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                      SPRAWOZDANIE  OPISOWE  Z  DZIAŁALNOŚCI 
OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ 

DZIELNICY  WILANÓW  m. st. WARSZAWY 
ZA  ROK  2014 

 
 

I. WSTĘP 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy  
jest jednostką organizacyjną m. st. Warszawy. Zakres działania Ośrodka jest szczegółowo 
określony w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 
stanowiącym załącznik nr 15 do uchwały nr XXIX/918/2008 Rady m.st. Warszawy  
z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej  
m. st. Warszawy. Zadania Ośrodka przede wszystkim reguluje ustawa o pomocy 
społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z dnia 7.02.2013 r.  poz. 182 z późn. zm.). 
 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu 
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie 
są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc 
społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia 
niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności 
człowieka Zasadniczym celem pomocy społecznej jest doprowadzenie do życiowego 
usamodzielnienia osób i rodzin korzystających z pomocy oraz zintegrowanie  
ich ze środowiskiem. Świadczeniobiorcy pomocy społecznej są zobowiązani  
do współpracy w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Pomoc udzielana w ramach 
świadczeń z pomocy społeczne ma charakter przejściowy i zakłada aktywizację osób  
z niej korzystających. 
 Pomoc może być przyznana w różnych formach. Należy do nich system zasiłków 
pieniężnych, usług, pomoc rzeczowa, poradnictwo specjalistyczne i specyficzna 
działalność zawodowa, jaką jest praca socjalna. Człowiek znajdujący się w sytuacji 
trudnej, otrzyma odpowiednią informację dotyczącą możliwości otrzymania pomocy,  
jej form i warunków, na jakich będzie mógł tę pomoc otrzymać. Pomoc społeczna zakłada 
współdziałanie pracownika socjalnego i klienta. Brak współudziału i aktywności  
w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych może stanowić podstawę do odmowy 
udzielenia pomocy. 

 Realizatorem zadań pomocy społecznej na terenie Dzielnicy Wilanów  
jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z siedzibą  
przy ul. Przyczółkowej 27A. 
  
Cele pomocy społecznej realizowane są poprzez: 

1. Rozpoznawanie środowiska lokalnego i wyszukiwanie jednostek znajdujących  
się w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza osób należących do tzw. grup 
podwyższonego ryzyka.  

2. Udzielanie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom w zaspokajaniu ich potrzeb. 
Wskazywanie dróg wyjścia.  

3. Łączenie klientów z zasobami pomocy społecznej, które mogą wpływać  
na ich funkcjonowanie. 

4. Reprezentowanie interesów klienta na zewnątrz. Wyszukiwanie optymalnych 
rozwiązań prawno-instytucjonalnych dostosowanych do jego potrzeb. 
 



2 

 

5. Mobilizowanie sił tkwiących w jednostkach i rodzinach oraz w środowisku  
do samodzielnego rozwiązywania problemów i zapobiegania powstawaniu nowych. 

6. Wpływanie na zmianę tych zachowań i postaw klienta, które ograniczają  
lub utrudniają mu jego efektywność, ich modyfikacja. 

7. Zbieranie i opracowywanie informacji pochodzących ze środowiska i tworzenie 
diagnozy potrzeb środowiska.   

8. Realizowanie programów pomocy społecznej i rozwijanie oferty pomocy. 
9. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym  

na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia i pomocy. 
 
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 
 

1. Ubóstwa 
2. Sieroctwa 
3. Bezdomności 
4. Bezrobocia 
5. Niepełnosprawności 
6. Długotrwałej lub ciężkiej choroby 
7. Przemocy w rodzinie 
8. Potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi 
9. Potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności 
10. Bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i 
wielodzietnych 

11. Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej 
Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 

12. Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 
13. Alkoholizmu lub narkomanii 
14. Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej 
15. Klęski żywiołowej lub ekologicznej 
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OPIS  DZIELNICY  WILANÓW 

POŁOŻENIE I STRUKTURA DZIELNICY 

Wilanów jest położony w południowej części Warszawy, między zachodnim 
brzegiem Wisły a Skarpą Wiślaną i Ursynowem. Południowa granica dzielnicy stanowi 
granicę miasta stołecznego Warszawy. Wilanów graniczy od zachodu z dzielnicą 
Ursynów, od północy z dzielnicą Mokotów, od wschodu (przez Wisłę) z dzielnicą Wawer  
i od południa z gminą Konstancin – Jeziorna (powiat piaseczyński). Wilanów jest czwartą, 
co do wielkości dzielnicą Warszawy. Powierzchnia Wilanowa wynosi 36,73 km².  
Liczba mieszkańców Wilanowa stale wzrasta, jest to bowiem obszar wielu ambitnych 
projektów deweloperskich. Docelowo w Wilanowie będzie mieszkać ponad 100 tysięcy 
mieszkańców. Współczesny Wilanów to jedna z najszybciej rozwijających się dzielnic  
m.st. Warszawy. W Wilanowie realizowany jest projekt gigantycznego osiedla 
mieszkaniowego, którego twórcą jest znany architekt - Guy Castelain Perry. Stworzył  
on jeden z największych projektów urbanistycznych w Polsce, zakładający powstanie 
nowego, spójnego fragmentu miasta wraz z siecią ulic, parkami, infrastrukturą społeczną 
oraz handlową, którego realizację rozpoczęto w 2003 roku. Osiedle „Miasteczko Wilanów” 
jest stale rozbudowywane, co ma istotny wpływ na rozwój demograficzny dzielnicy.  

Według MSI (Miejskiego Systemu Informacji), który dzieli dzielnice Warszawy  
na poszczególne obszary urbanistyczne, zwane potocznie rejonami, na Dzielnicę Wilanów 
składają się: Wilanów Wysoki, Wilanów Niski, Wilanów Królewski, Błonia Wilanowskie, 
Powsinek, Zawady, Kępa Zawadowska i Powsin. 

Wilanów to nie tylko ekskluzywne osiedla mieszkaniowe. To także obszary 
chronionego krajobrazu i rezerwaty, historyczne założenia urbanistyczne, jeziora  
i pozostałości osadnictwa holenderskiego. Znajduje się tu Rezerwat przyrody Morysin - 
utworzony w 1996 roku krajobrazowy rezerwat przyrody położony między Jeziorem 
Wilanowskim, rzeką Wilanówką i Kanałem Sobieskiego na terenie obszaru Morysin.  
Na terenie Wilanowa znajduje się wiele obiektów kultury. Najważniejszy z nich to Pałac  
w Wilanowie, jeden z ważniejszych obiektów barokowych w Europie. 

Dzielnica Wilanów jest bardzo zróżnicowana pod względem urbanistycznym.  
Są to tereny starych osiedli mieszkaniowych, domów jednorodzinnych, gospodarstw 
rolnych oraz nowego Miasteczka Wilanów. Wilanów jest dzielnicą bardzo rozległą,  
co stwarza problemy komunikacyjne i możliwość dostępu do infrastruktury społecznej.  
W centralnej części dzielnicy znajdują się obszary miejskie, wysoko zurbanizowane, 
natomiast od strony południowej są to obszary wiejskie, słabo zurbanizowane o słabym 
dostępie do handlu i usług. 

Na terenie dzielnicy mieszkają zarówno rodziny bardzo zamożne, jak i rodziny,  
które osiągają dochody niewystarczające na zabezpieczenie podstawowych potrzeb. 
Rodziny ubogie utrzymują się z dochodów z niskopłatnej pracy (brak wykształcenia  
i kwalifikacji zawodowych), pracy na roli nieprzynoszącej wystarczających dochodów lub 
niskich świadczeń emerytalno – rentowych.  
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STRUKTURA DEMOGRAFICZNA DZIELNICY WILANÓW 

 

Dzielnica Wilanów z uwagi na stałe zasiedlanie m.in. „Miasteczka Wilanów” 
dynamicznie zwiększa liczbę mieszkańców. W roku 2014 liczba mieszkańców wzrosła  
o 2423 osoby. Przewiduje się, że liczba mieszkańców dzielnicy jest większa od danych 
oficjalnych, gdyż wiele osób zamieszkujących na nowych osiedlach nie zmienia 
swojego zameldowania. 

 
Liczba mieszkańców Dzielnicy Wilanów w latach 2010 - 2014 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 

Pobyt stały 
i czasowy łącznie 

 
20 600 

 
22 928 

 
25 195 

 
27 521 

 
29 944 

 
 

W ciągu pięciu lat liczba mieszkańców dzielnicy wzrosła o 9 344 osoby.  
Ma to bardzo istotne znaczenie dla tworzenia warunków do rozwoju infrastruktury 
społecznej. W tym szczególnie sieci handlowej, usługowej i instytucji oświatowych.  
 
 
Struktura mieszkańców Wilanowa wg płci i wieku w latach 2013 i 2014. 
Struktura 
mieszkańców 
Wilanowa wg 
płci i wieku w 
latach 2012 
 i 2013. 

 
Mężczyźni 

 
Kobiety 

 
Ogółem 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

0 - 18 3637 4121 3429 3894 7066 8015 

19 - 65 8013 8601 X X 8013 8601 

19 - 60 X X 8777 9424 8777 9424 

> 65 1197 1300 X X 1197 1300 

> 60 X X 2468 2604 2468 2604 

Ogółem 12847 14022 14674 15922 27521 29944 

 

 

Wilanów jest dzielnicą ludzi młodych. Wśród mieszkańców dzielnicy  
87% to osoby przed 60/65 r. życia. Z tego 30% to dzieci i młodzież. Seniorzy stanowią 
13 % mieszkańców. Udział procentowy mieszkańców w przedziale wieku 60/65  
nie uległ znacznym zmianom w stosunku do roku 2013. 
Wśród osób zameldowanych na pobyt czasowy lub stały na terenie Dzielnicy Wilanów  
w roku 2014 kobiety stanowiły ok. 53 % mieszkańców, natomiast mężczyźni ok. 47%.  
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Liczba dzieci wg. stanu na 31.12.2014 r. z podziałem na wiek 

Wiek Liczba dzieci % ogółu dzieci 

0 - 2 1979 24,69 

3 616 7,68 

4 - 5 1199 14,96 

6 528 6,59 

7 495 6,18 

8 - 12 1797 22,42 

13-15 758 9,45 

16 - 17 435 5,43 

18 208 2,60 

Razem 8015 100 

 

 

Największy udział procentowy stanowią dzieci w przedziale wieku 0 – 2 lata  
tj. 24,69% ogółu dzieci. Na drugim miejscu znalazły się dzieci w przedziale wiekowym, 
8-12 lat, których liczba stanowi 22,42% ogółu dzieci. Kolejna grupa to dzieci w wieku  
4-5 lat, które stanowią 14,96 % ogółu dzieci. Liczby te wskazują na konieczność 
zwrócenia szczególnej uwagi na te grupy wiekowe. Będą one wymagały miejsc  
w żłobkach i przedszkolach oraz w szkołach podstawowych.  
 

Procentowy udział grup wiekowych dzieci na terenie Dzielnicy Wilanów, stan na 31.12.2014 r. 

 

II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające w szczególności z: 
 

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
(t.j. Dz.U. 2015r. poz. 163) 

2. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej ( t.j. Dz.U. z dnia 29.01.2013 r.  poz. 135z późn. zm.) 

3. Ustawy  z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz.U.z 2005 r. Nr 180 poz.1493 z późn. zm.) 

4. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego  
(t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 z późn. zm.)   

5. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) 

6. Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych 
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 
(t.j. Dz.U. z 2014r, poz. 1206 z późn. zm.). 

7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (t.j.  Dz.U. 2008 r. Nr 164, poz. 
1027 z późn. zm.). 

8. Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
(t.j.Dz.U. 2013 poz. 885. z późn. zm.). 
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W ramach zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej Ośrodek zrealizował zadania będące zadaniami własnymi gminy 
oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.  
 
Do zadań własnych gminy należą m.in.  

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, okresowych i celowych, 

- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom 
tego pozbawionym, 

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych  
w wyniku zdarzenia losowego, 

- praca socjalna, 

- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, 

- dożywianie dzieci, sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych, 

- prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym  
i kierowanie do nich osób wymagających opieki. 

- utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie 
środków na wynagrodzenia pracowników. 
 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy 
należą m.in.: 

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych 
z klęską żywiołową i ekonomiczną, 

- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej 
mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych  
oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. 
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III.   STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ośrodek ma jedną filię. Jest to Ośrodek Wsparcia dla Seniorów,  
- Dzienny Dom dla Osób Starszych przy ul. Lentza 35. 
 
Bezpośrednią obsługą klientów Ośrodka zajmuje się Dział Pomocy Środowiskowej  
i Specjalistycznej. W skład zespołu wchodzi: 

- Kierownik Działu 

- 4 terenowych pracowników socjalnych 

- Specjalista pracy socjalnej ds. rodziny 

- Specjalista pracy socjalnej ds. osób niepełnosprawnych 

- Specjalista pracy socjalnej ds. przemocy 

- Konsultant psycholog 

- Asystent rodziny 

- Pracownik socjalny ds. bezrobocia – eurokoordynator. 
 
 
  
 Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy kieruje 
dyrektor, który zarządza Ośrodkiem i wydaje decyzje administracyjne, działa  
na podstawie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta  
m.st. Warszawy. 
 

Radca Prawny 

Dyrektor OPS 

 
Dział Pomocy 

Środowiskowej  
i Specjalistycznej 

 

 

Filia Nr I 
 
 

Kierownik 
 

Dział Finansowo-Księgowy 
 

 

Samodzielne stanowisko ds. kadrowo - administracyjnych 

Samodzielne stanowisko ds. realizacji świadczeń 

              Samodzielne stanowisko ds. kancelaryjnych 
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IV. STRUKTURA  ZATRUDNIENIA: 
 

 
 

31.12.2013 31.12.2014 

 
Liczba 
osób 

Liczba 
etatów 

Liczba 
osób 

Liczba 
etatów 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OGÓŁEM 24 21,25 26 21,58 

Z tego: 

Dyrektor OPS 1 1 1 1 

Główna Księgowa 1 1 1 1 

Starszy inspektor ds. finansowo - 
płacowych 

1 1 1 1 

Księgowa 1 1 1 1 

Inspektor ds. realizacji świadczeń 1 0,75 1 0,75 

Starszy inspektor ds. kadrowo – 
administracyjnych   

1 1 1 1 

Referent  ds. kancelaryjnych 1 1 0 0 

Inspektor ds. administracyjno - 
kancelaryjnych 

0 0 1 1 

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej  
i Specjalistycznej 

1 1 1 1 

Specjalista pracy socjalnej ds. rodziny 1 1 1 1 

Specjalista pracy socjalnej ds. osób 
niepełnosprawnych 

1 1 1 1 

Specjalista pracy socjalnej ds. przemocy 1 1 1 1 

Specjalista pracy socjalnej 1 1 0 0 

Starszy pracownik socjalny 2 2 2 2 

Pracownik socjalny 2 2 3 2,5 

Pracownik socjalny  
Zatrudniony na zastępstwo 

0 0 1 1 

Radca Prawny 1 0.5 1 0.5 

Konsultant psycholog 1 1  1 1 

Asystent rodziny 1 0,5 1 0,33 

Kierownik placówki 1 1 1 1 
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31.12.2013 31.12.2014 

 
Liczba 
osób 

Liczba 
etatów 

Liczba 
osób 

Liczba 
etatów 

Starszy instruktor terapii 
zajęciowej/pracownik socjalny 

1 
0,75 
0,25 

1 
0,75 
0,25 

Instruktor terapii zajęciowej 1 0.5 1 0,5 

Starszy opiekun 0 0 1 1 

Robotnik gospodarczy 2 1 2 1 

w  tym:              OŚRODKI WSPARCIA            

 Ośrodek wsparcia dla seniorów 4 3 5 4 

 
W Ośrodku Pomocy Społecznej według stanu na dzień 31.12.2014 r. zatrudnione  
było 26 osób, na 21.58 etatu. W roku 2014 zwiększono liczbę osób zatrudnionych  
w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów na ul. Lentza 35 o etat opiekuna. Dodatkowe 
zatrudnienie było uzasadnione koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i opieki 
uczestnikom, których wiek i stan zdrowia wymagał zwiększonej uwagi i wsparcia  
ze strony kadry placówki. 
 

V. STRUKTURA  WYKSZTAŁCENIA: 
 

Wykształcenie 
Liczba osób 

31.12.2014 r. 

Wyższe 20 

Policealne 4 

Średnie 0 

Zasadnicze zawodowe 1 

Podstawowe 1 

W tym: 

Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny 3 

Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny 0 

Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej 4 

 

Pracownicy Ośrodka systematycznie podnosili swoje kwalifikacje.  
W roku 2014 r. 23 osoby wzięły udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach. 
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VI.  PLAN  I  WYKONANIE BUDŻETU ZA 2014 ROK 
 
Wydatki bieżące 
W 2014 r. na zadania realizowane przez Ośrodek zaplanowana została kwota  
2 214 172,00 zł., z czego wydatkowano kwotę 2 208 400,30 zł. 
 
Poniżej przedstawiono dane dotyczące wydatków z podziałem na poszczególne 
rozdziały: 
 

DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA ROZDZIAŁU PLAN WYKONANIE 
% 

WYKONANIA 
PLANU 

851 
Ochrona 
Zdrowia 

    880,00 755,30 85,83 % 

 85195 Pozostała działalność 880,00 755,30       85,83 % 

852 
Pomoc 

społeczna 

 

 
 2 139 766,00 2 135 563,90 99,80% 

 

85203 
Ośrodki wsparcia 

 

 

 

 

 

 

 

347 692,00 347 279,73 99,88 % 

85206 Wspieranie rodziny 23 015,00 23 010,57 99,98 % 

85213 

Składki na ubezpiecz. 
zdrow. opłacane za osoby 
pobierające niektóre świad. 
z pomocy społecznej, 
niektóre świad. rodzinne 
oraz za osoby 
uczestniczące w zajęciach 
w centrum integracji społ. 
 
społecznej 
 
 

11 424,00 11 423,49 100 % 

85214 

Zasiłki i pomoc w naturze 
oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe 

206 090,00 205 606,29   99,77 %  

85216 Zasiłki stałe 127 834,00 127 774,05 99,95 % 

85219 Ośrodki  Pomocy 
Społecznej 

1 336 491,00 1 335 485,87  99,92 % 

85228 
Usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

32 100,00 29 872,18 93,06 % 

85295 Pozostała działalność 55 120,00 55 111,72 99,98 % 

853 
Pozostałe 
zadania w 
zakresie 
polityki 

społecznej 

  73 526,00 72 081,10      98,03% 

 85395 Pozostała działalność 73 526,00       72 081,10                    98,03%                     

OGÓŁEM 2 214 172,00 2 208 400,30 99,74% 
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WYDATKI BIEŻĄCE 

Dział 851 – Ochrona zdrowia 

 
Plan 880,00 zł  Wykonanie 775,30 zł  tj. 85,83 % planu 
 
Rozdział 85195 – Pozostała działalność 
 
Plan  880  zł  wykonanie  775,30 zł,   tj. 85,83 %  
 
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 616,30 zł, 
Na wydatki rzeczowe wydatkowano 139,00 zł. 
 

