszanym – leki, narkotyki,
hazard), u 2 osób picie szkodliwie, u 4 nadużywanie alkoholu, 8 osób pozostawało w trakcie
obserwacji.
Wykres 20

Osoby z problemem alkoholowym
7%

15%

4%
74%

Osoby uzależnione

Osoby pijące szkodliwie

Osoby nadużywające alkoholu

Osoby bedące pod obserwacją

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
Osobom z rozpoznaniem zespołu uzależnienia od alkoholu proponowano terapię
w placówkach lecznictwa odwykowego (poradniach, oddziałach). Klienci OPS korzystali głównie
z oferty Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia ul. Żeromskiego 13, Oddziału
Terapii Uzależnień ul. Marywilska 44a oraz ul. Kolska 2/4. Klienci z podwójną diagnozą kierowani byli
także do poradni zdrowia psychicznego.
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W 2020 roku ze względu na pandemię Covid-19 i obostrzenia sanitarne, możliwości leczenia
były ograniczone. Terapia odbywała się przede wszystkim w formie teleporad.
Dla osób po terapii szukających wspierającego środowiska oraz osób dopiero budujących
motywację do utrzymywania trzeźwości dotychczas doskonałą ofertą były grupy samopomocowe
Anonimowych Alkoholików i zajęcia Bielańskiego Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich – Klub
„Stefan”. Niestety ze względu na zarazę miejsca te ograniczyły lub zawiesiły swoje działanie. Grupy
wsparcia Anonimowych Alkoholików działały głównie online. Klub pracował w reżimie sanitarnym.
Klienci korzystali intensywniej z indywidualnych spotkań i kontaktu telefonicznego z psychologiem
OPS. Rozmowy te służyły motywowaniu do adekwatnych zmian i wspieraniu utrzymywania
abstynencji alkoholowej.
Osobom pijącym szkodliwie oprócz postawienia wymogu utrzymywania trzeźwości ze
względów zdrowotnych i społecznych, dostarczenia wsparcia psychologicznego i wiedzy o zdrowym
sposobie życia zalecano leczenie somatyczne.
W indywidualnym kontakcie z psychologiem pozostawały również osoby utrzymujące
długotrwałą abstynencję. Spotkania te służyły zwiększeniu umiejętności radzenia sobie z życiowymi
problemami, stresem i były dodatkowym źródłem wsparcia i motywacji do kontynuowania
trzeźwości.
Konsultowani członkowie rodzin z problemem alkoholowym to osoby, które w ze względu na picie
bliskich wykazywały cechy współuzależnienia lub dorosłych dzieci alkoholików, niekiedy
doświadczające z ich strony zachowania agresywnego. Klienci ci oprócz wsparcia psychologicznego
otrzymywali informacje o problemie alkoholowym, o terapii współuzależnienia, grupach
samopomocowych Al - anon i DDA, programach dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,
procedurze sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego i procedurze „Niebieskie Karty”. Byli
uczeni nowych umiejętności oraz motywowani do zmian życiowych, podjęcia własnej terapii.
Psycholog udzielał też porad anonimowych dla osób niebędących klientami OPS a mających
problemem z własnym nadużywaniem alkoholu lub z byciem członkiem rodziny alkoholowej i
ponoszącym tego konsekwencje.

3. Uchodźcy
W 2020 roku pomocą ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej objęto:
1. 7 rodzin narodowości czeczeńskiej,
2. 2 rodziny narodowości erytrejskiej,
3. 3 rodziny narodowości irańskiej,
4. 1 rodzina narodowości turkmeńskiej,
5. 1 rodzina narodowości ormiańskiej,
6. 1 rodzina narodowości gruzińskiej,
7. 2 rodziny narodowości afgańskiej
8. 1 rodzinę pochodzącą z tadżykistanu
9. 1 rodzinę pochodząca z groznego.
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Łącznie pomocą Ośrodka objęto 19 rodzin. Rodziny objęte pomocą w przeważającej liczbie
posiadały status uchodźcy, w nielicznych przypadkach status prawny ochronę uzupełniającą, trzy
rodziny mają przyznany pobyt ze względów humanitarnych. Część osób przebywa na terenie Polski
na podstawie zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Często występuje
w rodzinach status mieszany.
Wśród osób korzystających z pomocy Ośrodka przewyższały osoby z wykształceniem średnim.
Dwie rodziny zamieszkuje w lokalu komunalnym, 3 oczekują na przydział lokalu z zasobów
lokalowych Dzielnicy Bielany, pozostałe rodziny zamieszkują w wynajętych mieszkaniach lub
pokojach. Dominującą dysfunkcją wśród osób i rodzin uchodźców korzystających ze wsparcia
Ośrodka Pomocy Społecznej były: bezradność i trudności w adaptacji do warunków życia w Polsce,
wielodzietność, ubóstwo oraz bezrobocie. Ww. osoby obejmowane były zarówno pomocą materialną
jak i systematyczna pracą socjalną, w ramach której udzielano pomocy w wypełnianiu różnego
rodzaju dokumentów, udostępniano adresy instytucji mogących wesprzeć ich proces integracji
społecznej.
W ramach działań dotyczących zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci
i młodzieży uchodźczej, współpracowano z placówkami oświatowymi w zakresie realizacji obowiązku
szkolnego, uzyskaniu niezbędnych artykułów szkolnych.
Osobom i rodzinom udzielano pomocy w odniesieniu do ich potrzeb i sytuacji, a także
możliwości Ośrodka w postaci zasiłków celowych, zasiłków stałych, obiadów szkolnych oraz pomocy
rzeczowej i pracy socjalnej. Znacznym utrudnieniem w pracy z uchodźcami jest ograniczona gotowość
do podjęcia zatrudnienia, a z drugiej strony nadmierne oczekiwania pod względem uzyskiwanych
wynagrodzeń z podejmowanej pracy. Problemy te wynikają zarówno z różnic kulturowych jak
i nieznajomości polskiego rynku pracy. Słaba znajomość języka polskiego powoduje znaczne trudności
w nawiązaniu poprawnych kontaktów społecznych, powodując problemy ze znalezieniem
zatrudnienia i załatwieniem niezbędnych spraw urzędowych- cztery rodziny nie porozumiewają się
w języku polskim.
Część uchodźców to osoby wykształcone jednak nie posiadające żadnych dokumentów
potwierdzających doświadczenie zawodowe, co znacznie utrudnia podjęcie zatrudnienia. Jeśli
podejmują pracę, najczęściej są to prace dorywcze, głównie na budowach, pomoc kuchenna, czy na
stanowisku sprzątaczki. Większość osób zostało zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie oraz
dwie osoby na podstawie umowy o pracę. Pod koniec roku pod opieką OPS pozostało 17 rodzin,
jedna rodzina wyjechała z Polski, jedna zamieszkały w innej dzielnicy.

4. Osoby bezdomne
W 2020r. Ośrodek udzielał wsparcia oraz podejmował działania w odniesieniu do 326 osób
bezdomnych. Wskazać należy, że jedynie część z tych osób to osoby, których ostatnim miejscem
zamieszkania była dzielnica Bielany. Zgodnie z zasadami wyrażonymi w ustawie o pomocy społecznej,
do udzielania pomocy osobom bezdomnym zobowiązana jest gmina ostatniego miejsca
zameldowania tych osób na pobyt stały. W przypadkach szczególnie uzasadnionych oraz w sprawach
pilnych pomoc może być udzielona również w miejscu pobytu osoby bezdomnej, przy czym gmina
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właściwa ze względu na ostatnie miejsce zameldowania osoby bezdomnej na pobyt stały obowiązana
jest do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenie o charakterze materialnym w miejscu
pobytu.
W myśl powyższych zasad Ośrodek udzielał pomocy materialnej przede wszystkim osobom
bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania były Bielany, przy czym większość z tych
osób faktycznie (okresowo lub stale) przebywała najczęściej w schroniskach na terenie innych dzielnic
Warszawy lub na terenie innych gmin. Osobom takim udzielana była przede wszystkim pomoc
materialna w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych jak również pomoc w formie
poradnictwa i pracy socjalnej. Poza ww. grupą, wsparcia udzielano również osobom, które najczęściej
przejściowo, przebywały w przestrzeni publicznej na terenie Bielan. W miejscach niemieszkalnych na
terenie dzielnicy pozostawały osoby bezdomne, które przede wszystkim motywowane były do
przyjęcia pomocy w zakresie schronienia w jednej z warszawskich placówek dla osób bezdomnych,
w tym noclegowni i schronisk, gdzie miały możliwość uzyskania wsparcia w zakresie posiłków,
odzieży, art. higienicznych, a także poradnictwa i pomocy medycznej. Zdecydowana większość z tych
osób, mimo motywacji i działań podejmowanych przez pracowników socjalnych, streetworkerów czy
też Straż Miejską, odmawiała jakiejkolwiek współpracy, nie deklarując chęci korzystania z pomocy.
Z uwagi na charakter zjawiska bezdomności trudno jest oszacować liczbę osób bezdomnych
faktycznie przebywających w przestrzeni publicznej na określonym terenie. Z danych zebranych
w trakcie ogólnopolskich badań liczby osób bezdomnych, odbywających się cyklicznie w latach: 2015,
2017 i 2019 wynika, że na terenie dzielnicy Bielany, w dniu przeprowadzanego badania zastano:
w 2015 r. - 38 osób bezdomnych, w 2017 r. - 29 osób bezdomnych oraz w 2019 r. - 43 osoby
bezdomne. Wydaje się, że w 2020 r. sytuacja osób bezdomnych, przebywających na terenie Bielan
w przestrzeni publicznej, mimo sytuacji pandemii, nie uległa większym zmianom. Tym samym można
szacować, że na terenie dzielnicy, w miejscach niemieszkalnych, okresowo może przebywać ok. 40 50 osób bezdomnych, w tym przede wszystkim w okolicach stacji metra, na klatkach schodowych,
w pustostanach i na terenach ogródków działkowych.
W czerwcu 2020 r. na Bielanach, przy ul. Wóycickiego 15, rozpoczęła działalność stacjonarna
placówka dla osób bezdomnych, prowadzona przez Towarzystwo św. Brata Alberta. Z uwagi na okres
pandemii placówka ma charakter przejściowy, pozwalający na odbycie przez osoby bezdomne
(kobiety i mężczyzn) dobrowolnej kwarantanny, przygotowującej do pobytu w schronisku. Placówka
zapewnia łącznie 24 miejsca oraz 8 izolatek. Obiekt składa się z 11 kontenerów mieszkalnych: trzech
ośmioosobowych modułów oraz ośmiu izolatek z łazienkami. W placówce znajdują się też kontenery
do dekontaminacji, punkt pierwszej pomocy oraz zaplecze magazynowe i socjalne. Osoby
korzystające ze schronienia w punkcie buforowym mają zapewnioną zmianę bielizny, dostęp do
środków higieny, wyżywienie, pomoc medyczną i socjalną. W trakcie pobytu osoby bezdomne mają
możliwość ubiegania się o miejsce w schronisku dla osób bezdomnych. Zgodnie z obowiązującą
w Warszawie procedurą, postępowania administracyjne w sprawach udzielenia pomocy w schronisku
dla osób bezdomnych prowadzone są przez OPS działający w rejonie miejsca pobytu osoby
bezdomnej, a następnie zgromadzona dokumentacja przekazywana jest do OPS Dzielnicy Wola, który
wydaje decyzje administracyjne, a tym samym kieruje osoby bezdomne do poszczególnych schronisk.
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W 2020 r. Ośrodek prowadził 258 postepowań w sprawach wniosków o udzielenie
schronienia składanych zarówno przez osoby bezdomne, przebywające w placówce buforowej (243
osoby, 248 wniosków) jak również osoby przebywające w szpitalu (10 osób, 10 wniosków). Poza
pomocą udzielaną w ramach procedury zapewniania schronienia Ośrodek, w ramach pomocy na
rzecz osób bezdomnych, udzielał wsparcia w formie pracy socjalnej i poradnictwa, realizował wnioski
w zakresie świadczeń materialnych i rzeczowych pomocy społecznej (zasiłki stałe, celowe, okresowe,
posiłki), prowadził postępowania w zakresie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych – dla osób nieubezpieczonych, w sprawach skierowania do
domu pomocy społecznej oraz dokonywał pochówków osób, które nie posiadały rodziny lub rodzina
odmawiała sprawienia pogrzebu.
Wykres 21
Liczba osób bezdomnych korzystających z pomocy finansowej, w formie obiadów, pracy socjalnej,
a także liczba sprawionych pogrzebów oraz prowadzonych postępowań w sprawach skierowania
do DPS, w sprawach potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, w sprawach udzielenia
schronienia.
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Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
Tabela 27
Osoby bezdomne wg płci, wieku, stanu zdrowia, źródła utrzymania i ostatniego meldunku
Ostatni adres zameldowania na pobyt stały
dzielnica Bielany 25%
pozostałe dzielnice Warszawy 38%
poza Warszawą 36%
nie ustalono 1 %
Płeć

Wiek
Do 26 lat 2 %

mężczyźni 82%

27-37 lat 14%

kobiety 18%

38-50 lat 26%
51-69 lat 51%
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pow.70 lat 6%
nie ustalono 1 %
Stan zdrowia

Główne źródło utrzymania

zdrowy 32%

brak 51%

chory przewlekle 38%

praca stała 2%

niepełnosprawny 29%

praca dorywcza 5%

nie ustalono 1 %

świadczenia ZUS 18%
św. pomocy społecznej 23%
nie ustalono 1 %

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
Jak wskazują powyższe dane znaczny odsetek osób bezdomnych, wobec których Ośrodek
podejmował działania, to osoby, które nie pochodzą z Warszawy. Wśród wszystkich osób
bezdomnych zdecydowanie przeważali mężczyźni oraz osoby powyżej 50-tego roku życia. Jedynie ok.
30% osób bezdomnych deklarowało dobry stan zdrowia. Pozostałe osoby posiadały orzeczoną
niepełnosprawność lub deklarowały choroby przewlekłe. Ok. połowa z osób, którym udzielano
wsparcia nie posiadała żadnego źródła dochodu, natomiast ok. 40% utrzymywała się ze świadczeń
pomocy społecznej (najczęściej zasiłków stałych) lub niskich świadczeń ZUS. Mimo, braku możliwości
precyzyjnego określenia liczby osób uzależnionych wśród osób bezdomnych, zauważyć można, że
problem ten dotykał znacznego odsetka osób i mógł stanowić jedną z głównych przyczyn
bezdomności, przy czym niewiele osób otwarcie przyznawało się do problemu uzależnienia,
deklarując gotowość podjęcia terapii.
W 2020 r., podobnie jak w latach ubiegłych, osoby bezdomne, przebywające na terenie
Warszawy, oprócz pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, miały możliwość uzyskania wsparcia
realizowanego na zlecenie m.st. Warszawy przez organizacje pozarządowe. Poza możliwością
uzyskania schronienia, przyznawanego w drodze postępowania administracyjnego, osoby bezdomne
miały możliwość korzystania, w sposób odformalizowany, z dwóch noclegowni, miejsc noclegowych
w ramach punktu interwencyjnego dla kobiet, ogrzewalni, łaźni, punktu sanitarnego, punktów
poradnictwa, jadłodajni, doraźnej pomocy medycznej oraz wsparcia ze strony streetworkerów, Straży
Miejskiej i Policji, z którymi również współpracował Ośrodek Pomocy Społecznej. Dodatkowo, na
terenie Warszawy, kontynuowany był program Mobilnego Punktu Poradnictwa dla osób
bezdomnych, który poza udzielaniem poradnictwa i aktualnych informacji dotyczących sytuacji
pandemii, stanowił objazdowy punkt wydawania paczek żywnościowych i maseczek.