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na pokrycie kosztów wydania decyzji  
w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria 
dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zadanie to realizowano, jako 
zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. 

W roku 2014 wydano 7 decyzji, w tym: 1 decyzja – umorzenie postępowania,  
6 decyzji – potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych. W 5 przypadkach wydanie decyzji zostało poprzedzone 
przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego przez pracowników socjalnych  
tut. Ośrodka. 
 
Dział 852 – Pomoc społeczna 
  
Plan  2 139 766,00 zł        Wykonanie 2 135 563,90 zł      tj. 99,80 % planu 
 

 Rozdział 85 203 – Ośrodki  wsparcia 
 
Plan  347 692,00  zł  wykonanie   347 279,73 zł   tj. 99,88 %  
 

Koszty funkcjonowania Ośrodka Wsparcia dla Seniorów - Dziennego Domu Dla 
Osób Starszych znajdującego się w Warszawie przy ul. Lentza 35. 

Rodzaj odbiorców: osoby starsze. Główne zadanie placówki to przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu i osamotnieniu osób starszych. 

Sposób opieki: poradnictwo socjalne, rehabilitacja ruchowa, zajęcia plastyczne, 
muzykoterapia, spotkania okolicznościowe, zajęcia rozwijające zainteresowania  
i świetlicowe, wyjścia do kin i teatrów, wycieczki i spacery. Zapewniony jest jeden 
posiłek dziennie (obiad dostarczany przez firmę cateringową). 

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne  
od wynagrodzeń pracowników placówki w kwocie 218 243,74 zł oraz na wydatki 
rzeczowe w kwocie 129 035,99 zł, z czego finansowano: zakup materiałów  
i wyposażenia (materiały do terapii zajęciowej, artykuły gospodarstwa domowego, 
środki czystości), zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody, zakup żywności  
(catering – obiady dla uczestników), napoje, czynsz za wynajem lokalu, odpis na ZFŚS, 
szkolenia pracowników, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów 
służbowych, opłaty za rozmowy telefoniczne i za Internet.  
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 Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny 
 
Plan 23 015 zł                 Wykonanie  23 010,57 zł            tj. 99,98% 
 

Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej „Asystent rodziny”. Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową  
z budżetu państwa na realizację zadań własnych. 

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 23 010,57 zł (w tym 8 648,00 zł  
z budżetu państwa) z czego na: 

 Wynagrodzenia i pochodne – kwota 18 964,85 zł 

 Wydatki rzeczowe – kwota 4 045,72 zł (zakup laptopa, zakup karty do telefonu 
komórkowego, odpis na ZFŚS oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego 
do celów służbowych. 
 
 

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne 
 
Plan  11 424 zł   wykonanie  11 423,49  zł     tj. 100  %   
 
Z planowanych środków w tym rozdziale, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 
11 423,49 zł na opłacenie składek za ubezpieczenia zdrowotne za 27 osób 
pobierających zasiłki stałe, ilość świadczeń (składek) – 270. 
 
 
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe.  
 
Plan  206 090 zł   wykonanie   205 606,29 zł     tj. 99,77 %   

 
W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 205 606,29 zł na: 

1. Zasiłki celowe:        

 zasiłki celowe dla 97 osób na kwotę 109 371 zł, 638 świadczeń, średnia 
wartość świadczenia – 168,29 zł 

 zasiłek celowy dla 1 osoby biorącej udział w projekcie współfinansowanym  
ze środków EFS – „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych 
osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy”  
na łączną kwotę 298, 05 zł., liczba świadczeń – 1, średnia wartość zasiłku 
celowego – 298, 05 zł 

2. Zasiłki okresowe - 8 680,00 zł – ilość świadczeń- 35 dla 8 osób. 
 

3. Pomoc w naturze /dożywianie dzieci i dorosłych: 
 

 W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
wydatkowano kwotę 60 510,00 zł w tym: 

o na obiady szkolne dla 38 dzieci - kwotę 17 886,72 zł 
o na przedszkolne obiady dla 12 dzieci - kwotę 4 017, 29 zł 
o zasiłki celowe na zakup żywności dla 67 osób – kwotę 38 605, 99 zł 
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 Pozostałe zadania z zakresu dożywiania wydatkowano kwotę 17 000 zł 
w tym: 

- na obiady szkolne dla 12 dzieci - kwotę 7 115,68 zł, 
- na przedszkolne obiady dla 2 dzieci – na kwotę 1 054,65 zł, 
- zasiłki celowe na zakup żywności dla 27 osób – kwotę 8 829,67 zł. 
 

4. Sprawienie pogrzebu – 3 pochówki. Wydatkowano kwotę 9 747,24 zł. 
 
Rozdział  85216 – Zasiłki stałe           

Plan  127 834,00 zł   wykonanie   127 774,05 zł     tj. 99,95 %   

Zadanie finansowane było z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań 
własnych gminy. W ramach tego zadania wypłacono 281 zasiłków stałych  
dla 29 świadczeniobiorców.  
 
Rozdział  85219 – Ośrodki pomocy społecznej  

Plan  1 336 491 zł   wykonanie   1 335 485,87 zł     tj. 99,9 %  

  
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów, realizując zadania z zakresu pomocy 
społecznej (dla 792 podopiecznych) w roku 2014 na działalność bieżącą wydatkował 
kwotę 1 329 412,29 zł oraz kwotę 6 073,58 zł na realizację projektu 
współfinansowanego ze środków EFS(wkład własny), w tym na: 

 wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 1 164 621,72 zł (dla pracowników 
zatrudnionych na 16,68 etatach średniorocznie oraz umowy zlecenia  
na: prowadzenie rachuby płac, przeprowadzenie spotkań superwizyjnych. 

  wydatki rzeczowe - kwota 170 864,15 zł              
 w tym m.in. na:  

 zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, 

wydawnictwa, sprzęt biurowy, papier do ksero i do  drukarek), 

 zakup energii (energia elektryczna, gaz oraz woda), 

 zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń), 

 zakup usług zdrowotnych, 

 zakup usług pozostałych (nadzór nad oprogramowaniem komputerowym,  

BHP, wywóz nieczystości), 

 opłaty za telefony stacjonarne i Internet, 

 ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,  

 odpisy na ZFŚS, 

 podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, 

 szkolenia pracowników, 

 świadczenia społeczne. 

 

W ramach ww. środków kwotę 4 796,58 zł przeznaczono na wynagrodzenia  

za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji 

rządowej). 
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Rozdział  85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  

Plan   32 100,00 zł   wykonanie   29 872,18 zł     tj. 93,06 %  

w tym:  

 z usług opiekuńczych finansowanych ze środków budżetu miasta jako zadanie 
własne skorzystały ogółem 24 osoby na kwotę 29 872,18 zł w tym z: 

                 - usług pielęgnacyjnych   –  13 osób 
                 - usług gospodarczych     –   21 osób 
*Jedna osoba może korzystać z obu rodzajów usług.  
 
                  Ilość wypracowanych godzin usługi  – 3 593.  
 

Rozdział  85295 – Pozostała działalność 

Plan   55 120 zł   wykonanie   55 111,72 zł     tj. 99,98 %   

 
1. Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: 

Plan     36 000,00 zł   wykonanie   36 000,00 zł     tj.100 %   

 
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań 

własnych. 
W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w okresie 
sprawozdawczym wydatkowano kwotę 36 000,00 zł na pomoc w formie posiłku  
dla 50 dzieci oraz na zakup żywności dla 67 osób 
Wymogiem formalnym było uzyskiwanie przez rodzinę dochodu nieprzekraczającego 
150% kryterium dochodowego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej.  
 

2. Realizacja projektu „Akademia rodzica”. 
 

Plan 19 120,00 zł                            wykonanie  19 111,72              tj. 99,98 % 
 

Projekt był skierowany do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym (4 – 5 lat) 
mających problemy opiekuńczo – wychowawcze. Rodzice wzięli udział w 10 
warsztatach (25 godzin) prowadzonych przez Fundację „Dzieci Niczyje”. Z programu 
skorzystało 10 rodziców. Równolegle do warsztatów odbywały się zajęcia dla 5 dzieci w 
księgarni „Badet”. 

Koszt projektu wyniósł 19 111,72 zł Wydatkowano na: opłacenie faktury Fundacji 
„Dzieci Niczyje” oraz księgarni „Badet” a także na zakup słodyczy i soków dla dzieci 
biorących udział w zajęciach. 
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Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
 
Plan  73 526,00 zł        Wykonanie  72 081,10 zł      tj. 98,03 % planu 

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 

1. Wydatki poniesione przy realizacji projektu: „Aktywizacja 
zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających 
bez pracy w Dzielnicy Wilanów” 

 
Plan  68 401,00 zł  wykonanie  67 942,14 zł   tj. 99,33% planu 

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 25 572,61 zł. 
Na wydatki rzeczowe  wydatkowano 42 369,53 zł (5 osób niepełnosprawnych, klientów 
OPSW w ramach kontraktów socjalnych wyjechało na warsztaty aktywizacyjne  
z elementami społeczno – zawodowymi oraz rehabilitacyjnymi do Dziwnówka.  
Na zakończenie projektu przeprowadzono ewaluację projektu oraz zorganizowano 
konferencję podsumowującą projekt).  
30 czerwca 2014 r. zakończony został projekt, który był realizowany w latach  
2009 – 2014. 
 

2. Wydatki poniesione przy organizacji prac społecznie 
użytecznych. 

 
Plan  1 736,00 zł  wykonanie  1 372,91 zł   tj. 79,08% planu 

Kwotę 1 372,91 zł. wydatkowano na: wypłatę świadczeń społecznych - średnia liczba 
bezrobotnych skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych – 5 osób  
oraz na pranie odzieży i  ubezpieczenie w/w osób. 
 

3. Wydatki poniesione na realizację programu „Młodzież na rozdrożu”. 
 
Plan  3 389,00                     wykonanie  2 766,05                   tj. 81,62 % planu 
 
Program skierowany był do uczniów II klasy gimnazjalnej. Celem programu  
było kształtowanie charakteru i praktycznych umiejętności życiowych młodzieży, nauka 
mądrego inwestowania w przyszłość i unikania ryzykownych zachowań. W zajęciach 
raz w tygodniu (jedna godzina lekcyjna) wzięło udział 27 uczniów z Gimnazjum 117 
Zespołu Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz ul. Gubinowska 28/30, w okresie od września 
do grudnia 2014 r.  
Poniesione wydatki: umowa zlecenie dla osoby prowadzącej zajęcia oraz na zakup 
niezbędnych artykułów do prowadzenia zajęć. 
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VII. ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ 
 
 

STRUKTURA RODZIN KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY 
SPOŁECZNEJ. 

 
W roku 2014 ze świadczeń pomocy społecznej skorzystały 392 rodziny (792 

osoby w rodzinach). Nastąpił wzrost w stosunku do roku 2013 o 39 rodzin. Pomoc 
wyłącznie w formie pracy socjalnej otrzymały 252 rodziny (530 osób  
w rodzinach), w tym prawo do pobytu w ośrodkach wsparcia. W roku 2014 świadczenia 
na podstawie decyzji administracyjnej przyznano 190 osobom w 140 rodzinach. Łącznie 
w rodzinach tych z pomocy skorzystały 262 osoby. Ze świadczeń pieniężnych 
skorzystało łącznie 109 osób w 108 rodzinach. 

 
 

Wyszczególnienie 

2013 2014 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób 
w 
rodzinach 
 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób 
w 
rodzinach 

Rodziny ogółem 388 753 392 792 

O liczbie osób   1 202 202 194 194 

2 82 164 77 154 

3 62 186 66 198 

4 21 84 38 152 

5 13 65 10 50 

6 i więcej 8 52 7 44 

Rodziny z dziećmi ogółem 89 323 105 370 

O liczbie dzieci    1 44 124 54 155 

    2 32 124 36 134 

    3 8 41 12 61 

    4 3 21 2 13 

    5 2 13 1 7 

    6 0 0 0 0 

7 i więcej 0 0 0 0 

Rodziny niepełne ogółem 41 130 36 99 
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Wyszczególnienie 

2013 2014 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób 
w 
rodzinach 
 

Liczba 
rodzin 

Liczba 
osób 
w 
rodzinach 

 

O liczbie dzieci 1 18 39 21 45 

2 20 77 12 37 

3 2 8 2 10 

4 i więcej 1 6 1 7 

Rodziny emerytów i 
rencistów ogółem 

105 169 105 157 

O liczbie osób 1 59 59 71 71 

2 35 70 26 52 

3 7 21 2 6 

4 i więcej 4 19 6 28 

 
 

 
 

W roku 2014 z rożnych form pomocy (w tym z pomocy w formie pracy socjalnej) 
skorzystały 392 rodziny. Osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe 
stanowiły ok. 50% ogółu rodzin korzystających z pomocy.. Rodziny z dziećmi stanowiły 
26,78% wszystkich rodzin. Wśród ogółu rodzin z dziećmi rodziny niepełne stanowiły 
34,28%.  Rodziny emerytów i rencistów stanowiły 34,28 % ogółu klientów. W rodzinach 
emerytów rencistów 67,61% stanowiły osoby prowadzące samodzielne gospodarstwa 
domowe.
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POWODY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ 
 

Powód trudnej sytuacji życiowej 

2013 2014 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

Liczba rodzin Liczba osób 
w rodzinach 

Ubóstwo 
68 131 69 142 

Sieroctwo 
0 0 0 0 

Bezdomność 5 5 6 7 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 
9 42 8 35 

w tym: 
Wielodzietność 

5 31 4 23 

Bezrobocie 
40 89 43 115 

Niepełnosprawność 72 102 61 78 

Długotrwała lub ciężka choroba 95 145 102 150 

Bezradność w sprawach 
opiek – wychowawczych 
i prowadzenia 
gospodarstwa domowego - ogółem 

 

89 

 

177 

 

114 

 

218 

W  tym:    rodziny niepełne 19 55 21 65 

Rodziny wielodzietne 6 35 8 42 

Przemoc w rodzinie 1 3 1 3 

Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 0 0 

Alkoholizm 11 23 13 27 

Narkomania 0 0 1 4 

Trudności w przystosowaniu 

do życia po opuszczeniu 

zakładu karnego 

 

4 

 

6 

 

2 

 

4 

 
Trudności w integracji osób, 
które otrzymały status uchodźcy 
 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Zdarzenie losowe 

 

2 3 0 0 

Sytuacja kryzysowa 

 

0 0 0 0 

Klęska żywiołowa lub ekologiczna 0 0 0 0 
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Ustawa o pomocy społecznej w art. 7 wymienia podstawowe powody uprawniające  
do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. W tym katalogu na pierwszym miejscu 
znajduje się ubóstwo. Rodzina jest uznawana za ubogą w sytuacji, gdy jej dochód 
znajduje się poniżej progu dochodowego wyznaczanego przez tzw. kryterium dochodowe.  
Kryterium dochodowe określa art. 8 ustawy o pomocy społecznej, który wskazuje, komu 
przysługuje prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Kryterium dochodowe 
dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 542 zł i dla osoby w rodzinie wynosi 456 zł. 

Pomocą w formie świadczeń z pomocy społecznej w roku 2014 objęto 69 rodzin  
(142 osoby), gdzie występował problem ubóstwa. Rodziny takie zostały objęte pomocą  
w formie poradnictwa, pracy socjalnej oraz zasiłków na zakup żywności, opłacenie 
świadczeń mieszkaniowych, leki, opał, odzież i obuwie. Wśród osób ubogich 29 osób 
pobierało zasiłki stałe.  

Dominującą dysfunkcją, która występuje w rodzinach klientów Ośrodka  
to długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność. W roku 2014 z pomocy 
skorzystało 216 rodzin (368 osób w rodzinach) w których występował problem długotrwałej 
choroby lub niepełnosprawności.   Rodziny te, to przeważnie rodziny emerytów i rencistów.  
Korzystają one z poradnictwa specjalistycznego, pracy socjalnej, pomocy finansowej, 
usługowej i pobytu placówkach. 

Następnym powodem korzystania ze świadczeń pomocy jest bezradność  
w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 
W tej kategorii mieszczą się rodziny z dziećmi oraz rodziny, gdzie z powodu 
niezaradności, wieku lub stanu zdrowia ich członkowie nie radzą sobie z prowadzeniem 
gospodarstwa domowego.  Takich rodzin w roku 2014 było 114. Rodziny te skorzystały  
z pomocy w formie pracy socjalnej, pomocy finansowej i usługowej oraz pobytu  
w ośrodkach wsparcia.   

Z pomocy Ośrodka korzystały również osoby bezdomne.  
W roku 2014 było to 6 osób. Osoby bezdomne to osoby samotne. Osoby bezdomne 
otrzymywały informacje o placówkach udzielających pomocy na terenie Warszawy 
(schroniska, jadłodajnie, noclegownie), korzystały z pomocy finansowej na odzież, obuwie, 
żywność i opał.  

Wśród rodzin doświadczających przemocy w rodzinie, ze świadczeń pomocy 
skorzystała 1 rodzina. Rodzina ta została objęta pomocą specjalisty pracy socjalnej  
ds. rodziny i psychologa.  

Pracownicy socjalni współpracowali też z osobami mającymi problem alkoholowy. 
Problem ten występował w 13 rodzinach (27 osób w rodzinie).  Osoby takie korzystały  
z pomocy w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, były kierowane  
do poradni odwykowych. W sytuacji braku współpracy pracownicy socjalni zawiadamiali 
Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

Istotnym problemem, mającym bardzo niekorzystny wpływ na życie rodziny  
jest bezrobocie. W roku 2014 z pomocy finansowej skorzystały 43 rodziny (115 osób  
w rodzinach), gdzie występował ten problem. Klienci bezrobotni byli kierowani do urzędu 
pracy. Praca socjalna polegała na przekonaniu osoby bezrobotnej do udziału  
w bezpłatnych szkoleniach oferowanych przez urząd pracy i organizacje pozarządowe, 
motywowaniu do aktywnego poszukiwania pracy, pomocy w przygotowywaniu 
dokumentów aplikacyjnych. Rodziny otrzymywały pomoc finansową oraz pomoc w formie 
obiadów szkolnych dla dzieci. 
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RODZAJE POMOCY MATERIALNEJ 
 
Zasiłki celowe 
 
Zgodnie z art. 39 ustawy o pomocy społecznej w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby 
życiowej osobie lub rodzinie może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek celowy może  
być przyznany w szczególności na zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, 
niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów lub napraw. W roku 
2014 pomoc w formie zasiłku celowego otrzymało 95 rodzin. Z pomocy tej skorzystało 
łącznie 186 osób, członków rodzin. 
 
Rodzaj 
świadczenia 

Liczba osób  
którym 
przyznano 
świadczenie 

Liczba 
świadczeń 

Kwota świadczeń 
(w tym zadania 
własne + wkład 
własny do 
projektu EFS) 

Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w rodzinach 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Zasiłki celowe 
ogółem 

 
108 

 
104 

 
x 
 

 
x 

 
154 856 

 
180 240 

 
106 

 
103 

 
202 

 
189 

W tym 
zasiłki celowe 
specjalne 

 
53 

 
49 

 
270 

 
270 

 
56 246 

 
54 522 

 
52 

 
49 

 
103 

 
93 

 
 

W roku 2014 r. nie nastąpiła równica w ilości wypłaconych świadczeń. Nastąpił 
niewielki spadek liczby rodzin korzystających z pomocy w formie zasiłków celowych  
o 4 rodziny.  

 
Cel, na jaki została przyznana pomoc w formie zasiłku celowego i celowego specjalnego. 
 
Cel na jaki pomoc została 
przyznana 

kwota 
świadczeń 

w zł 

liczba 
świadczeń 

liczba 
świadczeniobiorców 

Średnia 
wartość 
zasiłku 

w zł 
Zakup żywności* 61 741,73 252 67 245,01 
Zakup żywności ** 8 829,67 41 27 215,35 
Zaspokojenie niezbędnych 
potrzeb 

  4 820,70 48 27 100,43 

Koszty leczenia 15 238,79 81 31 188,13 
Zakup odzieży 6 450 96 51 67,19 
Wydatki 
zawiązane z 
utrzymaniem 
mieszkania 

Zakup opału 17 700 29 25 610,34 

czynsz 11 115,69 43 13 258,50 

Energia 
elektryczna  
i gaz 

20 593,18 109 34 188,93 

Artykuły szkolne 
 

4050 18 11 225 

Kolonie letnie dla dzieci 
 
 
 

14 362 13 10 1 104,77 
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Zakup sprzętu 
gospodarstwa domowego i 
pościeli 

1769 11 8 160,82 

Zakup obuwia 
 

4 710 86 53 54,77 

Remont mieszkania 
 

2724,44 5 5 544,89 

 
*    Realizacja programu rządowego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. 
**  Zadania własne – Ustawa o pomocy społecznej. 
 

Najwięcej świadczeń było wypłacanych na zakup żywności. Z tej formy pomocy 
skorzystały 94 osoby. Wzrost kosztów utrzymania wpływał na sytuację finansową rodzin, 
które bardziej ubożały i wymagały zwiększonej pomocy. Wysoki udział w świadczeniach 
finansowych miały zasiłki na zakup odzieży i obuwia. Poważnym obciążeniem dla rodzin 
ubogich są wydatki na energię elektryczną. Z pomocy na ten cel skorzystały 34 rodziny.  
 
Zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie społeczne 
 

Zgodnie z art. 37 zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie 
gospodarującej lub osobie w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie 
niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby 
samotnie gospodarującej (542 zł) lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie  
(456 zł). Jest to świadczenie obligatoryjne. 
 
Zasiłki stałe w roku 2014 

 
Rodzaj świadczenia 

kwota 
świadczeń 

w zł. 

liczba 
świadczeń 

liczba   
świadczeniobiorcó

w 

Średnia 
wartość 

zasiłku w zł. 
Zasiłek stały  127 774,05 

 
281 29 454,72 

Składka na 
ubezpieczenie społeczne  

   11 423,49 270 27 42,31 

 

W roku 2014 z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 29 osób.  
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne przyznano 27 osobom. Dwie osoby posiadały 
ubezpieczenie zdrowotne z innego tytułu np. jako członek rodziny osoby ubezpieczonej.  
 

Zasiłki okresowe 
 

Zgodnie z art. 38 ustawy o pomocy społecznej zasiłek okresowy przysługuje  
w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, 
możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 
zabezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS itp.) osobie samotnie gospodarującej, której 
dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej  
lub rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 

W roku 2014 przyznano zasiłki okresowe 8 osobom (35 świadczeń) na kwotę  
8 680,00 zł. Średnia wartość zasiłku okresowego wyniosła – 248,00 zł. Z tego środki  
własne 4 340 zł i dotacja wojewody 4 340 zł - (50%). 
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Przyczyny przyznania zasiłku okresowego w 2014 r.: 

Przyczyny przyznania 
zasiłku okresowego 

Liczba osób, którym 
przyznano 
świadczenie 

Liczba rodzin Liczba osób  
w rodzinach 

Bezrobocie 
 

4 4 6 

Długotrwała choroba 
 

4 4 4 

Możliwość otrzymania lub 
nabycia uprawnień do 
świadczeń z innych systemów 
zabezpieczenia społecznego. 

0 0 0 

 

 

Obiady szkolne 

 
Zadaniem pomocy społecznej o charakterze obligatoryjnym jest zapewnienie 

gorącego posiłku osobom tego pozbawionym. Realizacja tego zadania odbywała  
się głównie poprzez prowadzenie dożywiania dzieci w szkołach.  

W roku 2014 z pomocy w formie opłacania obiadów szkolnych skorzystało  
60 dzieci. Dożywianiem zostały objęte dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, 
gimnazjalnych oraz ponad gimnazjalnych. 

W roku 2014 pomoc w formie obiadów szkolnych dla dzieci uczęszczających  
do placówek oświatowych była finansowana z dwóch źródeł:  

1. W ramach zadań własnych (pozostałe zadania z zakresu dożywiania) wydatkowano 
kwotę 8.170,33  zł.  

2. W ramach realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
wydatkowano kwotę 34.768,27 zł. (w tym: dotacja wojewody w kwocie 10.626,47 
zł., środki własne w kwocie 24.141,80 zł.) Zadanie jest dofinansowywane dotacją 
celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych. 

 
Programem objęto 50 dzieci (do skorzystania z tej formy pomocy uprawnione  

są dzieci z rodzin, gdzie dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego 
określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej). Obiady szkolne w ramach programu 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” są finansowane proporcjonalnie – 60% dotacja 
wojewody i 40% środki własne.  

W przypadku 16 dzieci obiady były finansowane ze środków własnych. Dochód 
rodzin przekraczał 150% kryterium dochodowego. Sześcioro dzieci w pierwszym półroczu 
miało obiady finansowane z Programu, a w drugim półroczu ze środków własnych z uwagi 
na poprawę sytuacji dochodowej rodziny.   
Łączny koszt pomocy w formie opłacania obiadów w szkołach wyniósł 42.938,60 zł.  
 
 

Wypoczynek letni i zimowy 
 

W 2014 roku rodzice zapewniali dzieciom wypoczynek we własnym zakresie.  
Rodzinom udzielono pomocy finansowej w formie zasiłków celowych na częściowe  
lub całkowite pokrycie kosztów wyjazdu dzieci na kolonie lub obozy. Z tej formy pomocy 
skorzystało 10 rodzin (w tym 13 dzieci). Celem zapewnienia dzieciom wypoczynku 
letniego i zimowego było wyrównywanie szans na odpowiedzialne życie w społeczeństwie, 
a w szczególności łagodzenie niedostatku wychowawczego w rodzinie, eliminowanie 



23 

 

zaburzeń zachowania, promocja zdrowego stylu życia, rozwój zainteresowań i uzdolnień 
własnych, budowanie pozytywnych postaw społecznych, poznanie własnej wartości, 
indywidualnych zdolności, talentów i mocnych stron. Wyjazd letni w czasie wolnym od 
zajęć szkolnych był alternatywną formą spędzenia czasu wolnego, a także możliwością 
poznania innych sposobów zachowań niż te, które panują w środowisku zamieszkania. 
Łączna kwota przeznaczona na ten cel przez Ośrodek wyniosła 14 362,00 zł.  
Średnia wartość świadczenia wyniosła 1 104,77 zł. 
 
 
Wyposażenie szkolne 
 
W 2014 roku Ośrodek wydatkował kwotę 4 050,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie 
szkolne dla 18 dzieci. Średnia wartość zasiłku wyniosła 225,00 zł. 
 
 

Wydane decyzje administracyjne 

 
W 2014 roku wydano 1374 decyzje, z czego: 

 

 Pobyt w ŚDS ul. Przyczółkowa 27 A    106  decyzji 

 Pobyt DD dla seniorów, ul. Lentza 35    109  decyzji 

 Obiady szkolne       108  decyzji 

 Usługi opiekuńcze         59  decyzji 

 Zasiłki okresowe         23  decyzje 

 Zasiłki stałe          15  decyzji 

 Zasiłki celowe i celowe specjalne     946 decyzji 

 Decyzje odmowne            1 decyzja 

 Decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej      

                                                                                                     7 decyzji 

 

 

Ponadto przeprowadzono: 

- 554   wywiady środowiskowe  

-   30   wywiadów alimentacyjnych 

-   21   wywiadów alimentacyjnych w celu ustalenia odpłatności za pobyt członka rodziny  

           w   DPS 

-    9    wywiadów w celu umieszczenia osoby w Domu Pomocy Społecznej. 
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Formy pomocy realizowane przez Ośrodek na rzecz osób i rodzin  

według dysfunkcji. 

 

Ubóstwo 

 

W 2014 r. klientami Ośrodka były osoby, które osiągały bardzo niskie dochody. 
Podstawowe kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń z pomocy 
społecznej dla osoby samotnie gospodarującej wynosiło 542 zł i dla osoby w rodzinie  
456 zł. 

 Dochody znacznie poniżej tego kryterium osiągnęło 69 rodzin. Dotyczyło to rodzin 
z dziećmi i osób prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe.  
Wśród wielu przyczyn ubóstwa, można wymienić m. in.: 

- bezrobocie jednego lub kilku członków rodziny,  

- niskie wynagrodzenie za pracę, 

- niskie kwalifikacje zawodowe i niewielkie możliwości przekwalifikowania, niskie 
wykształcenie prowadzące do bezrobocia, 

- niepełnosprawność: fizyczna, psychiczna, umysłowa, długotrwała choroba, 

- występowanie uzależnień, zwłaszcza alkoholizmu, 

- bezdomność, 

- czynniki rodzinne: niepełność, wielodzietność, a także niemożność poradzenia 
sobie w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, samotność (zjawisko szczególnie 
częste wśród emerytów i rencistów posiadających niskie uposażenie finansowe), 

- podeszły wiek, będący przyczyną niskiej aktywności, z jednoczesnym 
występowaniem niskich świadczeń emerytalno - rentowych, 

- inne przeżycia utrudniające aktywne i prawidłowe funkcjonowanie np. śmierć 
bliskiej osoby. 

Problem ubóstwa prowadził do powstania wielu niekorzystnych sytuacji, uniemożliwiał 
samorealizację i zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych. Ubóstwo również miało 
wpływ na sferę psychiczną ludzi powodując stany depresyjne, wzrost zachorowań, uczucie 
rezygnacji i niezadowolenia, a często także frustracji będącej źródłem zachowań 
agresywnych. Rodziny takie otrzymywały pomoc w formie finansowej, obiadów szkolnych 
dla dzieci, poradnictwa specjalistycznego i pracy socjalnej. 
 
Niepełnosprawność i długotrwała choroba 

 

W 2014 r. pomocą objęto 61 rodzin osób niepełnosprawnych oraz 102 rodziny, 
w których występowała długotrwała choroba. Osoby niepełnosprawne o umiarkowanym 
lub znacznym stopniu niepełnosprawności, które nie posiadały własnego dochodu  
lub posiadały dochód poniżej kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy 
społecznej, oraz z tytułu niezdolności do pracy z powodu wieku otrzymywały pomoc  
w formie zasiłku stałego. W 2014r. pomoc w formie zasiłku stałego pobierało 29 osób 
uprawnionych. 

Istotnym wsparciem dla osób o złym stanie zdrowia była pomoc finansowa 
udzielana na zakup leków lub zakup sprzętu ortopedycznego. Tą formą pomocy objętych 
zostało 31 osób. Cztery osoby otrzymały pomoc finansową na zakup okularów.  
Osoby w podeszłym wieku, starsze, niepełnosprawne korzystały z pomocy w formie usług 
opiekuńczych wykonywanych przez opiekunki w miejscu zamieszkania. Pomocą tą objęto 
24 osoby.  
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Niepełnosprawności towarzyszyły zmiany związane ze starzeniem się człowieka.  
Formą kompleksowego zaspokojenia potrzeb ludzi starszych i niepełnosprawnych  
są stacjonarne domy pomocy społecznej. W roku 2014 skompletowano dokumenty  
dla 4 osób ubiegających się o miejsce w domu pomocy społecznej. Kierowanie do domu 
pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu  
jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Do skorzystania z prawa 
pobytu w domu pomocy społecznej niezbędne jest zaistnienie przesłanek określonych 
przepisami ustawy o pomocy społecznej: konieczność całodobowej opieki z powodu 
wieku, choroby lub niepełnosprawności, brak możliwości samodzielnego funkcjonowania 
przez osobę w codziennym życiu, której gmina nie jest w stanie zapewnić niezbędnej 
pomocy w formie usług opiekuńczych. 
 

Pomoc osobom starszym 

 

Seniorzy należą do jednej z grup narażonych na wykluczenie społeczne.  
Osoby starsze borykały się z różnymi problemami takimi jak: niepełnosprawność, 
długotrwała choroba, samotność, trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz 
bezradność w sprawach życia codziennego. Osobom starszym często towarzyszyło 
poczucie izolacji. Oprócz problemów dotyczących sprawności fizycznej, częstym 
problemem były zmiany psychiczne, które miały wpływ na zdolność funkcjonowania  
w środowisku. Seniorzy wymagali wsparcia w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 
pomocy finansowej na zakup leków i artykułów pierwszej potrzeby a także życzliwej 
rozmowy i zainteresowania. Ważna również była pomoc rodzinom w zrozumieniu potrzeb 
seniora i ułożeniu wzajemnych stosunków w zgodzie z potrzebami wszystkich członków 
rodziny. Bogatą i różnorodną formę zajęć dla seniorów proponował Ośrodek Wsparcia  
dla Seniorów - Dzienny Dom dla Osób Starszych. W roku 2014 z możliwości 
uczestniczenia w zajęciach Dziennego Domu skorzystało 26 osób.  

 
Osoby starsze otrzymywały pomoc w różnorodnych formach, takich jak: 
 

1. Poradnictwo specjalistyczne umożliwiające rozwiązywanie problemów 
życiowych, w szczególności:  

‒ prawne;  
‒ psychologiczne;  
‒ rodzinne;  

‒ socjalne;  
2. Praca socjalna – udzielanie wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu bieżących 

problemów osób starszych przy wykorzystaniu zasobów i możliwości tkwiących  
w rodzinie i środowisku lokalnym. 

3. Specjalistyczna praca socjalna na rzecz osób niepełnosprawnych – pomoc  
w korzystaniu z przysługujących uprawnień, działania umożliwiające poprawę 
sytuacji życiowej osób starszych i ich rodzin, w tym rozwiązywanie indywidualnych 
problemów związanych z niepełnosprawnością, pomoc w zapewnieniu godnych 
warunków do życia i zamieszkania osób starszych i niepełnosprawnych. 

4. Interwencja kryzysowa – zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych  
na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. 

5. Wsparcie finansowe w formie zasiłków dla osób uprawnionych  
z przeznaczeniem na m.in. zakup żywności, leków, odzieży, obuwia, drobnych 
remontów, zaopatrzenia ortopedycznego lub medycznego.  

6. Pomoc w formie usług opiekuńczych, w tym: gospodarczych usług opiekuńczych 
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dla osób wymagających pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego i 
pielęgnacyjno – higienicznych usług opiekuńczych dla osób wymagających 
pielęgnacji zleconej przez lekarza.  

7. Kompletowanie dokumentów dla osób ubiegających się o miejsce w domach 
pomocy społecznej.  

8. Kompletowanie dokumentów i wydawanie decyzji administracyjnych na 
korzystanie z usług Centrum Alzheimera przy ul. Wilanowskiej 257. 

9. Pobyt w Ośrodku wsparcia dla seniorów - Dziennym Domu dla Osób Starszych 
przy ul. Lentza 35.  

10. Pobyt w środowiskowym Domu dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w 
Wilanowie.  

 
 

Pomoc rodzinom z dziećmi 

 

Rodziny z dziećmi (głównie rodziny niewydolne wychowawczo, doświadczające 
przemocy, przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych  
oraz rodziny zastępcze) były objęte szczególną troską i zainteresowaniem pracowników 
socjalnych, a także specjalistów pracujących w Ośrodku. W ramach systematycznej pracy 
z tymi rodzinami podejmowane były działania mające na celu poprawę ich funkcjonowania, 
a przede wszystkim zabezpieczenie potrzeb dzieci. Praca z rodzinami, w których 
występowały problemy wychowawcze była szczególnie trudna, gdyż w rodzinach  
tych występowało wiele złożonych dysfunkcji, które nawzajem się na siebie nakładały.  
W większości przypadków wspólne działania pracowników Ośrodka, wsparte przez 
działania kuratorów sądowych i policji pozwoliły na zapewnienie poprawnych warunków 
rozwoju dzieci. Rodziny z dziećmi korzystały z pomocy w formie świadczeń finansowych 
(na odzież, obuwie, artykuły szkolne, wypoczynek letni, żywność), w formie obiadów  
w szkołach i w przedszkolach oraz w formie specjalistycznej pracy socjalnej i poradnictwa 
specjalistycznego. W roku 2014 Ośrodek udzielał pomocy 105 rodzinom  
z dziećmi (370 osoby w rodzinach). W tym z pomocy skorzystało 36 rodzin niepełnych  
(99 osób w rodzinach). Łącznie w roku 2014 z rożnych form pomocy skorzystało  
175 dzieci. 
 
 
Bezdomność 
 

W 2014 r. Ośrodek wspierał osoby bezdomne. Na terenie dzielnicy przebywało  
9 osób bezdomnych (teren ogródków działkowych przy ul. Augustówki, działki  
przy ul. Hlonda, Ledóchowskiej i Orszady, pustostan przy ul. Husarii).  
Z pomocy Ośrodka skorzystało 6 osób bezdomnych, otrzymały one pomoc finansową. 
Warunki mieszkaniowe osób bezdomnych były trudne (brak bieżącej wody, kanalizacji, 
elektryczności, domki ogrzewane piecykami na węgiel tzw. kozy, kuchnią węglową  
lub piecykiem na naftę opałową). 

Osoby bezdomne zostały zabezpieczone w opał, odzież i obuwie dostosowane  
do występujących pór roku. Ponadto osoby te otrzymywały na bieżąco pomoc na zakup 
żywności oraz w razie zaistnienia takiej konieczności na leki.  

Praca z osobami bezdomnymi w zakresie poprawy ich sytuacji życiowej była bardzo 
trudna. Osoby te niechętnie współpracowały z pracownikiem socjalnym. Osoby bezdomne 
wykazywały bierną postawę oraz niechęć do zmiany istniejącej sytuacji, bardzo często 
odrzucały pomoc w postaci skierowania do placówek, takich jak noclegownia  
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czy schronisko, bagatelizując jednocześnie swoją sytuację bytową. W okresie jesienno  
- zimowym pracownicy socjalni wspólnie z funkcjonariuszami straży miejskiej prowadzili 
działania prewencyjne w stosunku do osób bezdomnych, nakłaniając do korzystania ze 
schronisk i noclegowni, oraz informując o możliwości korzystania z gorącego posiłku, 
żywności i odzieży. Każda osoba bezdomna otrzymała od pracowników socjalnych 
informacje o miejscach noclegowych, a także adresy placówek świadczących pomoc  
w formie gorącego posiłku, odzieży i obuwia, bezpłatnych porad medycznych i kontaktu  
z lekarzami. 