5. Działania asystenta rodziny
W okresie sprawozdawczym asystenci rodziny współpracowali z 55 rodzinami, w których
wychowywało się 126 dzieci.
Były to rodziny wieloproblemowe, w których nadrzędnymi problemami były trudności:
1. opiekuńczo wychowawcze 55 rodzin – (100 %)
2. problemy psychologiczne 49 rodzin – (89,09%)
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3. samotne wychowywanie dzieci 29 rodzin – ( 52,72%)
4. bezrobocie i trudności z podjęciem i utrzymaniem pracy 26 rodzin – ( 47,27%)
5.

zadłużenie czynszowe 22 rodziny – (40 %)

Wykres 22
Specyfikacja problemów występujących w rodzinach objętych asystą w 2020 r.
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Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
Wykres 23
Liczba osób z problemami psychologicznymi w rodzinach objętych asystą w 2020 r.
dorośli

dzieci

42%
58%

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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Problemy psychologiczne wstępowały w 49 rodzinach, u 93 osób, w tym 39 osób dorosłych
(41,94 %) i 54 dzieci ( 58,06 %) .
Wśród rodzin współpracujących z asystentami rodziny w 2020 r. były:
•

3 rodziny skierowane przez Sąd,

•

10 rodzin korzystających z pomocy wolontariuszy,

•

3 rodziny, w których przeprowadzono interwencję, w wyniku której zabezpieczono dziecko i

umieszczono je w pieczy zastępczej.
Łączna liczba rodzin z dziećmi, z którymi pracowali asystenci rodziny: 55
Liczba rodzin z dziećmi poniżej 3 lat: 22
Liczba rodzin z dziećmi powyżej 3 lat: 48
•

Rodzin wielodzietnych ( powyżej 3 dzieci): 18,

•

Rodzice samotnie wychowujący dzieci: 29.

Liczba rodzin, w których asystent zakończył współpracę: 17
Zakończenie współpracy nastąpiło ze względu na:
1.

Osiągnięcie celów - 7– ( 41,20%)

2.

Zmianę miejsca zamieszkania- 4 – (23,52 %)

3.

Zaprzestanie współpracy - 2 – (11,76%) Brak efektów -2 – ( 11,76% ) Zmianę metody pracy-2
– ( 11,76%)

Wykres 24
Powody zakończenia współpracy asystenta z rodzina w 2020 r.
Osiągnięcie celów
Zaprzestanie
współpracy
Brak efektów

23,52%
41%

Zmianę metody pracy
Zmianę miejsca
zamieszkania

12%

12%

12%

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
Podczas całego okresu sprawozdawczego asystenci rodzin:
•

Motywowali podopiecznych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, kontynuacji nauki

i poszukiwania pracy.
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•

Motywowali do utrzymania zatrudnienia i niezależności finansowej.

•

Motywowali do podjęcia terapii uzależnień, terapii rodzinnej, udziału w warsztatach dla

rodziców.
•

Omawiali problemy opiekuńczo wychowawcze oraz możliwości ich rozwiązywania, wspierali

rodziców w zakresie podnoszenia kompetencji rodzicielskich.
•

Z członkami rodzin, uzależnionymi od alkoholu lub środków psychoaktywnych prowadzili

rozmowy motywujące do podjęcia terapii oraz zachowania abstynencji.
•

Organizowali wsparcie materialne w postaci rzeczowej (nowa i używana odzież, meble,

artykuły szkolne, sprzęt gospodarstwa domowego, pozyskanie środków lub materiałów na remont
mieszkania i zakup sprzętu komputerowego).
•

Prowadzili rozmowy edukujące w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego oraz

racjonalnego dysponowania budżetem domowym.
•

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

pozalekcyjne. Współpracowali z kadrą placówek.
•

Zachęcali do aktywnego spędzania czasu z dziećmi. Organizowali wypoczynek

i rekreację dla dzieci (kolonie letnie, zimowiska).
•

Organizowali korepetycje dla dzieci, motywowali klientów do systematycznych kontaktów ze

szkołą, wykonywania badań w poradni psychologiczno-pedagogicznej, towarzyszenia dzieciom
w trakcie odrabiania prac domowych, dopilnowywania dzieci w regularnym chodzeniu do szkoły lub
uczestniczeniu w zajęciach zdalnych.
•

Pomagali w odrabianiu lekcji i nauce, a także w przygotowaniu i drukowaniu pomocy

edukacyjnych.
•

Proponowali Klientom udział w projektach EFES, podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz

kompetencje rodzicielskie.
•

Utrzymywali stały kontakt telefoniczny z kuratorami społecznymi i zawodowymi.

•

Pomagali w ustaleniu dostępu do usług medycznych, umawianiu wizyt i teleporad, wspierali

rodziny podczas konsultacji lekarskich,
•

Motywowali Klientów do stosowania się do zaleceń lekarskich, przyjmowania leków oraz

prowadzenia zdrowego trybu życia.
•

Pomagali w ustaleniu dostępu do usług (podłączenia prądu elektrycznego).

•

W okresie świątecznym pomagali w organizacji paczek dla dzieci i choinek.

•

Współpracował z wolontariuszami ze Szlachetnej Paczki.

•

Motywowali do bieżącego regulowania opłat, monitorowali spłatę zadłużeń – m.in

lokalowych i komorniczych. Zachęcali do skorzystania z Programu restrukturyzacji zadłużenia
czynszowego.
•

Pomagali w przygotowaniu dokumentacji urzędowej.

•

Wspierali podczas umawiania spotkań w urzędach, wyjaśniania i regulowania spraw

urzędowych oraz sądowych.
•

Wspierali podczas umawiania konsultacji prawnych w PIK.

•

Prowadzili z członkami rodzin rozmowy wspierające oraz informacyjne, dotyczące pandemii.

•

Wspierali osoby będących na kwarantannie.
65

•

Pomagali w rozwiązywaniu konfliktów i bieżących trudności występujących w rodzinach.
Wszystkie podejmowane działania przez asystentów rodziny miały na celu poprawę

funkcjonowania rodzin. Były zgodne z zadaniami asysty rodzinnej oraz prowadzone w oparciu o plan
pracy z rodziną. Miały na celu poprawę funkcjonowania rodzin, prawidłowe wypełnianie ról
społecznych oraz podniesienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych opiekunów, a także
podniesienie samooceny klientów oraz ich wiary we własne możliwości.
Z uwagi na pandemię asystenci byli w stałym kontakcie telefonicznym z rodzinami. Spotkania z
Klientami odbywały się w miarę konieczności i potrzeb rodziny, z zachowaniem zasad i środków
bezpieczeństwa.
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VII.

POMOC USŁUGOWA

Od lutego 2018 r. organizowanie i koordynowanie świadczenia usług opiekuńczych, w tym
specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w miejscu zamieszkania należy do zadań Centrum Usług Społecznych „Społeczna
Warszawa”, które jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy. Uchwałą Rady Miasta st. Warszawy
została wprowadzona stawka za jedną godzinę pomocy w formie usług opiekuńczych i
specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań własnych gminy, identyczna dla
wszystkich mieszkańców Warszawy. Ponadto wprowadzono jednolite standardy usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowanych w ramach zadań własnych gminy. Ośrodek
Pomocy Społecznej przyznaje usługi i specjalistyczne usługi opiekuńcze w drodze prowadzonych
postepowań administracyjnych.

1. Osoby niepełnosprawne
W 2020 r. osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom udzielano wsparcia w formie
pomocy finansowej, gorącego posiłku, pomocy usługowej (usług opiekuńczych, specjalistycznych
usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi),
pomocy w ramach pobytu w ośrodku wsparcia tj. Bielańskim Środowiskowym Domu Samopomocy,
pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego. Dużym wsparciem dla tej grupy klientów była
również pomoc realizowana w ramach projektu:
„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę”.
Pracując z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz ich bliskimi starano się udzielać pomocy
w szczególności w zakresie zapewnienia im bezpiecznego funkcjonowania
w środowisku, pomocy w adaptacji społecznej oraz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu.
W ramach działalności Działu Pomocy Środowiskowej i Usługowej w 2020 r. –125 klientów
skorzystało z pomocy zakończonej wydaniem decyzji administracyjnej z czego
28 środowisk objętych zostało również pomocą w formie pogłębionej pracy socjalnej.
Pomocą w formie prawa do pobytu i korzystania z usług i form rehabilitacji w BŚDS typu
A (dla osób chorujących psychicznie) objęto 40 osoby z czego po raz pierwszy z tej formy pomocy
skorzystała 1 osoba.
W 2020 r. pracownicy socjalni OPS złożyli do Działu Pomocy Środowiskowej i Usługowej - 35
zgłoszeń do poradnictwa specjalistycznego dotyczącego pomocy osobom z zaburzeniami
psychicznymi. We wszystkich zgłoszonych sprawach zostały podjęte odpowiednie działania,
a pracownikom socjalnym udzielono wsparcia w prowadzonych sprawach.
Istotnym aspektem pracy z osobami chorującymi psychicznie była współpraca ze wszystkimi
podmiotami psychiatrii środowiskowej działającymi na rzecz mieszkańców Bielan, tj. Poradnią
Zdrowia Psychicznego przy ul. Elbląskiej, Oddziałem Psychiatrycznym i Zespołem Leczenia
Środowiskowego działającymi przy Szpitalu Bielańskim, Oddziałem Dziennym Rehabilitacyjnym przy
ul. Felińskiego, Bielańskim Środowiskowym Domem Samopomocy typu A, jak również działającymi
w Ramach Projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę” - Środowiskowym Centrum
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Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych (a w jego ramach Zespołami Mobilnymi, Centrum Koordynacji,
Asystentami Zdrowienia, Klubem samopomocy) oraz Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego
dla Dzieci i Młodzieży „Ezra”.
Dzięki tej współpracy, jak również możliwości korzystania z organizowanych przez Ośrodek
usług specjalistycznych, terapii w Bielańskim Środowiskowym Domu Samopomocy osoby chorujące
psychicznie i ich rodziny mogły być objęte kompleksową pomocą. Było to możliwe również dzięki
wymianie informacji i podejmowaniu wspólnych działań przez wszystkie instytucje psychiatrii
środowiskowej.
W większości przypadków wsparcie ze strony ww. instytucji mogło być udzielane w stosunku
do osób zmotywowanych do przyjęcia oferowanej pomocy. W niektórych jednak wypadkach
występowała konieczność podejmowania działań bez zgody osoby chorującej.
W sytuacjach, gdy istniała uzasadniona konieczność interwencji wbrew woli klienta Ośrodek
Pomocy Społecznej na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego występował z wnioskiem
do Sądu Rodzinnego o skierowanie na leczenie psychiatryczne
i umieszczenie w placówkach całodobowej opieki bez zgody:
- do szpitala psychiatrycznego bez zgody (art. 29 ustawy) - 6 wniosków, z czego
3 postępowania są w toku, 1 wniosek zostały wycofany przez wnioskodawcę (Klientka podjęła
leczenie), a 1 wniosek został odrzucony przez Sąd.
- do domu pomocy społecznej bez zgody (art. 39 ustawy) - 18 wniosków, z czego: 4 zostały
rozpatrzone zgodnie z wnioskiem OPS, 1 wniosek odrzucono, 10 postępowań jest w toku,
3 postępowania zakończono z powodu zgonu klientów.
Należy również wspomnieć, iż w 2020 r. w Sądzie Rodzinnym toczyło się 10 postepowań z lat
ubiegłych o skierowanie do szpitala psychiatrycznego bez zgody: sprawy te nadal są w toku oraz 2
postępowania o skierowanie do DPS bez zgody.

2. Wsparcie psychologiczne
Od lutego 2019 r. w ramach Działu Pomocy Środowiskowej i Usługowej funkcjonuje
psycholog, który udziela wsparcia psychologicznego klientom korzystającym z pomocy OPS
w różnego rodzaju kryzysach osobistych, życiowych, rodzinnych, zdrowotnych i zawodowych.
Wspiera osoby z niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz osoby
w wieku senioralnym i ich rodziny. Psycholog podejmuje także pracę z rodzinami, jeśli istnieje
potrzeba wsparcia całego systemu rodzinnego. W miarę potrzeb pracuje również
w terenie towarzysząc pracownikom socjalnym, szczególnie w przypadku osób, które
z przyczyn zdrowotnych lub podeszłego wieku nie są w stanie dotrzeć samodzielnie do OPS.
Psycholog dokonuje oceny sytuacji życiowej i psychofizycznej klientów, diagnozuje problemy
występujące w rodzinie, przygotowuje plan działań, a następnie w formie opinii psychologicznej lub
notatki służbowej przekazuje pracownikom socjalnym. Psycholog wspiera także klientów OPS w
ramach przygotowania do podjęcia aktywności zawodowej: pomaga w przygotowaniu dokumentów
aplikacyjnych (życiorys zawodowy i list motywacyjny), ukierunkowuje zawodowo. Dużym wsparciem
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dla osób pozostających bez pracy są również indywidualne konsultacje w formie spotkań
coachingowych.
W roku 2020 pomocą psychologa objęto 81 środowisk, z czego 6 osób uzyskało wsparcie
psychologiczne w zakresie aktywizacji zawodowej. Udzielono 648 konsultacji psychologicznych.
Wsparcie psychologiczne i coachingowe dostępne było zarówno dla klienta wewnętrznego, jak i
zewnętrznego, czyli mieszkańców Bielan.
W związku z pandemią Covid -19 z możliwości wsparcia psychologa mogły skorzystać osoby
przebywające na kwarantannie lub w izolacji. Z ww. pomocy skorzystało 6 osób będących w trudnej,
często budzącej lęk i bezradność sytuacji. Jedna z osób była wspierana z powodu zgonu bliskiej osoby
w wyniku zachorowania na Covid – 19.