Osoby bezdomne zamieszkujące na terenie Wilanowa zorganizowały sobie warunki  
do życia. Zamieszkują w domkach działkowych i kontenerach mieszkalnych, 
wyposażonych w podstawowe sprzęty. Nie chcą zmieniać miejsca pobytu.  

 
 

Bezrobocie 

 

Z powodu bezrobocia w 2014 r. pomocy udzielono 43 rodzinom. Według danych 
Urzędu Pracy na dzień 31.12.2014 r., liczba osób bezrobotnych zamieszkujących  
na terenie dzielnicy Wilanów wyniosła 444 w tym 237 kobiet. Wśród bezrobotnych 
mieszkańców dzielnicy 340 osób znajdowało się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,  
w tym: 207 długotrwale bezrobotnych, 129 po 50 roku życia, 100 bez kwalifikacji 
zawodowych, 29 samotnie wychowujących przynajmniej jedno dziecko do 18 r. życia.   
W porównaniu z rokiem 2014 liczba osób bezrobotnych nie uległa znacznej zmianie.  
Dla porównania w roku 2012 zarejestrowanych w urzędzie pracy było 361 osób, a w roku 
2013  - 451 osób. Liczby te nie odzwierciedlają faktycznej liczby osób bezrobotnych,  
gdyż nie wszystkie osoby niepozostające w zatrudnieniu dokonują rejestracji w urzędzie 
pracy oraz wiele osób pracuje „na czarno” i dokonują rejestracji dla uzyskania 
ubezpieczenia zdrowotnego.  

Bezrobocie wywierało negatywne skutki społeczne. Długotrwałe pozostawanie 
klientów bez pracy powodowało degradację emocjonalną osób i rodzin,  
które w następstwie zwiększało ryzyko występowania takich zjawisk jak: przemoc, 
alkoholizm, bezdomność, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Działania 
prowadzone przez Ośrodek skupiały się przede wszystkim na zapewnieniu takich form 
pomocy jak: wszechstronne poradnictwo w zakresie poszukiwania pracy, aktywizacja 
zawodowa oraz indywidualne doradztwo zawodowe, udostępnianie osobom bezrobotnym 
codziennej prasy z ofertami pracy, możliwość korzystania z telefonu, Internetu w celu 
poszukiwania pracy. Rodziny, w których występowało bezrobocie otrzymywały pomoc 
finansową na zabezpieczenie bieżących potrzeb. Podstawą pracy socjalnej  
było motywowanie do poszukiwania stałego zatrudnienia, podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych, rejestracji w urzędzie pracy, udziału w bezpłatnych projektach 
aktywizacyjnych realizowanych na terenie m. st. Warszawy. Częstym problemem 
ograniczającym aktywne poszukiwanie pracy była konieczność sprawowania opieki  
nad małymi dziećmi, ograniczenia zdrowotne lub wykonywanie doraźnej pracy dorywczej. 

W roku 2014 czternaście osób bezrobotnych będących klientami Ośrodka podjęło 
zatrudnienie. 
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POMOC POZAMATERIALNA 

 
Praca socjalna 

 

Zgodnie z art. 6 pkt. 12 ustawy o pomocy społecznej praca socjalna to działalność 
zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu 
zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról 
społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Świadczenie pomocy  
w postaci pracy socjalnej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym 
 i nie jest uzależnione od posiadanego przez rodzinę lub osobę dochodu.  
W 2014 r. pomocą w formie pracy socjalnej objęto 392 rodzin (792 osoby w rodzinach),  
w tym wyłącznie w formie pracy socjalnej (bez świadczeń przyznawanych w drodze 
decyzji administracyjnej) zostały objęte w252 rodziny (530 osób w rodzinach). 

Pracownicy socjalni podejmując pracę z rodziną diagnozowali jej sytuację  
oraz sporządzali plan pomocy. Działania podejmowane w tym zakresie były bardzo 
zróżnicowane i dostosowywane do indywidualnej sytuacji klienta. 

Praca socjalna, jako forma wsparcia, miała na celu przeciwdziałanie skutkom 
pojawiających się zagrożeń, związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem rodziny  
lub jej członków. W ramach prowadzonej pracy socjalnej z osobami i rodzinami pracownicy 
socjalni podejmowali działania polegające na wsparciu, towarzyszeniu, rzecznictwie  
na rzecz klienta, poradnictwie, rozszerzaniu kontaktów społecznych, edukacji w zakresie 
prowadzenia gospodarstwa domowego. 
Ponadto w ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni realizowali zadania polegające 
m.in. na: 

- współpracy z pedagogami szkolnymi, 

- współpracy z kuratorami sądowymi, 

- kierowaniu wniosków do sądu o wgląd w sytuację rodziny, umieszczenie w domach 
pomocy społecznej bez zgody klienta, 

- współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

- współpracy z policją i strażą miejską, 

- współpracy z urzędem pracy, 

- aktywizowaniu dalszej rodziny i włączaniu jej w proces pomocy. 
 
Praca socjalna dotyczyła każdej rodziny zgłaszającej się po pomoc. Jest to jedna  

z bardzo ważnych i pracochłonnych form pomocy, polegająca na nawiązaniu wzajemnej 
relacji pomiędzy pracownikiem socjalnym a klientem, której celem jest budowanie 
poczucia odpowiedzialności za siebie i rodzinę oraz podjecie działań zmierzających  
do zmiany swojej sytuacji życiowej. Poprawa sytuacji jest możliwa pod warunkiem, 
że klient zaangażuje się w proces zmian. Praca socjalna może być prowadzona w oparciu 
o kontrakt socjalny – dwustronną umowę zawieraną przez pracowników socjalnych  
z osobami korzystającymi z pomocy społecznej. Celem kontraktu jest ustalenie najbardziej 
skutecznej drogi wyjścia rodziny z trudnej sytuacji, w jakiej się znalazła.  
W 2014 r. pracownicy socjalni zawarli 18 kontraktów socjalnych z 15 osobami. 
Zawarcie kontraktu socjalnego motywowało klientów do aktywnego uczestnictwa  
w rozwiązywaniu problemów i dążeniu do poprawy własnej trudnej sytuacji, natomiast 
pracownikowi socjalnemu dawało możliwość ocenienia efektów pracy, skuteczności 
kontraktu i korygowania określonych celów.  
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Poradnictwo specjalistyczne 
 

Poradnictwo specjalistyczne obejmowało przede wszystkim poradnictwo prawne, 
psychologiczne i rodzinne. Poradnictwo było świadczone osobom i rodzinom, które miały 
trudności lub wykazywały potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów 
życiowych, bez względu na posiadany dochód. 

W 2014 r. prowadzona była działalność konsultacyjno – doradcza w zakresie: 

- przekazywania informacji o istniejących możliwościach uzyskania pomocy  
lub wsparcia, 

- wspierania rodzin w prawidłowym realizowaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, 

- wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych, 

- udzielanie porad z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego, 

- poradnictwa osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz uzależnionym, 

- poradnictwa w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego i dysponowania 
posiadanym budżetem. 

Z tej formy pomocy w 2014 r. skorzystało 114 rodzin (295 osób w rodzinach).  
 
 

Działania na rzecz dziecka i rodziny w ramach pomocy specjalistycznej. 
 
W roku 2014 pracą specjalisty pracy socjalnej ds. rodziny było objętych 36 rodzin                                  
(109 osób w rodzinach,  w tym 47 dzieci).  
 
Pomocą finansową objętych było 8 rodzin (28 osób w rodzinach, w tym 15 dzieci), podjęto 
pracę z 1 rodziną gdzie były wymagane usługi gospodarcze i pielęgnacyjne  
oraz okresowe umieszczenie członka rodziny w DPS.  
 
Przemoc w rodzinie.  
 
Specjalista pracy socjalnej ds. rodziny uczestniczył w pracach Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.  
Brał udział w spotkaniach Podzespołu Zespołu Interdyscyplinarnego w sześciu sprawach 
związanych z procedurą Niebieskie Karty.  Uczestniczył w pracach grup roboczych  
w siedmiu sprawach związanych z procedurą Niebieskie Karty. Prowadzone sprawy 
dotyczyły rodzin z dziećmi. W rodzinach tych procedurą objętych było 38 osób dorosłych  
i 19 dzieci. 

Praca w Podzespole oraz w grupach roboczych w dziewięciu sprawach 
prowadzona była równocześnie z prowadzoną pracą socjalną w w/w rodzinach. 
 
Formy przemocy: przemoc fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, niszczenie mienia, 
zaniedbanie.  
Podłoże występowania przemocy domowej w tych rodzinach: alkoholizm, zaburzenia 
zachowania, trudności finansowe, niewłaściwe postawy wyniesione z rodzin 
generacyjnych, rozpad związku małżeńskiego, niewywiązywanie się z planu 
wychowawczego zaakceptowanego przez sąd, brak prawidłowych więzi pomiędzy 
członkami rodziny. 
Formy udzielonej pomocy – praca w kierunku zminimalizowania powtarzania się zdarzeń 
związanych z występowaniem przemocy oraz poprawa funkcjonowania wszystkich 
członków rodziny polegająca na: 
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- tworzeniu z ofiarami przemocy domowej ,,planów bezpieczeństwa”, a także  
tzw. ,,siatki bezpieczeństwa” dla osób, które nadal podlegały zagrożeniu, 
utrzymanie kontaktu z rodzina dalszą, kuratorem zawodowym, społecznym, 
współpraca z psychologiem w OPS,  

- kierowanie osób, co do których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą  
w rodzinie  do stowarzyszeń i fundacji w celu odbycia specjalistycznych konsultacji  
i ewentualnego objęcia rodzin konieczną pomocą specjalistyczną np. poprzez 
zakwalifikowanie ich do programów terapeutycznych, w tym umawianie na terminy 
wizyt konsultacyjnych, 

- udzielaniu wsparcia psychicznego i motywowaniu do podjęcia działań, 

- udzielaniu poradnictwa socjalnego,  

- współpracy z  Centrum Pomocy Dzieciom ,,Mazowiecka”, OPTA, 

- pracy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc, 
kierowanie ich na konsultacje do psychologa, wskazywaniu placówek, które 
prowadzą terapię dla w/w osób, a także osób uzależnionych od alkoholu. 

 
Problemy opiekuńczo – wychowawcze. 
 

Z powodu występowania w rodzinach problemów opiekuńczo – wychowawczych 
pomocą objęto 22 rodziny, w których było 78 osób dorosłych i  46 dzieci. 
 
 Podłoże występowania problemów opiekuńczo – wychowawczych w tych rodzinach: 
 

- niewydolność wychowawcza rodziców tj. brak umiejętności wychowawczych, 
opiekuńczych,  

- samotne rodzicielstwo, w tym zastępcze spokrewnione, 

- brak wsparcia innych dorosłych członków rodziny w opiece i wychowaniu dziecka, 

- alkoholizm,  

- długotrwałe niepodejmowanie pracy zawodowej jednego z rodziców, nakładające 
się problemy finansowe rodziny prowadzące do spirali zadłużenia i postępowania 
komorniczego, 

- konflikt rodzinny np. długotrwały konflikt pomiędzy dorosłymi członkami rodziny,  
w tym rozwiedzionymi małżonkami, 

- rozpad rodziny, 

- rodzina patchworkowa, 

- przemoc w rodzinie lub zagrożenie jej wystąpieniem, 

- zaniedbanie dzieci, w tym niestosowanie się do zaleceń lekarskich, 

- przewlekła choroba dziecka, w tym ciężka i długotrwała choroba dziecka,  
które wymaga szczególnej opieki rodzica / opiekuna, niepełnosprawność dziecka,  

- prowadzone postępowania sądowe przez rodziców, dla których dziecko  
jest narzędziem osiągnięcia zamierzonych celów, nieprawidłowe wywiązywanie  
się rodziców z planu wychowawczego,  

- pobyt rodzica w zakładzie karnym, 

- nagła śmierć członka rodziny, 

- uzależnienie rodzica od hazardu lub zakupów, 

- przemoc międzyrówieśnicza, której podlegało dziecko w szkole, 
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Formy udzielonej pomocy: 
 

- praca z rodziną polegająca na znalezieniu podłoża problemów opiekuńczo – 
wychowawczych, wspólne ustalenie planu pomocy mającego na celu poprawę 
funkcjonowania członków rodziny, wzajemnych relacji wewnątrz rodziny, 
kontaktowanie się z dalszymi członkami rodziny, którzy mogą w znaczący sposób 
pomóc rodzinie – dziecku w sytuacji kryzysowej, 

- włączenie do pracy z tymi rodzinami psychologa OPS, ustalanie zintegrowanego 
planu pomocy, 

- kontakty i spotkania z psychologiem szkolnym, pedagogami szkolnymi,  

- kontakt ze specjalistycznymi placówkami dla osób, które wymagają leczenia  
i mają pod opieką dziecko, 

- kontakt z terapeutą uzależnień, 

- współpraca z kuratorami, 

- informowanie sądu rodzinnego o trudnej sytuacji opiekuńczej dziecka, 

- opiniowanie sytuacji rodzinnej do toczących się spraw w sądach, przekazanie  
do sądu dokumentacji, 

- poradnictwo socjalne polegające na pomocy w pisaniu wniosków do sądów,  

- kierowanie na konsultacje do radcy prawnego w OPS, pomoc w przygotowaniu 
pism procesowych, 

- pomoc w terminowym złożeniu dokumentów dziecka do szkoły, zmiany szkoły, 
rekrutacji do przedszkola,  

- uczestnictwo w spotkaniu rodzica z dyrekcją placówki, nauczycielami, opracowanie 
rozwiązań problemów szkolnych, 

- pomoc w ustalaniu terminów specjalistycznych wizyt lekarskich dla dzieci, kontakt  
z lekarzem pediatrą i pielęgniarką środowiskową, polegający także na podziale 
zadań mających na celu wsparcie rodzica w procesie leczenia dziecka, 
monitorowanie odbytych wizyt,  

- kierowanie do stowarzyszeń i fundacji członków rodziny, które w ramach 
prowadzonych zadań mogą udzielić specjalistycznej pomocy, ścisły i merytoryczny 
kontakt z przedstawicielami stowarzyszeń i fundacji w celu monitorowania 
przebiegu pracy z rodziną, 

- kwalifikowanie dzieci na kolonie i obozy letnie, do programów ,, Zima w mieście”  
i ,,Lato w mieście”, programu ,,Szlachetna paczka”, 

- kwalifikowanie dzieci do udziału w zajęciach świetlicy ,,Marysieńka”  
przy ul. Kolegiackiej, motywowanie rodziców do zapisania dzieci na zajęcia, 
systematycznego dowożenia do świetlicy, 

- motywowanie rodziców do udziału w warsztatach podnoszących umiejętności 
wychowawcze prowadzonych na terenie naszej dzielnicy 

- wsparcie psychiczne rodziny w sytuacjach dla niej kryzysowych,   

- współpraca z asystentem rodziny, 

- współpraca z Ośrodkiem Wsparcia Najuboższych Fundacji Ecclesia Vilanovensis, 
z Caritas w Powsinie, z Centrum Pomocy Dzieciom ,,Mazowiecka”, 

- współpraca ze Stowarzyszeniem ,,Wiosna”, organizatorem akcji ,,Szlachetna 
paczka”. 
 

W 2014 r. wśród rodzin objętych wsparciem specjalisty pracy socjalnej ds. rodziny 8 rodzin 
otrzymało pomoc finansową, w rodzinach tych było 28 osób, w tym 15 dzieci. 
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Praca socjalna z innymi rodzinami pozostającymi w trudnej sytuacji życiowej. 
 

Powody pozostawania w trudnej sytuacji życiowej: 
 

- trudności związane z rozpadem rodziny, brakiem odpowiedzialności jednego  
z rodziców za dalsze losy dziecka, niełożeniem na utrzymanie rodziny czy dziecka 
pomimo zasądzonych alimentów, 

- różne / odmienne światopoglądy rodziców, dziadków dotyczące wychowania i opieki 
nad dzieckiem, nieumiejętność wypracowania wspólnych rozwiązań  
w sprawowanej opiece nad dzieckiem, 

- sprawy około rozwodowe, brak racjonalnej oceny aktualnej sytuacji, 
podejmowanych działań prowadzących do pogrążania się małżonków w spirali 
długów, zagrożenie eksmisją, 

- problemy zdrowotne osoby starszej w rodzinie, brak zrozumienia potrzeb seniora 
przez pozostałych członków rodziny, 

- stan zdrowia powodujący trudność w racjonalnym funkcjonowaniu, mający 
negatywny wpływ na funkcjonowanie całej rodziny,  

- żałoba związana z nagłą, kolejną śmiercią członka rodziny w krótkiej przestrzeni 
czasowej. 

 
Formy udzielonej pomocy: 
 

- praca socjalna mająca na celu motywowanie członków rodziny do podjęcia działań 
ukierunkowanych na rozwiązanie istniejących problemów. Diagnoza sytuacji 
rodziny, 

- spotkania z członkami rodziny, wskazywanie możliwości rozwiązania długotrwałych 
konfliktów, pomoc w znalezieniu rozwiązania trudnej sytuacji, rozmowy wspierające, 

- kierowanie na mediacje, do specjalistycznych poradni rodzinnych, fundacji  
i stowarzyszeń zajmujących się specjalistycznym poradnictwem rodzinnym, 

- kierowanie i umawianie członków rodzin na konsultacje z psychologiem, 
prawnikiem w OPS, 

- poradnictwo socjalne mające na celu poinformowanie o uprawnieniach, 
możliwościach korzystania z różnych form pomocy specjalistycznej,  

- motywowanie do udziału w warsztatach umiejętności wychowawczych 
prowadzonych na terenie dzielnicy. 

 
Rodziny zastępcze 
 

Rodziny zastępcze były objęte pomocą specjalistyczną przez Warszawskie 
Centrum Pomocy Rodzinie. Bezpośrednią pracę z rodzinami prowadzili koordynatorzy 
rodzin zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
Specjalista pracy socjalnej ds. rodziny współpracował z koordynatorem rodzin 
zastępczych zajmującym się rodzinami z terenu Dzielnicy Wilanów.  
W roku 2014 r. prowadzono pracę socjalną z trzema rodzinami zastępczymi 
spokrewnionymi. Współpraca została nawiązana na wniosek w/w rodzin. Jedna rodzina 
została objęta pomocą finansową i pracą socjalną, kolejna wymagała wyłącznie 
poradnictwa ze względu na złożoność problemów w jej funkcjonowaniu wynikających 
przede wszystkim z niepełnosprawności dziecka. Trzecia rodzina wymagała jedynie 
konsultacji, potwierdzenia prawidłowości podejmowanych działań. 
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Asystent rodziny 
 

Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
Ośrodek zatrudniał pracownika na stanowisku asystenta rodziny. W roku 2014 asystent 
współpracował z 5 rodzinami niewydolnymi wychowawczo zamieszkującymi na terenie 
dzielnicy Wilanów.  

Do zadań asystenta rodziny należało m. in. opracowywanie i realizacja planu pracy 
z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, 
udzielanie pomocy rodzinie w poprawie ich sytuacji życiowej, udzielanie pomocy  
w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, wspieranie 
aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych oraz udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu  
i utrzymaniu pracy zarobkowej, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych  
w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.  

Asystent rodziny pełnił funkcję edukatora praktycznego. Został skierowany  
do rodzin nieradzących sobie z codziennością bądź radzących sobie w sposób 
nieakceptowany, który powodował zakłócenia w funkcjonowaniu rodzinnym i społecznym 
jej członków. Rolą asystenta była korekcja zachowań, spowodowanie zmiany postaw  
i przekonań, kształtowanie nowych nawyków. Asystent wspierał rodzinę w działaniach 
mających na celu rozwój sieci wsparcia społecznego, co miało zapobiec marginalizacji  
i izolacji społecznej tych rodzin. Celem pracy asystenta było osiągnięcie przez rodzinę 
podstawowego poziomu funkcjonalności życiowej, który umożliwiałby prawidłową 
realizację zadań. Punktem wyjścia do pracy z rodziną była zawsze diagnoza sytuacji 
rodziny, która obejmowała takie kwestie jak: analiza aktualnej sytuacji rodziny, określenie 
źródeł kryzysu, poznanie przekonań rodziny, analiza stanu wiedzy i umiejętności  
w zakresie pełnienia funkcji w rodzinie oraz w życiu społecznym, określenie deficytów, 
określenie potrzeb, wskazanie zasobów, identyfikacja obszarów do zmiany. Jednym  
z najtrudniejszych etapów pracy asystenta było motywowanie do zmiany. Ustawa zakłada, 
że asystent rodziny będzie pracował z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem. 
Zgoda rodziny na pracę z asystentem musi być poprzedzona przygotowaniem jej do nowej 
sytuacji. Przebieg rzeczywistej pracy z rodziną napotykał trudności, ujawniały się bariery  
i opór.  

Podstawową przyczyną objęcia asystą rodzinną były problemy opiekuńczo – 
wychowawcze. W rodzinach występowało: bezrobocie, niepełnosprawność, uzależnienie 
od alkoholu, problemy w prowadzeniu gospodarstwa domowego, nieprawidłowe relacje 
panujące między członkami rodziny. Każda z rodzin wyraziła zgodę na podjęcie 
współpracy z asystentem rodziny. W czterech rodzinach prowadzony był nadzór 
kuratorski.  

Asystent rodziny ściśle współpracował ze specjalistą pracy socjalnej ds. rodziny. 
Współpraca z asystentem rodziny polegała przede wszystkim na ustalaniu aktualnych, 
priorytetowych spraw do załatwienia w rodzinie, wspólnym omówieniu propozycji 
rozwiązań poszczególnych spraw, wytypowaniu tych propozycji, które zostaną 
przedstawione rodzinie, wymianie informacji dot. aktualnej sytuacji rodzin, wspólnych 
spotkaniach z członkami rodziny, dokonywaniu konkretnych ustaleń dot. codziennego 
funkcjonowania członków rodziny, zakresu wykonywanej opieki nad dziećmi  
przez poszczególnych członków rodziny, uczestnictwie w spotkaniu w szkole dziecka  
rodziny objętej wsparciem asystenta, pomocy w rekrutacji dziecka do przedszkola, bursy 
szkolnej. W dwóch rodzinach zakończono asystenturę ze względu na osiągnięte cele 
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Program „Dobry rodzic, dobry start” 
 
W roku 2014 r. Ośrodek kontynuował realizację projektu „Dobry rodzic, dobry start”.  

Projekt był realizowany na podstawie porozumienia pomiędzy Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, Zespołem Żłobków m. st. Warszawy  
i Fundacją „Dzieci Niczyje”, które zostało podpisane w dniu 1 października 2012 r. 
Porozumienie dotyczy współpracy na rzecz pomocy dziecku i rodzinie na ternie dzielnicy.  
Program „Dobry rodzic, dobry start” jest kierowany do rodziców małych dzieci do lat 3. 
Obejmuje poradnictwo specjalistyczne, udział w warsztatach edukacyjnych, szkolenie 
specjalistów pomagających rodzinom z małymi dziećmi. Kolportaż materiałów 
edukacyjnych. Program był realizowany we współpracy z placówkami oświatowymi  
i ochrony zdrowia. W roku 2014 przekazano 6 rodzinom z małymi dziećmi pakiety 
informacyjne programu „Dobry rodzic, dobry start” oraz wypełniono 6 formularzy ankiety 
zawierającej informacje o sytuacji materialnej i rodzinnej przyszłych lub młodych rodziców.  

 
„Akademia rodzica”  
 

Projekt „Akademia rodzica” obejmował przeprowadzenie cyklu  
10 warsztatów wraz z technikami relaksacyjnymi dla rodziców dzieci  
w wieku przedszkolnym (4 – 5 lat) mających problemy w sferze opiekuńczo – 
wychowawczej. Projekt był kierowany do rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli 
na terenie Wilanowa. Treść warsztatów obejmowała m.in.: podniesienie kompetencji 
rodzicielskich, rozwój umiejętności komunikacyjnych, wychowanie bez przemocy,  
jaka jest rola zabawy i jak bawić się z dzieckiem oraz naukę technik relaksacyjnych. 
Program był realizowany w okresie od 6 października 2014 r. do 16 grudnia 2014 r.  
Do poprowadzenia warsztatów w drodze zapytania ofertowego została wybrana Fundacja 
„Dzieci Niczyje”. Przygotowano 100 sztuk ulotek i 10 sztuk plakatów, które zostały 
rozdystrybuowane do przedszkoli na terenie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy, Urzędu 
Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz Księgarni Dziecięcej „Badet”.  
Spotkania warsztatowe odbywały się we wtorki w godzinach od 17.30 do 20.00  
przy ul. Lentza 35 na terenie Dziennego Domu dla Osób Starszych. Wszystkie spotkania 
odbyły się w planowanych terminach w łącznej liczbie 25 godzin. W programie wzięło 
udział 10 rodziców. Równolegle do warsztatów dla rodziców odbywały się zajęcia dla 
dzieci w księgarni „Badet”, w których udział wzięło 5 dzieci. 
 
Wydatki poniesione na realizację programu w roku 2014: 19 111,72 zł. 
 
 

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach pomocy 
specjalistycznej. 
 

W roku 2014 specjalistyczna praca socjalna na rzecz osób niepełnosprawnych  
była prowadzona z 110 rodzinami.  
Do zadań specjalisty ds. osób niepełnosprawnych należało m. in.:  

1. Przeprowadzanie kwalifikacji do Środowiskowego Domu Samopomocy  
typu AB przy ul. Przyczółkowej 27A i Kubickiego 17/13 (64 osoby),  

2. Kompletowanie dokumentów na pobyt w domu pomocy społecznej (1 osoba).  
3. Udzielanie poradnictwa w zakresie uprawnień osób niepełnosprawnych, 

zaopatrzenia ortopedycznego, turnusów rehabilitacyjnych itp. 
4. Kontrola realizacji usług opiekuńczych, w tym: przeprowadzanie wywiadów 
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środowiskowych w celu przyznania usług opiekuńczych oraz praca socjalna  
z osobami starszymi ich rodzinami i środowiskiem (27 osób). 

5. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu przyznania specjalistycznych 
usług opiekuńczych realizowanych w Centrum Alzheimera przy Al. Wilanowskiej  

6. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu kierowania do Ośrodka 
Mieszkalno – Rehabilitacyjnego dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane.  

7. Rozpoznawanie potrzeb osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie 
dzielnicy Wilanów i wskazywanie sposobów ich rozwiązywania.  

8. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób 
niepełnosprawnych na terenie Warszawy.  

9. Działania interwencyjne, mediacje. 
10. Współpraca z lekarzami rodzinnymi, pielęgniarkami środowiskowymi, lekarzami 

specjalistami, orzecznikami ZUS, fundacją CARITAS i SYNAPSIS. 
 
Praca z osobami niepełnosprawnymi i starszymi w celu poprawy ich funkcjonowania 
polegała na: 

- monitorowaniu sytuacji rodzinnej, współpracy z członkami rodzin, dalszymi 
krewnymi i środowiskiem sąsiedzkim przy współpracy z psychologiem Ośrodka, 

- współpracy z placówkami opieki zdrowotnej (szpitale, lekarze rodzinni, pielęgniarki 
środowiskowe, lekarze specjaliści), 

- kontakcie z pracownikami domów pomocy społecznej i przygotowywaniu klientów  
do przeprowadzenia się do placówek opieki całodobowej, 

- kompletowaniu dokumentacji wymaganej do umieszczenia osób w domu pomocy 
społecznej, 

- kompletowaniu dokumentacji wymaganej do umieszczenia osób w zakładach 
opiekuńczo-leczniczych, 

- udzielaniu poradnictwa w zakresie uprawnień osób niepełnosprawnych, możliwości 
ubiegania się o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, turnusów 
rehabilitacyjnych, możliwości uzyskania świadczeń pielęgnacyjnych,  
form rehabilitacji, możliwości skorzystania z pomocy instytucji pozarządowych 
zajmujących się problematyką danej niepełnosprawności, możliwości podjęcia 
pracy przez osoby niepełnosprawne (poszukiwanie ofert pracy),  

- przeprowadzaniu postępowań dotyczących przyznania pomocy w formie usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - kompletowanie 
dokumentacji i koordynacja usług, 

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i planowanie pomocy, 

- praca socjalna z rodzinami osób niepełnosprawnych. 

 
Poradnictwo specjalistyczne 
 
Poradnictwo psychologiczne 
 
W roku 2014 udzielono pomocy 61 rodzinom, w tym 241 osobom w tych rodzinach. 
Udzielono 281 porad. Psycholog prowadził długofalową pracę z rodzinami - od kilku  
do kilkudziesięciu spotkań w ciągu roku. Osoby (reprezentanci rodzin) podejmowały 
współpracę z psychologiem na wniosek pracownika socjalnego. Zgłaszały się też same  
z kolejnym problemem w innym terminie. Wiele osób zgłaszało  
się po pomoc psychologiczną, nie oczekując na innego rodzaju wsparcie ze strony 
Ośrodka. Potrzebę porady psychologicznej dla rodzin zgłaszali również pedagodzy szkolni  
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oraz kuratorzy społeczni. 
Psycholog brał też udział w pracach grup roboczych powołanych w ramach 

prowadzonych procedur „Niebieskiej Karty”. Udzielał również konsultacji pracownikom 
socjalnym w zakresie prowadzonej przez nich pracy socjalnej z rodzinami. 
 
Problemy zgłaszane do psychologa: 
 

1. Trudności w relacjach (konflikt małżeński, partnerski, rodzinny, pokoleniowy). 
2. Trudności w komunikacji (z małoletnimi dziećmi, młodymi dorosłymi dziećmi,  

z teściami rodzicami, z dalszymi i bliższymi krewnymi). 
3. Uzależnienia członków rodziny od substancji psychoaktywnych (alkoholu, 

narkotyków). 
4. Stosowanie przemocy przez/wobec członków rodziny. 
5. Konflikty około rozwodowe. 
6. Trudności w realizacji kontaktów z dziećmi przez odseparowanego rodzica. 
7. Trudności wychowawcze. 
8. Problemy emocjonalne członków rodziny. 
9. Stres związany ze stawiennictwem w sądzie, badaniami w RODK. 
10. Funkcjonowanie szkolne dzieci (adaptacja do wymogów placówki, konflikty 

rówieśnicze,  relacje dzieci i/lub rodziców z gronem pedagogicznym, trudności  
w uczeniu się). 

11. Zaburzenia  zachowania utrudniające funkcjonowanie (osobowość nieprawidłowa, 
ADHD, ADD,  ZESPÓŁ ASPERGERA, AUTYZM). 

12. Stała lub postępująca choroby członka rodziny(choroba fizyczna, choroba 
psychiczna, niedorozwój, niepełnosprawność, cukrzyca, nowotwór, choroba 
Alzheimera, choroba otępienna). 

13. Przeżywanie traumy po stracie (śmierć osoby bliskiej, bezrobocie).  
14. Stany depresyjne, myśli samobójcze, próby samobójcze, lęki i fobie różnego 

rodzaju. 
15. Ubóstwo, samotność, procesy starzenia się, choroby somatyczne. 

 
Podjęte działania obejmowały: 
 

1. Diagnozowanie sytuacji rodzinnej i wyznaczanie planu pracy z rodziną. 
2. Identyfikowanie problemu i poszukiwanie rozwiązań w celu zapoczątkowania 

zmiany.  
3. Współpracę z instytucjami: sądy, fundacje, szkoły, policja, poradnie. 
4. Współpracę z kuratorami, pedagogami i psychologami szkolnymi.   
5. Edukację rodziców: nauka i doskonalenie umiejętności wychowawczych, 

zapoznawanie z etapami rozwojowymi dzieci i  ich problemami, nauka  
i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych. 

6. Zapoznanie klientów z mechanizmami uzależnienia i współuzależnienia, 
motywowanie do podjęcia leczenia, kierowanie do instytucji pracujących z osobami 
uzależnionymi. 

7. Pracę z osobami doznającymi przemocy - od diagnozy poprzez wzmocnienie  
do szukania konkretnych rozwiązań i podjęcia zdecydowanych kroków w celu 
zmiany sytuacji. 

8. Rozmowy mediacyjne pomiędzy skłóconymi stronami w celu poprawy relacji, 
poprawy sytuacji dzieci w rodzinie, zabezpieczenia prawa dzieci do kontaktów  
z drugim rodzicem, dziadkami i rodziną. 
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9. Zapoznawanie ze sposobami radzenia sobie ze stresem, lękiem, kontrolą emocji. 
10. Pracę z rodzicami dzieci z problemami szkolnymi mającą na celu poszukiwanie 

alternatywnych i bardziej społecznie akceptowanych form zachowania. 
11. Edukację rodziców dzieci z ADHD, Zespołem Aspergera, opóźnieniem rozwoju 

intelektualnego mającą na celu lepsze zrozumienie mechanizmów wpływających  
na zachowanie dziecka i podejmowanie przez rodziców bardziej adekwatnych 
działań wspierających rozwój dziecka i ułatwiających funkcjonowanie w rodzinie. 

12. Rozmowy z osobami chorymi (fizycznie czy psychicznie) w celu rozładowywania 
napięć i poszukiwanie sposobów radzenia sobie pomimo choroby. 

13. Motywowanie osób po traumie do podjęcia terapii, praca nad lepszym radzeniem 
sobie w życiu.  

14. Interwencje w przypadku zagrożenia samobójstwem. 
15. Udzielanie wsparcia psychologiczne. 
16. Udział w pracy grup roboczych. 

 
Poradnictwo prawne 
 

W roku 2014 z porad prawnych skorzystały 26 rodzin. Klienci zgłaszali się do prawnika  
po uzyskaniu skierowania od pracownika socjalnego. Porad prawnych udzielano z zakresu 
prawa karnego, rodzinnego i opiekuńczego (rozwody, konflikty w rodzinie), przemocy  
w rodzinie, prawa cywilnego (podział majątku, spadki i darowizny, działalność 
gospodarcza) oraz z zakresu ochrony praw lokatorów. W szczególności porady dotyczyły: 

- przygotowywania pism procesowych w sprawach o alimenty, separację i rozwód, 

- wniosków i pism w sprawach o pozbawienie władzy rodzicielskiej, 

- spraw mieszkaniowych: meldunkowych, eksmisja, 

- spraw spadkowych, 

- spraw majątkowych: rozdzielczości majątkowej, sprzedaży mieszkań, zniesienia 
współwłasności. 

 
Poradnictwo socjalne 
 

Wszyscy klienci objęci pomocą w formie pracy socjalnej otrzymywali równocześnie 
pomoc w zakresie poradnictwa socjalnego, dotyczącego uprawnień do pomocy z innych 
systemów, uprawnień osób niepełnosprawnych, bezdomnych i bezrobotnych. 

 
 
 

Realizacja procedury „Niebieskie karty” 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.   

w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska karta”,  
a także Zarządzeniem Nr 1671/2011 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 25 października 
2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie dla Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy Ośrodek zapewnia obsługę 
organizacyjno – techniczną zespołu. Na terenie Ośrodka odbywają się spotkania członków 
Zespołu. W roku 2014 odbyło się 9 spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego  
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy  
oraz 12 spotkań Podzespołu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie dla Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy. Ponadto Ośrodek obsługiwał  
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108 spotkań grup roboczych. We wszystkich spotkaniach uczestniczyli pracownicy 
Ośrodka.  

W roku 2014 pracownicy Ośrodka uczestniczyli w realizacji 46 procedur „Niebieskie 
karty”. W tym 32 procedury „Niebieskie karty” zostały wszczęte w roku 2014,  
14 kontynuowano z roku 2013.  W ramach procedury wskazano 67 ofiar przemocy  
w rodzinie w tym 40 osób dorosłych (35 kobiet, 5 mężczyzn) oraz 27 dzieci.  
Pięć „Niebieskich kart” zostało wypełnionych dla dzieci. W porównaniu z rokiem 2013 
nastąpił wzrost o 59% wszczętych procedur (w roku 2013 r. wszczęto 19 procedur 
„Niebieskie Karty”).  

Ośrodek zatrudnia specjalistę pracy socjalnej ds. przemocy. Osoba na tym 
stanowisku koordynuje pracę grup roboczych powołanych przez Zespół. Udziela pomocy 
w ramach specjalistycznej pracy socjalnej. Wszystkie rodziny w ramach procedury 
„Niebieskie karty” zostały objęte pomocą psychologiczną, poradnictwem prawnym, 
socjalnym, specjalistyczną pracą socjalną. Były kierowane do placówek specjalistycznych 
udzielających pomocy osobom doświadczającym przemocy. Osoby podejrzane  
o stosowanie przemocy były kierowane do placówek prowadzących działania korekcyjno – 
edukacyjne dla sprawców przemocy.  

W ramach procedury „Niebieskie karty” Ośrodek współpracował z policją, 
placówkami oświatowymi (szczególnie z pedagogami szkolnymi), ze specjalistami  
z Poradni Specjalistycznej na ul. Belgijskiej 4, z Fundacją „Dzieci Niczyje”, z Centrum 
Mazowiecka”, ze Stowarzyszeniem OPTA, ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”, 
„Centrum Praw Kobiet” i innymi.  
 