3. Działania związane z kierowaniem do Domów Pomocy Społecznej
Osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, które wymagały zapewnienia całodobowej
opieki, kompletowano dokumenty niezbędne do umieszczenia w domu pomocy społecznej zgodnie
z wymogami Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, które wydawało decyzje o skierowaniu,
odpłatności oraz umieszczeniu w domu pomocy społecznej.
W ramach powyższych postępowań:
 przeprowadzono wywiady środowiskowe u osób ubiegających się o skierowanie i
umieszczenie w domu pomocy społecznej,
 przeprowadzono wywiady środowiskowe u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności
za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej,
 przeprowadzono wywiady aktualizujące sytuację życiową osób oczekujących na umieszczenie
w placówce,
 przeprowadzono wywiady aktualizujące sytuację życiową u osób zobowiązanych do
ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej,
 podpisano umowy z osobami zobowiązanymi do alimentacji,
W ramach działań prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych prowadzono
także szeroko rozumiane poradnictwo informacyjne:
 z zakresu kierowania i umieszczania osób wymagających całodobowej opieki
w państwowych domach pomocy społecznej oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
ww. placówkach,
 dotyczące państwowych i prywatnych domów pomocy społecznej,
 na temat zasad kierowania i umieszczania w zakładach opiekuńczo-leczniczych
i innych placówkach całodobowej opieki,
 z zakresu form wsparcia świadczonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej i inne placówki
pomocowe z terenu Warszawy.
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Tabela 28
Osoby kierowane do domu pomocy społecznej w 2020 r.
Tryb kierowania
Na wniosek

Na podstawie

osoby zainteresowanej 2020 postanowienia sądu

Ogółem
2020 r.

r.

2020 r.

33

22

55

Na wniosek

Na podstawie

Ogółem

osoby zainteresowanej 2019

postanowienia sądu

2019 r.

r.

2019 r.

30

19

49

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
W 2020 r. skompletowano, a następnie przekazano do Warszawskiego Centrum Pomocy
Rodzinie oraz do właściwych Ośrodków Pomocy Społecznej dokumentację 55 osób ubiegających się
o skierowanie do DPS. W przypadku 22 osób sąd stwierdził, że zachodzą przesłanki do umieszczenia
w placówce bez zgody osoby kierowanej. Pozostałe 33 wnioski zostały złożone przez osoby
zainteresowane lub ich opiekunów prawnych. Osoby te
w ocenie OPS spełniały przesłanki art. 54 ustawy o pomocy społecznej do umieszczenia
w domu pomocy społecznej.
Tabela 29
Osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny kierowanego lub
umieszczonego w domu pomocy społecznej
Wywiady u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności na rzecz osób kierowanych bądź
umieszczonych w DPS
Wywiady własne

Wywiady przeprowadzone na

Ogółem

wniosek innych OPS
21

24

45

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany
Zgodnie z art. 61 ustawy o pomocy społecznej zobowiązani do ponoszenia opłaty za pobyt
w domu pomocy społecznej są mieszkaniec placówki, małżonek, zstępni, wstępni
i gmina z której osoba została skierowana. W 2020 r. przeprowadzono 45 wywiadów środowiskowych
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z osobami zobowiązanymi do ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy
społecznej. 24 wywiady przygotowano na prośbę innych instytucji, a 21 wywiadów przeprowadzono
na rzecz osób kierowanych do DPS w roku 2020
i w latach ubiegłych.
Poza kompletowaniem dokumentacji dotyczącej domów pomocy społecznej przeprowadzano
4 wywiady u osób chorujących na stwardnienie rozsiane celem skierowania do Krajowego Ośrodka
Mieszkalno- Rehabilitacyjnego w Dąbku, jak również udzielano informacji dotyczącej ubiegania się
o tę formę pomocy.

4. Usługi opiekuńcze
Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych kierowana była
do osób, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagały pomocy,
a były jej pozbawione. Usługami opiekuńczymi obejmowane były zarówno osoby samotne, jak
i posiadające rodzinę, która nie była w stanie takiej pomocy zapewnić. Warunki przyznawania usług
opiekuńczych określa ustawa o pomocy społecznej
i uchwała Rady Miasta st. Warszawy LXXIV/2080/2018 z dnia 27 września 2018 roku . Z usług
opiekuńczych korzystały przede wszystkim osoby mające trudności związane z poruszaniem się,
samoobsługą, kontaktami z otoczeniem oraz funkcjonowaniem w środowisku.
Tabela 30
Wykonawca usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
I-XII 2020 r.

firma GWARANT- TOMCZYK Sp.j.
z siedzibą w Warszawie ul. Rydygiera 8 pok. 612
(wyłoniona w procedurze przetargowej)

Stawka za 1h
(usługi opiekuńcze)

- styczeń – grudzień – 17,53 zł

Stawka za 1h
(specjalistyczne usługi
opiekuńcze)

- styczeń – grudzień – 24,54 zł

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany
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Tabela 31
Realizacja pomocy w formie usług opiekuńczych w 2020 r.
Średnia mies.

Liczba
Forma

osób

Liczba

pomocy

objętych rodzin
pomocą

usługi
opiekuńcze

Liczba

liczba

zrealizowanych

Łączny koszt w zł

godzin

zrealizowanych
godzin na jedną
osobę

350

337

71 532

1 253 956,95

17

376

357

76 708,50

1 344 701,18

17

2020 r
usługi
opiekuńcze
2019 r.
Źródło: Opracowanie Ośrodka Pomocy Społeczne Dzielnicy Bielany.
Tabela 32
Realizacja pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w 2020 r.
Średnia mies.

Liczba
Forma

osób

Liczba

pomocy

objętych

rodzin

pomocą

Liczba
zrealizowanych
godzin

Łączny koszt
w zł

liczba
zrealizowanych
godzin na
jedną osobę

Specjalistyczne
usługi

53

51

13 984,50

343 179,63

22

81

77

15 286,50

375 130,71

15

opiekuńcze
2020 r.
Specjalistyczne
usługi
opiekuńcze
2019 r.
Źródło: Opracowanie Ośrodka Pomocy Społeczne Dzielnicy Bielany.
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Wykres 25
Charakterystyka usługobiorców

WIEK
powyżej
75 lat

38%
62%

do 75 lat

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany
Wykres 26

PŁEĆ
kobiety

25%
75%

mężczyźni

Źródło: Opracowanie Ośrodka Pomocy Społeczne Dzielnicy Bielany.
W 2020 r. w odniesieniu do 2019 r. liczba osób korzystających ze wsparcia w formie usług
opiekuńczych (w tym specjalistycznych usług opiekuńczych) pozostawała na podobnym poziomie (w
2020 r. z pomocy korzystało 419 osób, na których rzecz zrealizowano 91 995 godzin pomocy
usługowej). Podobnie kształtowała się również struktura świadczeniobiorców: 72% stanowiły osoby
powyżej 75 roku życia, 81% świadczeniobiorców stanowiły kobiety.
Tabela 33
Podstawowe formy pomocy usługowej realizowane w 2020 r.

pomoc w
zaspokajaniu
codziennych
potrzeb życiowych

czynności

zlecona

higieniczne

przez lekarza
pielęgnacja

zapewnienie
kontaktów
z otoczeniem

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany
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Pomoc w formie usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych usług opiekuńczych) polegała
na zaspokajaniu podstawowych potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych
i chorych przewlekle, w tym:


pomoc w codziennych czynnościach z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego tj.
robienie zakupów, gotowanie, sprzątanie, pranie, realizacja recept, pomoc
w dostępie do służby zdrowia, czy w załatwianiu spraw urzędowych,



opieka higieniczno-pielęgnacyjna, w tym: mycie, kąpanie, zmiana odzieży, bielizny osobistej
i pościelowej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zapobieganie powstawaniu
odleżyn i odparzeń, mierzenie ciśnienia, i inne,



pomoc w podtrzymywaniu kondycji psychofizycznej poprzez zapewnienie kontaktów
z otoczeniem, w tym: organizacja spacerów, czytanie prasy, pomoc w podtrzymaniu
zainteresowań.
Zaznaczyć należy, że osoby pozbawione pomocy usługowej często nie miałyby możliwości

funkcjonowania w miejscu dotychczasowego zamieszkania. Objęcie systematyczną pomocą usługową
w wielu przypadkach stanowi alternatywę dla pobytu w całodobowej placówce pomocowej,
zapobiega poczuciu osamotnienia oraz poprawia komfort życia chorym i niepełnosprawnym
mieszkańcom dzielnicy.

5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
W 2020 r. w ramach zadań zleconych, Ośrodek kontynuował realizację specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym: osób chorujących psychicznie,
osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób wykazujących inne zakłócenia czynności
psychicznych, które zaliczane są do zaburzeń psychicznych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla
osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były w miejscu zamieszkania osób wymagających
wsparcia przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Zasady przyznawania ww.
pomocy reguluje Ustawa o pomocy społecznej oraz Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.
Tabela 34
Wykonawca specjalistycznych usług opiekuńczych
I-XII 2020 r.

„Vital Plus” Ewa Lechowska
z siedzibą w Warszawie ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
(wyłoniona w procedurze przetargowej)

cena 1h

styczeń-grudzień - 35,79 zł

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany
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Tabela 35
Realizacja pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi w 2020 r.
Liczba
Forma
pomocy

osób

Liczba

objętych rodzin
pomocą

Średnia mies. liczba

Liczba
zrealizowanych
godzin

zrealizowanych
Łączny koszt w zł godzin na jedną
osobę

Specjalistyczne
usługi
opiekuńcze dla
osób z

57

56

4 680

167 497,20

7

Specjalistyczne 62

61

5 281

168 992

7

zaburzeniami
psychicznymi
2020 r
usługi
opiekuńcze dla
osób z
zaburzeniami
psychicznymi
2019 r.
Źródło: Opracowanie Ośrodka Pomocy Społeczne Dzielnicy Bielany.
W 2020 r. z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało
57 osób, w tym: osoby chorujące psychicznie (z rozpoznaniem takich chorób jak schizofrenia, choroba
afektywna dwubiegunowa, zespół paranoidalny, i inne), osoby z niepełnosprawnością intelektualną i
osoby z autyzmem.
Wykres 27
Liczba świadczeniobiorców z podziałem na rodzaj schorzenia

12%

7%
osoby chorujące psychicznie
77%

81%

osoby z niepełnosprawnością
intelektualną 16%
osoby z autyzmem 7%

Źródło: Opracowanie Ośrodka Pomocy Społeczne Dzielnicy Bielany.
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Tabela 36
Na rzecz osób

Na rzecz osób z

Na rzecz osób z autyzmem

chorujących psychicznie

niepełnosprawnością

(4 osoby)

(46 osób)

intelektualną

zrealizowano

zrealizowano

(7 osób)

546 godz. usług.

3 286 godz. usług.

zrealizowano
848 godz. usług.

Źródło: Opracowanie Ośrodka Pomocy Społeczne Dzielnicy Bielany
Charakterystyka usługobiorców
Wykres 28

STRUKTURA GOSPODARSTW DOMOWYCH
jednoosobowe gospodarstwa domowe

osoby w rodzinie

22%
78%

Wykres 29

PŁEĆ
kobiety

mężczyźni

29%
71%
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Wykres 30

WIEK
powyżej 60 lat

30-60 lat

5%

poniżej 30 lat

42%

53%

Źródło: Opracowanie Ośrodka Pomocy Społeczne Dzielnicy Bielany.
W 2020 r. w stosunku do 2019 r. liczba osób objętych pomocą w formie specjalistycznych
usług opiekuńczych oraz liczba zrealizowanych godzin pomocy usługowej pozostawała na zbliżonym
poziomie. Struktura świadczeniobiorców przedstawiała się podobnie (w 2019 r. z pomocy korzystały
62 osoby, na których rzecz zrealizowano 5 281 godzin usług).
Tabela 37
Podstawowe formy pomocy w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi

Uczenie i rozwijanie

Rehabilitacja fizyczna

umiejętności

Pielęgnacja jako

i usprawnienie

niezbędnych do

wspieranie procesu

zaburzonych funkcji

samodzielnego życia

leczenia

organizmu

Pomoc
mieszkaniowa

Źródło: Opracowanie Ośrodka Pomocy Społeczne Dzielnicy Bielany
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane były
przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem, w tym psychologów, pedagogów
i terapeutów zajęciowych. Realizacja usług uzależniona była od przebiegu choroby, aktualnego stanu
zdrowia świadczeniobiorców, ich możliwości psychofizycznych oraz sytuacji życiowej, w tym
rodzinnej. Pomoc w ww. formie realizowana była poprzez systematyczny kontakt osób wymagających
wsparcia z terapeutą w celu uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
a także pomocy w codziennym funkcjonowaniu – załatwianiu spraw urzędowych, gospodarowaniu
budżetem domowym, poprawie relacji rodzinnych, monitorowaniu leczenia i kontroli realizacji
zaleceń lekarskich, usprawnianiu, czy też pomocy w zapewnieniu wsparcia ze strony Zespołu Leczenia
Środowiskowego lub Dziennego Oddziału Psychiatrycznego. Pomoc w formie specjalistycznych usług
opiekuńczych w wielu przypadkach stanowiła wsparcie również dla członków rodzin osób chorych.
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6. Projekt „Opiekuńcza Warszawa”.
Od marca 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczy w Projekcie współfinansowanym
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Opiekuńcza Warszawa”.
Projekt realizowany będzie do 28 maja 2022 r. Zakładany jest również okres trwałości projektu
wynoszący co najmniej 24 miesiące.
Liderem Projektu jest Miasto Stołeczne Warszawa, a realizuje go Centrum Usług Społecznych
„Społeczna Warszawa” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Niepełnosprawni dla Środowiska „EKON”.
Ponadto w projekt zaangażowane są Ośrodki Pomocy Społecznej z 5 dzielnic Warszawy m. in. Bielany.
Celem głównym Projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług dla 103 niesamodzielnych
mieszkańców m.st. Warszawy, poprzez dostarczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, usług w formie mieszkania wspomaganego,
a także możliwości skorzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.
Docelowo wsparciem zostaną objęte 103 osoby (73 kobiet i 30 mężczyzn), które z powodu wieku oraz
choroby wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Pomoc w formie usług opiekuńczych,
w tym specjalistycznych skierowana została przede wszystkim do osób mających trudności związane
z poruszaniem się, samoobsługą, kontaktami z otoczeniem oraz samodzielnym prowadzeniem
gospodarstwa domowego.
Z ww. formy pomocy w 2020 r. skorzystało 9 mieszkańców Bielan.
Do projektu kwalifikowane są osoby, które spełniają następujące kryteria formalne:


są mieszkańcami Warszawy,



są osobami niesamodzielnymi wymagającymi wsparcia,



nie korzystają z usług opiekuńczych.



Kryteria premiujące punktowane:



kryterium dochodowe - do 150% kryterium dochodowego (na samotnie gospodarującą lub
na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej - 20 pkt,



samotne zamieszkanie - 30 pkt,



osoby korzystające z PO PŻ (Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020)- 20
pkt.