Inne formy pomocy 
 

1. Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 
Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych do zadań zleconych gminy należy wydawanie decyzji, o których mowa  
w art. 54, tj. potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez okres  
90 dni. Podstawowym warunkiem przyznania powyższej pomocy jest przeprowadzenie 
rodzinnego wywiadu środowiskowego i spełnienie kryterium dochodowego określonego  
w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. W celu ustalenia sytuacji dochodowej i majątkowej 
świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przeprowadza się rodzinny wywiad 
środowiskowy w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy o pomocy 
społecznej. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej jest upoważniony przez Prezydenta 
Miasta do wydawania decyzji w tej sprawie.  

 
W 2014 roku wydano 7 decyzji administracyjnych, w tym: 

- 6 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych  
ze środków NFZ, 

- 1 decyzja – umorzenie postępowania, 
 

Ośrodek nie wydał żadnej decyzji odmownej w powyższej sprawie. 
 
W 5 przypadkach wydanie decyzji administracyjnej było poprzedzone przeprowadzeniem 
wywiadu środowiskowego przez pracowników Ośrodka, w 1 przypadku decyzja 
administracyjna była wydana na podstawie wywiadu środowiskowego otrzymanego               
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z placówki służby zdrowia, w 1 przypadku prowadzone postępowanie zostało umorzone 
na wniosek strony. 
 
 
 

2. Prace społecznie użyteczne 
 

W 2014 roku Ośrodek organizował prace społecznie użyteczne  
dla klientów długotrwale bezrobotnych. Program prac społecznie użytecznych był jedną  
z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia 
negatywnych skutków bezrobocia. Prace społecznie użyteczne to instrument aktywizacji 
społeczno – zawodowej. Szczegółowy sposób i tryb organizowania prac społecznie 
użytecznych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 lipca 2011 
roku w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 155, 
poz.921). 

Prace społecznie użyteczne są to prace wykonywane przez osoby bezrobotne  
bez prawa do zasiłku i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej na podstawie 
skierowania przez Urząd Pracy. Organizacją tej formy wsparcia zajmował się Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Prace społecznie użyteczne wykonywane są w miejscu zamieszkania 
lub pobytu bezrobotnego, w wymiarze 10 godzin tygodniowo, nie więcej  
niż 40 godzin miesięcznie. Za przepracowane godziny przysługiwało świadczenie  
w wysokości: od marca do maja 8.00 zł, od czerwca do listopada 8,10 zł. za 1 godzinę 
pracy. 
  Prace społecznie użyteczne obejmowały prace fizyczne: porządkowanie zieleni, 
sprzątanie terenu, małe prace malarskie, mycie okien, prace porządkowe na parkingu, 
prace związane z utrzymaniem czystości. Osoby bezrobotne wykonywały powierzone 
prace pod nadzorem w: Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30, Przedszkolu  
Nr 416 przy ul. Sytej 123, Zespole Szkół Nr 79 przy ul. Wiertniczej 26. Osoby wykonujące 
prace społecznie użyteczne zachowały status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania 
prac. Od świadczenia pieniężnego z tego tytułu nie była odprowadzana składka  
na ubezpieczenie społeczne, wypadkowe ani zdrowotne. Nie była także potrącana 
zaliczka na podatek dochodowy. Osoby bezrobotne były objęte ubezpieczeniem 
zdrowotnym oraz ubezpieczeniem wypadkowym. 

Do wykonywania prac społecznie użytecznych Ośrodek skierował 5 osób 
bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  Jedna ze skierowanych 
osób w okresie wykonywania prac społecznie użytecznych podjęła zatrudnienie                      
w wyuczonym zawodzie. Inna osoba wcześniej zakwalifikowana do powyższych prac 
zmieniła miejsce pobytu, konieczne było jej zastąpienie osobą bezrobotną spełniającą 
kryteria.  Kolejna osoba nie podjęła w kolejnym miesiącu prac społecznie – użytecznych, 
ponieważ zdecydowała o podjęciu pracy bez nawiązania formalnej umowy o pracę. 
Zakwalifikowano inną osobę do wykonywania prac społecznie – użytecznych na jej 
miejsce. Wiązało się to jednak z późniejszym rozpoczęciem prac w danej placówce.  

W okresie od marca do listopada 2014 r. prace społecznie użyteczne zostały 
zrealizowane w wymiarze 394 godzin.  

Zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych okazało się pierwszym etapem 
w powrocie do pełnienia ról społecznych i zawodowych osób bezrobotnych.  
Głównym efektem realizowanego zadania była czasowa aktywizacja długotrwale 
bezrobotnych klientów pomocy społecznej. Wykonywanie prac stanowiło jedną  
z aktywnych form pomocy osobom bezrobotnym, przerywającą proces bierności, często 
zniechęcenia, apatii i braku motywacji. Udział w tych pracach przyczynił się do odbudowy  
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i utrwalania umiejętności koniecznych do pełnienia ról społecznych ze szczególnym 
uwzględnieniem roli pracownika. Samo nawiązanie i utrzymywanie kontaktu osoby 
bezrobotnej z instytucjami i podmiotami występującymi w roli ewentualnych pracodawców 
umożliwiło przygotowanie osób bezrobotnych do wymagań stawianych  
przez pracodawców na obecnym rynku pracy (sumienne i staranne wykonywanie 
powierzonych obowiązków, punktualność, przestrzeganie porządku, dyscypliny                       
i bezpieczeństwa). Prace społecznie użyteczne, jako forma pomocy miały charakter 
bardziej konstruktywny i aktywizujący w przeciwieństwie do tradycyjnych zasiłków 
pieniężnych. Instrument ten okazał się cennym narzędziem aktywizacji  
społeczno- zawodowej. Pomógł „wyciągnąć” osoby bezrobotne z domu po bardzo długim 
czasie bierności. Realizacja prac społecznie użytecznych umożliwiła uzyskanie efektów 
społecznych, takich jak: 

- łagodzenie negatywnych skutków bezrobocia, 

- uzyskanie szansy na powrót na rynek pracy (zatrudnienie), 

- uzyskanie dochodów dzięki własnym umiejętnościom, 

- aktywizacja bezrobotnych, mobilizacja do wyjścia z domu. 
 
Ogólny koszt realizacji zadania w okresie 7 miesięcy wyniósł  3 173,40 zł. 
Koszty organizacji prac społecznie użytecznych finansowane były z 2 źródeł: 
60% pokrywał Urząd Pracy m.st. Warszawy – 1 904,04 zł. 
40% pokrywał Ośrodek Pomocy Społecznej –1269,36  zł. 
 

 
3. Program „Cross Road - Młodzież na rozdrożu” 

 
Program został przygotowany dla dzieci w wieku 12 – 15 lat. Celem programu  

było kształtowanie charakteru i praktycznych umiejętności życiowych młodzieży, nauka 
mądrego inwestowania w przyszłość i unikania ryzykownych zachowań. W programie 
kładziono nacisk na zdobywanie umiejętności, które pozwolą oprzeć się presji 
rówieśniczej, w odważnym mówieniu „nie” i rozwijaniu praktycznych sposobów opierania 
się pokusom. Program ma zakres międzynarodowy. Pierwszy podręcznik został 
opracowany w 1995 r. przez grupę sześciu specjalistów z krajów Europy w dziedzinie 
edukacji i badań zdrowotnych. Został zrealizowany w 40 krajach świata.  

Program był realizowany od września do grudnia 2014 r. na terenie Gimnazjum 117 
z Zespołu Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz przy ul. Gubinowskiej 28/30. Programem  
byli objęci uczniowie klasy II liczącej 27 uczniów. Zajęcia odbywały  
się cyklicznie 1 x w tygodniu. W ramach zajęć trwających 1 godzinę lekcyjną młodzież 
uczyła się jak ważne jest budowanie i rozwijanie silnych, głębokich więzi z innymi ludźmi, 
jak dobierać przyjaciół i jak samemu być dobrym przyjacielem. Uczestnicy warsztatów 
uczyli się, czym jest działanie w oparciu o dobry charakter i odkrywali,  
że rozwijanie dobrego charakteru wymaga wytrwałości, czasu i odwagi. Realizatorem 
programu był psycholog z wieloletnim doświadczeniem posiadający certyfikat 
uprawniający do prowadzenia zajęć w ramach „Cross Road - Młodzież na rozdrożu. 
Wydatki poniesione na realizację programu w roku 2014: 2.766,05 zł. 
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I. POMOC USŁUGOWA 
 

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej usługi opiekuńcze przysługują 
osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy 
innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze przysługują także osobie,  
która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący 
małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze 
obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, 
zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów  
z otoczeniem. 

Realizowana pomoc obejmowała usługi opiekuńczo – gospodarcze i w ich zakres 
wchodziło m.in. robienie zakupów, przygotowywanie posiłków, sprzątanie, drobne zabiegi 
pielęgnacyjne, załatwianie spraw urzędowych spacery oraz usługi specjalistyczne 
pielęgnacyjno – opiekuńcze, których zakres obejmował mycie chorego w łóżku, ścielenie 
łóżka, zmiana bielizny pościelowej, zapobieganie i pielęgnację odleżyn, usprawnianie 
chorego w łóżku, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmiana pampersów, 
podawania leków i zabiegi pielęgnacyjne zlecone przez lekarza. Usługi realizowały osoby 
posiadające odpowiednie przygotowanie merytoryczne.  

W 2014 roku pomocą w formie usług opiekuńczych zostały objęte 24 osoby.  
W tym pomocą w formie usług opiekuńczych – gospodarczych zostało objętych 21 osób  
(2.741 godzin)  i pielęgnacyjno – higienicznych  13 osób (852 godziny).  
W roku 2014 zawarto dwie umowy na usługi opiekuńcze, poprzedzone postępowaniem  
o zamówienie publiczne zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych  
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwot 
30 000 euro przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy”. 
Umowy zostały zawarte na okres od 1.12.2013 r. do 30.11.2014 r. (umowa  
ze Stowarzyszeniem Opiekuńczym „Nadzieja”). Koszt 1 godziny usług opiekuńczo - 
gospodarczych wynosił 11,78 zł. Koszt 1 godziny usług opiekuńczo – pielęgnacyjno - 
higienicznych wynosił 12,46 zł oraz umowa z Agencją Służby Społecznej Kościelak Spółka 
Jawna) Koszt 1 godziny usług opiekuńczo - gospodarczych wynosi od 1 grudnia 2014 r  
do listopada 2015 r.  12,00 zł, pielęgnacyjno – higienicznych  14,00 zł.  

Wśród osób, które korzystały z pomocy usługowej 2 osoby ponosiły pełną 
odpłatność za usługi, 22 osoby były całkowicie lub częściowo zwolnione z ponoszenia 
odpłatności. Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze określa Uchwała  
Nr XXXVII/843/2004 Rady Miasta st. Warszawy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad 
zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m.st. Warszawa 
w zakresie zadań własnych gminy, zmieniona Uchwałą Nr LXI/1726/2005 Rady  
m. st. Warszawy z dnia 28 października2005 r.  

W roku 2014 w 13 przypadkach pomoc w formie przyznanych usług opiekuńczych 
została wstrzymana z następujących przyczyn: 
- opieka przejęta przez rodzinę i znajomych – 4 osoby, 
- zgon - 2 osoby, 
- rezygnacja na własna prośbę i zapewnienie pomocy we własnym zakresie  – 5 osób, 
- zmiana miejsca zamieszkania (DPS) - 2 osoby. 
 
Łączny koszt usług opiekuńczych w roku 2014 roku wyniósł 29 872,18 zł 
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II. DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA WSPARCIA  
 
OŚRODEK WSPARCIA DLA SENIORÓW - DZIENNY DOM DLA OSÓB STARSZYCH  
ul. Lentza 35 
 
 

Dzienny Dom dla Osób Starszych przy ul. Lentza 35 jest ośrodkiem wsparcia 
działającym w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów  
m.st. Warszawy. 

Dzienny Dom dla Osób Starszych jest placówką, której celem  
jest zapobieganie osamotnieniu i alienacji społecznej osób starszych. Pobyt  
w placówce umożliwia utrzymanie kondycji psychofizycznej uczestników i rozwijanie 
zainteresowań. Uczestnicy mają zapewniony jeden ciepły posiłek dziennie (obiad). 
Dzienny Dom dla Osób Starszych w Wilanowie rozpoczął swoją działalność  
20 czerwca 2005 roku.  
 
Charakterystyka uczestników 
Dzienny Dom dla Osób Starszych przeznaczony jest dla 30 uczestników, z pobytem około 
20 osób dziennie. Na dzień 31.12.2014 r. placówka liczyła 24 uczestników.  
Łącznie w trakcie roku 2014 z oferty placówki skorzystało 26 osób.  
 
 
 
 
Podział ze względu na wiek i płeć wg. stanu na 31.12.2014 r. 

Wiek 
uczestników 

Kobiety Mężczyźni 

50 - 60 - - 

61 - 70 1 1 

71 - 80 9 4 

81 - 90 7 2 

91 i więcej - - 

Łącznie 17 7 
 
 

Wśród uczestników: 5 osób były to osoby samotne, pozbawione wsparcia ze strony 
rodziny, 13 osób zamieszkiwało samotnie, ale utrzymywało kontakty z członkami rodziny 
zamieszkałymi oddzielnie oraz 6 osób zamieszkiwało wspólnie z rodziną. Nasi uczestnicy 
to w wiekszosci kobiety. 
 
Informacje o placówce 
 

Dzienny Dom dla Osób Starszych znajduje się na parterze budynku 
wielorodzinnego należącego do Społdzielni Mieszkaniowej „Lentza 35”. Lokal ma 116,5 m² 
i składa się z ogólnej sali spotkań, jadalni, pracowni plastycznej, sali komputerowej, kuchni 
i dwóch toalet. Jest wyposażony stosownie do potrzeb uczestników.  
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W ramach dzialaności Domu uczestnicy brali udział w różnorodnych zajęciach, 
spotkaniach, wyjściach do placówek kultury i innych. W Ośrodku wsparcia dla seniorów 
systematycznie prowadzone były następujące zajęcia: 

 
1. Muzykoterapia 

- nauka i śpiewanie piosenek przy akompaniamencie, 

- słuchanie muzyki z kaset i CD, 

- zabawy ruchowe przy muzyce, zajęcia muzyczne  
z wykorzystaniem prostych instrumentów muzycznych: trójkąty, 
grzechotki, tamburin. 

2. Dramoterapia - użycie kreatywnej dramy do zrealizowania celów 
terapeutycznych. W ramach dramoterapii  odbyły się występy słowno – 
muzyczne: inscenizacja dla dzieci z przedszkola „Wesołe Kubusie”  
 pt. „Babcia”, występ artystyczny poświęcony Papieżowi Janowi Pawłowi II, 
występ słowno muzyczny z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 
oraz odzyskania przez Polskę Niepodległości a także występ recytatorski 
„Poezja Puszczy” na Dzień Seniora. 

3. Biblioterapia - wspólne czytanie i słuchanie fragmentów książek, omawianie 
poznanej lektury, dyskusje m.in. wspólne czytanie opowiadania Jana Brzechwy 
„Kosztowny Romans” i dramatu Gabrieli Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej”. 

4. Zajęcia plastyczne - zajęcia manualne z wykorzystywaniem różnych technik  
i materiałów. Zajęcia obejmowały tworzenie kwiatów z krepiny,  
prace plastyczne z wykorzystaniem kredek, farb, wełny; malowanie na szkle, 
tworzenie kompozycji kwiatowych, obrazów z bibuły i krepiny, ozdabianie 
butelek metodą decoupage, wykonywanie ozdobnych kompozycji z darów 
jesieni, ozdabianie szklanych flakonów ziarnami, włóczką, nićmi, wykonywanie 
kwiatów metodą orgiami, wykonywanie ozdobnych kartek i stroików 
świątecznych. 

5. Kinezyterapia – terapia ruchowa: 

- gimnastyka i zabawy ruchowe 

- ćwiczenia oddechowe i ogólno-usprawniające 

- spacery połączone z poznawaniem okolicy i zbieraniem 
materiałów wykorzystywanych w ramach zajęć plastycznych. 

6. Zajęcia edukacyjne 

- pogadanki, m.in. na tematy prozdrowotne, aktualnych 
wydarzeń w kraju i na świecie 

- prelekcje multimedialne. m.in. cykl „Biografie sławnych osób”: 
Niny Andrycz, Brigitte Bardot, Karola Darwina, Marlona Brando, 
Edit Piaff. 

7. Zajęcia grupowe 

- treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania 
problemów, m.in. radzenie sobie ze złością, komunikacja  
bez konfliktu itp. 

- treningi pamięci prowadzone systematycznie,              

- kształtowanie umiejętności asertywnego zachowania, 
życzliwości wobec innych osób, 

-  zabawy integrujące grupę, m.in. kalambury, zabawy.  
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8. Zajęcia świetlicowe 

- czytanie książek, 

- przeglądanie codziennej prasy, 

- oglądanie programów telewizyjnych, oglądanie filmów  
na DVD, słuchanie radia, 

- rozwiązywanie krzyżówek. 
9. Ergoterapia  - forma terapii wykorzystująca różne rodzaje pracy i rekreacji,    

- terapia kulinarna, 

- porządkowanie materiałów do terapii zajęciowej 

- układanie materiałów w szafkach 

- dbanie o wystrój Domu, okolicznościowe dekorowanie sal. 
 

Ważne wydarzenia w roku 2014 
 
Styczeń 

- Jasełka w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej z Konstancina, 

- uroczysty Dzień Babci i Dziadka, gdzie występowały dzieci z przedszkola „Wesołe 
Kubusie” z Wilanowa, a nasi seniorzy wystąpili w przedstawieniu ”Babcia” na 
podstawie opowiadania Renaty Piątkowskiej. W uroczystości wzięli udział także 
seniorzy z Uniwersytetu III wieku z Wilanowa.  

Luty 

- koncert pieśni operetkowych w Centrum Alzhaimera, 

- zabawa Walentynowa w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Cybisa  
w Warszawie, 

- zwiedzanie Zamku Królewskiego w Warszawie, połączone z wykładem – 
„Malarstwo Marcello Bacciareliego”, 

- bal karnawałowy, 

- wyjście do kina na film ”Jack Strong”, 

- bal karnawałowy  w Śródmiejskim Ośrodku Opiekuńczym w Warszawie. 
Marzec 

- uroczysty Dzień Kobiet połączony z recitalem Starosty Zespołu Bell Canto 
Stanisława Błońskiego, 

- uroczyste spotkanie z okazji 100-nej rocznicy urodzin Krystyny Krahelskiej  
w Śródmiejskim Ośrodku Opiekuńczym w Warszawie, 

- koncert „Serduszko puka w rytmie cha-cha” w Centrum Alzhaimera w Warszawie, 

- wyjście do Teatru Imka – „Dzienniki” Gombrowicza, 

- wycieczka do siedziby Polskiego Radia „Sekrety Polskiego Radia”. 
Kwiecień 

- uroczystość zorganizowana wspólnie z Instytutem Papieża Jana Pawła II, w której 
oprócz seniorów z naszego Domu wzięli udział seniorzy z Dziennego Domu 
Pomocy Społecznej z Ursynowa i seniorzy z  Dziennego Domu Pomocy Społecznej 
z dzielnicy Praga Południe. Spotkanie poświęcone było Papieżowi Janowi Pawłowi 
II. Poza częścią artystyczną przygotowaną przez seniorów, pokaz filmu „Świętość 
Papieża” i wykład Pana  Juchniewicza, 

- zwiedzanie Muzeum Karykatury w Warszawie, 

- uroczyste Spotkanie Wielkanocne. 

-  
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Maj 

- uroczyste obchody upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 Maja, 

- wycieczka do Telewizji Polskiej, 

- wyjście do Planetarium Centrum Nauki Kopernik na seans „Na skrzydłach marzeń” 

- wycieczka na Zamek Królewski w Warszawie/ zwiedzanie i wykład „Królowa Bona”, 

- koncert z okazji Dnia Matki w Centrum Alzhaimera. 
Czerwiec 

- całodniowa wycieczka Kazimierz- Nałęczów, 

- wyjście do Dziennego Domu Pomocy Społecznej na Ursynowie na piknik  
„Dzień Sąsiada”, 

- zabawa taneczna w Śródmiejskim Ośrodku Opiekuńczym w Warszawie, 

- piknik „Powitanie lata” w Śródmiejskim Ośrodku Opiekuńczym w Warszawie. 
Lipiec 

- piknik w Dziennym Domu Pomocy Społecznej na Ursynowie, 

- wycieczka do Parku Zdrojowego w Konstancinie. 
Sierpień 

- uroczystość upamiętniająca rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, 

- piknik i wspólne grillowanie na działce u jednej z uczestniczek, 

- sztuka „W obronie jaskiniowca” Teatr Kamienica, 

- zwiedzanie wystawy „Jan Karski- człowiek wolności” w Bibliotece Publicznej  
w Wilanowie, 

- sztuka „Przedstawienie świąteczne w szpitalu św. Andrzeja” – „Och Teatr”. 
Wrzesień 

- uroczystość upamiętniająca  wybuch II Wojny Światowej, 

- zwiedzanie Muzeum Ewolucji, 

- wycieczka - zwiedzanie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie, 

- warsztaty wykonywania biżuterii z filcu w Śródmiejskim Ośrodku Opiekuńczym.  
Październik 

- warsztaty prowadzone przez prawników „Konsumenci III Wieku”. Warsztat 
zorganizowany przez fundację Didactics, 

- uroczysty Dzień Seniora w naszym Domu, występ aktora p. Makstona  
„Na cygańską nutę”, 

- koncert z okazji Dnia Seniora  w Centrum Alzhaimera, 

- wyjazd na Zamek Królewski w Warszawie – zwiedzanie i wykład o El Greco, 

- zabawa taneczna w Śródmiejskim Ośrodku Opiekuńczym, 

- udział w Żoliborskim Festiwalu Śpiewających Seniorów. 
Listopad 

- uroczystość z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości, 

- wyjście do kina na film „Bogowie”, zabawa Andrzejkowa w naszym Domu, 
Grudzień 

- spotkanie Bożonarodzeniowe z seniorami z chóru działającego przy Centrum 
Kultury Wilanów – koncert i wspólne kolędowanie, 

- warsztaty wytwarzania ozdób bożonarodzeniowych prowadzone przez  Fundację 
Indygo, 

- koncert kolęd w Śródmiejskim Ośrodku Opiekuńczym, 

- uroczyste spotkanie Wigilijne z udziałem zaproszonych gości. 
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III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 
 

 
1. Realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji 

społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 
W roku 2014 Ośrodek zakończył realizację projektu „Aktywizacja zawodowa  

i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu 
było zwiększenie aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej, przeciwdziałanie 
zjawisku wykluczenia społecznego wśród osób nieaktywnych zawodowo oraz promocja, 
rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Wilanów m.st. Warszawy. 

Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy 
Społecznej mógł zrealizować szereg działań skierowanych do mieszkańców dzielnicy 
Wilanów, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu pozostawania bez pracy. 
Wykorzystanie funduszy unijnych pozwoliło zastosować szeroką gamę narzędzi,  
aby udzielić pomocy naszym klientom, a w szczególności młodzieży, jako grupie 
najbardziej narażonej na wykluczenie społeczne.  Projekt „Aktywizacja zawodowa i rozwój 
kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów”  
był projektem systemowym realizowanym w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji 
społecznej”, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 
Projekt był realizowany w latach 2009 do czerwca 2014 r. Dzięki realizacji projektu 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wilanowie mógł wprowadzić takie elementy aktywizacji, które przyczyniły  
się do zmiany sposobu myślenia większości uczestników, którzy zaczęli dostrzegać,  
że sami są odpowiedzialni za poszukiwanie i zdobycie zatrudnienia, a tym samym 
polepszenia swojej sytuacji życiowej.  

Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej często przejawiają postawy roszczeniowe, 
oczekują od pracowników socjalnych gotowych recept na rozwiązanie ich problemów 
życiowych, a pomoc w znalezieniu zatrudnienia postrzegają, jako dostarczenie gotowych 
ofert pracy. Udział w projekcie pozwolił na wzrost poczucia odpowiedzialności za swoje 
życie. Realizacja projektu pozwoliła wzbogacić ofertę Ośrodka Pomocy Społecznej  
o działania takie jak: warsztaty edukacyjne, poradnictwo zawodowe, kursy zawodowe  
oraz warsztaty kulturowe.  
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Finansowanie projektu w zł. (wg. zawartych umów o dofinansowanie) 
 

Lp. rok Kwota  
dofinansowania 

Wkład  
własny 

Łącznie 

1. 2009   53 700,00   6 300,00   60 000,00 

2. 2010 138 337,88 16 229,88 154 567,76 

3. 2011 152 150,00 17 850,00 170 000,00 

4. 2012  
335 267,00 

 
39 333,00 

 
374 600,00 5. 2013 

6. 2014 

Łączna 
wartość  
projektu 

 
679 454,88 

 
79 712,88 

 
759 167,76 

 
 

W roku 2014 zrealizowano wyjazdowe warsztaty aktywizacyjne z elementami 
społeczno – zawodowymi oraz rehabilitacyjnymi dla 5 osób niepełnosprawnych, 
przeprowadzono ewaluację projektu oraz zorganizowano seminarium podsumowujące 
projekt. Na realizacje projektu wydatkowano łącznie 74 313,77 zł. Wkład własny  
do projektu stanowiły środki zabezpieczone w postaci zasiłków i wynagrodzenia 
pracowników (10,5 % wartości projektu) tj. 6 371,63  zł. Dofinansowane ze środków  
Unii Europejskiej 67 942,14 zł.  
 

1. Warsztaty aktywizacyjne z elementami społeczno – zawodowymi. 
 

W dniach od 10.05.2014 r. do 19.05.2014 r. pięciu niepełnosprawnych klientów 
Ośrodka wyjechało na warsztaty aktywizacyjne z elementami społeczno – zawodowymi 
oraz rehabilitacyjnymi do Dziwnówka (woj. Zachodniopomorskie). Osoby niepełnosprawne 
przebywały w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym „Zorza”. W ramach pobytu nasi 
klienci mieli zapewniony udział m. in. w warsztatach aktywizacyjnych, które obejmowały 
informacje o uprawnieniach osób niepełnosprawnych służące przywróceniu 
samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy (doradca zawodowy),  
w konsultacjach psychologicznych, w konsultacjach lekarskich. Skorzystali z zabiegów 
rehabilitacyjnych i bogatego programu rekreacyjnego.  
Koszt wyjazdu: 12 010 zł  
 

2. Ewaluacja projektu 
 

Celem ewaluacji była ocena jakości projektu systemowego realizowanego przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w latach 2009 – 2014  
oraz wpływu podejmowanych w ramach tego projektu działań na aktywizację zawodową  
i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy.  
Cele szczegółowe 
 Ocena stopnia, w jakim cele projektu odpowiadają na problem zagrożenia 

wykluczeniem społecznym, a także potrzeby uczestników projektu w kontekście 
aktywizacji zawodowej, społecznej i edukacyjnej; 

 Ocena stopnia zamierzonych celów projektu, ocena sposobu zarządzania 
projektem oraz jego wdrażania, stopnia  jakości współpracy z lokalnymi instytucjami 
zaangażowanymi w realizacji POKL 2007-2013; 
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 Identyfikacja barier i problemów związanych z realizacją projektu systemowego 
(w tym związanych z zarządzaniem projektami); 

 Ocena sposobu doboru instrumentów rynku pracy pod kątem ich adekwatności  
do celów projektu; 

 
 
Skuteczność 

Z danych uzyskanych w trakcie badania ewaluacyjnego wynika, że połączenie 
instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej było skuteczne. 
Większość wskaźników została osiągnięta bądź przekroczona. Grupą docelową  
były osoby bez pracy, dla których największymi barierami są: niskie wykształcenie,  
brak specjalistycznych umiejętności zawodowych, kwalifikacje nieodpowiadające 
oczekiwaniom pracodawców, brak doświadczenia zawodowego oraz brak umiejętności 
poruszania się po rynku pracy. Wzrosła pewność siebie osób biorących udział w projekcie, 
poprzez sam fakt, że poszerzyli swoje umiejętności miękkie, ale także zdobyli nową 
wiedzę. Spośród instrumentów zastosowanych w projekcie systemowym najbardziej 
skuteczne były spotkania z psychologiem, warsztaty aktywizujące, laboratorium sukcesu, 
wparcie asystenta rodzinnego oraz działania edukacyjne (kursy zawodowe). Dwoje 
uczestników projektu znalazło zatrudnienie.  

Wśród instrumentów aktywizacji skierowanych do młodzieży najbardziej skuteczne  
były instrumenty aktywizacji społecznej i edukacyjnej. W wyniku stosowania  
tych instrumentów uczniowie rozwijali kompetencje miękkie, eliminowali bariery 
psychologiczne funkcjonowania w społeczeństwie oraz podnieśli swoje umiejętności  
w zakresie podejmowania decyzji odnośnie przyszłości zawodowej. 
 
Trafność 

W edycjach I i II projektu grupą docelową były osoby pozostające bez pracy objęte 
pomocą ośrodka pomocy społecznej. Bariery dla ich aktywizacji społecznej, zawodowej, 
edukacyjnej i zdrowotnej to: 
 Niskie wykształcenie 
 Brak specjalistycznych umiejętności zawodowych 
 Kwalifikacje nieodpowiadające oczekiwaniom pracodawców 
 Brak doświadczenia zawodowego 
 Brak umiejętności poruszania się po rynku pracy 

 
Brak pracy wpływa na niski poziom samooceny, powoduje bierność, brak wiary  

we własne możliwości, czyli tworzy bariery psychologiczne dla tych osób,  
które w konsekwencji nie podejmują żadnych działań, mogących poprawić ich sytuacje 
życiową. Instrumenty zastosowane w projekcie obejmowały wsparcie psychologiczne,  
a więc zmniejszały bariery psychologiczne. Aby rozwiązać /zminimalizować problem braku 
specjalistycznych umiejętności zawodowych, zastosowano instrument aktywizacji 
edukacyjnej, tj. szkolenia zawodowe. Zestaw instrumentów zastosowanych w projekcie 
został dobrany pod kątem problemów zdiagnozowanych wśród grupy docelowej.  
Ponadto, do instrumentów aktywizacji społecznej dołączono także działania mające  
na celu podniesienie aktywności lokalnej świadomości kulturowej ”Wilanów-moja mała 
ojczyzna”. Nawiązując do oczekiwań uczestników projektu należy zauważyć jak zmieniła 
się ich postawa. Często prezentują oni postawę roszczeniową w stosunku do instytucji 
pomocy społecznej i rynku pracy. Tymczasem dzięki udziałowi w projekcie zrozumieli,  
że ponoszą odpowiedzialność za swoje działania, że otrzymują narzędzia ułatwiające  
im poruszanie się po rynku pracy.  
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W kolejnych edycjach projektu, grupą docelową była młodzież, osoby niepełnosprawne, 
rodzice dzieci uczestniczących w projekcie 
 
Czynniki wpływające na zagrożenie wykluczeniem społecznym: 
 słabe umiejętności w zakresie rozwijania własnej przedsiębiorczości. 
 brak lub słabe umiejętności w zakresie poruszania się na rynku pracy. 
 słaba znajomość swoich słabych i mocnych stron. 
 nieznajomość rynku pracy, co sprzyja wyborom zawodów,  

na które zapotrzebowanie na rynku pracy jest ograniczone. 
 niskie kwalifikacje osób niepełnosprawnych. 
 niedojrzałość emocjonalna wśród młodzieży. 

 
Wszystkie wyżej wymienione problemy wpływają na pojawianie się zjawiska 

wykluczenia społecznego, gdyż mogą doprowadzić do bezrobocia, a w konsekwencji  
do depresji, załamania nerwowego, alkoholizmu itp., tym samym celem projektu  
było wczesne zapobieganie im na etapie kształtowania zainteresowań, planów młodzieży. 
Instrumenty aktywizacji społecznej i edukacyjnej przyczyniają się do wzrostu umiejętności 
podejmowania decyzji w zakresie kariery zawodowej i edukacyjnej jak również wzrostu 
wiedzy na temat osobistego potencjału. Działanie, jakie zastosowano w ramach  
tego instrumentu to analiza możliwości rozwoju dalszej ścieżki edukacyjnej i konsultacje 
indywidualne z brokerem edukacyjnym. Działania te zostały ocenione, jako bardzo trafne 
przez uczniów biorących udział we wszystkich edycjach projektu. Pozwoliły im odkryć swój 
potencjał, ale także zwiększyło motywację, bo uwierzyli w swoje mocne strony i znaleźli 
cel swoich działań. 

Wyniki badań prowadzonych w ramach projektu uwidoczniły jak słabo, osoby objęte 
projektem znają rynek pracy, kierują się stereotypami, jak również opiniami rodziców, które 
nie zawsze są zgodne z realiami rynku pracy. Pod tym kątem instrumenty były bardzo 
trafne, gdyż zmieniały sposób patrzenia uczniów na rynek pracy. Oceniając projekt pod 
kątem kwalifikacji, udział w nim pozwolił poszerzać wiedzę i umiejętności, których 
uczniowie nie mogliby pogłębiać w ramach zajęć szkolnych. Niektóre zajęcia  
np. „Laboratorium młodego obywatela”, „Partycypacja lokalna” powinny zostać 
zmodyfikowane pod kątem sposobu prowadzenia tj., uwzględnić więcej zadań 
praktycznych i przyjąć formę warsztatową. 

Jako trafnie dobrane i spełniające oczekiwania uczniów oceniono instrumenty 
aktywizacji społeczne, takie jak: wyjścia integracyjno – kulturalne.  Sprzyjały one eliminacji 
barier psychologicznych i społecznych a także, co najważniejsze dla uczestników, 
pozwoliły im na odpoczynek od problemów, zmianę otoczenia, poprawiały  
ich samopoczucie.  

Należy podkreślić że niezwykle istotne w działaniach dla młodzieży jest także 
uwzględnienie rodziców, którzy mają wpływ na postawę młodzieży szczególnie w okresie 
jej rozwoju i kształtowania postaw. Badania prowadzone wśród rodziców dowiodły,  
iż warsztaty dla rodziców mające na celu poprawę ich umiejętności psychospołecznych  
i wychowawczych poprawiły, ich relacje z dziećmi.  
 
Efektywność 

W jakim stopniu współpraca beneficjenta systemowego z partnerami jest skuteczna 
i efektywna? Dzięki współpracy z Centrum Kultury Wilanów udało się wzbogacić projekt  
o działania rozwijające świadomość lokalną i wpłynąć na lepsze poznanie miejsca,  
w jakim mieszkają uczestnicy. Warsztaty „Wilanów – moja mała ojczyzna” pozwoliły 
naszym beneficjentom poznać historię i kulturę Wilanowa, co pozytywnie wpłynęło  



50 

 

na poczucie przynależności do swojego miejsca zamieszkania.  
W wyniku współpracy z partnerem projektu XXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. 

Stanisława Kostki Potockiego przy ul. Wiertniczej 26, udało się zrekrutować zaplanowaną 
liczbę uczniów do projektu w edycji 2011, 2012, 2013. Zajęcia były prowadzone zgodnie  
z planem, uczestników wspierał pedagog szkolny podczas wyjść integracyjno-kulturalnych. 
Przepływ informacji, komunikacja była przejrzysta i sprawna. Zespół projektu chwalił 
zaangażowanie partnera projektu. 
 
Podsumowanie 

Problemy, z jakimi zmagają się grupy docelowe wymagają rozwiązań systemowych 
i wszechstronnego działania.  Zastosowane instrumenty, narzędzia odpowiadają  
na wszystkie bariery dla aktywizacji zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej 
zdiagnozowane przed wdrażaniem projektu. Jednak wpływ projektu należy oceniać  
w kontekście procesu, który rozpocznie zmiany w grupie docelowej. Badania wykazały,  
że zmiany te zostały rozpoczęte. Oddziaływanie na uczestników jest bardzo różne i zależy 
od wielu czynników: wieku, czynników środowiskowych, społecznych, ekonomicznych itp. 
Istotne w projekcie było objęcie nim różnego rodzaju grup docelowych: młodzieży,  
w przypadku której działania mają na celu zapobieganie wykluczeniu, rodziców mających 
znaczny wpływ ma młodzież, a także osoby dorosłe pozostające bez pracy i osoby 
niepełnosprawne. Stosowane wobec nich instrumenty były wszechstronne i dopasowane  
do ich potrzeb. Dzięki skutecznemu zarządzaniu wszystkimi edycjami projektu, jak również 
efektywnej współpracy z partnerem projektu udało się zrealizować wszystkie edycje 
projektu bez większych trudności, a rezultaty projektu zostały osiągnięte i w wielu 
przypadkach przekroczone. Zastosowane instrumenty i narzędzia były wszechstronne  
i komplementarne. 

 
3. Seminarium 

 
Na zakończenie projektu zorganizowano seminarium pn. „ Fundusze Europejskie  

na rzecz rozwoju pomocy i integracji społecznej”, które odbyło  
się w dniu 17 czerwca 2014 r. w Centrum Kultury Wilanów przy ul. Przyczółkowej 27A.  
W trakcie seminarium przedstawiono prezentację dotyczącą zrealizowanych działań  
w projekcie oraz ewaluację projektu. Przedstawiciel Biura Pomocy i Projektów 
Społecznych Urzędu m.st. Warszawy p. Izabella Halik przedstawiła prezentację  
pt.„Projekty społeczne w kontekście nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020”. 
Uczestnicy seminarium wysłuchali prezentacji p. dr. Tomasza Kaźmierczaka z Instytutu 
Rozwoju Służb Społecznych pt.„O szansach, jakie służbom społecznym dał POKL. 
Przypadek projektu „Tworzenie i Rozwijanie standardów usług pomocy i integracji 
społecznej”. Na zakończenie seminarium odbył się koncert pt. „Muzyczne wyznania – 
przeboje muzyki filmowej, musicali i operetki’ w wykonaniu Aleksandry Okrasy  
i Włodzimierza Trzeciaka.  