Udział w projekcie jest bezpłatny, a jego uczestnicy otrzymują następujące świadczenia:


diagnozę potrzeb uczestnika i określenie planu pożądanego wsparcia, w tym ścieżki
reintegracji



usługi opiekuńcze i/lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w wymiarze do 8 godz. w tygodniu
świadczone przez opiekuna lub opiekunkę



usługi opiekuńcze i wsparcie wraz z pobytem w mieszkaniu wspomaganym dla 3 uczestników
projektu



wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla uczestników projektu
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Dodać należy, że trzech pracowników działu w 2020 roku zaangażowanych było formalnie
w działania w ramach Projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę”. Z pracownikami
Projektu aktywnie współpracuje również psycholog Działu Pomocy Środowiskowej i Usługowej.
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VIII.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
1. Projekt konkursowy „Zaprojektuj SIEBIE!”
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w 2020 roku kontynuował

realizację Projektu „Zaprojektuj SIEBIE!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa IX. Wspieranie włączenia
społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Liderem Projektu jest Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza Kajetan Kisielewski, natomiast
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy pełni rolę Partnera w Projekcie.
Okres realizacji Projektu przewidziany był od 01.01.2019 roku do 30.09.2020 roku. Z uwagi na
wystąpienie pandemii i wydłużający się stan epidemiczny związany z zakażeniami wirusem SARS-CoV2 (COVID-19) oraz związane z nim obostrzenia, okres realizacji Projektu został wydłużony do
31.03.2021 r. Jednak działania merytoryczne realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy zakończyły się z dniem 31.12.2020 r.
Tabela 38
Wartość projektu „Zaprojektuj SIEBIE!”
Wartość projektu

Wartość wg wniosku o dofinansowanie w PLN

Całkowita wartość projektu

767 123,75

Wnioskowane dofinansowanie

728 767,56

Wysokość wkładu własnego

38 356,19

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
Celem głównym Projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 105 osób
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia
społecznego i ubóstwa, z województwa mazowieckiego, z terenu m.st. Warszawy.
W 2020 roku do udziału w Projekcie przystąpiło 12 osób. Ogółem udział w Projekcie
rozpoczęło 107 osób (73 kobiety i 34 mężczyzn), w tym 12 osób z niepełnosprawnością (9 kobiet i 3
mężczyzn ).
Uczestnicy i Uczestniczki korzystali ze wsparcia usług aktywnej integracji o charakterze
społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym i zawodowym na podstawie Indywidualnych Planów
Działania oraz zawartych kontraktów określających indywidualną ścieżkę reintegracji społecznozawodowej.
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Tabela 39
Formy wsparcia w projekcie „Zaprojektuj SIEBIE!”
Liczba osób, która skorzystała ze
Oferowane formy wsparcia

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

Okres
realizacji

wsparcia
2019 rok

2020 rok

Ogółem

91 osób

16 osób

107 osób

46 osób

7 osób

49 osób

20 osób

-

20 osób

13 osób

36 osób

42 osoby

marzec
2019
–
październik
2020

Blok aktywizacji zawodowej, w tym:
- warsztaty umiejętności
psychospołecznych z elementami

kwiecień

aktywizacji zawodowej;

2019

- konsultacje psychologa;

–

- szkolenia zawodowe dostosowane do

grudzień

indywidualnych potrzeb uczestników/-

2020

czek Projektu;
- zwrot kosztów za przejazdy ZTM.
wrzesień
Szkolenia z kompetencji cyfrowych:
- kurs ECDL;

2019
–
listopad
2019

Staże i pośrednictwo pracy – w ramach
zadania przewidziane było:
- sfinansowanie kosztów związanych z
przygotowaniem i odbyciem stażu
zawodowego, w tym badania
Medycyny Pracy,
- realizacja staży zawodowych –
trwających 3 miesiące, w ramach
których uczestnicy/-czki otrzymywali
stypendium stażowe,

październik
2019
–
grudzień
20120

- zwrot kosztów za przejazdy ZTM;
- pośrednictwo pracy: indywidualne
wsparcie doradcy zawodowego
/jobcoacha.
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Specjalistyczny Punkt Wsparcia
Społecznego
– w ramach Punktu udzielane są
indywidualne konsultacje niżej
wymienionych specjalistów:
- terapeuta;

wrzesień
2019

- psycholog;

–

- pedagog;

27 osób

53 osoby

55 osób

grudzień

- dietetyk;

2020

- pediatra;
- prawnik;
- komornik;
- specjalista ds. edukacji finansowej;
- edukator ds. wsparcia społecznego.

Źródło: Opracowanie Ośrodka Pomocy Społeczne Dzielnicy Bielany
W 2020 roku udział w Projekcie zakończyło 12 osób: 9 kobiet i 3 mężczyzn w związku z
podjęciem zatrudnienia. Narastająco od początku realizacji Projektu, udział w nim zakończyło 19
osób: 12 kobiet i 6 mężczyzn w związku z podjęciem zatrudnienia oraz 1 kobieta w związku ze zmianą
miejsca zamieszkania, natomiast 2 osoby przerwały udział w Projekcie 1 kobieta i 1 mężczyzna.

2. Projekt konkursowy „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt
zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy”
W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy kontynuował
rozpoczęte w 2018 roku działania w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą
zmianę…”. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje
społeczne – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany jest w projekcie partnerem instytucjonalnym.
Liderem projektu jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Formalnymi partnerami
w projekcie są także: Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz Fundacja Wspierania Rozwoju
Psychiatrii Środowiskowej im. prof. Andrzeja Piotrowskiego.
Celem projektu jest wykorzystanie innowacyjnych metod społecznych na rzecz poprawy
skuteczności wsparcia kierowanego do osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego (OzDKP).
Skuteczność ta ma się przejawiać m.in. w pełnym udziale osoby doświadczającej kryzysu
psychicznego w życiu społecznym. Jednym z głównych aspektów powodzenia realizacji tego celu jest
prowadzenie działań związanych z tworzeniem efektywnego, zintegrowanego oparcia społecznego,
rozumianego jako współpraca różnych środowisk na rzecz wsparcia OzDKP.
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Kolejnym istotnym i innowacyjnym elementem projektu jest pełna podmiotowość OzDKP
przejawiająca się m.in. w udziale OzDKP w każdym działaniu dotyczącym tej konkretnej osoby
(według zasady: „nic o kliencie/pacjencie bez klienta/pacjenta”). Jedną z kluczowych ról w obszarze
realizacji skutecznego oparcia społecznego w projekcie pełni Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy.
W ramach projektu zostały utworzone dwa Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego: dla
dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży (ŚCZPdD oraz ŚCZPdDiM). ŚCZPdD jest prowadzone przez Szpital
Bielański. W placówce pomoc mogą uzyskać dorośli mieszkańcy Bielan, którzy są w trakcie lub po
przebytym kryzysie psychicznym, rodzina i bliscy OzDKP. ŚCZPdDiM jest prowadzone przez EZRA
UKSW Sp. z o.o. Pomoc w placówce uzyskają dzieci i młodzież mieszkająca na ternie dzielnicy Bielany
oraz ich bliscy. Ze Środowiskowymi Centrami Zdrowia Psychicznego – zarówno dla dorosłych jak
i dzieci i młodzieży – ściśle współpracuje Ośrodek Pomocy Społecznej Bielany.
Wsparcie na rzecz osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego było prowadzone w trzech
obszarach: medycznym, społecznym i edukacyjnym.
W działania projektowe byli zaangażowani wszyscy asystenci rodziny i pracownicy socjalni
Ośrodka Pomocy Społecznej. Całość była koordynowana przez Zespół Projektowy, który składa się
z 10 pracowników socjalnych i 5 asystentów rodziny, którzy utrzymują stały kontakt z pracownikami
socjalnymi wszystkich działów ośrodka. Koordynacją współpracy ze Środowiskowymi Centrami
Zdrowia Psychicznego dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży zajmuje się dwóch pracowników
socjalnych. Koordynacją całości projektu realizowanego w OPS zajmuje się specjalista ds. usług oraz
kierownik Działu Pomocy Specjalistycznej OPS.
Działania projektowe w roku 2020 były przede wszystkim zdominowane przez pandemię
COVID-19. Znaczna część kontaktów z osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego oraz ich
bliskimi była realizowana zdalnie. W przypadkach kiedy było to konieczne, Zespół Projektowy
podejmował działania bezpośrednie.
W 2020 roku liczba nowych osób – klientów Ośrodka Pomocy Społecznej - które skorzystały
ze wsparcia w ramach projektu, spadła w stosunku do roku 2019. Wynika to z dwóch czynników:
pandemii COVID-19 a także z faktu, że projekt jest realizowany od 2018 roku i Ci klienci – mieszkańcy
Bielan - którzy potrzebowali wsparcia projektowego i chcieli z niego skorzystać, już znaleźli się
w statystykach projektowych w 2018 i 2019 roku.
Tabela 40
Liczba klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach działań projektowych:
2018 (działania
realizowane od

2019

2020

września 2018)
dzieci i młodzież

48

70

47

dorośli

14

153
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Źródło: Opracowanie Ośrodka Pomocy Społeczne Dzielnicy Bielany
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W 2020 roku Zespół Projektowy – pracownicy socjalni i asystenci rodziny - odbył ponad 10
planowanych zespołowych spotkań merytorycznych z psychologami, terapeutami i psychiatrami ze
Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych, którzy zajmują się klientami Ośrodka.
Pracownicy Ośrodka uczestniczyli w rozmowach dot. zmian wprowadzanych w Środowiskowym
Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w zakresie organizacji wsparcia kierowanego do
klientów i ich rodzin. Zgłaszali także zapotrzebowanie dot. oferty wsparcia klientów OPS.
Odpowiedzią na to zapotrzebowanie było m.in. utworzenie w ramach ŚCZPdDiM Centrum Małego
Dziecka a także przygotowanie na okres wakacyjny dla dzieci i młodzieży zajęć terapeutycznych.
Spotykali się z psychologami i terapeutami wspierającymi rodziny z dziećmi, które są klientami
Ośrodka.
Dzięki działaniom projektowym do pomocy udzielanej w ramach standardowych działań
Ośrodka Pomocy Społecznej zostali włączeni asystenci zdrowienia, którzy pracują w Środowiskowym
Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych.
Projekt był też okazją do podnoszenia kwalifikacji przez pracowników socjalnych i asystentów
rodziny. W 2020 roku Zespół Projektowy wziął udział w 3-dniowych warsztatach wyjazdowych, które
dotyczyły m.in. sposobów pracy z OzDKP. W warsztacie udział wziął jako ekspert psycholog kliniczny
pracujący w Szpitalu Bielańskim oraz Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych.
W 2020 roku trzech pracowników Zespołu Projektowego Ośrodka Pomocy Społecznej wzięło udział w
panelu eksperckim spójności testowaniu modelu Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego.
Panel odbył się w dniach 2-3 września w Wieliczce. Podczas spotkania dyskutowano nad modelem
profilaktyki i opieki w Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego, a także nad zintegrowanymi
świadczeniami oparcia społecznego.
Tabela 41
Budżet projektu 2018 - 2020
2018
planowany

2019
wykonany

planowany

2020
wykonany

planowany

wykonany

168 753,00 111 283,00

376 490,00 342 312,00

389 198,00 366 567,00

zł

zł

zł

zł

zł

zł

środki

środki

środki

europejskie:

europejskie:

europejskie:

108 234,00

332 933,00

356 523,00

zł

zł

zł

Wkład

Wkład

Wkład

własny:

własny:

własny:

3 049, 00 zł

9 380, 00 zł

10 044,00 zł
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IX. DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW WSPARCIA PROWADZONYCH PRZEZ OPS
W 2020 r. w strukturach OPS działały 2 ośrodki wsparcia.

1. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1
Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1 jest jednostką organizacyjną Ośrodka Pomocy
Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. Funkcjonuje jako placówka dzienna, czynna od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. Jest miejscem przeznaczonym dla osób starszych,
zamieszkujących dzielnicę Bielany. Misją Ośrodka jest służenie seniorom wszechstronną,
profesjonalną pomocą, dążenie do tego, aby starość była okresem dalszego, aktywnego rozwoju,
a nie regresu, w myśl hasła „dodać życia do lat, a nie tylko lat do życia.”
Wizja Ośrodka to miejsce przyjazne seniorom, nowoczesne, świadczące profesjonalne usługi na
rzecz wzrostu jakości życia osób starszych, elastyczne, wychodzące naprzeciw potrzebom
najstarszych Bielańczyków, miejsce z bogatą, różnorodną ofertą zajęć aktywizujących ale
jednocześnie z domową, pełną życzliwości atmosferą.
W ramach działalności Ośrodka w 2020 roku funkcjonowały:
1. Pobyt dzienny – dla osób korzystających z zajęć terapeutycznych oraz z posiłków (śniadanie
i dwudaniowy obiad); pobyt odbywał się w godz. 8.00-15.00
2. Klub Seniora – dla osób 60+ z terenu Dzielnicy Bielany zainteresowanych udziałem
w różnorodnych indywidualnych i grupowych formach wsparcia oraz aktywności; zajęcia
odbywały się w godzinach 14.00-18.00
3. Grupa Wsparcia dla opiekunów i osób chorych na chorobę Alzheimera; spotkania w drugi
poniedziałek miesiąca w godzinach 16.00-18.30
4. Świetlica dla osób chorych na chorobę Alzheimera; zajęcia odbywały się 1 raz w tygodniu
w godz. 15.00 – 18.00.
5. Koło Dzielnicowe Warszawa Bielany Związku Kombatantów RP i BWP; spotkania odbywały się
w pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 15.00-18.00.
Główne cele działalności Ośrodka to: zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych
seniorów, przeciwdziałanie marginalizacji i poczuciu osamotnienia, działania podejmowane na rzecz
ochrony zdrowia, usamodzielnienie, pobudzenie zaradności, utrzymywanie i rozwijanie sprawności
fizycznej oraz intelektualnej, rozwijanie zainteresowań oraz stymulowanie procesów wyobrażeń
i twórczego działania, tworzenie oparcia społecznego – zaspokojenie potrzeby kontaktu,
przynależności, kształtowanie poczucia wspólnoty. Ponadto do priorytetów w 2020 roku należało:
promowanie idei solidarności i integracji międzypokoleniowej, promowanie pozytywnego obrazu
starości, propagowanie idei wolontariatu, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, promowanie
działalności Ośrodka, podnoszenie jakości świadczonych usług, kompleksowa pomoc osobom chorym
na chorobę Alzheimera oraz ich opiekunom.
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W 2020 roku z oferty Ośrodka skorzystało 231 osób (w tym 37 osób z oferty pobytu
dziennego i 122 z klubu seniora). Spadek liczby uczestników w stosunku do lat ubiegłych
spowodowany był zawieszeniem działalności klubu seniora od 13.03.2021 r. oraz czasowym
wstrzymaniem przyjęć na pobyt dzienny w związku z pandemią Covid-19.
Osobami kierowanymi do pobytu dziennego byli głównie emeryci, którzy z powodu obniżenia
sprawności psychofizycznej, trudnej sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej czy bytowej wymagali pomocy
w zaspokajaniu podstawowych potrzeb. Zdecydowaną większość stanowiły osoby samotne – około
70%. Z oferty pobytu dziennego częściej korzystały kobiety, niż mężczyźni, którzy stanowili około 10%
klientów. Rozpiętość wieku uczestników była szeroka i oscylowała pomiędzy 65 a 95 r. ż., przy czym
osoby w wieku 75 lat i więcej stanowiły ponad 80% klientów. Ponad 60% stanowiły osoby w wieku
80 lat i więcej a niemal 45% to osoby w wieku 85 lat i więcej.
Wykres 31
Struktura uczestników pobytu dziennego w 2020 r. z uwzględnieniem wieku i płci
9
8
7
6
5

mężczyźni

4

kobiety

3
2
1
0
65-69 lat

70-74 lat

75-79 lat

80-84 lata

85-89 lat

90+ lat
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Tabela 42
Struktura uczestników pobytu dziennego w 2020 roku z uwzględnieniem wieku i płci
Płeć