Realizacja projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji 
społecznych osób pozostających bez pracy w dzielnicy Wilanów” pozwoliła  
na wprowadzenie do oferty ośrodka pomocy społecznej nowych metod i narzędzi. 
Zmieniło się podejście do klienta pomocy społecznej, z biernego odbiorcy świadczeń  
na aktywnego uczestnika procesu zmiany. Udział w projekcie pozwolił uczestnikom  
na odkrycie własnych możliwości i potencjału. Również pracownicy Ośrodka nauczyli  
się pracy metodą projektową i poznali nowe możliwości współpracy z klientem. 
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2. WOLONTARIAT  

 

Wolontariat - jako zorganizowana instytucjonalnie forma działań społecznych  

 

Ośrodek pomocy społecznej jest miejscem, gdzie osoby chcące poświęcić 
nieodpłatnie swój czas dla innych mogą znaleźć osoby poszukujące pomocy. Pracownicy 
Ośrodka znają specyfikę środowiska, w którym pracują, znają jego problemy i potrzeby. 
Angażując wolontariuszy Ośrodek może lepiej i szybciej reagować bez nakładów 
finansowych, a także rozszerzać zakres świadczonych usług. Wolontariuszem może 
zostać każdy bez względu na płeć i wiek, wykształcenie, kto dobrowolnie, bezinteresownie 
chce działać na rzecz innych w organizacjach i instytucjach publicznych, poza sferą 
komercyjną. Wolontariat opiera się na bezinteresownej woli służenia innym ludziom.  
Nie jest on zatem motywowany chęcią znalezienia pracy i zarobku. Zaangażowanie 
wolontariusza jest dobrowolne wynika z dobrej woli. Wolontariat zakłada również pewną 
ciągłość i systematyczność w działaniach podejmowanych bezpośrednio na rzecz osób 
najbardziej potrzebujących 

 
W 2014 r. zawarto ogółem 3 porozumienia na wykonywania świadczeń 
wolontarystycznych na okres ponad miesiąca. 3 porozumienia dotyczyły wykonywania 
pracy w formie pomocy dzieciom w odrabianiu lekcji, nadrabianiu zaległości w nauce  
i nauki języków obcych.  

 
Dzięki pracy wolontariuszy Ośrodek mógł szybciej reagować na potrzeby  

i objąć wsparciem większą liczbę osób, a także proponować nowe formy usług klientom  
i mieszkańcom dzielnicy, którzy nie korzystali ze świadczeń ośrodka, a znajdowali  
się w trudnej sytuacji np. osobom starszym i niepełnosprawnym. 

 
Korzyści dla osoby będącej wolontariuszem: 

- zmiana podejścia do Ośrodka nie tylko, jako miejsca zarobkowania,  
ale również realizowania innych celów życiowych, 

- wzrost motywacji w całej instytucji, 

- włączenie wolontariusza w proces podejmowania decyzji, 

- budowanie pozytywnych wzorców, 

- satysfakcja z wartościowych działań podejmowanych na rzecz innych osób, 

- inspiracje, wsparcie własnego rozwoju, 

- pojawienie się nowych życiowych wartości, 

- sposób na realizację własnych pasji i zainteresowań, 

- osobisty udział w przełamywaniu negatywnych stereotypów o ludziach, 

- sposób na odreagowanie stresów zawodowych i spędzenie czasu po pracy. 
 

Korzyści wizerunkowe płynące z wolontariatu dla Ośrodka: 
- budowanie wizerunku instytucji odpowiedzialnej i zaangażowanej społecznie, 
  wiarygodny wizerunek w środowisku, 
- profesjonalne wsparcie ze strony wolontariuszy, 
- świadoma współpraca z otoczeniem, 
- zwiększenie zakresu i jakości świadczonych usług, 
- zwiększenie grona wolontariuszy.  
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3. SZLACHETNA PACZKA 
 

Ośrodek w 2014 roku po raz kolejny brał udział w projekcie „Szlachetna Paczka”.  
Jest to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy osobom najuboższym realizowana  
przez Stowarzyszenie „Wiosna”. Akcja ta opiera się na udzielaniu bezpośredniej pomocy 
osobom potrzebującym i ich rodzinom.  Podstawą było wcześniejsze rozpoznanie potrzeb 
rodziny przez wyznaczonych do tego Wolontariuszy. Ośrodek wskazywał rodziny 
wymagające wsparcia po uprzednim uzyskaniu ich zgody na udział w projekcie.  
Osoby potrzebujące otrzymały artykuły pierwszej potrzeby odpowiadające  
ich indywidualnym potrzebom. Mechanizm działania akcji opiera się o prywatnych 
darczyńców, którzy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej potrzebujących z danej 
społeczności lokalnej. Potrzeby te są identyfikowane przez Wolontariuszy i umieszczane  
w anonimowej internetowej bazie danych, dzięki czemu każda zainteresowana osoba 
może przygotować paczkę dla potrzebujących. Działanie akcji w dzielnicy Wilanów 
koordynował wyznaczony lider. Pomoc w ramach projektu otrzymały 23 rodziny.  
Były to głównie rodziny wielodzietne, osoby starsze, samotne, schorowane oraz osoby 
znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.  
 

 

4. WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI. 

 

Ośrodek realizując swoje działania nawiązuje i utrzymuje współpracę  
z różnorodnymi placówkami, instytucjami oraz organizacjami. Wspólne podejmowanie 
działań wpływa na zwiększenie efektywności oraz na wzbogacenie oferty.  

Ważnym partnerem Ośrodka było Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. 
Szczególnie w zakresie pomocy rodzinom z dziećmi oraz w zakresie kwalifikacji do domów 
pomocy społecznej.  

Realizacja podstawowych zadań nie byłaby możliwa bez współpracy z domami 
pomocy społecznej, które gwarantowały całodobową opiekę dla osób potrzebujących 
takiej pomocy ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność.  

Zapewnienie właściwej pomocy skierowanej do dzieci i młodzieży wymuszało 
nawiązanie współpracy z placówkami opiekuńczo – wychowawczymi i ośrodkami 
interwencji kryzysowej.  

Wspieranie rodziny i dziecka nie było możliwe bez nawiązania współpracy  
z placówkami oświatowymi, które uzupełniają i poszerzają posiadane informacje  
o dziecku, a także ułatwiają udzielanie pomocy w sposób zorganizowany i kompleksowy.  

Ośrodek w zakresie niesienia pomocy ofiarom przemocy domowej współpracuje  
z Komisariatem Policji oraz z ogólnopolskim pogotowiem dla ofiar przemocy w rodzinie 
„Niebieska Linia”. Współpraca ta umożliwia także pracownikom socjalnym podnoszenie 
kwalifikacji w sposób formalny przez udział w szkoleniach, a także uzyskanie certyfikatu 
specjalisty w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Ważna jest również współpraca z Dzielnicowym Zespołem Realizacji Programów 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działającymi lokalnie klubami 
abstynenta, jak również zakładami opieki zdrowotnej, prowadzącymi leczenie 
odwykowe. 

 
W związku z tym, że ośrodek może kierować wnioski o ustalenie stopnia 

niepełnosprawności oraz niezdolności do pracy konieczne było utrzymywanie współpracy  
ze Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych oraz Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych. Współpraca z ZUS umożliwiała także sprawne przekazywanie informacji 
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dotyczących ubezpieczenia społecznego. 
Szczególnie ważna była współpraca z organizacjami pozarządowymi,  

które realizują swoje zadania na terenie całej Warszawy. Niestety większość organizacji 
działa poza terenem dzielnicy Wilanów.  

Udzielając pomocy osobom bezdomnym konieczna była współpraca ze Strażą 
Miejską, a także noclegowniami i schroniskami, polegająca na stałym wymienianiu  
się informacjami dotyczącymi pojawiania się nowych osób bezdomnych oraz możliwości 
uzyskiwania pomocy przez osoby bezdomne.  

 Współpraca ze służbami zatrudnienia i wszystkimi instytucjami rynku pracy 
umożliwiała aktywizację zawodową klientów ośrodka pomocy społecznej. W tym aspekcie 
ważne jest również nawiązanie osobistych kontaktów z pracodawcami, wyszukiwanie 
miejsc pracy lub możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

Ośrodek współpracował ze Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi”, które prowadzi 
Środowiskowy dom samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu AB  
w Wilanowie. Współpraca dotyczyła kwalifikacji uczestników i pomocy w rozwiązywaniu  
ich problemów z funkcjonowaniem w środowisku domowym.  
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PODSUMOWANIE 
 
 W roku 2014 Ośrodek prawidłowo realizował powierzone zadania.  
Z różnorodnych form pomocy skorzystały 392 rodziny (792 osoby w rodzinach).  
Na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych wydano 1374 decyzji 
administracyjnych. Decyzje te dotyczyły wypłaty świadczeń finansowych, obiadów 
szkolnych dla dzieci, kwalifikacji do ośrodków wsparcia, usług opiekuńczych, uprawnień  
do świadczeń zdrowotnych.  

 Ośrodek szczególną wagę przywiązuje do odpowiedniego poziomu 
świadczonych usług. Aby zapewnić właściwą obsługę naszych klientów pracownicy 
Ośrodka podnoszą swoje kwalifikacje. W roku 2014 z różnorodnych form kształcenia 
skorzystało 23 pracowników Ośrodka. Były to szkolenia, seminaria i konferencje.  
W dniu 31 grudnia, 2013 r. wszedł w życie art. 21 a ustawy o pomocy społecznej,  
który stanowi, że pracownik socjalny ma prawo do korzystania z poradnictwa 
prowadzonego przez superwizorów pracy socjalnej, które ma na celu zachowanie  
i wzmocnienie kompetencji zawodowych, utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych 
usług oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego w porozumieniu  
z pracodawcą, co do wyboru formy i osoby udzielającej porad. Ośrodek w okresie  
od września do grudnia 2014 r. przeprowadził 10 spotkań superwizyjnych,  
dla 6 pracowników socjalnych. Superwizja to czynności konsultacyjno – wspierające 
mające na celu wzmocnienie pracownika w wykonywaniu jego obowiązków służbowych, 
wydobyciu oraz  rozwijaniu jego potencjału, wiedzy i umiejętności.  
Jest to metoda zawodowego doskonalenia pracowników socjalnych z funkcją edukacyjną, 
która służy m.in. aktualizacji wiedzy i umiejętności zawodowych, wspiera w pokonywaniu 
psychologicznych trudności.  

Każda osoba i rodzina wymagająca wsparcia i pomocy objęta była pracą socjalną.  
Pracę socjalną można definiować, jako sztukę, naukę i zawód, który pomaga ludziom 
rozwiązywać problemy osobiste i rodzinne, aby osiągnąć samodzielność i zadowolenie  
z życia osobistego i rodzinnego. Międzynarodowa definicja pracy socjalnej przyjęta została 
przez Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych  
w Montrealu, w Kanadzie w lipcu 2000 r. i stanowi: „Praca socjalna jest to zawód,  
który promuje społeczne zmiany, rozwiązywanie problemów we wzajemnych ludzkich 
relacjach oraz wzmocnienie i wyzwolenie ludzi dla osiągnięcia przez nich dobrostanu. 
Korzystając z teorii ludzkich zachowań i systemów społecznych, praca socjalna ingeruje 
dokładnie tam, gdzie dochodzi do wzajemnego oddziaływania ludzi z ich środowiskiem. 
Zasady praw człowieka i społecznej sprawiedliwości są fundamentalne dla pracy 
socjalnej”. Praca socjalna w jej różnych formach, kieruje wielostronną, złożoną wymianą 
między ludźmi a ich środowiskami. Jej misją jest uzdalnianie wszystkich ludzi do rozwoju 
w pełni ich możliwości, ubogacanie ich życia i zapobieganie dysfunkcjom. Profesjonalna 
praca socjalna skupia się na rozwiązywaniu problemu i zmianie. Dlatego też pracownicy 
socjalni działają na rzecz zmiany w społeczności oraz w życiu indywidualnych osób, rodzin  
i wspólnot, którym służą. W roku 2014 pracą socjalną zostały objęte 392 rodziny.  
 W roku 2014 po raz ostatni Ośrodek realizował projekt „Aktywizacja zawodowa  
i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W czerwcu 2014 
roku nastąpiło zakończenie realizacji projektu. Zrealizowano turnusu rehabilitacyjny  
dla 5 osób niepełnosprawnych, przeprowadzono profesjonalną ewaluację projektu  
oraz odbyło się seminarium pn. „Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju pomocy  
i integracji społecznej”.  
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Dzięki środkom unijnym zainicjowano nowe, niestosowane dotąd  
w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów działania skierowane do klientów, 
polegające na pracy metodą projektową. Realizacja projektu pt. „Aktywizacja zawodowa  
i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Dzielnicy Wilanów” 
wymagała zaangażowania wielu pracowników i zachowania ogromnej dyscypliny. 
W ramach realizacji projektu zrealizowano wiele różnych form wsparcia: warsztaty 
aktywizacyjne, szkolenia zawodowe, szkolenia rozwijające umiejętności społeczne  
i rozwijające zainteresowania, turnusy rehabilitacyjno – szkoleniowe dla osób 
niepełnosprawnych, wycieczki, ciekawe spotkania i wiele innych. Projekt obejmował różne 
grupy odbiorców – osoby długotrwale bezrobotne, młodzież licealną i ich rodziców oraz 
osoby niepełnosprawne. Realizowane w projekcie zadania w ramach aktywnej integracji 
odpowiadały na potrzeby samych beneficjentów, były na bieżąco dostosowywane  
do zgłaszanych propozycji samych zainteresowanych. W realizację projektu 
zaangażowano pracowników Ośrodka oraz wiele instytucji i organizacji realizujących 
poszczególne zadania. Szczególne znaczenie miała współpraca z Centrum Kultury 
Wilanów oraz z XXXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Kostki Potockiego  
przy ul. Wiertniczej 26. Aktualnie Ośrodek przygotowuje się do aplikowania o środki  
na nowy projekt w ramach nowego okresu planowania 2014 – 2020.  
 Widząc potrzebę rozwijania działalności, szczególnie o działania środowiskowe 
Ośrodek w roku 2014 zrealizował dwa projekty „Akademia rodzica” i „Młodzież  
na rozdrożu”. Projekt „Akademia rodzica” był kierowany do rodziców dzieci w wieku 4 – 5 
lat. W wychowaniu dzieci szczególne znaczenie mają pierwsze lata życia. Naszym 
zamiarem było wyposażenie rodziców w umiejętności wychowawcze oraz w sposoby 
radzenia sobie ze stresem i efektywnego odpoczynku. W ramach zajęć rodzice dowiedzieli 
się jak rozmawiać z dzieckiem, jak wyznaczać granice, jak się bawić z dzieckiem   
oraz poznali techniki relaksacyjne. Zajęcia warsztatowe realizowali specjaliści z fundacji 
„Dzieci niczyje”. Opiekę nad dziećmi zapewniła księgarnia dla dzieci „Badet”. Udział  
w projekcie wzięło 10 rodziców i 5 dzieci.  
 W roku 2014 realizowaliśmy projekt „Młodzież na rozdrożu”. Projekt był kierowany 
do dzieci w wieku 12 – 15 lat, uczniów gimnazjum. Celem projektu było kształtowanie 
charakteru i praktycznych umiejętności życiowych młodzieży, nauka mądrego 
inwestowania w przyszłość i unikania ryzykownych zachowań.. Program był realizowany 
na terenie Gimnazjum 117 z Zespołu Szkół nr 2 im. Wandy Rutkiewicz przy ul. 
Gubinowskiej 28/30. Programem byli objęci uczniowie klasy II liczącej 27 uczniów. 
Realizatorem była Pani Marzena Koziar, psycholog z wieloletnim stażem, absolwentka 
Studiów Podyplomowych „Psychologiczno – Pedagogiczna Pomoc Rodzinie i Dziecku”. 
Ukończyła wiele szkoleń w zakresie pomocy dziecku i rodzinie oraz profilaktyki uzależnień. 
Posiada certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć w ramach programu „Cross Road – 
Młodzież na rozdrożu – kształtowanie charakteru i praktyczne umiejętności życiowe”. 
Projekt będzie kontynuowany w roku 2015.  

Na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie pracowników Ośrodka w realizację 
procedury „Niebieskie karty”. W roku 2014 nastąpił istotny wzrost liczby zakładanych 
„Niebieskich kart”. Prowadzono procedurę w 46 sprawach dotyczących rodzin 
doświadczających przemocy domowej. Z czego 32 „Niebieskie karty’ zostały założone  
w roku 2014 a 14 procedur kontynuowano z roku 2013. Pomoc ofiarom przemocy  
to bardzo trudne zadanie wymagające profesjonalizmu i zaangażowania wielu służb. 
Jednak pomimo wprowadzenia obowiązku pracy interdyscyplinarnej to na pracownikach 
Ośrodka spoczywa największy ciężar związany z pomaganiem oraz ze stroną formalno 
administracyjną prowadzonych procedur. Ośrodek zapewnia obsługę organizacyjno – 
techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  
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W roku 2014 przygotowano 9 spotkań Zespołu i 12 spotkań Podzespołu. Odbyło  
się 108 spotkań grup roboczych. Na terenie Ośrodka odbywały się spotkania superwizyjne 
dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i członków grup roboczych.  

W dniu 30 października 2014 r. Ośrodek gościł delegację przedstawicieli Banku 
Światowego. Jako jedyny Ośrodek w Warszawie mięliśmy okazję przedstawić działalność 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilanowie i opowiedzieć o polskiej pomocy społecznej. 
Naszych gości interesowała współpraca z Urzędem Pracy i pomoc, jaka jest udzielana 
osobom pozostającym bez pracy.  Spotkanie z p. Karoliną Goraus, p. Robertą Gatti,  
p.Friedą  Vandeninden oraz p. Mateo Morgandim było dla nas ciekawym doświadczeniem.  

W dniu 25 listopada 2014 roku zostało przyznane przez Marszałka Województwa 
Mazowieckiego, Pana Adama Struzika, wyróżnienie dla Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, jako jednostki przygotowanej do działań aktywnej 
integracji w różnych formach edukacyjno – szkoleniowych organizowanych  
przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i działań własnych, które przyczyniły  
się do zmiany wizerunku Ośrodka w środowisku lokalnym. Zostaliśmy uznani,  
jako jednostka pomocy społecznej przygotowana do działań aktywnej integracji. Ośrodek 
został wyróżniony znakiem „Zawsze Pomocni”. Wyróżnienie jest przyznawane  
m.in. za pracę socjalną na rzecz osób wykluczonych społecznie. Celem wyróżnienia  
pn. „Zawsze Pomocni”, jest docenienie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 
najbardziej zaangażowanych w działania w obszarze aktywnej integracji oraz na rzecz 
wsparcia dziecka i rodziny. Wyróżnienie to ma też wymiar społeczny, gdyż jednostka 
wyróżniona znakiem „Zawsze pomocni” jest dla mieszkańców wyznacznikiem 
profesjonalizmu służb socjalnych i miejscem utożsamianym z aktywnymi działaniami 
integracyjnymi na rzecz całej społeczności lokalnej. 

 
  

 
 
 
 
 
 

 