Przedział wiekowy
65-69 lat

70-74 lata

75-79 lat

80-84 lata

85-89 lat

90 +

kobiety

2

4

7

7

8

5

mężczyźni

1

0

0

0

3

0

ogółem

3

4

7

7

11

5
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Pełna odpłatność za pobyt dzienny w OWDS Nr 1 w 2020 roku wynosiła 260,17 zł miesięcznie.
Uczestnicy pokrywali od 0% do 100% wyżej wymienionej kwoty, w zależności od dochodu i sytuacji
bytowej.
Tabela 43
Odpłatność za pobyt dzienny w 2020 roku (stan na grudzień 2020 r.)
% odpłatności

0%

20%

30%

50%

60%

100%

Ilość osób

3

1

1

1

1

30
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Ośrodek Wsparcia oferował uczestnikom pobytu dziennego i klubowiczom, a także
uczestnikom Grupy Wsparcia oraz chorym na chorobę Alzheimera w ramach zidentyfikowanych
potrzeb szerokie spektrum zajęć terapeutycznych, ogólnousprawniających, aktywizujących. Seniorzy
korzystając z indywidualnego i grupowego wsparcia uczestniczyli w różnych rodzajach, metodach
i technikach terapii zajęciowej: ergoterapii, socjoterapii, arteterapii.
Do 13 marca, do czasu zawieszenia stacjonarnej działalności placówki, regularnie odbywały
się następujące zajęcia (tabela 3):
Tabela 44
Częstotliwość poszczególnych zajęć w ciągu roku
Rodzaj zajęć

Częstotliwość
Pobyt dzienny

Klub seniora

codziennie

codziennie

Gimnastyka ogólnousparwniająca na sali gimnastycznej

-

1 raz w tygodniu

Zajęcia komputerowe

1 raz w tygodniu

3 razy w tygodniu

Język angielski

-

2 razy w tygodniu

Język niemiecki

-

1 raz w tygodniu

Rozgrzewka umysłowa

codziennie

-

Trening pamięci

-

1 raz w tygodniu

Zajęcia plastyczne

1 raz w tygodniu

1 raz w tygodniu

Gry stolikowe (w tym brydż, szachy, scrabble)

1 raz w tygodniu

2 razy w tygodniu

Kawiarenka muzyczna

1 raz w tygodniu

1 raz w tygodniu

Śmiechoterapia

1 raz w tygodniu

1 raz w tygodniu

Zajęcia integracyjne

1 raz w tygodniu

-

Biblioterapia

1 raz w tygodniu

-

Zajęcia kosmetyczne

1 raz w tygodniu

1 raz w tygodniu

Gimnastyka na krzesełkach (z elementami kinezjologii
edukacyjnej)

87

Masaż klasyczny relaksacyjny

1 raz w tygodniu

1 raz w tygodniu

Zajęcia taneczne

-

1 raz w tygodniu
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Dzięki współpracy z licznymi muzeami, stowarzyszeniami i fundacjami dwa razy w miesiącu
zaplanowane były w Ośrodku prelekcje popularnonaukowe. Wykłady wygłosili między innymi
pracownicy Muzeum Literatury czy przedstawicielki grupy Bielany Less Waste. Również dwa razy
w miesiącu odbywały się wycieczki po Warszawie. Seniorzy razem z opiekunami i wolontariuszami
udali się między innymi do Muzeum Geologicznego i Muzeum Kolejnictwa. Dzięki współpracy
z instytucjami wycieczki udało się zorganizować bezpłatnie i zapewnić nieodpłatną usługę
przewodnicką. W Ośrodku prowadzono również muzykoterapię. Seniorzy skorzystali z kilkudziesięciu
wejściówek do Uniwersytetu Muzycznego oraz biletów do Filharmonii, z których zdecydowana
większość była bezpłatna.
Raz w miesiącu seniorzy spotykali się w sali dolnej kościoła p.w. św. Zygmunta na etnicznych
tańcach w kręgu. Również raz na miesiąc odbywały się w Ośrodku zabawy taneczne. W OWDS Nr 1
odbywały się też zajęcia kronikarskie, pogadanki i przegląd dodatków prasowych. Oprócz regularnych
zajęć komputerowych, w miarę zapotrzebowania organizowano indywidualne konsultacje
informatyczne realizowane w profesjonalnej sali komputerowej (wyposażonej w 3 stanowiska
komputerowe z dostępem do Internetu). Uczestnicy Ośrodka brali udział w zajęciach krawieckich,
hafciarskich, robótkach ręcznych oraz projekcjach filmowych. Okazjonalnie, w miarę potrzeb,
organizowano zajęcia psychoedukacyjne.
Z początkiem 2020 r. odbyły się spotkania integracyjne z dziećmi i młodzieżą ze szkół
i przedszkoli oraz uroczystości okolicznościowe, które sprzyjały integracji społecznej i zapobiegały
poczuciu wykluczenia i osamotnienia. Promowana była edukacja zdrowotna i ochrona zdrowia. W
Ośrodku regularnie odbywały się spotkania zespołu „AleBabki!” i zajęcia teatralne.
Z powodu pandemii Covid-19 w okresie od 13 marca do 31 maja br. oraz od 19 października
do 31 grudnia br. stacjonarna działalność placówki była zawieszona. Pracownicy Ośrodka Wsparcia
rozwozili posiłki do domów seniorów oraz dbali o ich kondycję psychofizyczną poprzez stały kontakt
telefoniczny, wsparcie psychologiczne i pomoc w rozwiązywaniu codziennych trudności (zapisy do
lekarza, na szczepienie, drobne zakupy, realizacja recept). Dążąc do jak największej aktywizacji
seniorów, uczestnicy pobytu dziennego otrzymywali również obszerne materiały do treningu
pamięci, wskazówki do samodzielnych ćwiczeń fizycznych, materiały do zajęć plastycznych. Wszyscy
chętni otrzymali przyrządy do ćwiczeń takie jak piłeczki czy gumy oporowe. W formie zdalnej
celebrowane były uroczystości imieninowe, urodzinowe oraz inne świąteczne okazje. Z okazji Świąt
Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia, seniorzy otrzymali świąteczne paczki żywnościowe.
Przed Świętami Bożego Narodzenia podtrzymywane były liczne kontakty z bielańskimi placówkami
oświatowymi. W ramach integracji międzypokoleniowej seniorzy i dzieci z przedszkoli oraz młodzież
z lokalnych szkół przekazali sobie liczne życzenia i upominki. Seniorzy przygotowali również około 250
drobnych upominków wspierających akcję „Warszawska Wigilia z dostawą”.
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W ramach działalności klubu seniora prowadzone były zdalne zajęcia z języka angielskiego
w dwóch grupach.
W okresie 1 czerwca -16 października br. działalność placówki została wznowiona.
W reżimie sanitarnym, w małych grupach seniorzy mieli możliwość korzystania z posiłków i zajęć
aktywizujących. Codziennie odbywała się gimnastyka oraz wybrane bloki zajęć (np.: tańce „na
siedząco”, pogadanki, zajęcia integracyjne, plastyczne, śmiechoterapia). Podczas sprzyjających
warunków atmosferycznych, wszystkie zajęcia odbywały się w ogrodzie. W lecie i jesienią
zorganizowanych zostało kilka plenerowych wydarzeń, takich jak Dzień Pszczoły, uroczysty apel
w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, obchody 100-lecia Cudu nad Wisłą, warsztaty
florystyczne, 95 lecie urodzin uczestniczki pobytu dziennego. Cały czas trwały również zdalne zajęcia
z języka angielskiego.
W 2020 r. OWDS Nr 1 był koordynatorem uroczystej gali inaugurującej Bielańskie Dni Seniora,
która odbyła się 1 października w Bielańskiej Scenie Kameralnej Urzędu Dzielnicy Bielany m. st.
Warszawy. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i związany z nią reżim sanitarny w ciągu jednego
dnia odbyły się aż dwa okolicznościowe koncerty. Podczas części artystycznej wystąpiła Kapela
z Targówka oraz aktor Maciej Gąsiorek z programem zatytułowanym „Moim szczęściem jest
Warszawa.”
W roku 2020 kontynuowano nasadzenia w ogródku sąsiedzkim, nad którym pieczę sprawują
uczestnicy i pracownicy OWDS Nr 1, wykonano również ogrodzenie wokół rabat. W okresie
wiosenno-letnim w ogrodzie odbywały się zajęcia dla seniorów oraz społeczne akcje związane
z pielęgnowaniem i dosadzaniem roślin. Było to również miejsce turniejów gry w bule oraz krokieta.
Dzięki współpracy z inicjatywą Bujna Warszawa udało się również zorganizować konsultacje ze
specjalistami, dotyczące tematów związanych z ogrodnictwem, OWDS Nr 1 otrzymał też dużą ilość
kompostu do poprawienia jakości gleby w ogrodzie. Zorganizowany został konkurs na nazwę ogrodu
społecznościowego. W ramach współpracy z Roślina Cafe rozpoczęta została akcja „Drugie życie
fusów z kawy.”
Dzięki współpracy z Towarzystwem Sąsiedzkim, w ramach konkursu „Po Sąsiedzku” OWDS Nr
1 zorganizował 2 lokalne projekty.
W ramach pierwszego, jesiennego projektu pt.: „Zajęcia integracyjne i ogrodnicze w Naszym
Ogródku” przeprowadzono akcję dosadzania nowych roślin i budowania domków dla owadów.
Zainstalowano również pojemnik na deszczówkę oraz przygotowano plenerową wystawę zdjęć „2
lata Naszego Ogródka”. W ramach podsumowania projektu na terenie ogrodu odbyło się uroczyste
spotkanie integracyjne.
W ramach drugiego, realizowanego w listopadzie i grudniu projektu, pt.: „Świętujmy razem –
ubieramy choinkę na Starych Bielanach”, na terenie ogrodu stanęła ponad 3-metrowa, Sąsiedzka
Choinka. Seniorzy, przedszkolaki a także przedstawiciele lokalnej społeczności wykonali wiele
pięknych ozdób, które zawisły na drzewku.
OWDS Nr 1 w ciągu roku współdziałał z wieloma ośrodkami wsparcia, szkołami, środkami
masowego przekazu oraz innymi instytucjami i organizacjami.
Pomimo bardzo dobrych warunków lokalowych, ze względu na dużą liczbę uczestników, część
zajęć ruchowych i niektóre spotkania integracyjne musiały odbywać się poza terenem placówki.
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Ośrodek współpracował ze Szkołą Podstawową Nr 133, która użyczała dwa razy w tygodniu sali
gimnastycznej na zajęcia ruchowe dla seniorów. Z kolei dzięki życzliwości parafii p.w. św. Zygmunta,
OWDS Nr 1 raz w miesiącu korzystał z dolnej sali kościoła i kawiarni, gdzie organizowane były
spotkania integracyjne seniorów, w których regularnie brało udział 40-80 osób.
Analogicznie do lat ubiegłych Ośrodek kontynuował i rozwijał współpracę z wolontariuszami.
W 2020 roku z placówką współpracowało 5 wolontariuszy, którzy: prowadzili zajęcia ruchowe,
muzyczne, językowe, służyli indywidualną pomocą podczas wycieczek oraz w trakcie zajęć na terenie
placówki.
W ciągu roku, w Ośrodku propagowano również działalność charytatywną wśród
seniorów (m. in. zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz osób chorych, zbiórka odzieży dla
potrzebujących, przygotowanie upominków dla podopiecznych Akademii Walki z Rakiem,
samopomoc koleżeńska, udział w bielańskim Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy).
W 2020 r. Grupa Wsparcia dla opiekunów i chorych na chorobę Alzheimera działająca przy
OWDS Nr 1 obchodziła swoje 20-lecie. Z tej okazji przygotowano okolicznościową ulotkę
informacyjną. Spotkania Grupy prowadzone przez starszego terapeutę, psychologa – pracownika
OWDS Nr 1, odbywały się raz w miesiącu. Sesje były okazją do nawiązania rozmowy, wzajemnego
wysłuchania i poznania bieżących problemów pojawiających się w opiece nad chorymi. Opiekunowie
wymieniali się informacjami i doświadczeniem, zdobytym podczas opieki nad chorymi w różnych
stadiach zaawansowania choroby. Grupa Wsparcia zapewniała uczestnikom materiały edukacyjne
i informacyjne oraz dostęp do specjalistycznej wiedzy nt. choroby Alzheimera. Uczestnicy grupy brali
udział w zajęciach integracyjnych i spotkaniach okolicznościowych, odbywających się w ramach
działalności Ośrodka. Opiekunowie osób chorych na Alzheimera podczas każdej sesji grupy wsparcia
jak również podczas konsultacji indywidualnych mogli skorzystać z poradnictwa psychologicznego.
Konsultacje z psychologiem odbyły się w podejściu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Grupa
Wsparcia dla opiekunów i osób chorych na chorobę Alzheimera liczyła 52 osoby.
Dla opiekunów i chorych istotną formą pomocy była Świetlica dla chorych na chorobę
Alzheimera. Zajęcia świetlicowe odbywały się raz w tygodniu w wymiarze 3 godzin. Chorzy
pozostający pod stałą opieką starszego terapeuty, pracownika OWDS Nr 1 oraz wolontariuszy OPS
Bielany, brali udział w zajęciach terapeutycznych, integracyjnych i ruchowych. Celem działalności
świetlicy było możliwie jak najszersze wsparcie osób chorych na chorobę Alzheimera i stworzenie im
bezpiecznych oraz przyjaznych warunków sprzyjających poprawie samopoczucia i codziennego
funkcjonowania. Zajęcia były częściowo oparte na Metodzie Montessori Senior. Podczas pobytu w
świetlicy chorzy pracowali indywidulanie lub w małych grupach pod kierunkiem terapeuty. Działanie
świetlicy zapewniło wsparcie zarówno osobom chorym, jak i ich rodzinom/opiekunom, dla których
sprawowanie opieki jest obciążającym i trudnym zadaniem.
Z powodu pandemii COVID- 19 od 16.03 2020 r. Grupa Wsparcia dla opiekunów i osób
chorych na choroby Alzheimera oraz Świetlica dla chorych na choroby Alzheimera zawiesiły
działalność zgodnie z zaleceniami epidemiologicznymi. W tym czasie możliwe były teleporady i
konsultacje z prowadzącym grupę pracownikiem OWDS Nr 1. Opiekunowie uczestników Świetlicy dla
chorych na choroby Alzheimera otrzymywali materiały do poprowadzenia zajęć z chorymi w
warunkach domowych. Materiały były przekazywane przez terapeutę drogą e-mail.
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W ramach podnoszenia kwalifikacji w 2020 roku pracownicy Ośrodka brali udział
w szkoleniach tematycznych.
W 2020 roku zakupiono do placówki między innymi przepływową lampę wirusobójczą,
sterylizator oraz szafę na przyłbice. W ramach profilaktyki i wsparcia, seniorzy otrzymali również
z OPS Bielany pulsoksymetry oraz środki dezynfekujące i maseczki.
Pomimo ograniczeń i rygorów sanitarnych wynikających z pandemii covid-19 udało się
utrzymać ciągłość działalności placówki przez cały 2020 rok.

2. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 2
Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 2 działający w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oferuje wsparcie dla seniorów zamieszkujących Dzielnicę Bielany
w postaci dziennego pobytu. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.
Misją Ośrodka jest poprawa jakości życia osób starszych, poprzez wsparcie w pokonywaniu
trudności dnia codziennego oraz wielokierunkowa aktywizacja i integracja społeczna seniorów.
Placówka jest miejscem przyjaznym seniorom (dwukrotnym laureatem tytułu „Miejsce Przyjazne
Bielańskim Seniorom”), w którym potrzeby osób starszych traktowane są z szacunkiem i życzliwością.
Głównym celem Ośrodka jest zapewnienie uczestnikom pomocy w zaspokajaniu
podstawowych potrzeb o charakterze bytowym, organizacja czasu wolnego i aktywizacja społeczna
seniorów, rozwijanie zainteresowań i twórczego działania, profilaktyka zdrowotna, przeciwdziałanie
marginalizacji i izolacji oraz promocja pozytywnego wizerunku osób starszych.
W 2020 r. regularne zajęcia zgodne z ramowym planem zajęć w Ośrodku odbywały się od
stycznia do 11 marca 2020 r. W związku z zagrożeniem koronawirusem na podstawie decyzji
Wojewody Mazowieckiego, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu
zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2
czasowo zawieszono działalność Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 2, ul. Wrzeciono 5A z dniem 12
marca 2020 r. Od 1 czerwca 2020 r przywrócono działalność Ośrodka z zachowaniem reżimu
sanitarnego. Następnie od 19.10.2020 r. działalność Ośrodka ponownie została zawieszona czasowo
do odwołania. Seniorzy skierowani do Ośrodka na podstawie decyzji administracyjnych zaopatrywani
byli w posiłki w swoim miejscu zamieszkania.
Na skutek zagrożenia wynikającego z pandemii koronawirusa wprowadzono rozwiązania
mające na celu zapewnienie z jednej strony ciągłości działania placówki, a z drugiej kontynuacji
wsparcia ich uczestników.
W 2020 r. w ramach działalności Ośrodka działały następujące grupy:


Pobyt dzienny, którego uczestnicy korzystali z posiłków (śniadanie, dwudaniowy

obiad) oraz z zajęć terapeutycznych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do
15.00,
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Klub Seniora, w ramach którego działań prowadzone były zajęcia terapeutyczne oraz

spotkania tematyczne od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do18.00,
(z powodu zagrożenia koronawirusem zajęcia klubowe odbywały się do 11.03.2020 r.)


Grupa Wsparcia dla Seniorów.
W 2020 r. z oferty Ośrodka skorzystało: 37 osób z oferty dziennego pobytu, 180 osób z oferty

Klubu Seniora. W Ośrodku odbywały się spotkania Grupy Wsparcia dla Seniorów.
Osoby korzystające z oferty dziennego pobytu to przede wszystkim osoby zamieszkujące
samotnie (ok. 80%)
Tabela 45
Sytuacja rodzinna uczestników pobytu dziennego
Sytuacja rodzinna

Liczba osób

Zamieszkujący z rodziną

21 %

Zamieszkujący samotnie

79 %

Źródło: Opracowanie Ośrodka Pomocy Społeczne Dzielnicy Bielany
Wśród osób korzystających z oferty dziennego pobytu zdecydowaną większość stanowiły
kobiety (68%), mężczyźni (32%). Wiek uczestników zawierał się w przedziale 65 lat -powyżej 90 lat,
przy czym ponad 95% to osoby w wieku powyżej 70 lat, 82% to osoby w wieku powyżej 80 roku życia,
14% to osoby powyżej 90 lat.
Wykres 32
Charakterystyka uczestników pobytu dziennego z uwzględnieniem wieku i płci

kobiety
mężczyź
ni

61-69 lat

70-74 lata 75-79 lata 80-84 lata

85-89 lat

90 +

Źródło: Opracowanie Ośrodka Pomocy Społeczne Dzielnicy Bielany
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Tabela 46
Charakterystyka uczestników pobytu dziennego w 2020 roku z uwzględnieniem wieku i płci
Płeć

Podział wiekowy
61-69 lat

kobiety
mężczyźni

2

ogółem

2

70-74 lat

75-79 lat

80-84 lata

85-89 lat

90+

1

3

10

6

5

1

3

6

4

13

12

1

5

Źródło: Opracowanie Ośrodka Pomocy Społeczne Dzielnicy Bielany
Pełna odpłatność za pobyt dzienny w OWDS Nr 2 w 2020 roku wynosiła 260,17 zł. Uczestnicy
Ośrodka pokrywali od 0% do 100% wyżej wymienionej kwoty, w zależności od sytuacji finansowej,
badanej i aktualizowanej przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej.
Tabela 47
Odpłatność za pobyt dzienny – stan na grudzień 2020 r.
Procent odpłatności

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

100%

Ilość osób

5

1

1

1

1

1

2

25

Źródło: Opracowanie Ośrodka Pomocy Społeczne Dzielnicy Bielany
W 2020 roku uczestnicy OWDS Nr 2 skorzystali z różnorodnych form terapii zajęciowej.
Zajęcia prowadzone były z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań każdego
z podopiecznych. Systematycznie identyfikowano potrzeby seniorów aby skutecznie aktualizować
ofertę programową. Zajęcia w placówce organizowane były w odpowiedzi na potrzeby uczestników
(regularne zbieranie informacji zwrotnych od klientów).
W 2020 roku seniorzy wzięli udział w następujących zajęciach terapeutycznych prowadzonych
w Ośrodku:
Tabela 48
Rodzaj zajęć

Częstotliwość zajęć w OWDS Nr 2

Gimnastyka – pobyt dzienny

codziennie

Gimnastyka- Klub Seniora

2 razy w tygodniu

Fitness dla seniora

1 raz w tygodniu

Nordic Walking

2 razy w tygodniu

Zajęcia ruchowe w plenerze

fakultatywnie

Tańce w kręgu

1 raz w tygodniu
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Język angielski dla początkujących

1 raz w tygodniu

Język angielski dla średniozaawansowanych

1 raz w tygodniu

Język angielski dla zaawansowanych

1 raz w tygodniu

Język francuski

1 raz w tygodniu

Język niemiecki

1 raz w tygodniu

Zajęcia komputerowe

1 raz w tygodniu

Konsultacje informatyczne

1 raz w tygodniu

Zajęcia arteterapii

2 razy w tygodniu

Akademia Umysłu Seniora - multimedialny

2 razy w tygodniu

trening pamięci
Trening pamięci

3 razy w tygodniu

Zajęcia kosmetyczne

2 razy w tygodniu

Filmoterapia

1 raz w tygodniu

Biblioterapia

2 razy w tygodniu

Zajęcia krawieckie, sekcja poprawek

relatywnie do potrzeb

krawieckich
Zabawa taneczna

1 raz w tygodniu

Sekcja brydża, gry stolikowe

codziennie

Zajęcia hortitetapii-zajęcia ogrodnicze

relatywnie do potrzeb

Animaloterapia

codziennie

Prelekcje popularnonaukowe

cyklicznie

Spotkania z podróżnikiem

cyklicznie

Masaż geriatryczny

1 raz w tygodniu

Terapia ręki

2 razy w tygodniu

Spotkania międzypokoleniowe

cyklicznie

Zajęcia teatralno-artystyczne

1 raz w tygodniu

Prelekcje prozdrowotne

cyklicznie

Zajęcia muzyczno-wokalne, spotkania chóru

1 raz w tygodniu

Bielańskie Czerwone Korale
Źródło: Opracowanie Ośrodka Pomocy Społeczne Dzielnicy Bielany
W 2020 r. dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia teatralno-artystyczne. W styczniu
2020 r. grupa teatralna Wrzeciono APLAUZ zaprezentowała jasełka bożonarodzeniowe pt. ”Aniołowie
się radują” w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy Agorze, w Kościele pw. Bł. E. Detkensa
przy ul. Dewajtis w Przedszkolach bielańskich, w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej w TKKF
„Chomiczówka”. Seniorzy chętnie angażowali się w przedstawienie przygotowali kostiumy i
rekwizyty. Ponadto w Ośrodku systematycznie odbywały się zebrania społeczności (1 raz w tygodniu),
podczas których prowadzone były rozmowy na tematy związane z funkcjonowaniem Ośrodka.
Ustalano podział obowiązków w zakresie dyżurów kulinarnych i porządkowych, omawiano różnego
rodzaju trudności interpersonalne pojawiające się podczas codziennego wspólnego funkcjonowania,
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ustalano normy i zasady ułatwiające wzajemne współżycie. W placówce działała Grupa Wsparcia dla
Seniorów, która dawała możliwość podzielenia się różnorodnymi problemami. W ramach
oddziaływań grupowych seniorzy mieli możliwość uczestnictwa w spotkaniach grupy wsparcia dla
osób w wieku 60+. W ramach oddziaływań indywidualnych seniorzy mogli skorzystać z konsultacji
indywidualnych. W 2020 r. Ośrodek aktywnie współpracował z licznymi placówkami i instytucjami
działającymi na rzecz osób starszych. W okresie od stycznia do marca, 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, Dzień Babci i Dziadka, zorganizowano w Ośrodku
koncert z okazji Dnia Kobiet. W placówce zorganizowano integracyjny bal karnawałowy dla
uczestników Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy oraz bal karnawałowy w ramach
projektu „Zwolnieni z teorii” z młodzieżą licealną. W lutym zorganizowano bal Walentynkowy dla
wolontariuszy OPS-u w podziękowaniu za ich pracę, prowadzenie lektoratów językowych i działania
aktywizujące seniorów. W styczniu zorganizowano spotkanie międzypokoleniowe pn. „Seniorzy
Dzieciom” dla ok. 250 dzieci z bielańskich szkół i przedszkoli w Bielańskim Centrum Edukacji
Kulturalnej. Podczas spotkania seniorzy zaprezentowali dzieciom jasełka bożonarodzeniowe w formie
musicalu.
Placówka współpracowała z Uniwersytetem III Wieku im. Haliny Szwarc, pracownicy Ośrodka
prowadzili konsultacje informatyczne dla słuchaczy UTW. Do marca kontynuowano
międzypokoleniowe zajęcia gimnastyczne pod nazwą „Gimnastyka dla seniora i juniora”, spotkania
pn. „Seniorzy czytają dzieciom”, fakultatywnie organizowano zajęcia ruchowe w plenerze. Regularnie
odbywały się zajęcia edukacyjne takie jak lektoraty językowe: języka angielskiego (trzy grupy),
francuskiego, niemieckiego, treningi pamięci (trzy grupy), zajęcia komputerowe, porady i warsztaty
informatyczne, spotkania dyskusyjne, regularnie odbywały się prelekcje, pogadanki, spotkania
z podróżnikami, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty fotograficzne, zajęcia o tematyce
prozdrowotnej. W Ośrodku istniał punkt biblioteczny cieszący się dużym zainteresowaniem. Seniorzy
z OWDS Nr 2 wybrali nowy samorząd uczestników pobytu dziennego i Klubu Seniora. Dzięki
współpracy z wieloma instytucjami kultury seniorzy korzystający z oferty programowej OWDS Nr 2
wzięli udział w wielu imprezach kulturalnych, takich jak: wyjścia do kin, teatrów, muzeów na wystawy
i koncerty. W ramach profilaktyki onkologicznej seniorzy wzięli udział w Światowym Dniu Walki
z Rakiem. Ważnym zadaniem realizowanym w Ośrodku była współpraca ze środowiskiem lokalnym,
budowanie emocjonalnych więzi oraz przełamywanie istniejących stereotypów.
Uczestnicy OWDS Nr 2 w okresie od stycznia do marca 2020 roku wzięli udział
w następujących wycieczkach: na Stare Miasto, zwiedzanie szopek bożonarodzeniowych, do
Planetarium, do Muzeum Narodowego oraz do Zamku Królewskiego.
Istotnym zadaniem realizowanym w Ośrodku były działania dotyczące promocji
bezpieczeństwa, podniesienia świadomości osób starszych w zakresie reagowania w sytuacji
zagrożeń. Odbyły się pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa
przeciwpożarowego i farmakologicznego.
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Ze względu na dużą liczbę uczestników i różnorodną ofertą programową część zajęć
ruchowych oraz zajęcia teatralno-artystyczne odbywały się w salach kościoła Parafii na Wrzecionie.
Dzięki uprzejmości parafii seniorzy raz w tygodniu korzystali z sali, w której odbywały się zajęcia.
W minionym roku do połowy marca w placówce odbywały się warsztaty muzyczno-wokalne –
spotkania chóru Bielańskie Czerwone Korale. W ramach zajęć chór przygotował i zaprezentował
koncert kolęd i pastorałek. Zajęcia muzyczne prowadzone w placówce służyły integracji, promocji
zdolności i umiejętności osób starszych.
W 2020 roku w Ośrodku wprowadzono wiele innowacyjnych działań m.in.: zajęcia on-line dla
seniorów, zajęcia usprawniające- terapia ręki, dodatkowe zajęcia hortiterapii -zajęcia w ogrodzie,
seniorzy pielęgnowali rośliny w Ośrodku oraz na zewnątrz, bardzo ciekawe i inspirujące zajęcia
animaloterapii- opieka nad żółwiem i rybkami w akwarium, oraz kominek poetycki, warsztaty
graficzne, spotkania tematyczne z neuropsychologiem.
Ważnym kierunkiem działań OWDS Nr 2 były działania proekologiczne mające na celu
poprawę jakości środowiska naturalnego oraz profilaktyka zdrowia i sprawności seniorów.
W ramach upowszechniania profilaktyki zdrowotnej w Ośrodku odbywały się cyklicznie
pogadanki i prelekcje o tematyce prozdrowotnej prowadzone przez specjalistów. Ponadto seniorzy
wysłuchali pogadanek prozdrowotnych i proekologicznych.
W 2020 r. Ośrodek podejmował szereg działań charytatywnych takich jak udział w Wielkiej
Orkiestrze Świątecznej Pomocy, udział w akcji zbierania plastikowych nakrętek na rzecz osób chorych,
udział w akcji charytatywnej „Otwórz serce”, oraz przygotowanie kartek świątecznych dla osób
samotnych w ramach projektu „Warszawska Wigilia z dostawą”. Ponadto seniorzy wzięli udział
w akcji pt. „Pomagamy najsłabszym - poduszka dla psiaka”. Uszyli we własnych domach poduszki –
legowiska, które pracownicy przekazali do schroniska w Korabiewicach (pow. żyrardowski) .
W grudniu 2020 r. pracownicy Ośrodka wsparli kadrowo Dom Pomocy Społecznej „Leśny”.
Czas pandemii był trudnym czasem zarówno dla mieszkańców jak również pracowników Domu
Pomocy Społecznej. W związku ze wzmożoną zachorowalnością pracowników DPS na Covid -19 ,
pracownicy Ośrodków Wsparcia pełnili w Domu Pomocy Społecznej dyżury , opiekując się
i pielęgnując jego mieszkańców.
W ramach Bielańskich Dni Seniora Ośrodek był koordynatorem akcji pn.„Dni piękności
Bielańskich Seniorów – bo Senior nie tylko piękną duszę ma” zajęcia kosmetyczne - metamorfoza dla
pań i panów. Podczas akcji seniorzy skorzystali nieodpłatnie z usług profesjonalistów w salonie urody.
Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Z usług kosmetycznych: manicure klasyczny,
pedicure klasyczny, henna, strzyżenie i modelowanie włosów skorzystało 150 bielańskich seniorów.
Podczas Gali inaugurującej Bielańskie Dni Seniora Ośrodek prezentował wystawę prac plastycznych
uczestników, pracownicy służyli pomocą i wsparciem seniorom. Z okazji Bielańskich Dni Seniora,
dzięki zaangażowaniu Zarządu Dzielnicy i OPS Bielany seniorzy wysłuchali koncertu na żywo oraz
koncertu on-line a także otrzymali drobne upominki.
Osoby korzystające z oferty Ośrodka mogły liczyć na fachową pomoc wykwalifikowanej kadry
pracowników. Mając na celu podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych i zwiększenie
przygotowania do wykonywanej pracy, pracownicy Ośrodka wzięli udział w szkoleniach, warsztatach,
kursach i konferencjach. Kadra pracownicza OWDS Nr 2 w trosce o poprawę kondycji psychiczno96

fizycznej seniorów systematycznie kontaktowała się osobiście i telefonicznie z ich rodzinami
i opiekunami. Prowadzona była ścisła współpraca z pracownikami socjalnymi z OPS.
Z powodu zagrożenia koronawirusem i zawieszenia działalności Ośrodka seniorzy nie zostali
sami bez wsparcia. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy otoczył
seniorów troskliwą opieką i wsparciem. Pracownicy Ośrodka zaangażowali się w rozwożenie
podopiecznym posiłków (obiadu i śniadania), dokonywaniu drobnych zakupów, dostarczaniu leków.
Posiłki dla seniorów z Ośrodków Wsparcia pracownicy dowozili w okresie od marca do czerwca oraz
od października do końca roku. Ponadto od marca pracownicy Ośrodka prowadzili zajęcia on-line dla
seniorów z treningu pamięci, gimnastyki, komputerów, z języka angielskiego (grupa początkująca
i średnio-zaawansowana, oraz indywidualne konsultacje). Codziennie pracownicy łączyli się
z seniorami w grupach i prowadzili wideokonferencje, korzystając z komunikatorów internetowych.
W placówce dział również terapeutyczny telefon wsparcia. Ponadto pracownicy przygotowywali
codzienne pakiety zajęć do realizowania w domach, materiały do zajęć plastycznych i
rękodzielniczych, ćwiczenia do treningu pamięci. Ponadto zapewniali seniorom wsparcie
psychologiczne, utrzymywali stały kontakt telefoniczny informując o aktualnych zaleceniach
sanitarno-epidemiologicznych. W ten sposób zapewniono stały monitoring sytuacji, w jakiej znaleźli
się seniorzy i skutecznie odpowiadano na ich bieżące potrzeby. Wychodząc na przeciw potrzebom
i oczekiwaniom seniorów w Ośrodku uruchomiliśmy dodatkowe zajęcia on-line z gimnastyki
ogólnorozwojowej, zajęcia on-line z treningu pamięci, komputerów oraz zajęcia on-line z języka
angielskiego oraz zajęcia z zakresu terapii ręki. Zajęcia odbywały się codziennie od poniedziałku do
piątku, prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów, pracowników Ośrodka. Nowa
rzeczywistość narzuciła nowe formy nauczania, ale także nową formę kontaktu z seniorem. Ideą zajęć
on-line jest rozwój osobisty, podtrzymywanie kontaktu z seniorem poprzez wirtualne spotkania oraz
wsparcie poprzez rozmowy. Podczas zajęć seniorzy nie tylko ćwiczyli: pamięć, koncentrację,
spostrzegawczość ale także integrowali się, wspierali w tak bardzo ciężkim czasie dla każdego.
Uczestnictwo w zajęciach usprawniło oraz podtrzymywało kondycję fizyczną i psychiczną seniorów.
Wprowadziliśmy również terapeutyczny telefon wsparcia. Ośrodek wspierał wielokierunkowo
seniorów podczas okresu epidemii koronawirusa oraz zapewnił profesjonalną pomoc seniorom
w miejscach zamieszkania. Ponadto seniorzy otrzymali z Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Bielany pomoc w postaci paczek świątecznych zarówno na święta Wielkanocne jak i Bożego
Narodzenia. W okresie od czerwca do października 2020 r. przywrócono działalność Ośrodka, zajęcia
odbywały się w dwóch grupach w reżimie sanitarnym, z zachowaniem dystansu społecznego.
Ośrodek został uruchomiony w zaostrzonym reżimie sanitarnym. W placówce wdrożone zostały
odpowiednie środki bezpieczeństwa, przygotowane zgodnie z rekomendacjami. W ramach walki
z epidemią Ośrodek został zaopatrzony w środki ochrony osobistej tj. maseczki, przyłbice, fartuchy
ochronne, rękawiczki, środki dezynfekujące. W okresie letnim zajęcia głównie odbywały się na
świeżym powietrzu na terenie przyległym do placówki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia
ogrodnicze. W okresie od czerwca do października odbyły się w Ośrodku trzy jubileusze z okazji 90tych urodzin, uroczyste obchody 10 rocznicy ślubu „Cynowe gody” uczestników Ośrodka.
Zorganizowano uroczystości patriotyczne, obchody 76 rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego.
We wrześniu seniorzy i pracownicy wzięli udział w Pikniku Seniorada „Aktywni w plenerze razem”,
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gdzie pracownicy prowadzili stoisko informacyjne, promujące działania Ośrodka w środowisku
lokalnym. W grudniu zorganizowano spotkanie pt.”Międzypokoleniowe kolędowanie i ubieranie
choinki na Wrzecionie”. Podczas spotkania seniorzy łączyli się on-line z dziećmi, które ubierały
choinkę ozdobami wykonanymi przez seniorów i przez dzieci oraz wspólne wszyscy śpiewali kolędy.
W 2020 r. priorytetowym celem były działania mające na celu aktywne pomaganie i wsparcie
seniorów w trudnych czasach pandemii oraz zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa.
Poniższe fotografie prezentują :
1. Zajęcia on-line, wirtualne spotkania z seniorami z OWDS Nr 2 podczas epidemii koronawirusa
2. Spotkanie z okazji Jubileuszu 10 rocznicy ślubu seniorów z OWDS Nr 2
3. Metamorfozy dokonane podczas trwania Bielańskich Dni Seniora, które koordynował OWDS
Nr 2
4. Międzypokoleniowe ubieranie choinki i wspólne kolędowanie z seniorami on-line
5. Pomoc seniorom podczas epidemii koronawirusa, dostarczanie posiłków do miejsca
zamieszkania.
6. Wycieczka seniorów do Zamku Królewskiego z przewodnikiem Panem Dyrektorem OPS
7. Przedstawienie teatralno-artystyczne jasełka Bożonarodzeniowe w wykonaniu seniorów
podczas spotkania międzypokoleniowego w BCEK, seniorzy wystąpili dla ok. 250 dzieci.
8. Zajęcia na świeżym powietrzu w reżimie sanitarnym na terenie przylegającym do OWDS Nr 2
9. Koncert chóru Bielańskie Czerwone Korale w OWDS Nr 2
10. Aktywny udział OWDS Nr 2 w imprezie charytatywnej WOŚP
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X. REALIZACJA INNYCH ZADAŃ
1. Zamówienia publiczne
1. Dla prawidłowej realizacji zadań konieczne było, w celu wyłonienia Wykonawców,
przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wynikających z ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).
Tabela 49
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w roku 2020 na podstawie
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
LP
1.

Przedmiot

Tryb

zamówienia

postępowania

Termin
Wykonawca

realizacji
umowy

Wartość
umowy brutto

Remont dachu
budynku przy ul.
Przybyszewskiego
80/82 w Warszawie w
systemie

Art. 39
Przetarg
nieograniczony

Ewa Ładosz
DACH EXPERT

30.09.2020
–

439 000,00 zł

28.02.2021

ZAPROJEKTUJ I BUDUJ
2.

Całodobowa ochrona
fizyczna osób i mienia

Art. 138o

oraz monitoring w

Ogłoszenie

Agencja Ochrony

obiektach

o zamówieniu na

ARGUS sp. z o.o.

Zamawiającego w

usługi społeczne

04.01.2021
–

192 167,33 zł

31.12.2021

roku 2021
3.

Usługi
gastronomiczne
polegające na
przygotowywaniu
gorących posiłków i
wydawaniu ich w

Art. 138o

1. Bar Mleczny

Ogłoszenie

MALWA Iwona

o zamówieniu na

Lewandowska

usługi społeczne

2. Bar Marymont s.c.

02.01.2021

825 000,00 zł

31.12.2021

975 000,00 zł

lokalu Wykonawcy
4.

Przygotowywanie i
dostarczanie gorących

Art. 138o

posiłków (obiadów)

Ogłoszenie

dla klientów placówek

o zamówieniu na

na terenie Dzielnicy

usługi społeczne

Agencja Służby

04.01.2021

Społecznej

-

KOŚCIELAK sp. j.

31.12.2021

172 500,00 zł

Bielany m.st.
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Warszawy w roku
2021
5.

Usługi
kompleksowego
sprzątania obiektów
Ośrodka Pomocy
Społecznej Dzielnicy
Bielany m. st.

Art. 39
Przetarg
nieograniczony

IN&OUT
Wojciech Wrzosek

02.01.2021
-

93 139,20 zł

31.12.2021

Warszawy w roku
2021
Źródło: Opracowanie Ośrodka Pomocy Społeczne Dzielnicy Bielany
Ośrodek Pomocy Społecznej zlecił wykonanie ekspertyzy technicznej dachu budynku (siedziby
ośrodka) przy ul. Przybyszewskiego 80/82 w wyniku, której zapadła decyzja o wykonaniu remontu
kapitalnego dachu. Urząd Dzielnicy Bielany przeznaczył na realizację w/w inwestycji środki
w wysokości 500 tys. zł w układzie 50 tys. zł w roku 2020 a pozostał część w roku 2021. Ośrodek
przeprowadził postepowanie ( w drodze przetargu nieograniczonego), które wyłoniło wykonawcę –
firma DACH EXPPERT EWA ŁADOSZ.
W 2020 r został wykonany i zatwierdzony projekt budowlano- wykonawczy w/w inwestycji.
Planowane zakończenie inwestycji – I-wszy kwartał 2021.
W trybie oceny i porównania ofert przeprowadzono również szereg postępowań, których
wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro, wyłączonych ze
stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień na podstawie art. 4 pkt. 8.
W wyniku postępowań przeprowadzonych zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami określonymi
w Regulaminie udzielania zamówień publicznych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany
m. st. Warszawy, podpisano 64 umowy na łączną kwotę 1 162 913,48 zł brutto.

2. Wolontariat
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany od 2001 r. zachęca mieszkańców Warszawy do
zaangażowania się w wolontariat. Ubiegły rok i trwająca pandemia nadała jeszcze większe znaczenie
działalności wolontarystycznej w życiu mieszkańców.
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Wykres 33
Liczba wolontariuszy w latach 2001 - 2020

153
132

164
129

81

107 101

91 90

121
114 116

66 71 68 70 62 63
57

42

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
Z powyższego wykresu wynika, iż na przestrzeni ostatnich 4 lat liczba wolontariuszy
utrzymuje się na stałym poziomie, tj. powyżej 100 osób. W roku 2020 liczba wolontariuszy wzrosła do
121 osób. Okres ten pokazał, że wzrasta świadomość i zainteresowanie wolontariatem. W roku 2020
zarejestrowanych było 121 wolontariuszy, z czego aktywnie zaangażowało się w działania 108 osób
na rzecz klientów OPS. Stałym elementem była również duża rotacja wolontariuszy. Kobiety
stanowiły dominującą płeć, która angażowała się w pomaganie innym. Najmłodszy wolontariusz miał
16 lat, najstarsza wolontariuszka miała 80 lat.
Wykres 34
Wiek wolontariuszy

Wiek wolontariuszy w roku 2020r.
7

4

13
17

22

20

44

15-20 lat

21-26 lat

27-35 lat

47-50 lat

51-60 lat

powyżej 61 lat

36-46 lat

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany.
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Wolontariat to aktywność dla osób w każdym wieku. Cieszył się zainteresowaniem dorosłych
i seniorów, ale najchętniej podejmowany był przez osoby młode. Najbardziej zainteresowaną
wolontariatem grupę tworzyły osoby w wieku 27-35 lat oraz osoby w wieku 36-46 lat i powyżej.
Wiele osób zaangażowanych w pracę wolontarystyczną w 2020 roku były osobami pracującymi oraz
uczącymi się. Taki stan rzeczy napawa optymizmem ponieważ okazuje się, iż osoby pracujące, łączące
studia i pracę zarobkową, czy też osoby będące już na emeryturze znajdują czas i chcą go poświęcić
innym ludziom.
Pomoc seniorom w czasie pandemii
W początkowym okresie pandemii od marca do czerwca 2020 r. Ośrodek we współpracy
z Okręgiem Mazowieckim Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej organizował pomoc dla seniorów
polegającą m. in. na robieniu zakupów, wykupywaniu leków. Za naszym pośrednictwem ZHR Okręg
Mazowsze objął pomocą około 40 seniorów z terenu Bielan, seniorzy korzystali wielokrotnie z tej
możliwości. Każde zgłoszenie zostało zrealizowane bez zastrzeżeń. Seniorzy wyrażali ogromną
wdzięczność i byli pełni podziwu dla harcerzy. Inicjatywa ZHR zasługuje na uwagę, gdyż w sytuacji
pandemii mogliśmy liczyć na wsparcie, gotowość i chęć pomocy osobom starszym czy
niepełnosprawnym.
Pomoc dzieciom w nauce
Podobnie jak w latach poprzednich głównym obszarem działalności wolontariuszy była
pomoc dzieciom i młodzieży w nauce. Początek epidemii koronawirusa spowodował, iż bezpośrednia,
osobista pomoc w nauce przez wolontariuszy została zawieszona lub wolontariusze przeszli na
pomoc online. Pomoc online rodziła wiele problemów natury technicznej ze strony uczniów, np.
z powodu uszkodzonego sprzętu komputerowego lub całkowitego jego braku. Taka sytuacja źle
wpływała na wolontariuszy i zniechęcała do dalszej pracy. Od września ubiegłego roku mimo
trwającej pandemii pomoc nauce została wznowiona bez większych problemów. W opinii
wolontariuszy pomoc zdalna nie sprawdziła się w każdym przypadku, duże znaczenie miała tu
motywacja ucznia. Łącznie w roku ubiegłym 45 wolontariuszy objęło pomocą 50 uczniów. Głównym
zadaniem wolontariuszy było wyrównywanie braków edukacyjnych oraz motywowanie do nauki.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się następujące przedmioty: matematyka, język angielski.
Największy problem sygnalizowany przez wolontariuszy w zakresie pomocy w nauce to znaczne
zaległości dzieci w nauce lub brak znajomości podstawowych zagadnień poszczególnych
przedmiotów (np. trudności w opanowaniu i wymawianiu angielskich słówek, nieznajomość tabliczki
mnożenia, zasad ortograficznych i gramatycznych). Ponadto, dzieciom brakuje chęci do nauki,
wolontariusze wskazywali również na niewystarczające wsparcie ze strony rodziców w tym zakresie.
Praca wolontariusza z dzieckiem to nie tylko odrabianie lekcji i nadrabianie zaległości. To także
działania w kierunku kształtowania pozytywnych postaw i nawyków podopiecznych, ich zapału
i motywacji do uczenia się, systematycznej pracy, niejednokrotnie także przywrócenia wiary w siebie
i swoje możliwości.
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Pomoc indywidualna wolontarystyczna dla seniorów - Program „Zaloguj i Pomagaj”
W 2020 r. OPS Bielany uczestniczył w projekcie „Zaloguj i pomagaj – Warszawa dla seniora” to warszawska inicjatywa finansowana ze środków m. st. Warszawy i realizowana przez
Stowarzyszenie Q Rozwojowi, która ma na celu stworzenie społeczności wolontariuszy pomagających
warszawskim seniorom. W ramach projektu zostało zrekrutowanych 23 wolontariuszy, z czego 18
zostało zaangażowanych w pracę wolontarystyczną na rzecz bielańskich seniorów. Warszawska
inicjatywa wzbudziła zainteresowanie pomocą na rzecz osób starszych oraz stanowiła doskonałą
płaszczyznę do międzypokoleniowej wymiany doświadczeń. Wolontariusze pomagali osobom
starszym indywidualnie w miejscu zamieszkania. Wspierali osoby starsze rozmową, jednak od
momentu pandemii spotkania były ograniczane lub zamienione na rozmowy telefoniczne. Łącznie
z tego rodzaju pomocy skorzystało 20 osób starszych. Działania wolontariuszy niwelowały poczucie
osamotnienia osób starszych, były dla nich źródłem radości i aktywności.
Ośrodki Wsparcia dla Seniorów
Dziesięciu wolontariuszy uczestniczyło w działaniach pomocowych na rzecz seniorów
korzystających z oferty Ośrodków Wsparcia dla Seniorów. Organizowali seniorom zajęcia muzyczne,
gimnastyczne oraz prowadzili lektoraty z języka niemieckiego, angielskiego i francuskiego. Zajęcia
były prowadzone do 16 marca 2020 r., kiedy to ze względu na pandemię ośrodki wsparcia zostały
zamknięte.
Program „Ochotnicy”
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wspólnie z organizacjami pozarządowymi realizował
w 2020 roku projekt „Ochotnicy Warszawscy”, którego celem było: zwiększenie liczby mieszkańców,
osób pracujących, uczących się i przebywających w Warszawie, zaangażowanych w działania
w obszarze wolontariatu, podniesienie jakości współpracy organizatorów wolontariatu
z wolontariuszami oraz zwiększenie liczby i zakresu wsparcia podmiotów – organizatorów
wolontariatu, tworzących przyjazne otoczenie dla rozwoju wolontariatu w mieście.
W ramach projektu uruchomiana została platforma internetowa, na której znajdują się oferty
różnych podmiotów, a także oferta OPS Bielany dotycząca możliwości pracy wolontarystycznej. Za
pośrednictwem strony pozyskaliśmy około 30 wolontariuszy. Wolontariusze mieli również możliwość
korzystania z różnego rodzaju szkoleń online w zakresie umiejętności miękkich, takich jak:
komunikacja, zarządzanie czasem, a także pierwsza pomoc medyczna.
Podsumowując, w 2020 roku sytuacja pandemii miała znaczący wpływ na zakres działań
podejmowanych przez wolontariuszy współpracujących z Ośrodkiem. Priorytetem stała się pomoc
w zaopatrzeniu w niezbędne artykuły spożywcze seniorów. Zauważono również większe
zainteresowanie pomocą wolontarystyczną najstarszych seniorów Dzielnicy Bielany. Większość
zgłaszanych potrzeb przez seniorów została zaspokojona.
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XI. Kontrola zarządcza
W Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy funkcjonuje kontrola
zarządcza. Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów
i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Na system kontroli zarządczej
składają się wszystkie uregulowania wewnętrzne, w szczególności uchwały, zarządzenia, instrukcje,
procedury, wytyczne i regulaminy. Kontrola zarządcza realizowana jest w oparciu o następujące akty
prawne:
W Ośrodku obowiązuje Zarządzenie nr 17/2014 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedur kontroli
zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, oraz Zarządzenie nr
14/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. wprowadzające załączniki do procedur kontroli zarządczej
w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Zgodnie z wymogami sporządzane
są: Rejestr Ryzyka oraz Raport Ryzyka. Ponadto prowadzony jest Rejestr Incydentów. Corocznie
przeprowadzana jest samoocena kontroli zarządczej a na jej podstawie sporządzana jest Informacja
o stanie kontroli zarządczej na dany rok.

1. Kontrole zewnętrzne
Tabela 50
Kontrole, Audyt przeprowadzone w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany
m. st. Warszawy w roku 2020 r.
L.p.

Data kontroli

Czego dotyczyły ?

Organ kontrolujący

1.

11.09.2020 r.

-kart oceny ryzyka zawodowego,

Kontrola Państwowej Inspekcji

-informacje na temat aktualizacji

Pracy

oceny ryzyka w zakresie Sars- Cvid-

Inspektor Pracy

19,

Okręgowa Inspekcja Pracy

- informacje o zapoznaniu

Ul. Płocka 11/13

pracowników z ryzykiem

Warszawa

zawodowym,
- aktualnych danych statystycznych
dotyczących: informacji o stanie
zatrudnienia; liczby osób ogółem, w
tym świadczących pracę na
podstawie umów cywilnoprawnych,
prowadzących działalność
gospodarczą, cudzoziemców oraz
zatrudnionych w ramach stosunku
pracy, w tym: kobiet, młodocianych i
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niepełnosprawnych – na dzień
11.09.2020 r.
Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany

2. Program „Wspieraj Seniora”
W roku 2020 w związku z pandemią Covid -19, a także w trosce o najstarszych członków
Naszego społeczeństwa Ośrodek Pomocy Społecznej realizował rządowy Program „Wspieraj Seniora”
Celem programu było zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy
w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała
w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym
artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Program był adresowany do :


osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem
Covid-19,



w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

6 kroków w realizacji programu „Wspieraj Seniora”
1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecydowała się pozostać w domu w związku
z utrzymującym się stanem epidemii dzwoniła na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach
programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.
2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazywała prośbę o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej
w danej gminie poprzez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.
3. Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej kontaktował się telefonicznie z Seniorem, weryfikował
zgłoszenie i ustalał usługę wsparcia, która miała polegać w szczególności na dostarczeniu tej grupie
Seniorów zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby,
w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywał Senior.
4. Ośrodek Pomocy Społecznej organizację i realizację usługi wsparcia mógł realizować samodzielnie,
bądź poprzez zatrudnienie dodatkowych osób, zlecenie realizacji zadania organizacjom
pozarządowym, zakup usługi od podmiotów, bądź poprzez współpracę z wolontariuszami,
harcerzami, żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej , członkami ochotniczych straży pożarnych.
5. Usługa wsparcia przyznana była w ramach realizacji zadania własnego, określonego w art. 17 ust. 2
pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy
społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii
zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid- 19. Przyznanie usługi
wsparcia nie wymagało przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji
administracyjnej.
6. Gmina była odpowiedzialna za opracowanie zasad bezpieczeństwa realizacji usługi wsparcia dla
Seniorów, w szczególności uwrażliwienie na osoby podszywające się za realizatorów tego zadania.
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Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej odebrali w Centralnej Aplikacji Statystycznej 193
zgłoszenia dotyczące 102 osób. Różnica wynika z faktu ,iż niektórzy spośród seniorów zwracali się
o pomoc wielokrotnie.
Spośród 193 zgłoszeń 173 seniorów przekroczyło granicę 70 roku ,życia natomiast 23 osoby,
które nie ukończyły granicznego wieku potrzebowały wsparcia pracowników z następujących
powodów:
- brak najbliższej rodziny i bliskich w miejscu zamieszkania
- niepełnosprawność
- kwarantanna bądź izolacja
Na 102 zgłoszone osoby , wsparcia w zakresie usługi wykonania zakupów, środków higienicznych
bądź leków udzielono 94 seniorom. 8 osób zrezygnowało z pomocy, ponieważ zobowiązani byli
zapłacić za zakupy zgodnie z wytycznymi programu.
Wszystkie działania na rzecz seniorów realizowane były we ścisłej współpracy z Dzielnicowym
Zespołem Wsparcia Mieszkańców.
Tabela 51
Rozliczenie dotacji "Wspieraj Seniora" wg stanu na 31.12.2020 roku
Jednostka
Kwota

Dzielnica

Kwota

Dzielnica

m.st.

otrzymanej wydatkowanej kwota wkładu

/

Warszawy

dotacji

Bielany

230 453,00 230 453,00

81 645,00

80 587,72

311 040,72

230 453,00 230 453,00

81 645,00

80 587,72

311 040,72

dotacji

Zadeklarowana

Kwota

realizująca

własnego

OPS
OPS
Razem

wydatkowanego
wkładu
własnego

Razem
wydatkowane
środki

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany
Tabela 52
Rozliczenie wydatków „ Wspieraj Seniora” wg stanu na 31.12.2020 roku
Lp.

Rodzaj wydatku

Kwota

1.

artykuły dezynfekcyjne, ochronne, środki do

193 238,32

odkażania powierzchni
2.

odzież medyczna ochronna

13 000,00

3.

pulsoksymetry

25 952,40

4.

ubezpieczenie OC wolontariuszy

350,00

Ogółem

x

232 540,72
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1.

wynagrodzenia w tym:

66 000,00

Składki ZUS

11 000,00

Składka FP

1 500,00

Ogółem

x

78 500,00

Ogółem

Razem wydatki

311 040,72

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany

3. Pomoc mieszkańcom Bielan przebywającym w kwarantannie i izolacji
Rok 2020 dla wielu z Nas był rokiem trudnym i nieprzewidywalnym. Działalność wielu
instytucji wymagała dostosowania się do realiów związanych z pandemią Covid – 19.
Ośrodek Pomocy Społecznej objął działaniami pomocowymi mieszkańców naszej Dzielnicy ,
przebywających w kwarantannie i izolacji.
Do najważniejszych działań na rzecz mieszkańców dzielnicy zaliczyć możemy :


Zaopatrzenie i dostarczenie paczek żywnościowych z programu FEAD (Fund for European Aid
to the Most Deprived ) tj. Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ)
, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). W ramach współpracy
Ośrodka z PKPS pomoc otrzymały osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej
i uzyskujące dochód nieprzekraczający:
- 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200%
kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).
- 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium
dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).
Osoby potrzebujące otrzymały artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne,
a także cukier i olej.



Współpraca z Wojskami Obrony Terytorialnej w ramach zakupu i dostarczania artykułów
żywnościowych, higienicznych oraz leków dla mieszkańców Bielan, pomoc polegała również
na wywozie odpadów i nieczystości



Psycholog zatrudniony w Ośrodku wspierał osoby pozostające w domach w związku
z pandemią Covid 19



Pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej każdorazowo dzwonili do
mieszkańców Bielan objętych kwarantanną i izolacją z pytaniem o samopoczucie i o realne
potrzeby związane z nałożeniem obowiązku pozostania w domu.
Od 12 marca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwarantannie bądź izolacji przebywało

13339 osób spośród mieszkańców Bielan.
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Wykres 35

Udzielone wsparcie podczas pandemii Covid-19
6

11

186

FEAD 11 paczek

Pomoc w zakupach i wywóz odpadów 186 spraw

Wsparcie psychologiczne 6 osób

Źródło: Opracowanie Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany
4. Działania rzecz pracowników podczas pandemii Covid – 19
Ośrodek Pomocy Społecznej podjął działania mające na celu zabezpieczenie klientów i
pracowników przed zakażeniem koronawirusem Sars-Cov2.
Do najważniejszych działań zaliczyć można:
1. Zmiany organizacyjne:


wyodrębnię stref obsługi klientów i stworzenie miejsc obsługi klientów
wyposażonych w przesłony chroniące pracowników i klientów



Wprowadzenie w komórkach organizacyjnych ośrodka ( tam gdzie to miało
uzasadnienie i nie zagrażało ciągłości działań) rotacyjnej pracy zdalnej.



Zwiększono odległości miedzy stanowiskami pracy tak aby zachowane były wymogi
określone w przepisach epidemicznych

2. Wdrożenie procedury :


pracownik schodzi do klienta i udają się do wydzielonego stanowiska obsługi



pomiaru temperatury każdej osoby wchodzącej na teren ośrodka,



dezynfekcji pomieszczeń ośrodka ( 2x dziennie),



dezynfekcji rąk przy wejściu.

3. Wyposażono pracowników w środki ochrony osobistej( maski, przyłbice, rękawiczki ,
indywidualne środki dezynfekcji rąk.
Działania zostały dobrze ocenione w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
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Sporządził:
02.03.2021 r.
Maciej Sotomski
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